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Resumo

Partindo de uma análise crítica das 
práticas de planejamento adotadas 
pelo Governo Federal em especial de 
2003 a 2018, o presente trabalho aborda 
uma obra de infraestrutura federal de 
abrangência regional, a Transposição 
do rio São Francisco ou Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com 
Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), 
tal como nomeada no início da gestão 
em que iniciou a ser executada, no 
governo Lula (2003-2011). A pesquisa 
partiu de um debate sobre os discursos 
técnico e político que embasaram o 
ideário sobre a obra, idealizada desde o 
Brasil Império, e enfocou a investigação 
sobre como a obra se relacionou com 
as estruturas sociais e ambientais do 
semiárido, levando em consideração 
o tipo de impacto e de atendimento 
que ela enseja, sua presença-ausência 
no território. Para tanto, dedicou-se 
fortemente a uma análise ancorada 
na leitura de documentos oficiais, 
na realização de trabalhos de campo 
e entrevistas, além de na tabulação 
de notícias e na produção de uma 
cartografia que auxilia na elucidação dos 
argumentos elaborados.

Palavras-chave 
Transposição, rio São Francisco, 
planejamento regional.

Abstract

Based on a critical analysis of the 
planning practices adopted by the 
Federal Government in particular 
from 2003 to 2017, this investigation 
approaches a federal infrastructure work 
on regional scale, the São Francisco 
river’s Transfer, later renamed São 
Francisco River Integration Project with 
the Northern Northeast Basin (PISF), on 
the beginning of its execution, during 
Luiz Inácio Lula da Silva’s government. 
The investigation is based on a debate on 
the technical and political speeches that 
set the project’s main ideas, ideas that 
have been developed since the Empire 
in Brazil, in the 19th century. The research 
has focused on the question of how the 
construction has dialogued with the 
social and environmental structures of 
the semiarid, its presence-absence in the 
territory. For doing so, we have carried 
out to an analysis of official documents, 
conducted fieldwork and interviews, 
tabulated news and produced a 
cartography that assists in the analytical 
elucidation of the arguments that have 
been developed.

Key words 
Water Transfer, São Francisco river’s, 
Regional Planning.
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Das questões que originaram a 
pesquisa

A presente pesquisa teve origem com a 
vontade de se pensar na contribuição do 
arquiteto urbanista em outros contextos 
que não apenas o metropolitano, na 
escala regional para além do perímetro 
urbano, ou para além da escala do 
edifício, contextos e escalas mais usuais 
para o arquiteto. Surgiu, portanto, da 
vontade de se pensar em outros tipos 
de território, outros tipos de urbano, de 
se pensar em como projetar para outras 
culturas, espaços e formas de habitar.

Somando-se uma afinidade e um 
fascínio pelo sertão nordestino, a 
realização de dois trabalhos prévios 
no semiárido brasileiro estimulou a 
continuação daquelas pesquisas em 
um novo trabalho, agora em nível de 
pós-graduação. No primeiro trabalho, 
Xique Xique Cidade Destino (SACCONI, 
2012),1 estudou-se as cidades de origem 
de migrantes nordestinos do estado 
da Bahia, que se mudaram para São 
Paulo e que, naquele momento, dadas 
as políticas econômicas e sociais do 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2011), retornavam a sua região 
de origem, mas para as cidades médias 
e não para as cidades de origem, que 
eram em geral menores que as novas 
cidades-destino desses migrantes. 

O segundo trabalho foi realizado no 
ano seguinte, em 2013, no contexto 
da participação em uma equipe 
de pesquisadores e assistentes de 
curadoria da X Bienal de Arquitetura 
de São Paulo, dando continuidade à 
pesquisa mencionada e realizada no 
Trabalho de Conclusão da Graduação, 
mas agora dando enfocando o estudo 
sobre o rápido crescimento urbano 
principalmente nas cidades médias2 do 
Norte e Nordeste do país. Compreendeu-

1  O trabalho Xique Xique Cidade Destino foi realizado no âmbito 
de um Trabalho de Conclusão (TC) de graduação pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade (SACCONI, 
2012).

2  Cidades médias aqui entendidas como cidades entre 100 mil 
e 500 mil habitantes, segundo o IBGE, 2010.

se que muito desse crescimento se dava 
em paralelo à execução de grandes 
obras de infraestrutura, impulsionadas 
no Brasil daquele momento, como 
foi o caso da Transposição do rio São 
Francisco.

Já na pós-graduação, optou-se 
por estudar essa grande obra de 
infraestrutura, a Transposição do rio São 
Francisco, como caso para se refletir 
sobre a ação do Estado nesse território 
semiárido, e, através da compreensão 
desse projeto e obra, para refletir sobre 
a ação pública perante o planejamento 
regional no Brasil. Buscou-se 
compreender como foi concebida essa 
grande obra, o que seria esse projeto 
hídrico pensado em eixos, como ela 
incidiu no território, como a obra se 
relacionou com as estruturas sociais e 
ambientais do semiárido, levando-se 
em consideração o tipo de impacto e de 
atendimento que ela enseja.

Do contexto e justificativas

O início da década de 2000 foi um 
período marcado por uma condução da 
política econômica no Brasil que teve 
como uma de suas propostas de gestão 
a expansão do mercado interno, via 
incorporação de parcelas maiores da 
população ao mercado de consumo. No 
âmbito das políticas socioeconômicas, 
foram também implementados 
programas dirigidos à população 
mais vulnerável, mediante ações de 
transferência de renda e um conjunto de 
políticas sociais destinadas a aumentar 
a inserção de parcelas da população à 
agenda federal de políticas públicas. 
Cabe também destacar a retomada dos 
investimentos públicos e privados, por 
meio de programas como o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC)3 

3  O Programa de Aceleração do Crescimento, criado em 2007, 
promoveu a execução de grandes obras de infraestrutura social, 
urbana, logística e energética ao longo do país. O programa 
buscou retomar as obras de infraestrutura econômicas e social 
cuja construção o Governo Federal praticamente abandonara 
desde 1980 (LEITÃO, 2009; MARICATO, 2014) e, para tanto, 
foi previsto um orçamento total de R$ 503,9 bilhões formado 
por recursos públicos e privados. Em um contexto de crise 

Introdução
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e o Minha Casa, Minha Vida (MCMV),4 
além do fomento a outros setores 
econômicos específicos, por exemplo 
o automobilístico, a construção naval, 
entre outros (ROLNIK & KLINK, 2011, p. 
90). Não sem contradições, a atuação 
do governo federal brasileiro no espaço 
regional a partir de 2003, e no caso 
mais específico do Nordeste, deu sinais 
de mudanças e, ao mesmo tempo, de 
permanências, que serão pano de fundo 
para o tema aqui tratado.

Tratou-se de um período que assistiu a 
gestões consecutivas (dois mandatos de 
Luiz Inácio Lula da Silva e dois de Dilma 
Rousseff, o último deles interrompido)5 
que promoveram políticas federais em 
diferentes âmbitos. Políticas de combate à 
pobreza (como por exemplo, o programa 
Bolsa Família); elaboração de planos 
regionais tais como o Plano Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR); 
destinação de subsídios massivos para a 
construção de habitação social através do 
MCMV; desenvolvimento de programas 
para acesso a infraestruturas básicas 
como os programas Luz para Todos, Água 
para Todos, Um Milhão de Cisternas; além 
da expansão dos polos universitários 
federais, entre outros. Essas políticas 
tiveram relação direta com a alteração 
no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH),  do Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, incluindo aumento da renda, maior 
acesso a universidades, à moradia e a bens 
de consumo (ARAÚJO, 2016). Não sem 
contradições, fala-se em programas que 
minimamente lidaram com características 
históricas de regiões de pouco dinamismo 
econômico, tais como a sub-região do 

financeira mundial, entre 2008 e 2009, o PAC passou a contribuir 
fortemente com o crescimento do país tanto no que diz respeito 
ao PIB quanto no que diz respeito à geração de empregos 
formais, garantindo uma política econômica baseada no 
consumo de bens e serviços, na expansão da construção civil, 
aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais.

4  O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi um 
programa lançado em 2009 pelo governo federal através do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja meta foi 
a construção de cerca de um milhão de casas para famílias 
com renda de até dez salários mínimos (Medida Provisória nº. 
459/2009).

5  Interrompido num contexto político muito controverso de 
impedimento da então Presidente, sob alegação de improbidade 
administrativa e fiscal.

semiárido,6 que tem especial interesse 
para a presente pesquisa. 

Por outro lado, as obras de infraestrutura 
promovidas pelo governo federal naquele 
momento se viabilizaram no bojo de 
uma carteira de obras promovida pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), de maneira pouco ou nada 
articuladas com os planos e políticas 
de desenvolvimento regional (LEITÃO, 
2009, pp. 220, 224), que permaneceram 
muito mais no campo do discurso 
do que foram de fato executados. A 
promoção dessas grandes obras de 
infraestrutura ocorreu em diversos 
locais do país, gerando impactos 
econômicos, urbanos, ambientais e 
sociais nas regiões brasileiras onde as 
obras em questão foram executadas. 
Dessas obras, a Transposição do rio São 
Francisco, que a partir de 2003 passou 
a se chamar Projeto de Integração do 
Rio São Francisco (PISF), é o tema da 
presente dissertação.

O PISF, um projeto cujo ideário veio 
sendo construído desde o século XIX, 
anunciando um projeto que solucionaria 
a questão da seca do semiárido ganhou, 
em sua versão reformulada no governo 
Lula, uma conotação mais forte de um 
projeto voltado ao desenvolvimento 
social e à integração regional. Muito 
embora isso tenha sido reapresentado 
e reforçado na gestão de Lula (2003-
2011), tanto a ideia do desenvolvimento 
a partir de eixos quanto a concepção 
do projeto da Transposição propostos 
naquele momento já haviam sido 
apresentados em gestões anteriores do 
governo federal, em especial na gestão 
de Fernando Henrique Cardoso (FHC – 
1995-2002). No entanto, a articulação 
política e econômica da administração 
do governo Lula foi o que permitiu, 
finalmente, viabilizar o projeto. 

6  Entre os anos de 2000 e 2010, o semiárido apresentou 
contribuição no PIB brasileiro maior do que a região litorânea 
nordestina, tradicionalmente mais desenvolvida e dinâmica 
do que outras sub-regiões do Nordeste, sendo a contribuição 
do semiárido da ordem de 113,43%, e a da região litorânea de 
106,74% (ARAÚJO, 2016).

Figura 1 – Mapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
(PISF), apresentado no Relatório do Impacto Ambiental (RIMA). 
Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de 
Impacto Ambiental-RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 5.

Ao longo desta dissertação, serão 
analisadas as contradições de projeto 
e planejamento dessa obra, as 
discrepâncias entre o discurso, a prática 
e a “presença-ausência” da obra na 
região e nos territórios por onde passou. 
O PISF, que atualmente está em grande 
parte executado, previu para o desvio 
das águas do rio São Francisco 700 km 
de canais de concreto em dois grandes 
Eixos (Norte e Leste) ao longo do 
território dos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, 
conforme a Figura 1 demonstra, 
com investimento de R$ 10,7 bilhões 
estimado até sua conclusão (BRASIL, 
2018b). Sua proposta é a de levar água 
para abastecimento das áreas, em 
especial urbanas e metropolitanas, do 
semiárido, segundo o discurso oficial, 
supostamente impactando a vida de 
doze milhões de habitantes de trezentos 
e noventa municípios (BRASIL, 2004, p. 
9), numa estimativa que será discutida 
ao longo do trabalho.

Tratou-se de um projeto histórico que, 
em especial a partir da década de 90, 
com a redemocratização brasileira 
e a implantação das leis ambientais 
(que também não sem contradições, 
permitiram um maior debate e 
questionamento sobre a ação do estado 
no território nacional), foi objeto de muita 

polêmica, polarizando estados e grupos 
políticos a favor e contra o projeto. 
Dentre os gatilhos das polêmicas está 
o fato de que, por se tratar de um canal 
de concreto a céu aberto em região de 
clima semiárido, o índice de evaporação 
da água dentro do canal poderia ser 
muito alto (AMORIM, 1998). Além disso, 
a Transposição permitiria a criação de 
perímetros irrigados para plantações, 
como ocorre em Petrolina e Juazeiro, 
proposta que encontra resistência por 
parte de certos grupos de profissionais, 
que defendem que a irrigação pode 
gerar a salinização do solo do Semiárido 
(MARINHO, 2006, p. 72; SOUSA, 2010, 
p. 8). O traçado dos Eixos Norte e 
Leste também foi motivo de muita 
discordância, pois há quem compreenda 
que o canal transpõe majoritariamente 
grandes propriedades, não priorizando 
os pequenos agricultores (HENKES, 
2008, p. 310), como é declarado no 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do 
PISF (BRASIL, 2004, p. 50). O impacto 
ambiental e social que a obra promoveu, 
além de seu alto custo e erros técnicos 
ocorridos ao longo de sua execução, 
também foram pauta de críticas 
(HENKES, 2008, p. 214). 

Porém, para além de uma discussão 
contra ou a favor a obra, uma vez 
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a de ampliar o recorte de situações 
territoriais para exemplificar como essa 
obra se relacionou com o território, ou 
para exemplificar as discrepâncias entre 
o planejado e o executado. Portanto, 
o novo objetivo geral da dissertação 
se tornou o de analisar criticamente 
o processo de planejamento e a obra 
executada, buscando compreender a 
relação dessa alternativa ao contexto 
socioespacial regional a partir da 
análise da presença-ausência da obra, 
exemplificada por algumas situações 
que ilustram essa inserção da obra no 
território ao longo de seus eixos.

Para a realização tanto desta dissertação 
quanto do trabalho de campo, houve a 
colaboração do trabalho de bolsistas 
de iniciação científica da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, Ana Carvalho e Andrea 
Muner, através do Programa de Bolsas 
Unificado da USP, sob orientação da 
Profa. Karina Leitão, mesma orientadora 
do presente trabalho. As bolsistas 
auxiliaram na produção de mapas, 
nas sistematizações de materiais e na 
realização do trabalho de campo, no 
qual estiveram presentes. 

O trabalho de campo foi realizado em 
setembro de 2017 e foram visitados os 
estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará. 
A viagem durou nove dias, contou com 
o apoio do Ministério de Integração, que 
concedeu equipe e automóvel para o 
acompanhamento dos deslocamentos; 
da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), que fez uma carta-convite 
à equipe da pesquisa, havendo uma 
recepção de alguns professores da UFCG 
no campus da universidade; da Aldeia 
Indígena Truká, que hospedou a equipe 
por dois dias em Cabrobó; além de todos 
os entrevistados, que se disponibilizaram 
para as conversas e fornecimento de 
informações. Foram entrevistados  
entidades governamentais em instância 
federal, estadual, municipal; população 
atingida; população beneficiada; 
especialistas em recursos hídricos que já 

trabalharam no projeto de Transposição e 
especialistas de recursos hídricos que são 
professores universitários; funcionários 
de indústrias locais, comerciantes e 
prestadores de serviço. Ao todo, foram 
realizadas vinte e uma entrevistas em 
campo, compreendendo professores, 
pesquisadores, administradores públicos 
(vereadores, presidentes de companhias 
estaduais de abastecimento, funcionários 
do Ministério da Integração Nacional etc.), 
população atingida pela obra e engenheiros 
envolvidos com o projeto. Além disso, 
tanto previamente quanto posteriormente 
ao campo, foram realizadas outras  onze 
entrevistas, totalizando um número de 
trinta e duas entrevistas ao longo de 
todo o trabalho, que contribuíram não 
apenas para a preparação da viagem, mas 
também para as análises da pesquisa. 
Dessa forma, as fontes desta dissertação 
provêm majoritariamente de informação 
oral, às vezes sendo realizadas mais de 
uma entrevista com a mesma pessoa ao 
longo dos dois anos da pesquisa. 

Foram também sistematizados materiais 
de fontes diretas, tais como os inúmeros 
documentos oficiais de gestões distintas 
do governo federal que compuseram o 
planejamento da obra, estudos e pareceres 
ambientais oficiais, entrevistas com 
planejadores do projeto (que estão ou 
estiveram no governo, ou foram em algum 
momento participantes terceirizados) e 
entrevistas com populações beneficiadas 
ou impactadas pela obra. Também foram 
sistematizados materiais de fontes 
indiretas, tais como teses e dissertações 
acerca da Transposição do rio São Francisco 
e entrevistas com outros pesquisadores 
sobre o assunto e reportagens/notícias. 

Ainda em relação às fontes da 
pesquisa, faz-se necessário destacar 
especificamente alguns trabalhos e 
entrevistas/entrevistados que foram de 
extrema importância para a concepção 
da estrutura e desenvolvimento do 
presente trabalho. O primeiro deles foi a 
dissertação intitulada O desencantamento 
das águas no sertão: crenças, descrenças 

Do processo de trabalho e dos 
materiais utilizados

A presente dissertação foi realizada 
entre os anos de 2017 e 2019, no âmbito 
do programa de pós-graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo. Como 
dito anteriormente, o trabalho parte 
de um conhecimento prévio da região 
semiárida e de um trabalho de campo 
realizado em 2013, dedicado às obras do 
Eixo Norte do PISF. Dessa forma, a partir 
do repertório preexistente, inicialmente, 
no primeiro projeto de pesquisa, a 
dissertação tinha como objetivo explorar 
as transformações socioespaciais 
dos municípios afetados pela obra da 
transposição do Rio São Francisco. No 
início do processo de pesquisa, essa 
análise seria feita em duas escalas, uma 
primeira regional, envolvendo todos 
os municípios por onde a obra passou, 
definida como Área de Influência Direta 
(AID) pela obra no EIA-RIMA; e uma 
segunda escala de estudo, observando 
as transformações na escala municipal a 
partir de dois estudos de caso, as cidades 
de Salgueiro (PE) e Monteiro (PB).

Porém, com um segundo trabalho de 
campo, realizado previamente à banca 
de qualificação (no primeiro ano do 
curso de pós-graduação) e viabilizado 
especialmente para esta dissertação, 
obteve-se maior clareza de que as 
duas cidades não dariam conta da 
complexidade de questões da obra e 
nem das questões relacionadas a uma 
planificação mais aderente ao território 
regional. Dessa forma, a análise das 
transformações do PISF nos perímetros 
urbanos do semiárido, exemplificadas por 
dois municípios como estudos de caso, 
começou a deixar de ser um objetivo.

Na banca de qualificação, realizada 
em abril de 2018, os professores 
convidados, a Profa. Dra. Regina Lins 
(UFAL) e o Prof. Dr. Francisco Sarmento 
(UFPB), reforçaram essa intenção 
que se iniciou no trabalho de campo, 

e mobilização social no Projeto de 
Transposição do rio São Francisco, de 
Juliana Neves Barros (2014), que busca 
analisar o conflito em torno do Projeto 
de Transposição das águas do Rio São 
Francisco no período que se iniciou com 
a posse do Governo Lula, mapeando 
discursos, práticas e grupos de interesses 
envolvidos. Esse trabalho possui um 
vasto material de campo levantado 
por Barros em suas experiências 
profissionais na região, de modo que a 
autora pôde comparar os discursos que 
legitimaram a obra em relação às forças 
mobilizadoras acionadas na tomada 
de posições e na construção de ações 
coletivas contestatórias.

O segundo destaque será dado ao 
Professor Francisco Jácome Sarmento, 
engenheiro que, dentro do governo 
federal, nas gestões de Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula 
da Silva, participou da elaboração de 
estudos, planos, além da definição de 
algumas características do projeto final 
de transposição. A partir da primeira 
entrevista com o Prof. Sarmento, 
realizada durante o trabalho de campo,7 
o profissional se tornou um especialista 
sempre consultado ao longo da pesquisa. 
Sarmento foi membro participante 
da banca de qualificação da presente 
pesquisa e suas publicações sobre 
a obra, em especial seus dois livros, 
Transposição do Rio São Francisco – 
Realidade e obra a construir, publicado 
em 2005, e Transposição do rio São 
Francisco – Os bastidores da maior obra 
hídrica da América Latina, publicado 
em 2018, foram fontes de extrema 
importância na estruturação do trabalho. 

Outros dois entrevistados que tiveram 
muita importância para a compreensão do 
planejamento e elaboração do projeto do 
PISF foram o engenheiro Irani Braga Ramos 
e o arquiteto Andrei Almeida. O primeiro, 
consultado diversas vezes ao longo dos 
dois anos de pesquisa, é especialista em 

7  Entrevista realizada no dia 11 de setembro de 2017, em 
João Pessoa.

recursos hídricos e servidor público do 
Ministério da Integração Nacional (MI), já 
tendo assumido o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Regional do Ministério 
da Integração Nacional. Atualmente (2015-
2018) exerce a função de Assessor Especial 
do Ministro da Integração Nacional. Ele 
acompanhou o projeto desde o início de 
sua construção e pôde esclarecer uma 
série de dúvidas sobre a viabilização da 
obra, além de questões técnicas do projeto 
e também de ordem territorial.

Já Andrei Almeida é arquiteto e funcionário 
da empresa Engecorps, empresa que 
foi e ainda é constantemente contratada 
pelo Ministério da Integração Regional 
(MI) para a realização de estudos e 
desenvolvimentos do projeto, tais como 
o Relatório Síntese de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental (BRASIL, 2000b), 
o projeto básico do Trecho I, que serviu 
de modelo para o desenvolvimento de 
todos os outros trechos, assim como o 
Relatório Final dos Projetos Executivos do 
Lote A (BRASIL, 2012). Suas entrevistas 
permitiram que muito da concepção 
técnica do projeto e de seu processo de 
elaboração fosse compreendido, além das 
atualizações sobre as alterações da obra.

Em relação aos materiais produzidos na 
pesquisa, destacam-se as cartografias 
e as tabulações de notícias. Em relação 
às tabulações de notícias, elas foram 
realizada semanalmente, entre os anos 
de 2017 e 2019, com tudo o que era 
publicado na mídia em relação ao PISF 
e que tinha interesse para a pesquisa. 
Classificou-se as notícias, por título, fonte, 
link, resumo, observações específicas, se 
havia imagens para compor um banco 
de imagens e se a notícia havia alguma 
relação com algum item, capítulo ou 
abordagem específicos da dissertação. 
Essa tabulação pode ser vista ao final da 
dissertação, no Anexo 6.1. 

Em relação à produção de cartografias, 
elas foram elaboradas com distintas 
finalidades ao longo da pesquisa. Em certos 
momentos, visavam ilustrar o que por vezes 

que esta já se encontra praticamente 
inteiramente construída, a crítica sobre 
a Transposição que suscitou interesse 
para a presente pesquisa tem relação 
com sua concepção de desenvolvimento. 
Dessa forma, avaliou-se nessa pesquisa 
seu processo de planejamento e de 
sua obra, investigando como ela se 
relacionou com as estruturas sociais e 
ambientais do semiárido, investigando 
sua presença-ausência no território, 
como será explicado adiante.

Conforme se verá a seguir, a pesquisa 
esteve fortemente dedicada a uma análise 
embasada na leitura de documentos 
oficiais, tais como os Estudos de Inserção 
Regional (BRASIL, 2000a) e os Estudos 
de Impacto Ambiental (BRASIL, 2004), 
incluindo seus desdobramentos nos 
Programas Básicos Ambientais (PBA). O 
estudo também se apoiou na realização 
de trabalhos de campo, em diversas 
entrevistas com distintos atores sociais 
envolvidos com o tema, na tabulação 
de notícias e na produção de uma 
cartografia que auxiliou na elucidação 
analítica dos argumentos elaborados.
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O objetivo e o recorte da 
pesquisa

Conforme dito no item anterior, o objetivo 
da pesquisa foi o de analisar criticamente 
o processo de planejamento e a obra 
executada, permitindo reflexões sobre 
a ação do Estado perante a prática do 
desenvolvimento regional a partir deste 
estudo de caso. A partir dessa análise crítica 
do planejamento, do projeto e da obra, 
objetivou-se também ilustrar a presença-
ausência da obra nos territórios por onde 
passou, de maneira a compreender a 
aderência dessa alternativa ao contexto 
socioespacial regional. O recorte espacial 
foi organizado em função dos eixos 
de desenvolvimento da obra, para a 
compreensão do que significaria essa 
infraestrutura pensada em eixos incidindo 
no território, diferentes áreas que cada 
transformação e impacto irá abranger.

Por se tratar de um projeto bastante 
complexo em todos estes aspectos, a 
Transposição do rio São Francisco trouxe 
a necessidade de ser compreendida 
de forma interdisciplinar. Note-se 
que ela está calcada em um vasto 
arcabouço de documentos analisados, 
tanto em relação ao seu planejamento, 
quanto referentes a sua viabilização 
e execução. Nesta pesquisa, optou-
se por traçar um panorama geral da 
Transposição, apresentando essa 
complexidade e trazendo um olhar global 
à interdisciplinaridade das questões e 
temas que o projeto poderia abarcar (cada 
tema poderia ser um tema em si a ser 
mais desenvolvido em outras pesquisas). 

Também se fez o esforço de reunir cada 
questão abordada sobre o PISF no 
campo da arquitetura e do urbanismo, 
que como disciplina possui a função 
de pensar o social, o ambiental e a 
infraestrutura de modo integrado, 
em sua compatibilização territorial. 
Portanto, entendeu-se que esse esforço, 
o de reunir as questões trazendo um 
olhar global à Transposição, seria poder 
contribuir com o entendimento do 

projeto e contribuir com a produção de 
conhecimento sobre a ação do Estado 
perante o desenvolvimento regional e 
grandes obras de infraestrutura.

O recorte temporal se dá em especial a partir 
do governo Lula (abarcando os governos 
de Dilma Rousseff e de Michel Temer), do 
ano de 2003 até o presente momento da 
conclusão desta dissertação, em 2019. 
No entanto, a cada debate levantado 
nos capítulos, quando necessário, fez-se 
digressões temporais para a discussão 
do tema. Por exemplo, no capítulo 1, 
remontou-se ao projeto desde o final do 
período imperial brasileiro. Já no capítulo 
2, recorreu-se aos documentos do projeto e 
às leis ambientais dos anos 90. Ao mesmo 
tempo, trata-se de uma pesquisa que marca 
uma trajetória da obra até o ano de 2019, 
ou seja, uma dissertação feita sobre uma 
obra em construção, que a todo momento 
precisava ser atualizada, conforme os 
fatos ocorriam. Uma obra cujos resultados 
poderão ser vistos apenas a longo prazo 
e cujos efeitos e transformações estão 
longe de se esgotar na presente pesquisa, 
embora os desenvolvimentos ocorridos até 
o presente momento já permitam realizar 
algumas análises críticas sobre o processo 
de planejamento regional no Brasil. 

Dos conceitos utilizados

Nesta dissertação, fez-se o uso de 
termos e conceitos muito debatidos 
e por vezes disputados, dentro dos 
campos da arquitetura, da geografia 
e da economia. Não foi o propósito 
deste trabalho se aprofundar nestes 
debates, muito menos se aprofundar na 
polêmica discussão sobre as diferentes 
formas de se usar os termos técnicos 
e teóricos (tais como espaço, território, 
região, desenvolvimento, planejamento 
regional, impacto) nesses campos 
disciplinares. Nesse sentido, recorreu-se 
a definições desses conceitos embasadas 
em autores que se debruçaram sobre 
esses debates e que adotaram caminhos 
que pareceram convenientes para os 
propósitos desta investigação.

Para o conceito de “território”, propõe-
se uma aproximação à abordagem 
que Rogério Haesbaert traz em sua 
obra desde os anos de 1990. Para 
o autor, o conceito nasce com uma 
dupla conotação, material e simbólica, 
referentes a uma relação entre espaço 
e poder, seja ela a partir da dominação 
(poder político) ou da apropriação, 
no sentido mais cultural e simbólico 
(HAESBAERT, 2007, pp. 20-21). No artigo 
escrito por Haesbaert em conjunto com 
Limonad (2007), os autores definem três 
abordagens básicas para o conceito de 
território, que parecem coerentes com o 
presente trabalho. São elas: a jurídico-
política, em que se exerce um poder de 
controle e dominação de um espaço; a 
cultural, no sentido da apropriação do 
espaço feita através do imaginário e/ou 
da identidade social, contrariando (por 
resistência ou consequência do processo 
de fragmentação global) a tendência 
da homogeneização promovida pela 
globalização (HAESBAERT, LIMONAD, 
2007, p. 41); e a economicista, em que 
a “(des)territorialização é vista como 
produto espacial do embate entre classes 
sociais e da relação capital-trabalho” 
(HAESBAERT & LIMONAD, 2007, p. 45). 

Embora se compreenda que para muitos 
autores, tais como Claude Raffestin 
(1993), espaço e território devam ser 
compreendidos de forma distinta, 
sendo para ele o espaço sinônimo de 
espaço natural e território o espaço 
social, construído, fruto de processos de 
apropriação concreta ou simbólica, no 
presente trabalho, a leitura que se fará 
sobre os conceitos parte da apropriação 
também baseada em Haesbaert (1997, 
2004) a partir da crítica que ele opera sobre 
a obra de Raffestin.8 Inspirado em Lefebvre 
(1986), a partir da obra A produção do 
espaço, Haesbaert (1997, 2004) buscou 
dar à territorialização um sentido de 
dominação e apropriação do espaço, 
tratando o território enquanto relação de 
“dominação e apropriação sociedade-
espaço que se desdobra ao longo de um 
continuum que vai da dominação político-
econômica mais concreta e funcional à 
apropriação mais subjetiva e/ou cultural-
simbólica” (HAESBAERT, 2004). Ao fim 
e ao cabo, nesta pesquisa, os conceitos 
de espaço, território e territorialização 
serão aproximados e usados sem adesão 
às polêmicas distinções conceituais no 
campo da geografia.

No que toca ao conceito de “região”, 
ora se recorreu ao termo em referência 
às delimitações geopolíticas oficiais 
de regiões no Brasil (região Nordeste, 
Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste); 
ora se utilizou as divisões de regiões 
naturais, ou seja, um espaço definido 
por suas características ambientais, 
como, por exemplo, dentro do clima 
semiárido nordestino há as regiões 
naturais da caatinga, agreste, carrasco, 
seridó, cariris-velhos, curimataú, serras 
e sertão (MARIN, SANTOS, 2013). Essas 
delimitações que trazem consigo a forma 
como o Estado e o capital historicamente 
trataram as homogeneizações espaciais 
(OLIVEIRA, 1981, p. 71). Apesar de 
se usar, por vezes, o conceito mais 

8  Os debates em torno dos conceitos “território” e “espaço” 
são muito acalorados e vastos no campo da geografia e da 
arquitetura. Sabe-se que há muitas divergências e polêmicas 
na forma de apropriação e uso destes termos. No entanto,  não 
é objeto deste trabalho se aprofundar nesse debate.

“tradicional” de região, privilegiou-se 
tratar “região” a partir de um conceito 
que se fundamente na especificidade 
da reprodução do capital, nas formas 
que o processo de acumulação assume, 
na estrutura de classes peculiar a essas 
formas e, portanto, também nas formas 
da luta de classes e do conflito social em 
escala mais geral (OLIVEIRA, 1981, p. 71):

Desse ponto de vista, podem e existem 
“regiões” em determinado espaço 
nacional, tanto mais determinadas 
quanto sejam difererfeiados os 
processos assinalados, e, no limite, 
conforme já se sugeriu anteriormente, 
num sistema econômico de base 
capitalista, existe uma tendência 
para a completa homogeneização 
da reprodução do capital e de suas 
formas, sob a égide do processo de 
concentração e centralização do capital, 
que acabaria por fazer desaparecer as 
“regiões”, no sentido proposto por esta 
investigação (OLIVEIRA, 1981, p. 27).

Já para a noção de “planejamento 
regional”, compreendeu-se como a ação 
planejada do Estado sobre o espaço 
regional (LEITÃO, 2009, p. 38), enquanto 
a noção de  “desenvolvimento regional” 
ou “desenvolvimento territorial”  dirá 
respeito às práticas, ações e políticas 
do Estado para impulsionar melhorias 
econômicas e sociais nas regiões, que 
buscam diminuir as disparidades inter-
regionais (CAMPOLINA, 2009, p. 230). Ao 
longo do trabalho, é feita referência ao 
planejamento estatal brasileiro pensado 
em diferentes regimes:  Império, república 
democrática e ditadura. Ou seja, esse 
planejamento se deu de formas muito 
distintas ao longo desses dois séculos, 
simbolizando ações políticas ora mais 
centralizadoras, ora mais autoritárias, 
ora mais tecnocráticas, ora mais globais 
ou específicas. De todo modo, muito 
embora se retome o planejamento 
de outros tempos para reconstituir o 
histórico do projeto da Transposição do 
rio São Francisco, o foco do trabalho 
incide sobre o período democrático mais 
recente, desde a década de 90, com mais 

não se encontrou em documentos oficiais, 
tais como as cartografias do histórico 
de propostas da obra, apresentadas 
no capítulo 1, realizadas a partir de 
documentos históricos (encontrados no 
acervo da Biblioteca Nacional, CPDOC 
ou notícias antigas), também a partir de 
informações encontradas em reportagens 
ou trabalhos de outros pesquisadores. Já 
outras cartografias foram produzidas para 
elucidar as distintas classificações das 
regiões mais secas do semiárido, utilizadas 
conforme a necessidade para se legitimar 
os discursos nos planos oficiais, como 
a apresentada no capítulo 2 (Figura 2 do 
capítulo 2). Outras, ainda, para localizar 
no território a presença-ausência da obra 
(Figura 127, do capítulo 3), ilustrando a 
complexidade de questões levantadas 
em campo a partir dessa intervenção. 
Além disso, utilizou-se muitas cartografias 
e desenhos técnicos retirados dos 
documentos oficiais para se comparar com 
fotos realizadas em campo, de maneira a 
tornar mais clara a compreensão do que 
consistia essa obra do PISF.
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Da organização dos capítulos 

A dissertação foi organizada em três 
capítulos, além da introdução, das 
considerações finais e dos anexos. Como 
dito anteriormente, além de a pesquisa 
traçar um panorama geral sobre o projeto 
e a obra da Transposição do rio São 
Francisco, o que articulou as abordagens 
foi a dialética constante entre a presença-
ausência da obra no território, seja ainda 
na fase de seu planejamento, a cada 
retomada do projeto, nos instrumentos 
e documentos que a viabilizaram, seja 
já em sua execução, nos modos como 
aderiu ao território. 

No capítulo 1, foi realizado um 
levantamento da historiografia do 
projeto de transposição, abrangendo 
desde a primeira proposta registrada, 
no século XIX, até a proposta atual, do 
século XXI, quando o projeto começou 
a ser construído. Procurou-se analisar 
cartograficamente cada proposta ao 
longo desses dois séculos, além de 
compreender o objetivo e o contexto 
político em que cada uma surgiu. O 
objetivo foi compreender em que 
consistiu a construção da ideia de se 
transpor o rio São Francisco, avaliando 
as diferenças e semelhanças entre 
propostas, os motivos de resgate e 
abandono do projeto e o que isso 
revelava da ação do Estado perante a 
seca e a pobreza na região, ou perante 
as ações de desenvolvimento para a 
região semiárida. 

O que se viu foi uma repetida ação do 
governo ao longo de séculos, resgatando 
o projeto de transposição na ocorrência 
de secas de longa duração e sempre o 
abandonando quando a seca acabava. O 
que preponderou na maioria das vezes 
nessas situações perante as mazelas 
que as grandes secas geraram foram 
ações emergenciais do Estado (ou das 
oligarquias nordestinas), que passavam 
por esvaziar o semiárido, estimulando a 
migração a outras regiões, ou mesmo 
empregando sertanejos na construção 

de obras hídricas emergenciais contra 
a seca em troca de alimentação. Ou 
seja, pouco ou nada se viu em termos 
de políticas e ações estruturais que de 
fato transformassem aquele cenário de 
vulnerabilidade do semiárido. A cada 
retomada desse projeto e o consequente 
abandono de sua viabilização, foi-
se construindo um ideário de que 
a Transposição seria a obra que 
“solucionaria” os problemas da seca.

Porém, as cartografias apresentadas 
nesse primeiro capítulo vão 
demonstrando as contradições do 
projeto ao longo de suas versões, 
dado o seu traçado que não muda, os 
seus objetivos, que por vezes mudam, 
e a ausência de uma discussão mais 
integrada dessa infraestrutura vinculada 
às políticas de desenvolvimento social e 
regional,11 que só iriam acontecer (ainda 
que de forma retórica, ou para construir 
os argumentos a favor de sua execução) 
em documentos de suas últimas versões. 

O capítulo 2, portanto, tratará da análise 
da elaboração dos documentos que 
vieram justificar a o projeto em sua última 
versão. Isso ocorreu em um momento 
em que as leis ambientais começam a 
ser empregadas e em que, pela primeira 
vez, o projeto começa a ser questionado 
em relação aos impactos que poderia 
gerar. Nesse sentido, diversos estudos 
começam a ser elaborados para justificar 
a obra, justamente nesse contexto em que 
o ideário do desenvolvimento regional a 
partir da obra começa a ser construído.

Conforme será apresentado no capítulo 
2, a existência dos instrumentos 
ambientais, por um lado, garantiu maior 
debate institucionalmente, bem como 
a discussão  de direitos e impactos, 

11  A questão do desenvolvimento econômico e o combate 
à pobreza no Nordeste através do planejamento regional, 
transcendendo as soluções estritamente hídricas, foi inserida 
na agenda nordestina com a criação da Sudene, em 1959, a 
partir dos estudos da Comissão Econômica para América Latina 
e Caribe das Nações Unidas (CEPAL), com destaque para a 
idealização das superintendências regionais no pensamento de 
Celso Furtado (OLIVEIRA, 1981). Por outro lado, o que se quer 
dizer aqui é que a discussão do desenvolvimento regional a 
partir do projeto de transposição só aparece com mais força a 
partir da década de 90 e em especial no governo Lula.

teoricamente garantindo maior acesso 
da população ao processo de elaboração 
do projeto por meio dos processos de 
licenciamento. Porém, por outro lado, 
o que se viu foram planos por vezes 
protocolares (no sentido de serem 
aprovados no campo administrativo), 
ou construídos para contra-argumentar 
as críticas socioambientais ao projeto 
de engenharia, sendo que, conforme 
abordado no capítulo 1, se pôde ver 
que haveria contradições entre seus 
objetivos e o traçado dos canais, 
não garantindo uma real escuta ou 
participação da população para o debate 
de suas soluções. 

Ou seja, a presença das leis ambientais 
transformou o debate em torno do projeto 
e acarretou o desenvolvimento de planos 
e mudanças conceituais em relação ao 
funcionamento da Transposição. Estes 
planos, por mais que fossem elaborados 
por equipes muito competentes (composta 
por técnicos que, por vezes, atravessaram 
mais de uma gestão do governo federal 
envolvidos com o projeto), teriam 
limitações na abordagem de suas leituras 
e diagnósticos em relação às realidades 
locais e diversidades territoriais, talvez 
por uma limitação do instrumento 
ambiental em efetivamente possibilitar o 
questionamento em relação à matriz do 
projeto, talvez em decorrência dos conflitos 
políticos e sociais em torno do projeto.

Dessa forma, no capítulo 3, tratou-se de 
revelar como se deu a construção dessa 
obra e explorar analiticamente como 
as contradições do planejamento e 
viabilização da obra foram se revelando 
em campo. O primeiro item (3.1) do 
capítulo 3 elabora um panorama 
sobre o programa do governo federal 
que viabilizou financeiramente essa 
grande obra, o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Buscou-se 
compreender quais foram as condições 
econômicas e administrativas que 
permitiram que a Transposição, que há 
muito era resgatada, estudada e logo 
abandonada, agora conseguiria ser 

ênfase a partir de 2003, enfatizando um 
planejamento elaborado por um governo 
desenvolvimentista que tentou retomar 
planejamento e ação sobre território, a 
despeito das críticas que se possa fazer 
a ele. 

Para o conceito de “impacto ambiental”, 
foi utilizado o termo utilizado nos 
processos de licenciamentos ambientais 
no Brasil, definido pela primeira vez na 
Resolução Conama em 1986 (BRASIL, 
1986).9 Um impacto consiste em 
qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas, afetadas direta 
ou indiretamente (BRASIL, 1986).10 
Entretando, também se adotou a 
crítica realizada a esse processo de 
institucionalização do debate ambiental, 
realizada com profundidade por 
ACSELRAD (2010, p. 107), visto que o 
licenciamento ambiental perdeu sua 
função contestatária ao priorizar muitas 
vezes os propósitos desenvolvimentistas 
dos empreendimentos, que almejam 
a rentabilização de capitais em nome 
da geração de emprego e renda. Dessa 
forma, os licenciamentos ambientais 
passaram a ser, em grande parte 
dos casos, apenas mais uma etapa 
administrativa do empreendimento, 
sem entrar em questão, por exemplo, 
a possibilidade de os estudos de 
avaliação ambiental recomendarem a 
não execução do projeto, conforme será 
evidenciado no capítulo 2.

Por fim, um recurso analítico 
fundamental para o trabalho se deu a 
partir da abordagem ancorada no par 
dialético que sugere análises a partir da 
presença-ausência em Lefebvre (1983), 
que articulou todas as abordagens da 
pesquisa em relação à Transposição 
do rio São Francisco, em especial em 

9  Texto completo da resolução CONAMA Nº 001, disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.
html >. Acessado em 21 de julho de 2018>.

10  Texto completo da resolução CONAMA Nº 001, disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.
html>. Acessado em 21 de julho de 2018.

relação à incidência territorial dessa obra 
de grande impacto nos assentamentos 
e municípios, uma obra de 700 km de 
extensão, que atravessa trezentos e 
noventa municípios. 

Para Lefebvre (1983, p. 100), a presença-
ausência é algo que pode estar entre 
o evidente e o oculto, o subjetivo e o 
físico, o material e o imaterial e nas 
diversas formas de compreensão ou 
representação do espaço. Representando 
extremos, a presença e a ausência, 
ocorrem de maneira inseparável, 
dialeticamente, ideia através da qual foi 
possível conformar uma leitura sobre 
essa obra, que foi executada de maneira 
tão contraditória naquela região. 

Ao longo de todos os capítulos, essa 
presença-ausência em torno do projeto, 
do planejamento ou da obra, foi 
abordada de diversas maneiras. Seja 
com relação ao ideário que vai sendo 
construído ao longo dos séculos, cheio 
de lacunas na compreensão daquele 
território, na ação do Estado perante o 
subdesenvolvimento, ou no constante 
abandono do projeto a cada retomada, 
questões que serão abordadas no 
capítulo 1.  Seja no  que se refere ao 
processo de planejamento da obra, já 
que conforme dito no parágrafo anterior, 
o capítulo 2 vai evidenciar que o espaço 
de diálogo e contestação do projeto 
promovido pelas leis ambientais não 
possibilitaram efetivamente um espaço 
para uma real reavaliação das decisões 
de projeto. Seja, ainda, no que toca à 
execução da obra, tratada no capítulo 
3, que por sua presença impactante, 
foi sentida de maneiras diversas: pela 
proximidade ou pela distância dos 
canais, pela água que chega ou que não 
chega, pelas fortes transformações ou 
permanências que a obra gerou na vida 
de pessoas ao longo dos Eixos.

Por vezes, essa relação dialética foi 
estabelecida para situações em que 
a presença ou a ausência da obra era 
física, palpável. Em outros momentos, 

foram relacionadas questões mais 
subjetivas e imateriais que o projeto 
ou a obra podem ter gerado. De todo 
modo, em cada capítulo essa dialética se 
apresenta de alguma maneira, mesmo 
que não de forma explícita, mas tendo 
em vista evidenciar como o processo 
de elaboração do projeto e execução da 
obra refletiram no território, na prática 
do planejamento, na ação do estado, nas 
transformações físicas dos lugares. 
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3.3 buscou fazer uma leitura final do 
capítulo, reiterando as relações entre as 
questões abordadas.  

Por fim, nas considerações finais, 
buscou-se retomar os principais pontos 
elucidados na pesquisa ao longo dos 
três capítulos, os complementando 
com as principais discussões que 
surgiram ao longo da pesquisa. Assim, 
realizou-se reflexões sobre como o PISF 
incidiu sobre o território, identificando 
sua presença em cada lugar bem as 
ausências que causou nessas mesmas 
regiões, analisando criticamente o 
processo de planejamento e a obra 
executada, permitindo reflexões sobre 
a ação do Estado perante a prática do 
desenvolvimento regional a partir deste 
estudo de caso. 

executada. Muito embora tenha havido 
um grande esforço administrativo para 
que empreendimentos como esse 
fossem construídos, a viabilização 
da obra através do PAC comporia 
as contradições da execução da 
Transposição do rio São Francisco, 
reveladas muitas vezes em notícias de 
jornal, reforçando a presença-ausência 
da obra em campo.

Em um segundo momento, no item 
3.2.1, houve o esforço de revelar com 
mais clareza o projeto dos canais, 
destrinchando-os pelos elementos 
construtivos que compõem seu 
funcionamento, explicando-os 
tecnicamente. Além disso, houve o 
esforço de ilustrar como cada detalhe 
técnico foi construído, sua dimensão 
na realidade, sua presença no território, 
dado que a partir do projeto e das 
representações gráficas disponíveis seria 
difícil de se compreender a obra em seu 
funcionamento e em o que significaria 
seu impacto no território. As fotos de 
campo foram apresentadas aqui para 
auxiliar na compreensão do porte dessa 
obra de grande impacto, que transforma 
em diversas esferas (presença-ausência) 
os locais por onde passa, abordagem 
que será tratada no item seguinte.

No item 3.2.2, apresentaram-se 
exemplos de locais específicos ou de 
situações-tipo ao longo dos Eixos, que 
revelam essa dialética entre a presença-
ausência. Esse item foi essencialmente 
elaborado a partir do material levantado 
no trabalho de campo realizado em 2017, 
em comparação com os planos oficiais 
e notícias de jornal. A partir desse 
processo de investigação, foi possível 
compreender a complexidade dessa 
obra, suas contradições em campo e 
a diversidade de questões (tipos de 
assentamentos, culturas, contextos etc.) 
encontradas em um mesmo semiárido. 

Dado que o capítulo 3 possui abordagens 
bastantes diversas em relação à 
viabilização e execução da obra, o item 
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Historiografia do projeto 
de Transposição do rio São 
Francisco: ideário, contextos e 
interfaces da obra

1

Não é recente que obras hídricas, 
de infraestrutura e planos regionais 
iniciaram a ser pensados e elaborados 
para a região do semiárido nordestino. 
E, muitas vezes, essas ideias de 
intervenções para a solução da seca 
incluíam o rio São Francisco, por se tratar 
do único rio caudaloso e não intermitente 
que corta o sertão nordestino brasileiro. 
Tanto a região quanto o rio foram 
alvos de grandes intervenções estatais, 
projetos e planos para um suposto 
desenvolvimento regional, amplamente 
debatido no campo do planejamento 
brasileiro. Em meados do século XIX, a 
seca nordestina já era agenda do Estado 
brasileiro e, desde então, diversos 
projetos foram elaborados e por vezes 
executados, assim como medidas 
políticas e inclusive constitucionais 
foram tomadas. Apesar do acúmulo de 
estudos e experiências, a questão da 
seca e da pobreza nordestina permanece 
até os dias de hoje como uma questão a 
ser resolvida. O presente capítulo realiza 
uma leitura da Transposição do rio São 
Francisco, um projeto que recoloca o 
debate sobre o desenvolvimento do 
semiárido e a insistência do Estado na 
execução de obras hídricas para esse fim. 

Embora a seca esteja na agenda 
das ações governamentais desde os 
tempos do Império, a insistência em 
saná-la via obras hídricas de grande 
impacto permanece até os dias atuais, 
incluindo a execução recente da obra de 
transposição aqui mencionada. Muito 
embora já houvesse um pensamento 
crítico amplamente construído em 
relação a esse tipo de intervenção na 
região, a obra em questão encontra-
se parcialmente executada, com uma 
série de contradições entre os objetivos 
propostos no discurso técnico e político 
e a prática, perdendo seu caráter de 
obra para promover o desenvolvimento 
regional e se tornando mais uma 
grande obra hídrica, como veremos nos 
capítulos seguintes. 

Para a compreensão do que se tratou no 

âmbito da construção dessa ideia de se 
transpor águas para o rio São Francisco 
visando o combate à seca, resgata-
se aqui desde a primeira proposta 
registrada, no século XIX, até a proposta 
atual, do século XXI, quando o projeto 
começou a ser construído. Procurou-
se analisar cartograficamente cada 
proposta ao longo destes dois séculos, 
além de compreender o objetivo e 
contexto político em que cada uma 
surgiu. 

A partir dessa historiografia, foi possível 
compreender contradições primárias 
deste projeto, como por exemplo as 
mudanças de objetivo ao longo das 
diferentes versões e a permanência 
do traçado, historiografia esta que irá 
ajudar a esclarecer amplamente sobre o 
projeto que se viabilizou.
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que no século XX foram registrados 27 
anos de seca, com a mais abrangente 
delas durando de 1979 a 1984. Foram 
registradas ainda secas intensas em 
1998, 2001 e de 2012 a 20171 (ver Figura 
1). Para o atual Secretário de Recursos 
Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira 
(2018, informação verbal – cf. nota de 
rodapé), do ponto de vista pluviométrico, 
há uma média razoável, de 800 mm/
ano, porém as chuvas são irregulares, 
abundantes em certos períodos e 
inexistentes em outros, os períodos de 
estiagem durando em média de sete a 
oito meses. Nas palavras do Secretário:

A gente sabe que a gente vive com 
a incerteza da chuva no primeiro 
semestre, sobretudo naqueles 
meses que é para chover mais, 
fevereiro, março, abril e maio, 
e a certeza da seca no segundo 
semestre. A única certeza que a 
gente tem sobre a nossa realidade 
primária em termos de chuva é que 
de julho em diante, até o final de 
dezembro, não chove. Então se você 
não acumular água nesse primeiro 
semestre, no segundo semestre 
você não pode depender de chuva, 
porque ela não virá.2

Desde a época do Império o governo 
nacional tomou consciência dos eventos 
da seca, mas a história revelou uma 
repetida ação espasmódica contra os 
seus impactos, baseada em reações 
pouco estruturadas e não continuadas 

1  Informações retiradas de artigo da Embrapa, disponível 
em: <https://www.embrapa.br/tema-convivencia-com-a-seca/
perguntas-e-respostas>. Acessado em 10 de janeiro de 2018.

2  Informação verbal concedida em entrevista pelo Secretário 
de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, no dia 10 de 
janeiro de 2018, por Skype. Sobre Francisco Teixeira: “Graduado 
em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, Mestre 
em Recursos Hídricos pela mesma universidade, é empregado 
público da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 
Ceará, onde ocupou as funções de Diretor de Planejamento e 
Diretor Presidente. Foi Superintendente da Superintendência de 
Obras Hidráulicas do Ceará. Diretor Técnico, Coordenador dos 
Projetos Financiados pelo Banco Mundial e Secretário Adjunto 
da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará. Ocupou os cargos 
de Assessor Especial, Secretário de Infraestrutura Hídrica e 
Ministro de Estado do Ministério da Integração Nacional (entre 
2012 e 2013). Atualmente desempenha a função de Secretário 
dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. (Texto informado 
pelo autor)” – Informações retiradas da plataforma Lattes, 
disponíveis em:  <http://buscatextualcnpq.br/buscatextual/
visualizacv.do?id=K4385690T6>. Acesso em: 6 de janeiro de 
2019.

O Nordeste semiárido é um território 
físico, ecológico e antropogeográfico 
da ordem espacial de duas a três vezes 
a do estado de São Paulo. O nível de 
interiorização do ambiente sertanejo 
atinge centenas de quilômetros (em 
muitos casos, de 600 a 700 km), desde 
os limites com a Zona da Mata até os 
sertões mais distantes, ou desde a praia 
até o chamado alto sertão ou, ainda, 
desde o Rio Grande do Norte até o Sul-
Sudeste do Piauí (AB’SABER, 1999, p. 14). 
Traduzindo em números o tamanho do 
semiárido, essa região cobre 57% da área 
total do Nordeste e, aproximadamente, 
40% de sua população. No semiárido, a 
precipitação média anual é inferior a 800 
mm (SUASSUNA, 2005). Dessa forma, 
parte considerável da região Nordeste 
brasileira convive historicamente com o 
problema da seca. 

A área de clima semiárido tem chuvas 
escassas e mal distribuídas ao longo do 
ano, concentradas no período de fevereiro 
a maio. A precipitação média anual é 
de 600 mm, e as taxas de evaporação 
dessa região podem atingir valores 
superiores a 2000 mm. A temperatura 
varia de 20 a 28 graus centígrados. Os 
solos dessa região são em geral rasos 
e pedregosos, embora solos profundos 
e pouco profundos com potencial para 
agricultura irrigada também sejam 
encontrados. A vegetação predominante 
é a de Caatinga constituída por espécies 
lenhosas e espinhosas, cujas folhas 
caem no período de estiagem (BRASIL, 
2004, pp. 59-60). 

A convivência com a adversidade 
climática foi e ainda é uma das maiores 
preocupações da população do semiárido 
nordestino. Grande parte da população 
depende da captação e armazenamento 
de água pluvial, visto que o regime 
dos rios e de chuvas é intermitente 
e irregular, e os solos costumam 
apresentar reduzida capacidade de 
retenção de água. Segundo a Embrapa, 
a estiagem costuma atingir de 18 a 20 
anos de um período de 100 anos, sendo 

Notas introdutórias sobre o 
sertão nordestino e a seca

1.1 

Figura 1 – Registro de secas no Nordeste e as versões da 
Transposição do rio São Francisco ao longo dos séculos XIX, 
XX e XXI. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Andrea Muner, 2018. 
Fonte: ESTADÃO, 1984; BORDA, 1998; VILLA, 2000; SARMENTO, 
2005; CASTRO, 2011; HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MI), 2018. 
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A ideia da Transposição do  
rio São Francisco ao longo  
da história brasileira

1.2 

Para a compreensão deste projeto de 
quase dois séculos – suas mudanças ao 
longo do tempo, a implicação de cada 
decisão e a relação com o momento 
político, tendo em vista as concepções 
de desenvolvimento e de território que se 
tinha em cada versão – é preciso recorrer 
a referências bibliográficas de diversas 
natureza. Faz-se necessária a consulta 
a livros e artigos publicados, teses, 
páginas na internet de órgãos públicos, 
como o Departamento Nacional de Obras 
contra a Seca (DNOCS), ou privados, 
como Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
bem como entrevistas com especialistas 
e profissionais que atuam ou atuaram 
no projeto e conhecem parte de sua 
história. Nesse sentido, a presente 
pesquisa buscou sistematizar parte 
dessas perspectivas, que muitas vezes 
se apresentam de forma conflitante. 
Para tanto, construíram-se cartografias-
síntese, que tentaram, em larga medida, 
indicar aspectos centrais de cada um 
dos projetos e que serão apresentadas 
a seguir.

Além disso, buscou-se contextualizar o 
momento histórico e político de cada 
época, evidenciando no que consistia 
cada versão e suas interfaces espaciais. 
De antemão, pode-se observar que pouco 
do ideário inicial de projeto foi alterado 
ao longo dos anos. Ao final, propõe-se 
uma reflexão sobre como a permanência 
desta ideia e da própria concepção de 
traçado estão impregnadas na obra hoje 
parcialmente executada.

que eram abandonadas com a volta do 
período chuvoso. Segundo Francisco de 
Oliveira (1985, pp. 54–55), a atuação do 
Estado, em especial ao longo do século 
XX, inclusive reiterou o poder político 
das oligarquias nordestinas, uma vez que 
as barragens e poços não eram públicas, 
mas sim construídas em propriedades de 
grandes e médios fazendeiros. Atuava-se 
nas situações de “emergência”, ou seja, 
quando os magros recursos dos pequenos 
sitiantes haviam se esgotado à espera das 
chuvas nas grandes secas nordestinas, de 
maneira que essa população mais pobre 
era empregada em troca de alimentação, 
para a construção das barragens feitas nas 
propriedades dos grandes fazendeiros e 
nas estradas, às vezes estradas privadas 
no interior dos grandes latifúndios 
(OLIVEIRA, 1985, p. 55), o que se chamou 
de frentes de trabalho.

Tal acumulação primitiva utilizava 
os recursos do Estado para a 
implantação de benfeitorias nas 
grandes propriedades, e sua 
forma de financiamento chegou a 
constituir-se em outro pilar da força 
e do poder político dos «coronéis», 
da oligarquia algodoeira-pecuária. 
(...) As “emergências” criaram outra 
forma de enriquecimento e de 
reforço da oligarquia: não apenas 
os eleitores reais dos “coronéis” 
tinham prioridade para engajamento 
nas frentes de trabalho, como os 
eleitores-trabalhadores-fantasmas 
pululavam. Obras-fantasmas 
e trabalhadores, “cassacos” – 
fantasmas, povoavam as frentes 
de trabalho das secas. Não é 
ocasional que o controle político do 
DNOCS tenha permanecido durante 
décadas nas mãos dos políticos 
particularmente os oligárquicos, 
do Estado do Ceará, talvez entre 
todos os Estados do Nordeste o 
mais encarniçadamente oligárquico 
(OLIVEIRA, 1985, p. 55). 

Assim como as frentes de trabalho eram 
realizadas em momentos emergenciais 
das grandes secas, o projeto que em 
grande medida foi conhecido por 
Transposição do rio São Francisco, teve 
sua primeira idealização no século XIX, 
sendo retomado diversas vezes e da 
mesma forma abandonado, sempre na 
ocorrência e término de uma grande 
seca, ao longo desses dois séculos. 

Ou seja, as providências ao longo dos 
séculos (salvo raras exceções, em 
especial no século XXI), além de não 
serem contínuas e não enfrentaram 
o extremo subdesenvolvimento da 
região (SAERMENTO, 2005, p. 51), 
não trataram o fenômeno como uma 
questão socioeconômica mais global, 
mas sim como uma questão técnica, a 
ser resolvida apenas com grandes obras 

de infraestrutura hídrica, 

[...] cujos supostos poderes 
transformadores da realidade 
subjugam até o clima, “amansando” 
desertos. Intervenções de engenharia 
de grandes dimensões não são 
por si inadequadas ou validam o 
preconceituoso rótulo de “faraônico”, 
porém requerem muita reflexão 
quando os investimentos públicos 
excluem providências básicas em 
pesquisa e tecnologia e concentram-
se em megaintervenções e difusão 
da “virtualidade dos milagres” 
(SARMENTO, 2005, p. 51).

No artigo “Sertões e sertanejos: uma 
geografia humana sofrida” (1999), o 
geógrafo Aziz Ab’Saber reforçou a ideia 
de que, muito embora existisse havia 
muito tempo a noção e a discussão 
de que as propostas para amenizar as 
implicações das secas residiam nas 
ideias e projetos integrados, o que 
mais se viu foi a insistência em projetos 
faraônicos e pouco articulados com a 
realidade sertaneja. 

Projetos pontuais isolados ou 
regionais valem muito pouco 
quando se tem uma ideia mais 
objetiva sobre a dimensão e 
os atributos do espaço total do 
domínio semiárido nordestino 
(700 mil km2). Antes mesmo de se 
aceitar como válidos ou prioritários 
projetos tecnológicos, de altíssimo 
custo e demorada elaboração, 
é imprescindível optar por um 
agrupamento de ações e propostas 
que possam ter significância para 
o universo dos sertões. Com toda 
certeza fica bem mais em conta, e 
é socialmente mais dinamizador, 
aplicar recursos em proposições 
articuladas, do que em projetos 
faraônicos, sugeridos por políticos 
poderosos ao poder central. Em 
passado recente – 20 ou 30 anos 
atrás – criticavam-se os grandes 
projetos de duvidosa validade 
social e econômica, tão perniciosos 
à economia e ao endividamento – 
externo e interno – do país. Agora, 
em pleno período democrático, eles 
tendem a recrudescer por razões 
políticas e eleitoreiras, para alegria e 
interesse de grandes empreiteiras e 
consórcios (AB’SABER, 1999, p. 39).  

O geógrafo também desfez as costumeiras 
generalizações sobre a região semiárida. 
Ab’Saber entendia que o conhecimento 
das bases físicas e ecológicas do Sertão 
não explicava por si só as razões do 
grande drama dos grupos humanos que 
ali habitam. No entanto, a análise dos 
condicionantes do meio natural constituía 
um dado importante para explicar causas 
básicas de uma questão que se insere no 
cruzamento dos fatos físicos, ecológicos 
e sociais. 

Já para o engenheiro Francisco 
Sarmento3 (2005, p. 9), embora no 
Nordeste haja barreiras sociais e 
políticas, como a exclusão social, o 
coronelismo e a ocupação territorial 
anacrônica, a questão de solucionar o 
desequilíbrio hídrico é básica para o 
desenvolvimento do Nordeste:

O anacrônico modelo de ocupação 
territorial, a persistência em 
relações socioeconômicas que 
induzem à concentração de renda 
e à exclusão social perduram 
no semiárido brasileiro como 
determinantes históricos. Assim 
como são imprescindíveis políticas 
públicas que quebrem o ciclo 
vicioso subdesenvolvimentista, 
concomitantemente se impõe 
adotar infraestrutura para aumentar 
a oferta hídrica ao semiárido 
(SARMENTO, 2005, p. 123).

Ou seja, para o engenheiro, investir em 
infraestruturas hídricas no semiárido seria 
tão importante quanto investir em políticas 
sociais para quebrar as tradicionais 
relações socioeconômicas que geram 
desigualdade de renda e poder na região. 
Como integrante da equipe técnica que 
desenvolveu o projeto da Transposição 
tanto no governo de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2033) quanto no governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), 
ele explica as questões técnicas referentes 
ao projeto de transposição em sua última 
versão para justificá-lo, não apenas como 
uma obra hídrica, mas como uma obra 
que teria potencial para gerar a sinergia 
hídrica4 para o desenvolvimento da região 
setentrional nordestina. Diante disso, 
a seguir serão analisadas as versões 
do projeto, a construção dessa ideia de 
transposição, os diferentes objetivos que 
foram propostos ao longo de suas versões 
e a relação dos governos com a região em 
cada retomada do projeto.

3  Sobre Francisco Jácome Sarmento: “Possui graduação 
em engenharia civil pela Universidade Federal da Paraíba 
(1984), mestrado em Engenharia Civil (Recursos Hídricos) 
pela Universidade Federal do Ceará (1988) e doutorado em 
Engenharia Civil – Universität Hannover (1997). Bacharelado em 
Direito pela Unipe – PB. Atualmente é professor associado II da 
Universidade Federal da Paraíba, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Planejamento e gestão de recursos hídricos, 
estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos de obras 
hidráulicas, elaboração de sistemas computacionais especialistas 
na área de recursos hídricos, modelos estocásticos, transientes 
hidráulicos em condutos fechados e canais. (Texto informado pelo 
autor)”. Informações retiradas da plataforma Lattes, disponível 
em: <http://buscatextualcnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4785469P8>. Acessado em: 5 de janeiro de 2019.

4 “A parcela adicional de vazão resultante da operação racional 
de reservatórios receptores de águas de uma transposição – 
sinergia hídrica – foi detectada em 1994, quando se elaboraram 
estudos e projetos visando à transposição de águas do São 
Francisco. Em 1995, enviou-se um artigo técnico à revisão e 
publicação em revista especializada, onde a determinação da 
sinergia hídrica foi detalhada (Cf. SARMENTO, et alii, 1996). 
Simulações mostraram que cada 1 m3/s transposto para 
reservatórios receptores da região pode cobrir demandas de 
até 3 m3/s, além de ganhos qualitativos decorrentes da maior 
renovação da água armazenada nos reservatórios receptores. 
Posteriormente se aprofundou o critério hidrológico que define 
a vazão transposta capaz de maximizar a sinergia hídrica” 
(SARMENTO & MOLINAS, 2011, p. 3).



2928

A primeira ideia de transpor as 
águas do São Francisco. 

1.2.1 

1818

Figura 2 - A ideia de transposição de 1818. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSCHUK, 2014; CASTRO, 2011.

A primeira ideia de transpor as águas 
do Rio São Francisco foi de autoria do 
primeiro Ouvidor do Crato5 (VILLA, 2000, 
p. 37) e consistia na abertura de um canal 
para deslocar água do rio São Francisco 
ao rio Jaguaribe pelo leito do rio Salgado, 
conforme ilustra a Figura 1 acima, com o 
objetivo de alimentar os rios e promover 
a irrigação na região (FILHO, 1969, p. 136; 
MAMEDE, s/d., p. 5).

[...] “Era um homem superior”, no 
dizer do historiador João Brígido 
dos Santos. Com efeito, Porbém 
Barbosa patrocinou a construção de 
uma casa de caridade em Icó; tomou 
interesse pela intensificação das 
operações mercantis dessa vila e, 
além disso, foi o primeiro a levantar 
a ideia do aproveitamento da água 
do S. Francisco para a irrigação 
dos rios do Ceará, especialmente o 
Salgado (FILHO, 1969, p. 326).

A ideia não foi levada adiante e 
tampouco há registros de estudos feitos 
nesse momento, mas medidas mais 
pontuais de prevenção à seca, como o 
armazenamento de água via açudagem, 
começaram a ser feitas neste período. 
Em 1830, por exemplo, o governador 
da província cearense, Martiniano 
Alencar, estimulou esse tipo de obra, 
dizendo que premiaria proprietários 
que construíssem açudes. Foi também 
estimulada a construção de cacimbas e 
poços (SARMENTO, 2005, p. 16).

5  A comarca do Crato era uma unidade administrativa que 
teve início com a reunião de algumas aldeias indígenas, sob a 
responsabilidade de um religioso da Ordem dos Capuchinhos, 
o Frei Francisco Carlos Maria de Ferrara, criada em 27 de 
junho de 1816. Seu primeiro Ouvidor foi José Raimundo do 
Paço Porbém Barbosa, que tomou posse em 12 de julho de 
1817. Porbém Barbosa foi o primeiro a levantar a ideia do 
aproveitamento da água do São Francisco para alimentar rios 
do Ceará. Ouvidores era a designação dos magistrados que 
superintendiam na justiça das terras senhoriais, em Portugal 
As suas funções eram semelhantes às dos corregedores nas 
terras diretamente dependentes da Coroa. As terras sujeitas a 
corregedores eram chamadas “comarcas” ou “correições” e as 
sujeitas a ouvidores eram chamadas “ouvidorias” (NETO, 2012; 
FILHO, 1969: 136).
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Figura 4 – Mapa de 1848 de Marcos Macedo propondo a 
transposição das águas do São Francisco para a comarca 
do Crato (ver nota de rodapé 4), província do Ceará. Fonte: 
MACEDO, M. A. de. Mappa topographico da comarca do Crato 
provincia do Ceará. Rio de Janeiro: Lith. de H. e Rensburg, [18--]. 
1 mapa, 35,2 x 26cm. Realce nosso.

a contratação de engenheiros 
estrangeiros e nacionais, contribuindo 
para explorações pelo país e produção 
de conhecimento através de relatórios, 
cartografias e propostas de intervenção 
em prol do progresso do país. Foram 
desenvolvidas técnicas em obras 
ferroviárias, demarcadas fronteiras, 
feitos estudos e melhoramentos de 
portos e rios para navegação, que para 
isso foram cartografados, com foi o caso 
do rio São Francisco (COSTA, 2013, pp. 
19-21).

Como a preocupação com as 
transações comerciais pelo interior 
do país fazia parte da agenda do 
Império, a construção das estradas 
de ferro, melhoria no sistema de 
navegação, reaparelhamento de 
portos e outros melhoramentos 
eram meios de criar facilidades de 
comunicação através do território e, 
com isso, intensificar as transações 
comerciais. O rio São Francisco 
estaria num ponto privilegiado: a sua 
localização favorecia o escoamento 
de mercadorias de algumas regiões 
para mar, e, uma vez melhorado 
o sistema fluvial, fomentaria as 
transações comerciais do vale com 
os principais centros (COSTA, 2013, 
p. 130). 

A viabilidade da navegação fluvial 
ganhou grande destaque nos estudos 
encomendados pelo governo imperial 
Dom Pedro II, com a preocupação de 
construir uma nação moderna   e pensando 
nessa forma de transporte, seja para o 
escoamento das produções locais, seja 
como forma de desenvolver as regiões, 
influenciou-se no desenvolvimento da 
engenharia europeia e norte-americana 
(DELIJAICOV, 2018, informação verbal),7 

7  Informação concedida em entrevista no dia 7 de março de 
2018, no LABPROJ, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Sobre o Prof. 
Alexandre Delijaicov: “Arquiteto efetivo da Prefeitura de São 
Paulo; professor do Departamento de Projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; 
coordenador do grupo de pesquisa em projeto de arquitetura 
de infraestruturas urbanas fluviais – Grupo Metrópole Fluvial, e 
coordenador do grupo de pesquisa em projeto de arquitetura de 
Equipamentos Públicos, do Laboratório de Projeto (LABPROJ) 
da FAU-USP. Mestrado em 1998, Tietê, os rios e o desenho da 
cidade, e doutorado em 2005, São Paulo, metrópole fluvial, na 
FAU-USP. Conceito dos projetos de “Praças de Equipamentos 
Sociais”, em 1992, e “Centros Educacionais Unificados”, em 2001, 

A segunda retomada da ideia de se 
transpor o rio São Francisco para o 
Nordeste setentrional surgiu em 1847, 
quando o engenheiro cearense Marcos 
de Macedo,6 deputado pelo Estado 
do Ceará, apresentou um estudo 
ao imperador Dom Pedro II, com o 
proposito de amenizar os problemas 
gerados pela grande seca nordestina 
de 1845. Macedo elaborou em 1848 
o “Mapa topográfico da comarca do 
Crato, província do Ceará” (ver Figura 4), 
indicando a possibilidade de um canal 
tirado do rio São Francisco, em Boa 
Vista, onde hoje se encontra o município 
de Cabrobó (PE), para comunicar com 
o rio Jaguaribe, através do riacho dos 
Porcos e do rio Salgado (ver Figura 3). 
Nada foi realizado, mas Cabrobó (PE) 
aparece pela primeira vez como ponto 
de retirada da água do rio São Francisco, 
permanecendo em todas as versões do 
projeto seguintes, incluindo a última 
versão, que foi efetivamente construída 
(FIORAVANTI, 2016, s/p; SARMENTO, 
2005, p.18).

A segunda metade do século XIX foi 
marcado por mudanças significativas 
para o Império, como o fim do tráfico 
negreiro (1850), a abolição da escravatura 
(1888) e o início da implantação do 
sistema ferroviário (1852). Aliado às 
mudanças políticas e de infraestrutura, 
houve a criação de instituições que, 
posteriormente se transformaram 
em associações científicas, com 

6  “Bacharel em ciências sociais e jurídicas pela Academia de 
Olinda, Macedo fixa residência no Ceará onde inicia sua carreira 
de magistratura. Logo é designado a ir estudar na Europa (Paris), 
dedicando-se aos estudos de ciências naturais, sobretudo 
química. Fez excursões científicas na Ásia, África e Europa. 
De regresso ao Ceará em 1838, trouxe consigo 16 artífices 
franceses que foram entregues ao governo provincial Volta a 
exercer o cargo de magistratura no Piauí e no Ceará, chegando 
a juiz de direito. Presidiu a província do Piauí (1847-1848); foi 
eleito deputado provincial do Ceará e intendente do Crato (CE). 
Em 1847 idealizou e apresentou a Dom Pedro II o projeto de 
transferência das águas do Rio São Francisco para a bacia do 
Rio Jaguaribe, assegurando a viabilidade do canal Embora a 
proposta já fosse pensada bem antes, ainda do século XVIII, 
não havia ainda estudos técnicos sobre sua execução. Seus 
estudos e investigações científicas resultaram na publicação 
das seguintes obras: Mapa topográfico da comarca do Crato, 
província do Ceará, indicando a possibilidade de um canal tirado 
do rio São Francisco, no lugar Boa Vista, para comunicar com o 
rio Jaguaribe, pelo riacho dos Porcos e do rio Salgado (1848); 
Observações sobre as secas do Ceará e meios de aumentar o 
volume das águas nas correntes do Cariri (1871); entre outras 
(JORNAL DO CARIRI, 2015). 

Projetos no tempo de Dom 
Pedro II

1.2.2 

1847

Figura 3 - A ideia de transposição de 1847. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.
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trazendo profissionais para integrar as 
equipes e abrindo espaço para o ensino 
de engenharia hidráulica nos cursos 
de engenharia no Brasil. O rio São 
Francisco se tornou, assim, naquele 
momento, objeto de investimento e 
importante dispositivo na busca pelo 
aproveitamento das possibilidades 
econômicas da região, refletindo a 
postura do Governo em explorar e 
dominar as diversas regiões do Império 
(COSTA, 2013, pp. 39, 130-131).

Dessa forma, as expedições que eram 
realizadas no rio São Francisco tinham 
sempre a navegação como perspectiva. 
Para realizar a primeira, Dom Pedro 
II contratou o engenheiro alemão 
Henrique Guilherme Fernando Halfeld,8 
que percorreu o rio São Francisco da 
cachoeira de Pirapora até a Foz no Oceano 
Atlântico nos anos de 1852, 1853 e 1854, 
em uma expedição chefiada pelo Barão 
de Capanema (FIORAVANTI, 2016, s/p; 
CASTRO, 2011, p. 9; LEITE, 2005, p. 7). Ao 
voltar, o engenheiro publicou em 1860 um 
relato de cinquenta e sete páginas pela 
Lithographia Imperial, intitulado Atlas e 
Relatório Concernente à Exploração do 
Rio de S. Francisco desde a Cachoeira 
da Pirapora até ao Oceano Atlântico 
(HALFELD, 1860), em que ele levantava 
em texto e cartografia légua por légua 
do rio, identificando as vias livres e os 
empecilhos à franca navegação, bem 
como sugerindo as possíveis soluções 
para os obstáculos encontrados. Os 
mapas que acompanham o relatório 
representam toda a extensão do rio, 
fornecendo a localização das vilas e 
províncias, cachoeiras, afluentes, as 
profundidades de cada trecho do rio e 
os locais das possíveis intervenções de 
maior porte.

Nesse mesmo relatório, Halfeld retomou a 

no Departamento de Edificações – EDIF, da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo.” 
Informações extraídas do site da FAU-USP, disponível em: 
<http://www.fau.usp.br/docentes/alexandre-delijaicov>.

8  Engenheiro alemão que emigrou ao Brasil em 1825 para 
integrar o Imperial Corpo de Estrangeiros do Exército do Império 
Brasileiro e fazer trabalhos científicos e técnicos (FIORAVANTI, 
2016, s/p; LEITE, 2005, p. 7).

proposta de Marcos Macedo, abordando 
o tema da transposição das águas do 
rio São Francisco para a bacia do rio 
Jaguaribe, com o intuito de combater os 
efeitos da seca do Nordeste setentrional 
e beneficiar os Estados do Ceará, 
Pernambuco e Piauí (HALFELD, 1860, p. 
36; COSTA, 2013, pp. 132-135; HENKES, 
2008, p. 303; FIORAVANTI, 2016). No mapa 
apresentado, o engenheiro aponta onde 
seria o local de retirada da água para essa 
transposição (ver Figura 5), na altura de 
Boa Vista, próxima à Villa de Cabrobó, em 
um trecho do rio em que a navegação se 
tornava mais difícil, entre as cachoeiras de 
Sobradinho e Paulo Afonso.9 

É neste ponto, onde pessoas ilustradas, 
particularmente o Dr. Marcos Antônio 
de Macedo, julgam que será possível 
tirar e conduzir-se do Rio de S. 
Francisco um canal em direção para o 
riacho dos Porcos, e canalizar-se este 
até a sua confluência com o riacho 
Salgado, e este até sua embocadura 
no rio Jaguaribe, e finalmente deste 
rio até sua foz no mar. O projeto é 
gigantesco, porém se for possível 
conduzir-se a sua execução, terá o 
benefício resultado de incalculável 
transcendência para as províncias do 
Ceará, Pernambuco, Piauí, Goiás e 
particularmente para a província do 
Ceará que de primeira mão receberá 
o benefício da fácil comunicação 
comercial do mar para o interior do 
império e vice-versa, e aproveitaria 
as águas do rio S. Francisco para a 
irrigação das suas terras, como meio 
mais certo e eficaz de providenciar 
contra o horrível flagelo das grande 
secas que lá, quase anualmente, põem 
em consternação grande parte dos 
habitantes daquela província; mas 
também a comunicação direta do mar 
para o Vale do S. Francisco e dos seus 
tributários seria o melhor impulso 
a fim de acordar a indústria, que em 
profundo letargo jaz naquelas regiões, 
e de promover a felicidade dos seus 
habitantes (HALFELD, 1860, p. 36 – 
grifos nossos). 

9  Diante das dificuldades de navegação, o engenheiro concluiu 
que o trecho encachoeirado do rio exigia a construção de um 
canal lateral com eclusas para tornar a passagem mais fácil e 
segura (HALFELD, 1860, p. 56).

Figura 5 – Mapa do Atlas e Relatório Concernente à Exploração 
do Rio de S. Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até ao 
Oceano Atlântico em que o engenheiro Halfeld indicava trecho 
onde poderia ser a saída do canal de transposição para o 
Nordeste setentrional. 

Fonte: HALFELD, Henrique Guilherme Fernando. Atlas e 
Relatório Concernente a Exploração do Rio de São Francisco 
desde a Cachoeira da Pirapora até ao Oceano Atlântico. Rio de 
Janeiro: 1860, p. 22. Realce nosso.

Apesar de ter tido seu primeiro estudo 
em uma época em que a navegação dos 
rios era a pauta principal do governo 
imperial, a proposta de transposição 
aqui estudada desde o princípio tinha 
o objetivo de combater os efeitos da 
seca do Nordeste setentrional Como 
se pode ler na citação acima, Halfeld 
trouxe a navegação no canal como uma 
possibilidade a ser verificada, caráter 
que não seria retomado em nenhuma 
proposta posterior da Transposição. 

Nos anos seguintes à publicação 
do “Atlas e Relatório Concernente à 
Exploração do Rio de S. Francisco 
desde a Cachoeira da Pirapora até ao 
Oceano Atlântico”, outras expedições 
ao rio São Francisco foram realizadas 
e novos relatórios foram produzidos,10 
sempre utilizando e discutindo a partir 
dos estudos de Halfeld, mas sem que a 
transposição do rio São Francisco fosse 
muito debatida. Em um desses relatórios 
posteriores ao de Halfeld, elaborado por 
Eduardo José de Moraes (1969),11 houve 
a proposição de uma outra transposição 
da bacia do rio São Francisco à bacia do 
rio Parnaíba, com a retirada das águas 
em outro ponto do rio, onde a topografia 
era menos acidentada, essa sim uma 
proposta que teve o objetivo principal o 
de conectar o sul e o norte do país através 
da navegação. Mas seria uma proposta 
que também não sairia do papel. 

10  Entre elas, a expedição para verificar a região acima da barra 
do rio das Velhas, em 1865, realizada pelo astrônomo francês 
Emmanuel Liais, pelo engenheiro brasileiro Eduardo José de 
Moraes e pelo botânico brasileiro Ladislau de Souza Melo Neto. 
Posteriormente, em 1879, foi criada a Comissão Hidráulica do 
Império, chefiada pelo engenheiro americano William Milnor 
Roberts, que também fez uma expedição ao rio São Francisco 
para verificar as possibilidades de navegação. As expedições 
partiam dos estudos de Halfeld para discutir existentes e novas 
proposições (COSTA, 2013, pp. 136, 142).

11  Proposta de Eduardo José de Moraes (1969) que aparece 
no relatório “Navegação Interior do Brasil – Notícia dos 
projetos apresentados para a junção de diversas bacias 
hidrográficas do Brasil, ou rápido esboço da futura rede geral 
de suas vias navegáveis”, em que a transposição se dá através 
do rio Gurgueia e o rio Preto, com o objetivo de promover a 
navegação pelo interior do país até o oceano, a partir da Serra 
das Vertentes (MG). Segundo o engenheiro, esta seria uma 
solução mais barata do que o canal lateral para unir o rio São 
Francisco alto e baixo, na cachoeira de Paulo Afonso, proposto 
por Halfeld. Ele chega a comentar que também este seria um 
ponto mais fácil de transpor a topografia da região em relação 
à proposta de transposição das águas do São Francisco para o 
nordeste setentrional do engenheiro Macedo (MORAES, 1869, 
pp. 60, 61, 66).
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IOCS e a dificuldade de 
transpor a Chapada do Araripe

1.2.3 

1912

Figura 6 - A ideia de transposição de 1912.

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

O início do século XX consagraria a 
solução, que já se via como iniciativa no 
governo imperial no século anterior,14 
de se desocupar a área semiárida com 
transporte oficial gratuito, principalmente 
com destino à Amazônia, pela extração 
de látex. Paralelamente, à parte do apoio 
oficial à migração, construíram-se mais 
açudes no Ceará, o combate a secas 
compondo a “campanha” presidencial 
de Campos Sales em 1901 (SARMENTO, 
2005, p. 20).

No artigo “Plano de uma Cruzada” 
(1904), incluído posteriormente na obra 
Contrastes e Confrontos (1907), Euclides 
da Cunha propunha soluções para 
a questão da seca nordestina, como 
construção de açudes, arborização, 
poços artesianos e “provável derivação 
das águas do São Francisco para os 
tributários superiores do Jaguaribe e do 
Piauí, levando perpetuamente à natureza 
torturada do norte do sertão os alentos 
e a vida da natureza maravilhosa do 
sul” (CUNHA, 1904 apud SARMENTO, 
2005, pp. 20-21). O autor critica ainda as 
investidas governamentais na região: 

Diante da enorme fatalidade 
cosmológica, temos uma atitude de 
amadores; e fazemos física para moças. 
Daí a instabilidade e o baralhamento dos 
juízos. Acompanhamos o fenômeno 
escravizado à sua cadência rítmica; 
não lhe antepomos à intermitência a 
continuidade dos esforços. Entretanto, 
o próprio variar das causas precipitadas 
nos revela a sua feição complexa, 
exigindo longos e pacientes estudos. 
É evidente que estes serão sempre 
estéreis, adstritos aos paroxismos 
estivais, desdobrando-se na plenitude 
das catástrofes desencadeadas com o 
objetivo ilusório de as debelar, quando 
uma intervenção realmente eficaz 
pode consistir no prevenir as secas 
inevitáveis, do futuro (CUNHA, 1904 
apud SARMENTO, 2005, pp. 20-21).

Em 1909, o governo republicano 
de Afonso Pena (1906-1909) criou a 

14  Houve um grande fluxo migratório de cearenses em 1878 para 
a Amazônia e o Pará, estimulado pelo governo, pela igreja e por 
proprietários e comerciantes locais (SARMENTO, 2005, p. 17).

analisar como foi elaborado e como se 
viabilizou posteriormente, no século XXI, 
a Transposição do rio São Francisco aqui 
estudada, numa perspectiva já não mais 
puramente pública, mas constantemente 
em associação com o setor privado.

as secas eram, ou não, um problema 
nacional que deveria ser objeto de 
políticas públicas. A aceitação da tese 
da seca como problema vem com 
a desastrosa seca de 1877 a 1879. A 
estimativa da catástrofe em termo de 
vida humana foi feita pelo jornalista 
americano Herbert H. Smith, que 
na época realizava uma viagem de 
estudos no Brasil (CAMPOS, 2014, p. 
70).

Os estudos realizados por Halfeld 
e outros realizados em expedições 
posteriores, como o relatório realizado 
pelo astrônomo francês Emmanuel 
Liais (1865) e pela Comissão Hidráulica 
do Império (ROBERTS, 1880) deram 
suporte técnico para a realização de 
melhoramentos no rio São Francisco e, 
consequentemente, contribuíram para 
viabilizar o sistema hidroviário através 
de seu leito. O Governo Imperial criou 
a Comissão de Melhoramento do Rio 
São Francisco (CMRSF) em março de 
1883, e foram expedidas instruções para 
a execução das obras necessária para 
tornar o rio navegável. Os melhoramentos 
consistiam em sondagens, levantamento 
de plantas, nivelamento e determinação 
da velocidade das correntes marítimas 
no rio, seguido com o serviço de 
desobstrução e da construção dos diques 
(COSTA, 2013, pp. 200, 203 e 207).

Destaca-se que, nessa época regida por 
Dom Pedro II, criou-se pela primeira 
vez um ideário do pensamento público 
de projeto, ou seja, foram constituídas 
“empresas” ou comissões públicas 
de projeto para a realização dessas 
expedições, das quais resultavam 
relatórios que tratavam obras hídricas 
como tratadísticas de arquitetura 
para a criação de redes de cidades 
e desenvolvimento de regiões 
(DELIJAICOV, 2018, informação verbal).13 
Esse aspecto, de uma prática de 
elaboração de projeto na esfera pública, 
é de muito interesse para se comparar e 

13  Informação concedida em entrevista no dia 7 de março de 
2018, no LABPROJ, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP).

A proposta da transposição elaborada por 
Halfeld foi levada a debate parlamentar 
e não obteve êxito, foi arquivada, pois 
o governo imperial estava priorizando 
investimentos nas obras ferroviárias 
e portuárias, intervenções que talvez 
tivessem mais resultados para a construção 
de uma nação moderna (FIORAVANTI, 
2016, s/p). Apesar disso, foi nesse 
momento que a seca iniciou a ser levada 
em consideração na agenda pública: para 
abastecer os povoados sertanejos, optou-
se por abrir estradas, perfurar poços e 
construir açudes (SARMENTO, 2005, p. 
18), através de frentes de trabalho, já 
citadas anteriormente. 

Com uma nova seca ocorrida em 1886, a 
proposta seria brevemente retomada pelo 
deputado da província de Natal, o cearense 
Tristão Alencar Araripe,12 que sugeriu 
levantar a planta e orçamento de um canal 
que abra comunicação de São Francisco 
com o rio Salgado e rio Jaguaribe, de 
modo que nesses dois rios estabelecesse 
uma corrente perene (CASTRO, 2011, p. 9; 
VILLA, 2000, p. 37). Mas a proposta logo 
seria abandonada novamente.

As décadas de 1860 a 1880 foram 
objeto de intensos debates sobre as 
secas. Vários competentes intelectuais 
contribuíram significativamente 
com crônicas na mídia ou palestras 
em instituições públicas. Havia um 
desfilar de conhecimentos, às vezes 
de desconhecimento, sobre leis 
físicas e meteorológicas e sobre os 
climas e a hidrologia do planeta e 
particularmente do semiárido. [...] 
Há mudanças de foco ao longo dos 
debates. Primeiramente discutiu-se se 

12  Tristão de Alencar Araripe nasceu em Icó (CE) no dia 7 de 
outubro de 1821. Aos 22 anos de idade ingressou na Faculdade 
de Direito de Olinda, mas concluiu seu bacharelado na Faculdade 
de Direito de São Paulo, em 4 de novembro de 1845. Entre os 
anos de 1869 e 1889, em várias legislaturas, representou como 
deputado geral sua província natal. No mesmo período foi 
desembargador na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo 
(1870-1873) e presidente das províncias do Rio Grande do Sul 
(1876) e do Pará (1885-1886). Foi nomeado para o Supremo 
Tribunal de Justiça em 1886 e, com o advento da República e 
a instalação do Supremo Tribunal Federal, em 28 de fevereiro 
de 1891 foi nomeado ministro dessa corte, onde permaneceria 
até sua aposentadoria em 1894. Além das atividades públicas, 
Alencar Araripe destacou-se por uma produção intelectual 
importante, associada à sua filiação ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB) e à Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro, bem como por sua reflexão na área jurídica 
(verbetes CPDOC, acessado em 7 de agosto de 2017).
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A solução para o relevo, outras 
obras hidráulicas e a corrupção

1.2.4 

1919

Figura 7 – A ideia de transposição de 1919. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

Quando assumiu a presidência, Epitácio 
Pessoa (1919 a1922) reconduziu Arrojado 
Lisboa ao cargo de inspetor-chefe 
da IOCS e inseriu a transposição da 
Chapada do Araripe e a implantação 
de açudes entre suas ações prioritárias, 
criando um programa de infraestrutura 
com grande frente de obras hidráulicas 
para o Nordeste. No mesmo ano, o órgão 
passou a se chamar Inspetoria Federal 
de Obras Contra a Seca e ganhou novo 
regulamento. Nesse contexto, foi aberto 
um amplo crédito para obras hídricas, 
conhecido como “Caixa das Secas”, com 
o objetivo de modernizar os sertões, e 
diversas obras foram encetadas. Nesse 
período, também foram definidos 
os limites espaciais da região que se 
convencionou chamar de Nordeste.17

Além de encaminhar a construção de 205 
grandes açudes, 220 poços profundos e 
cerca de 500 km de ferrovias, o presidente 
contratou o engenheiro português 
Fonseca Rodrigues, que encontrou a 
solução para a transposição do relevo 
da Chapada do Araripe: havendo uma 
queda d’água na jusante de Cabrobó, 
em Pernambuco, era possível gerar 
a energia hidráulica e mecânica para 
transpor o relevo (DEMENTSHUK, 2014). 
As obras foram interrompidas quando 
uma fiscalização constatou desvios de 
recursos, em 1922, e nesse contexto, 
mais uma vez, o projeto de transposição 
foi arquivado (DEMENTSHUK, 2014).

Parlamentares do Sudeste alegavam 
restrições financeiras para se 
executar o plano de Epitácio Pessoa, 
enquanto oligarquias nordestinas 
reagiam com base “no impensável”: 
desapropriação de terras, mesmo 
que improdutivas. No trâmite 
burocrático executivo-legislativo, 
o plano passou na comissão de 
finanças, presidida por parlamentar 
paulista contrário ao conteúdo, 
cuja postura emblemática refletia a 
burguesia paulista, segundo Marco 

17  Informações disponíveis em artigo de Kleiton Moraes 
publicado no CPDOC, disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/
sites/default/files/verbetes/primeira-republica/INSPETORIA%20
FEDERAL%20DE%20OBRAS%20CONTRA%20AS%20SECAS.
pdf>. Acessado em 10 de agosto e 2017. 

Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS), 
embrião do atual Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS). A 
Transposição do rio São Francisco então 
foi cogitada pelo primeiro presidente o 
IOCS, Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa,15 
no governo republicano de Hermes 
da Fonseca (1910-1914). A proposta foi 
descartada, sendo indicada como uma 
das razões da recusa a inexistência de 
bombas de água capazes de superar 
o relevo da Chapada do Araripe, 
superiores a 160 metros (HENKES, 2008, 
p. 304; DEMENTSHUK, 2014). Para além 
da questão técnica, conforme vimos 
anteriormente, a proposta pode ainda 
ter sido abandonada frente à outra 
alternativa então esboçada come relação 
ao semiárido, que previa, ao invés de 
seu desenvolvimento, seu abandono e 
esvaziamento populacional

Um ponto muito interessante desse 
momento está no fato de que embora 
Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa 
fosse presidente da IOCS, um órgão 
especializado em executar obras 
hídricas contra as secas, ele foi um dos 
primeiros gestores, pelo menos de que 
se tenha registro, a pensar na solução 
para a pobreza e para a seca nordestina 
que fosse além das obras em si. Ele 
defendia que o problema do Nordeste 
era a educação, conforme proferiu em 
conferência no dia 23 de agosto de 
1913 no clube de Engenharia do Rio de 
Janeiro, conforme consta nos arquivos 
do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS) e da Biblioteca 
Nacional (DEMENTSHUK, 2014): 

15  Engenheiro e geólogo, nascido no Rio de Janeiro, foi 
primeiro inspetor-chefe da IOCS. Profundo conhecedor dos 
sertões e adepto da antropogeografia do alemão Friedrich 
Ratzel, cuja matriz entendia o progresso como uma ação 
coordenada entre homem e natureza. Arrojado Lisboa 
organizou administrativamente o órgão em três distritos com 
sede em Fortaleza, Natal e Salvador, que ficariam subordinados 
a uma seção central no Rio de Janeiro. Permanecendo como 
inspetor-chefe até meados de 1912, além de estimular estudos 
de caráter científico, Arrojado Lisboa se dedicou à construção de 
açudes e à perfuração de poços na região, na premissa de que 
a água traria o desenvolvimento aos sertões. Posteriormente, 
com a ascensão do paraibano Epitácio Pessoa à presidência 
da República, em julho de 1919, e a recondução de Arrojado 
Lisboa ao cargo de inspetor-chefe, a IOCS ganhou novo impulso 
e passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Secas (IFOCS) (verbetes CPDOC, acessado em 7 de agosto de 
2017).

Miguel Arrojado defendia que 
o problema do Nordeste era 
educação, conforme proferiu em 
conferência no dia 23 de agosto de 
1913, no clube de Engenharia do 
Rio de Janeiro, conforme consta no 
arquivo do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS) e 
da Biblioteca Nacional: “Chegamos, 
assim, ao mais grave de todos os 
problemas: o da educação! Só ela, 
unicamente ela, permitirá que o 
povo goze de sã higiene, aprenda 
e aperfeiçoe a irrigação, promova 
a indústria compatível com a 
ambiência, adote a fenação e use o 
silo, não abandone o gado e melhore-
lhe a raça, facilite-lhe a água não 
contaminada, devolva as culturas 
nas grandes várzeas irrigadas, abra 
por si poços, faça pequenos açudes, 
compreenda, enfim, a importância 
deste grande esforço que está sendo 
empregado em prol do seu bem-
estar” (DEMENTSHUK, 2014).

Este tipo de pensamento, assim como o 
de Euclides da Cunha (1904) por ter visão 
crítica à ação do governo da época, era 
bastante ousado para a época, já que 
apenas no meio do século iria se pensar 
em desenvolvimento do Nordeste a 
partir do planejamento regional, que 
considerasse outras características 
da região que não apenas a questão 
hídrica.16 Segundo Francisco de Oliveira 
(1985, pp. 75-76), Arrojado Lisboa, 
como pensador de políticas públicas, 
delineou as ideias que prevaleceram 
durante várias décadas, revelando-se, 

16  Em 1952, no segundo governo Vargas, propõe-se a criação 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) como uma ação indutora 
do desenvolvimento regional, que implicaria a existência de 
um conhecimento técnico mais elaborado sobre a economia 
regional e, por consequência, uma ação planejada. Abriu-se 
um crédito principalmente para agricultura, que depois foi 
ampliado para uma carteira mais geral de operações. Mas a 
grande inflexão desse momento foi a criação da SUDENE, já 
no governo de Juscelino Kubitscheck, que representou uma 
nova forma radical de lidar com o “problema do Nordeste 
“. Celso Furtado foi nomeado para coordenar esse projeto, 
defendendo a desapropriação e o cultivo controlado das 
bacias de irrigação, criticando o uso da terra na Zona da Mata 
pelos latifúndios da cana-de-açúcar, contrapondo-se tanto ao 
direcionamento da política do Departamento Nacional de Obras 
contra a Seca (DNOCS) quanto aos interesses de fazendeiros 
e usineiros da região, travando uma verdadeira batalha pela 
criação da SUDENE. A importância da criação da SUDENE 
é que ela ultrapassava os limites de uma decisão política e 
administrativa, aliando um refinado e crítico diagnóstico sobre 
a região a exequíveis propostas de intervenção (BARROS, 2014, 
p. 59; FURTADO, 1989; CALLADO, 1960).

para Oliveira, como o primeiro grande 
pensador da formulação e aplicação da 
construção da infraestrutura hidráulica 
e compreendendo a complexidade do 
problema da seca:

Seca, no rigor léxico, significa 
estiagem, falta de umidade, da 
chuva provém a água necessária 
à vida na terra. O problema das 
secas, assim encarado, seria 
simplesmente o problema da 
água, isto é, do seu suprimento. 
Mas a palavra seca, referida a uma 
porção de território habitado pelo 
homem, tem significação muito 
mais compreensiva. Com efeito, 
o fenômeno físico da escassez 
de chuva influi no homem pela 
alteração profunda que dela decorre 
para as condições econômicas da 
região, que por sua vez se refletem 
na ordem social. Assim encarada a 
seca é um fenômeno muito vasto 
tanto de natureza física quanto 
econômica e social.   O problema 
das secas é, portanto, um problema 
múltiplo. Verdadeiramente não 
há um problema, há problemas 
(LISBOA, 1984, p.12).
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Figura 8 –  A proposta de transposição de 1984. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: BORDA, 1998; ESTADÃO, 1984; ENGECORPS-HARZA, 
2003; BORDA, 1988; HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; 
CASTRO, 2011.

Governo militar e a proposta 
ambiciosa

1.2.5 

1984

Em 1984, tendo em vista a grande seca 
que assolou o Nordeste entre 1979 e 
1983, o governo militar de Figueiredo 
(1979 a 1985) encomendou aos técnicos 
do Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (DNOS) a elaboração de 
um projeto de transposição das águas do 
rio São Francisco, a ser financiado pelo 
Banco Mundial (LOUREIRO et al, 2013, p. 
14). O responsável na época foi o Ministro 
do Interior Coronel Mário Andreazza,18 
e o DNOS subcontratou o consórcio 
formado pelas empresas de engenharia 
consultiva Noronha Engenharia e 
Hidroterra e, posteriormente, no período 
entre 1985 e 1987, foram desenvolvidos 
estudos socioeconômicos para o 
empreendimento pelo consórcio 
Hidroservice PRC Engineering 
(SARMENTO, 2018, pp. 64-65). 

Essa versão foi considerada a primeira 
que ultrapassou o nível de estudo e 
articulou-se em projeto, projeto este 
que apesar de receber pequenas 
modificações ao longo dos anos, se 
manteria até a versão que foi executada, 
no governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. A nova versão consistia 
em uma proposta ambiciosa, que 
envolvia os rios São Francisco, Parnaíba 
e Tocantins, para beneficiar os estados 
do Ceará, Piauí, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco (ver Figura 
8), com previsão para ser executada 
em quarenta anos. Com o intuito de 
promover a irrigação extensiva no 
semiárido, a ideia era reforçar o volume 
de águas no rio São Francisco com águas 
transpostas da bacia hidrográfica do rio 
Tocantins, direcionando 330m3/s do rio 
São Francisco ao semiárido e 300m³/s 
do rio Tocantins ao rio São Francisco 

18  Mário Andreazza era tenente-coronel e esteve envolvido em 
gestões de diversos presidentes militares brasileiros ao longo 
do Regime Militar. Trabalhou no Ministério dos Transportes nas 
gestões dos presidentes Costa e Silva e Garrastazu Médici e, em 
janeiro de 1979, recebeu o convite de Figueiredo para assumir 
o Ministério do Interior. Nesse momento, apontou como 
prioritários os problemas de desenvolvimento do Nordeste e da 
Amazônia, que procuraria solucionar através da implementação 
dos projetos já existentes para as duas regiões, assim como 
através de suas superintendências, a do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e a do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam). Nesse mandato, retomou o projeto da Transposição 
do Rio São Francisco (verbetes CPDOC, acessados em 7 de 
agosto de 2017).

Antonio Villa: “arrecadar escola era 
meritório, mas investir em mudanças 
profundas era desperdício de 
recursos” (SARMENTO, 2005, p. 23).

As obras dos açudes foram interrompidas 
quando uma fiscalização chefiada por 
Cândido Mariano da Silva Rondon 
constatou desvios de recursos, em uma 
operação que gerou o famoso “Relatório 
Rondon”, de 1922. E nesse contexto, mais 
uma vez, o projeto de transposição não 
seguiu adiante (DEMENTSHUK, 2014).

Dez anos depois, no governo de Getúlio 
Vargas, com a ocorrência de uma seca 
em 1931 e a criação do Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas 
(DNOCS), a transposição voltaria a ser 
estudada, mas novamente não seguiria 
adiante (CASTRO, 2011, p. 9). Nesse 
mesmo momento, o ministro José 
Américo de Almeida reabre o campo de 
concentração de Fortaleza, locais onde 
se conduziam e onde emergencialmente 
se atendiam os flagelados das secas, 
retomando com isso as frentes de 
trabalho que apoiavam as migrações 
para outras regiões do país, ação padrão 
governamental para a região semiárida 
que ocorria em especial desde o século 
XIX. O mesmo ministro denunciou casos 
de corrupção e manipulação de envio 
de mantimentos e a forma de inscrição 
nas frentes de trabalho (SARMENTO, 
2005, pp. 21-24). Para Sarmento, essa 
realidade decorria da inadequação da 
abordagem e alimentava preconceitos 
em relação à destinação dos escassos 
recursos alocados. 

Ações governamentais – como o 
estímulo à migração para outras regiões; 
as chamadas frentes de trabalho, que 
consistiam no emprego, por parte governo 
imperial ou republicano, de população 
local em obras com sob remuneração 
via fornecimento de alimentos – foram 
reincidentes no combate à seca ao longo 
dos séculos, sendo a primeira frente de 
emergência registrada em 1721. Em 1941 
o governo federal retoma o transporte 
de impactados pela seca ao Sul e à 

Amazônia, onde a produção de borracha 
para o governo estadunidense estava em 
franca atividade (SARMENTO, 2005, pp. 
15, 25, 29). Estas soluções imediatistas, 
que se repetem ao longo dos séculos, 
demonstram que essa reincidência 
foi fruto de falta de vontade política 
para um verdadeiro desenvolvimento, 
que implicaria em romper a complexa 
estrutura social e política brasileira. 
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Figura 9 – Notícia sobre o Projeto Nordeste. 

Fonte: DORGIVAN, A. “Andreazza se lança e quer que país volte 
a crescer”. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 25 de janeiro de 
1984, p. 3. Realce nosso.

(TEIXEIRA, 2018, informação verbal).19 É 
o que ilustra a citação abaixo, retirada de 
uma notícia do Estado de São Paulo da 
época (Cf. CLAUSEL, 1984):

Se discute, agora, a perenização 
dos rios dessa grande região (NE). 
O plano, em suas linhas gerais, já 
se encontra pronto, e denomina-
se Programa de Transposição de 
Recursos Hídricos para o Semiárido 
Nordestino, que utilizaria águas 
do Rio São Francisco. O projeto é 
antigo, mas antes faltava energia 
elétrica para o bombeamento, 
indispensável para antepor as 
elevações que se antepõem ao curso 
novo das águas. Estudos realizados 
pelo Projeto Radam evidenciaram a 
existência, no Nordeste, de potencial 
de terras irrigáveis. As atuais 
açudagens não são, entretanto, 
suficientes para irrigar sequer 10% 
das terras disponíveis. Esse grande 
rio, o “Chico”, não teria excedentes 
suficientes para tão grande encargo 
e desviaria um volume considerável 
de água de Paulo Afonso. A solução 
definitiva seria a utilização de água 
da Bacia Amazônica, provavelmente 
desviando parte do caudal do 
Tocantins (que, no futuro, poderia 
ser reforçado pelo Araguaia), nas 
proximidades de Carolina, para o Rio 
Balsas, que já alimenta a Barragem 
de Boa Esperança (CLAUSEL, 1984).

O início da década de 1980 foi um período 
em que o governo federal apostou em 
megaprojetos de engenharia, grandes 
projetos afinados com o ideário 
desenvolvimentista, impulsionados por 
um crescimento da economia, chamado 
de Milagre Econômico Brasileiro,20 que 
experimentara seu clímax na década 
anterior. Alguns desses megaprojetos, 
tais como as usinas hidrelétricas de 
Itaipu e Tucuruí, foram construídos, 
batendo recordes mundiais de 
dimensões e capacidade de geração 
de energia (SARMENTO, 2018, p. 61). 
Foi também entre a década de 1970 e 
1980 que a Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco (CHESF) empreendeu 
a construção de uma série de barragens 

19  Informação verbal concedida em entrevista pelo Secretário 
de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, no dia 10 de 
janeiro de 2018, por Skype. 

20  De 1967 a 1973 o Brasil alcançou taxas médias de crescimento 
muito elevadas e sem precedentes, que decorreram em parte 
da política econômica então implementada principalmente sob 
a direção do Ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto mas 
também de uma conjuntura econômica internacional muito 
favorável. Esse período (e por vezes de forma mais restrita os 
anos 1968-1973) passou a ser conhecido como o do “milagre 
econômico brasileiro”, uma terminologia anteriormente aplicada 
a fases de rápido crescimento econômico no Japão e em outros 
países (verbetes CPDOC, acessados em 6 de janeiro de 2019).

hidrelétricas no semiárido do rio São 
Francisco, tais como a barragem de 
Sobradinho (BA)21 e complementações 
no complexo hidrelétrico de Paulo Afonso 
(BA/AL),22 obras que modificariam 
definitivamente o regime de águas, a 
vida dos ribeirinhos e a navegabilidade 
do rio São Francisco. No interior 
dessa lógica desenvolvimentista e de 
megaprojetos foi elaborada a primeira 
versão do projeto de Transposição do rio 
São Francisco.

[...] esse projeto do Mário Andreazza 
era para trazer água para o 
Ceará e alimentar o processo de 
desenvolvimento da irrigação, que 
já tinha começado no final dos anos 
60. [...] era para poder resolver os 
problemas da seca do Ceará, com 
a ideia do Celso Furtado no grupo 
de trabalho de desenvolvimento 
do Nordeste, em 1959: uma das 
ideias era desenvolver irrigação, 
agricultura moderna através da 
irrigação com vales úmidos, no 
São Francisco, nos principais rios 
e no Ceará, construindo barragens 
e desenvolvendo a irrigação. – 
Informação verbal concedida 
em entrevista pelo Secretário 
de Recursos Hídricos do Ceará, 
Francisco Teixeira, no dia 10 de 
janeiro de 2018, por Skype.

Como mencionado na citação acima, 
soluções para a seca do início da década 
de 1980 foram apresentadas em reunião 
na Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE) em 1982 (ver 
Figura 9), que resultou no lançamento 
do programa Projeto Nordeste,23 um 

21  O reservatório de Sobradinho tem cerca de 320 km de 
extensão, com uma superfície de espelho d’água de 4.214 km2 
e uma capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões m3/s 
em sua cota nominal de 392,50 m, constituindo-se no maior 
lago artificial do mundo e garantindo assim, através de uma 
depleção de até 12 m, juntamente com o reservatório de Três 
Marias/CEMIG, uma vazão regularizada de 2.060 m3/s nos 
períodos de estiagem, permitindo a operação de todas as usinas 
da CHESF situadas ao longo do Rio São Francisco (CHESF, s/d). 
Sua construção demorou cerca de cinco anos, implicando o 
deslocamento de quase 64 mil pessoas e a reconstrução de 
várias cidades e localidades. O enchimento do reservatório, 
um dos maiores do mundo, ocorreu no final de 1978 (verbetes 
CPDOC, acessados em 7 de janeiro de 2019).

22  Formado pelas usinas de Paulo Afonso I, II, III, IV e Apolônio 
Sales (Moxotó), o Complexo de Paulo Afonso produz 4.279.600 
kW de energia, esta gerada a partir da força das águas da 
cachoeira de Paulo Afonso, um desnível natural de 80 m do rio 
São Francisco (CHESF, s/d).

23 O Projeto Nordeste era um programa completo, que 
comportava o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), 
além de programas na área de educação e habitação rural e 
de saneamento básico. Porém, a única parte implementada 
do Projeto Nordeste foi o Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor. Informação obtida de depoimento do ex-Diretor 
Geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca 
(DNOCS), Eudoro Walter de Santana, publicado nos Anais do 
Fórum BNB de Desenvolvimento: Nordeste: Estratégias de 
Desenvolvimento Regional, realizado em Fortaleza, de 19 a 21 
de julho de 2006 Cf.  Anais do Fórum BNB de Desenvolvimento: 
Nordeste: Estratégias de Desenvolvimento Regional, p. 125.

programa bastante amplo, que previa 
medidas para questões econômicas 
e de infraestrutura da região, voltado 
principalmente para apoiar o pequeno 
produtor, prevendo inclusive a reforma 
agrária. Porém, segundo Sarmento (2005, 
p. 30), o que saiu do papel foi apenas um 
sofisma de reforma agrária, que favoreceu 
uma minoria menos necessitada, além 
dos grandes projetos de infraestrutura, 
como mencionados anteriormente.

Projetos como esse, propostos pelo 
governo federal através da SUDENE, 
demonstravam que havia um pensamento 
estatal que buscava tratar a questão 
da pobreza do Nordeste para além 
de uma consequência climática, mas 
também lidando como uma questão de 
diferenças socioeconômicas que exigiria 
políticas públicas para superá-las.24 E, no 
entanto, ainda se praticavam medidas 
governamentais como as frentes de 
trabalho (ver Figura 10), que estimulavam 
o esvaziamento do semiárido (como se 
tal processo fosse de fato plenamente 
exequível) e a migração dos sertanejos 
para as áreas onde haveria necessidade de 
mão de obra por parte do governo federal, 
medida utilizada nos tempos de Império. 

Com o fim da seca, dado o farto e 
chuvoso inverno de 1984 e o instável 
momento político gerado pelo processo de 
redemocratização, o andamento do projeto 
foi paralisado (LOUREIRO et alii, 2013, p. 
14; DEMENTSHUK, 2014) e a Transposição 
mais uma vez foi deixada de lado. Porém, 
dessa vez, deixava-se como legado o 
projeto técnico, que seria retomado em 
gestões seguintes. 

24  É importante reiterar que, ainda assim, naquele momento da 
história brasileira, no final da ditadura militar, a SUDENE tenha 
se desviado consideravelmente da abordagem em se pensar as 
políticas regionais, se comparado como ocorrera na época da 
direção de Celso Furtado. Economista brasileiro, Celso Furtado 
integrou, em 1949, a Comissão Econômica para a América 
Latina (CEPAL), órgão das Nações Unidas que se transformaria 
na única escola de pensamento econômico surgida em países 
em desenvolvimento / subdesenvolvidos. Em 1950 publicou seu 
primeiro ensaio de análise econômica, “Características gerais 
da economia brasileira” na Revista brasileira de economia 
da FGV e, em 1952, “Formação de capital e desenvolvimento 
econômico”, seu primeiro artigo de circulação internacional 
De volta ao Brasil, desliga-se da CEPAL e assume uma 
diretoria do BNDE. É nomeado, pelo presidente Kubitschek, 
interventor no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste. Elabora para o governo federal o estudo “Uma 
política de desenvolvimento para o Nordeste”, origem da 
criação, em 1959, da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), com sede no Recife. Em 1962 é 
nomeado, durante o regime parlamentar, o primeiro titular do 
Ministério do Planejamento, quando elabora o Plano Trienal 
apresentado ao país pelo presidente João Goulart por ocasião 
do plebiscito acerca da manutenção do parlamentarismo ou o 
restabelecimento do presidencialismo. No ano seguinte deixa 
o Ministério do Planejamento e retorna à Superintendência da 
SUDENE, quando concebe e implanta a política de incentivos 
fiscais para os investimentos na região. O Ato Institucional nº 1, 
publicado três dias depois do golpe militar de 31 de março de 
1964, cassa seus direitos políticos por dez anos, fazendo Furtado 
se exilar (SUDENE, s/d). 
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A nova Constituição e a 
questão ambiental

1.2.6 

1994

Figura 11 – A proposta de transposição de 1994. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

No governo de Itamar Franco (1992-
1995) a ideia voltou à cena outra vez, 
encabeçada pelo Ministro da Integração 
Regional, Aluísio Alves,25 e pelo Ministro 
do Planejamento, Beni Veras.26 Diante 
de mais uma grande seca no semiárido, 
ocorrida entre os anos de 1991 e 1993, 
grupos de políticos interessados no 
projeto e signatários da Carta de 
Fortaleza,27 aproveitaram a ascensão 
do deputado favorável à Transposição, 
Aluísio Alves, ao cargo de Ministro 
da Integração Regional, em 1994, e 
pressionaram o governo para retomar 
o debate em torno da viabilização do 
projeto, com base no projeto que havia 
sido produzido em 1984 por Mario 
Andreazza (LOUREIRO et alii, 2013, p. 
14; SARMENTO, 2018, pp. 68, 72). Essa 
versão da Transposição ficou sendo 
considerada a segunda versão do projeto 
proposta em nível técnico e não apenas 
apresentada como um estudo ou ideia 
preliminar (SARMENTO, 2018, p. 82).

25  Em março de 1994, Aluísio Alves foi nomeado por Itamar 
Franco (1992-1994) ministro da Integração Regional Sua 
principal realização no cargo foi o anúncio de um polêmico 
projeto de irrigação que previa a transposição de águas do rio 
São Francisco para abastecer cerca de duzentas e vinte cidades 
do Nordeste atingidas pela seca. Orçada em cerca de dois 
bilhões de dólares, a obra era combatida por seus altos custos 
e seus supostos fins eleitorais. A obra, segundo seus críticos, 
como os governos da Bahia e Minas Gerais, serviria apenas 
para garantir a eleição de Garibaldi Alves Filho ao governo 
potiguar. Além disso, o projeto era também questionado pelos 
impactos que poderia causar ao meio ambiente. O projeto não 
chegou a sair do papel (verbetes CPDOC, acesso em 7 de agosto 
de 2017).

26  Beni Veras diplomou-se em administração e marketing 
pela Escola de Administração do Ceará em 1967. Entre 1984 e 
1985 fundou e presidiu o primeiro comitê suprapartidário Pró-
Tancredo Neves. Assessor especial do governo do estado em 
1987, nomeado pelo governador Tasso Jereissati (1987-1991), e 
vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
de 1987 a 1988, no pleito de outubro de 1990 elegeu-se senador 
pela legenda do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
Entre 1991 e 1992 atuou como suplente da mesa diretora 
e titular das comissões de Assuntos Sociais, de Economia 
e de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido relator 
da comissão mista para a modernização do Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) e, ainda, como 
suplente da comissão mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. No mesmo período exerceu a presidência regional 
do PSDB (verbetes CPDOC, acesso em 7 de agosto de 2017).

27  A “Carta de Fortaleza” foi um documento elaborado e 
assinado por políticos, empresários, técnicos, trabalhadores, 
estudantes e líderes comunitários interessados no projeto, 
aproveitando a oportunidade da ascensão do deputado 
Aluísio Alves, favorável à transposição, ao cargo de ministro 
da Integração Regional Com a carta, os autores pressionaram 
o governo para retomar o debate em torno da viabilização 
da Transposição. A elaboração da carta foi coordenada pelo 
Instituto Tancredo Neves, ligado ao então Partido da Frente 
Liberal (PFL), hoje Partido dos Democratas (DEM). O dado 
curioso foi que estados governados pelo antigo PFL, como 
Sergipe e Bahia, eram contrários ao projeto. O interesse local 
determinava a agenda partidária (LOUREIRO et al, 2013, p. 14).

Figura 10 – Notícia sobre as frentes de trabalho contra a seca no 
Nordeste em 1984. 

Fonte: DORGIVAN, A. “Sudene fecha frentes contra seca no 
Piauí e Maranhão”. Rio de janeiro: Jornal do Brasil, 25 de janeiro 
de 1984, p. 5. Realce nosso.
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FHC, o Eixo Leste e a 
elaboração do arcabouço 
documental do projeto

1.2.7 

1996 
2002

Figura 12 – A proposta de transposição de 1994. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

No governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso foram elaborados 
os programas federais “Brasil em 
Ação” (1996-1999) (ver Figura 13) e 
posteriormente o “Avança Brasil” 
(2000-2003), que se basearam em 
um estudo que tinha como objetivo 
a criação de Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento (ENIDs) 
(ver Figura 14). Estes priorizavam 
integrar competitivamente espaços 
dinâmicos do Brasil ao mercado 
externo, dotando-os de acessibilidade 
e deixando em segundo plano áreas 
menos dinâmicas – justamente as 
mais impactadas pela competição 
exacerbada (ARAÚJO, 1999). Os 
projetos selecionados para compor 
o portfólio dos ENIDS foram aqueles 
apresentados aos Planos Plurianuais 
(PPAs 1996/1999 e 2000-2003) e que 
consistiam em antigas demandas 
de políticos regionais. Além do 
ajuste com elites regionais, os ENIDs 
corresponderam aos interesses da 
União de consolidação da política de 
integração regional da América do 
Sul, numa lógica muito aproximada 
ao que vinha sendo discutido dentro 
do projeto da Iniciativa para a 
Integração Regional da Infraestrutura 
Sul-Americana (IIRSA), que também 
previa a implantação de corredores 
de exportação como elementos 
centrais do desenvolvimento regional, 
neste caso, sul-americano (LEITÃO, 
2009, p. 138). Foi nesse contexto 
que se retomou, mais uma vez, o 
projeto de transposição do rio São 
Francisco, como um eixo de suposto 
desenvolvimento.

Além do enfoque predominantemente 
competitivo e logístico, o projeto dos 
ENIDs projetava um crescimento 
que supostamente se difundiria 
a partir de eixos ou vetores de 
desenvolvimento entre regiões do 
país. Nessa perspectiva, a ação 
estatal, no campo do desenvolvimento 
regional, ficava reduzida à previsão de 
oferta de infraestrutura de transportes 

Embora tenha permanecido pouco mais 
de um ano no cargo – de 08 abril de 1994 a 
01 janeiro de 1995, ano em que o Brasil teria 
um novo presidente, Fernando Henrique 
Cardoso –,  Aluísio Alves concentrou 
energia na reinserção do tema da 
Transposição na agenda governamental, 
que ganhou caráter emergencial dentro 
do Ministério de Integração Regional 
(MIR). Para a tarefa de coordenação geral 
dos trabalhos de engenharia, o ministro 
Aluísio Alves designou o engenheiro civil 
Rômulo de Macêdo Vieira,28 reconhecido 
por sua elevada capacidade técnica e 
determinação em realizar as missões que 
lhe eram confiadas (SARMENTO, 2018, p. 
88). 

Em poucos meses, Rômulo Macêdo, 
como ficaria mais conhecido, 
arregimentou vários expoentes da 
Engenharia de Recursos Hídricos 
com experiência no semiárido 
nordestino e montou três escritórios 
completos, que nada ficavam 
devendo às grandes empresas de 
engenharia consultiva brasileiras. O 
maior deles foi instalado em Fortaleza 
– CE, com o apoio do DNOCS, órgão 
vinculado ao MIR; o segundo, na 
cidade de Mossoró – RN; e o terceiro, 
em Salgueiro – PE, cidade localizada 
a 64 km, em linha reta, do ponto de 
captação da água da Transposição, 
na direção sudoeste (SARMENTO, 
2018, p. 73).

A “usina de projetos”, nos termos de 
Sarmento (2018, p. 81), montada por 
Macedo funcionava a todo o vapor, 
e a terceira versão do projeto da 
Transposição do Rio São Francisco seria 
concluída em nove meses. Como na 
versão de Andreazza, a água era captada 
na altura da cidade de Cabrobó, em 
Pernambuco, elevada por bombeamento 
e conduzida em canais, aquedutos, túneis 
e barragens. O desnível topográfico entre 
o rio São Francisco e o destino das águas, 
cerca de 180 m de altura, era vencido 
por três estações de bombeamento, 
sistematicamente distribuídas em um 
trajeto com cerca de 140 km até alcançar 
as cabeceiras das bacias hidrográficas 
receptoras, próximas à fronteira entre 
os Estados da Paraíba e do Ceará 
(SARMENTO, 2018, p. 81). 

A ideia inicial, considerada desde 
os tempos do Império, estava 
preservada nessa nova concepção, 
à qual a primeira versão do projeto 
do DNOS também fora fiel. [...] 

28  Rômulo de Macedo Vieira é engenheiro civil, ex-Secretário de 
Infraestrutura Hídrica e responsável pelo projeto de Transposição 
do rio São Francisco no Ministério de Integração. Trabalhou 
no projeto por dezesseis anos, de 1991 a 2007. Na época do 
governo Itamar Franco, coordenou os projetos de engenharia 
da transposição, elaborando, junto com Francisco Sarmento e 
outros colegas, os estudos voltados à justificação da quantidade 
de água que deveria ser trazida do Rio São Francisco para o 
semiárido setentrional. Acompanhou os processos de elaboração 
e viabilização do projeto nos governos de Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva (SARMENTO, 2018).

Desconsiderando as imprecisões dos 
levantamentos topográficos do Brasil 
Império, o traçado que levava a água 
à bacia receptora cearense, cuja área 
corresponde a aproximadamente 
metade do território desse estado, 
praticamente coincidia com o traçado 
pioneiro do caminho das águas, 
elaborado na segunda metade do 
século XIX (SARMENTO, 2018, pp. 
81-82).

Conforme citação acima, o traçado do 
canal continuava o mesmo do projeto 
de Andreazza, assim como a concepção 
original da Transposição, ainda dos 
tempos do Império. O abastecimento 
humano era tido como algo que se 
pudesse resolver com a água local, de 
modo que o objetivo de se transpor as 
águas do São Francisco ainda era, assim 
como na versão anterior de Andreazza, 
o de desenvolver economicamente a 
região semiárida, seguindo modelos 
americanos e israelenses de irrigação.29 

A principal diferença em relação ao 
estudo anterior era de que este previa 
uma retirada menor de água do Rio São 
Francisco, uma vazão de 150 m3/s, para 
beneficiar os estados do Ceará e do Rio 
Grande do Norte (LEITE, 2005, p. 07; 
HENKES, 2008, p. 304; DEMENTSHUK, 
2014, s/p; CASTRO, 2011, p. 9). Na lógica da 
diminuição da vazão, adotou-se o critério 
hidrológico baseado no efeito sinérgico, 
que na prática poderia aumentar o 
aproveitamento dos recursos hídricos 
nas bacias receptoras, transpondo-se 
água do São Francisco somente quando 
necessário (SARMENTO, 2005, p. 32). 
Esse conceito, da sinergia hídrica, seria 
aperfeiçoado nas versões seguintes do 
projeto de transposição. 

Foi também nesse governo que se iniciou 
o processo de licenciamento ambiental 
da Transposição, ao ser formulado, em 10 
de maio de 1994, o Termo de Referência 
que obrigava a elaboração dos Estudos 
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e os 
consequentes Planos Básicos Ambientais 
(PBAs). Naquele momento, conforme 
será explicado no capítulo 2, tornavam-
se obrigatórios esses documentos para 
analisar os impactos que a obra causaria 
e as necessárias mitigações dos mesmos 
para que a obra fosse executada. No 
mesmo ano, anunciada a intenção de 
execução do projeto, o Tribunal de Contas 
da União publicou um parecer contrário 
à ideia, resultando mais uma vez no seu 
arquivamento (HENKES, 2008, p. 304; 
CASTRO, 2011, p. 9).  

Embora ciente da impossibilidade 
de concluir os estudos ambientais a 
tempo, em maio de 1994, o MIR, tendo 

29  Informação verbal concedida em entrevista pelo Secretário 
de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, no dia 10 de 
janeiro de 2018, em São Paulo.

em vista a necessidade de se obter a 
autorização ambiental para a obra, já não 
alimentava a ilusão de iniciá la em caráter 
de emergência. O Termo de Referência, 
desta forma, delinearia o conteúdo a 
ser abordado pelos Estudos de Impacto 
Ambiental (EIAs), providência que 
marcava apenas o começo do processo 
de licenciamento ambiental (SARMENTO, 
2018, p. 82-83).

Arguindo o caráter emergencial do 
empreendimento para simplificar 
o licenciamento ambiental, os 
responsáveis procuraram definir 
“um critério não cabalístico” que 
justificasse a vazão de transposição 
de 150 m3/s. No prazo da arguição, 
considerados os favoráveis 
e surpreendentes resultados 
dos estudos de Engenharia de 
Recursos Hídricos, adotou-se o 
critério hidrológico baseado no 
efeito sinérgico. Na prática poderia 
aumentar o aproveitamento dos 
recursos hídricos nas bacias 
receptoras, transpondo-se água 
do São Francisco somente quando 
necessário. O governo Itamar Franco 
terminou, e a iniciativa não saiu das 
pranchetas (SARMENTO, 2005, p. 32).

Muito embora a Transposição não 
tenha mais uma vez seguido adiante, 
outras obras hídricas de características 
semelhantes, em menor escala, estavam 
sendo pleiteadas ou mesmo construídas 
na mesma época. Ciro Gomes, então 
governador do Ceará, construiu o 
Canal do Trabalhador em apenas 90 
dias, trazendo águas do Rio Jaguaribe 
para Fortaleza (CE), salvando a capital 
cearense de um iminente colapso que 
teria sido gerado por aquela seca de 
dois. Na Paraíba, o governador na época, 
Cícero Lucena, pleiteou sem sucesso 
recursos federais para construir a adutora 
de Moxotó para abastecer Campina 
Grande (PB) com águas do Rio São 
Francisco (DEMENTSHUK, 2014, s/p). Isso 
talvez tenha fortalecido a ideia de que a 
construção da Transposição estava cada 
vez mais próxima de se tornar realidade.
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Figura 14 – Estudo Final dos Eixos Nacionais de Integração de 
Desenvolvimento. 

Fonte: Consórcio Brasiliana, 2000.

em corredores de exportação, 
reforçando a tradição brasileira de 
ação regional via investimento em 
polos e o desenvolvimento brasileiro 
historicamente concentrado. Dessa 
maneira reforçava-se a fragmentação 
em detrimento da integração do país, 
repetia-se a trajetória de concentração 
espacial e acirravam-se as históricas 
desigualdades inter e intrarregionais, 
num contexto mais complexo do que no 
passado recente, de inserção passiva do 
Brasil na economia mundial globalizada 
(LEITÃO, 2009, p. 68). 

Durante os dois mandatos do presidente 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), o 
projeto recebeu alguns estudos diferentes. 
Inicialmente, estudos mais abrangentes, 
prevendo tanto a captação de águas 
do rio São Francisco quanto a do rio do 
Sono, na bacia do Tocantins, assim como 
vazões maiores nas retiradas de água. Já 
em 1998, ano eleitoral, agora candidato 
à reeleição FHC, apresentou uma versão 

mais racional, com vazões muito menores 
que as propostas anteriores. Na busca da 
reeleição, FHC transformou a transposição 
em um dos pontos de destaque do seu 
plano desenvolvimentista “Avança Brasil” 
(HENKES, 2014, p. 500; BARROS, 2014, 
p.22; FILGUEIRAS, 2014, LEITE, 2005, p. 7). 

No início do segundo mandato de FHC, 
em 29 de julho de 1999, seria criado, em 
substituição à Secretaria Especial de 
Políticas Regionais (SEPRE),30 o Ministério 
da Integração Nacional (MI), tendo à 
frente da pasta o empresário e senador 
potiguar Fernando Bezerra, até então líder 

30 “Na reforma administrativa do novo governo, o MIR seria 
extinto. Desde a sua criação, a pasta fora ocupada por políticos 
da região Nordeste, focados em seus respectivos estados, 
no momento de definir prioridades de alocação dos recursos 
orçamentários. Diante das reclamações de parlamentares e 
governadores nordestinos, FHC cedeu, mas não a ponto de 
recriar o MIR. Supostamente com as mesmas atribuições da 
extinta pasta, nasceu então a Secretaria Especial de Políticas 
Regionais (SEPRE). Apesar da denominação, o fato de ser ligada 
à Presidência da República não conferia ao titular a condição 
de secretário, mas sim de ministro. Internamente, no governo 
falava-se jocosamente de um ministério de segunda categoria, 
um subministério, que devia respostas também ao Ministério do 
Planejamento, órgão supervisor da SEPRE” (SARMENTO, 2018, 
p. 99-100).

Figura 13 – O programa Avança Brasil e a Transposição do São 
Francisco. 

Fonte: Folha de São Paulo. “Primeiro, colocamos o Brasil 
em ação. Agora, Avança Brasil, o plano que estimula o 
desenvolvimento e gera milhões de empregos”. São Paulo: 7 de 
dezembro de 1999, pp.10-11. Realce nosso.
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Figura 15 – Notícia sobre a viabilização econômica do projeto. 

Fonte: FRANÇA, William. “FHC quer transposição de rio no NE”. 
São Paulo: Folha de São Paulo, 14 de janeiro de 2000, p. 6.

(PCRBHSF), além da criação do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (CBHSF).31 Contribuições estas 
teoricamente importantes, dado que 
não necessariamente a revitalização 
do rio seria realizada com ênfase, 
permanecendo essa pauta como 
problema a ser enfrentado até o presente 
momento da escrita dessa dissertação, 
em que a obra do Eixo Norte estaria 
prestes a ser concluída, e o Eixo Leste 
prestes a entrar em operação. Além 
disso, muito embora a constituição 
do Comitê tenha servido em alguma 
medida para a discussão pública do 
projeto, quando este, já no governo de 

31 “Criado em junho de 2001 pelo Decreto – Lei N° 3883, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, composto 
pelos secretários de recursos hídricos dos sete estados 
envolvidos no debate, além do IBAMA, da Agência Nacional de 
Águas e representantes da sociedade civil constituiu-se numa 
resposta às mudanças em curso em vários países no campo 
da gestão dos recursos hídricos, sintonizada com uma política 
do incentivo do Banco Mundial voltada para a atribuição de 
um valor econômico à água e por conseguinte à criação de 
ferramentas para instituir a cobrança. O espaço do Comitê, com 
a participação de vários segmentos de usuários da sociedade 
civil e competência para deliberar sobre conflitos de usos das 
águas e plano de gestão, foi parte central da discussão sobre o 
projeto de transposição” (BARROS, 2014, p. 33 e 34).

Luiz Inácio da Silva (Lula), deliberou pela 
não autorização da outorga de águas 
para o Projeto,32 houve uma articulação 
do governo federal com o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
para invalidar a decisão do Comitê de 
Bacia (BARROS, 2014, p. 94).

Apesar das polêmicas, no ano 2000 os 
documentos necessários estavam quase 
todos prontos para a viabilização da 
obra, a saber: os projetos básicos de 
engenharia, necessários para a obra e os 
Estudos de Inserção Regional, bem como 
para responder aos questionamentos 
técnicos de cunho ambiental; o pedido 
de Licença Prévia (LP),33 que foi renovado 

32 “Em outubro de 2003, o Comitê elaborou a Declaração de 
Penedo, um documento que se posicionou de forma crítica 
à transposição, apoiando em primeiro lugar iniciativas que 
beneficiassem as populações do Semiárido Setentrional, com 
foco no abastecimento humano e na dessedentação animal Em 
julho de 2004, em sua III reunião plenária, aprovou a Carta de 
Juazeiro e o Plano Decenal de Recursos Hídricos, concluindo, 
com argumentos técnicos, pela inviabilidade da transposição 
do Rio São Francisco, nos moldes propostos pelo Governo 
Federal” (BARROS, 2014, p. 108).

33 Etapa inicial do licenciamento ambiental, necessária para 
a viabilização de uma obra. Este ponto será explicado em 

pelo MI em 11 de janeiro 2000; e o EIA-
RIMA, protocolado em 03 de julho 2000 
para análise no Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Porém, no mesmo 
ano, o processo de licenciamento foi 
suspenso por ação civil pública solicitada 
pelo Ministério Público da Bahia, fazendo 
com que a obra mais uma vez não se 
viabilizasse. 

Em reportagem publicada pela Folha de 
São Paulo (ver Figura 16 a seguir) em 
2001, FHC alegou desistir do projeto pelo 
baixo nível do rio São Francisco, que 
apresentava a sua menor vazão em 30 
anos. No entanto, a própria reportagem 
relata que os reais motivos para a 
suspensão do projeto diziam respeito a 
conflitos de interesses entre os estados 
doadores e futuros receptores da água 
do São Francisco. Sobre essa declaração 
do ex-presidente, publicada na Folha, 
Sarmento (2018) comentaria:

detalhes no capítulo 2.

do governo no Senado, que permaneceria 
ministro até junho de 2001. Em seus 
poucos mais de dois anos na pasta, 
Bezerra priorizou o projeto da Transposição 
e trouxe de volta à cena pública federal o 
engenheiro potiguar Rômulo Macedo, 
na condição de Secretário Nacional de 
Infraestrutura Hídrica, divisão do MI onde 
estava alocado o projeto (SARMENTO, 
2005, p. 167). Ele retomaria os estudos 
iniciados quando coordenou a segunda 
versão da Transposição, no início da 
década de 1990. 

Foi nessa versão do projeto que surgiu 
um novo canal proposto, o Eixo Leste, que 
levaria água para Paraíba e Pernambuco, 
beneficiando as regiões agreste de 
Pernambuco e o Cariri Paraibano. Entre as 
cidades contempladas, Campina Grande, 
na Paraíba, tipificava os cada vez mais 
frequentes casos de centros urbanos com 
população numerosa sob o risco de total 
desabastecimento (SARMENTO, 2018, p. 
156). Este novo Eixo foi encomendado 
pelo então governador de Pernambuco, 
Miguel Arraes, que demandou que o 
governo federal ampliasse o projeto, assim 
levando 10m3/s para a Paraíba e 18 m3/s 
para Pernambuco. Pelo Eixo Norte, seriam 
retirados 99 m3/s, sendo 10 m3/s para 
Pernambuco, 10 m3/s para a Paraíba, 37 m3/s 
para o Rio Grande do Norte e 42 m3/s para o 
Ceará. Ou seja, entre os dois Eixos, um total 
de 127m3/s de retirada de água do rio que 
beneficiaria 188 cidades (DEMENTSHUK, 
2014). Esse pré-dimensionamento de 
vazões a serem transpostas incluía não 
apenas água para consumo humano, mas 
também água para irrigação de terras nos 
quatro estados beneficiados (SARMENTO, 
2018, p. 168-171).

Esta se tornaria a terceira versão do projeto 
da Transposição, contemplando o Eixo Norte 
e o Eixo Leste, além de outros documentos 
complementares, seja referentes ao 
licenciamento ambiental seja de ordem 
técnica, visando evidenciar a viabilidade 
e as condições para a implementação 
do projeto, conforme será apresentado 
no capítulo 2. O Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), vinculado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
órgão supervisor da SEPRE, entraria no 
contexto da Transposição, contratando 
a Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologias Espaciais (FUNCATE), 
instituição por meio da qual seriam 
promovidas as licitações e as contratações 
do projeto básico de engenharia do Trecho 
I do Eixo Norte (concluído em dezembro 
de 2000), correspondentes à primeira 
versão dos Estudos de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
(EIA-RIMA), protocolados em julho de 
2000, bem como dos Estudos de Inserção 
Regional da Transposição, concluídos em 
março de 2000 (SARMENTO, 2018, p. 155). 
Já o projeto básico de engenharia do Eixo 
Leste se daria de forma diferente: com a 
extinção da SEPRE e a criação do Ministério 
da Integração Nacional (MI), seria montado 
um escritório de engenharia completo, em 
São José dos Campos (SP), cidade sede 
da FUNCATE, coordenado por Rômulo 
Macedo. Uma nova equipe seria escalada, 
convidada e contratada pela Fundação – 
diretamente e não via subcontratação de 
empresas consultoras, como ocorreu com 
os demais estudos ambientais e projeto 
básico de engenharia do Trecho I do Eixo 
Norte (SARMENTO, 2018, pp. 233-234).  

Conforme será melhor apresentado no 
Capítulo 2, nesse momento o debate 
ambiental em torno da Transposição 
estava fervoroso. Decorreu disso, 
além da retomada do licenciamento 
ambiental, a introdução dos Estudos 
de Inserção Regional do projeto, 
que, segundo Sarmento (2018, pp. 
156-157), seriam concebidos para se 
tornarem a fonte bibliográfica que 
conteria respostas técnicas para os 
mais importantes questionamentos 
contrários à Transposição, consolidados 
em 15 estudos temáticos, além de um 
Relatório Geral É nesse contexto que 
foi desenvolvido o primeiro trabalho 
abordando a temática da gestão de águas 
no âmbito da interligação hidrográfica 
proposta (SARMENTO & MOLINAS, 
2011, pp. 7-8), retomando o conceito 

da sinergia hídrica para o cálculo de 
vazões, conceito utilizado inicialmente 
na segunda versão do projeto, ainda no 
governo de Itamar Franco (1992-1994), 
e que seria aprofundado nas versões 
seguintes (conforme será evidenciado 
no item sobre a versão do projeto no 
governo Lula e no capítulo 2).

Na história da luta pela transposição 
há um momento nítido quando 
a esfera governamental toma 
consciência de que apenas a 
vontade política não bastava para 
que o empreendimento saísse do 
papel. Embora condição sine qua 
non, a vontade política necessitava 
de um discurso tecnicamente 
embasado, capaz de discutir e 
neutralizar os argumentos com forte 
apelo ambientalista apresentados 
pelos setores contrários ao 
projeto. Foi com o objetivo de dar 
substância justificatória ao frio 
projeto de engenharia hidráulica 
mais uma vez em gestação (terceira 
versão) que o Governo Federal 
contratou os chamados “Estudos 
de Inserção Regional” do projeto 
da transposição, cuja abrangência 
pretendia fornecer resposta a todas 
as questões relevantes levantadas 
pelos críticos, dentre elas, a 
veracidade da dependência hídrica 
em médio prazo do semiárido 
setentrional de uma fonte externa e, 
em longo prazo, a real capacidade 
de suporte do rio São Francisco para 
servir como tal fonte (SARMENTO & 
MOLINAS, 2011, pp. 7-8).

Também por conta destes conflitos 
de cunho socioambiental em torno da 
Transposição (ver notícia referente à 
manifestações de oposição ao Projeto na 
Figura 15), durante o governo Fernando 
Henrique Cardoso houve contribuições 
teoricamente importantes no processo 
de constituição do projeto em relação às 
medidas compensatórias e preventivas 
para preservação do rio, que seriam 
uma condição para que o projeto fosse 
aprovado posteriormente, como o 
Projeto de Conservação e Revitalização 
da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
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Governo Lula: a ação estatal 
por meio de uma carteira de 
obras de alto impacto e a 
construção da Transposição

1.2.8 

2003

Figura 17 – Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana 
Carvalho, 2017.

Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

O anúncio da retomada da Transposição 
do São Francisco no Governo Lula 
causou surpresa em boa parte de seu 
eleitorado, vinculado a movimentos 
sociais organizados, já que a decisão 
política contrariava posição histórica 
do Partido dos Trabalhadores (PT) e não 
havia sido mencionada nas campanhas 
eleitorais, nem se encontrava no seu 
plano de governo. De certa forma, tal 
surpresa em um primeiro momento 
impediu os movimentos sociais de 
se manifestarem contra a obra, visto 
que pela primeira vez tinham um 
político eleito que os representava. Em 
contraponto à contestação crítica a alguns 
movimentos sociais, principalmente as 
das comunidades localizadas na região 
doadora, ou seja, da bacia do rio São 
Francisco, muitos trabalhadores rurais 
das áreas de sequeiro já idealizavam 
o projeto e sua realização, apesar da 
descrença de que a obra de fato sairia do 
papel (BARROS, 2014, pp. 23, 25). Notícias 
de jornal comentaram aquela decisão 
do novo presidente como uma jogada 
política para manter seu eleitorado, como 
evidenciou a Figura 18 a seguir, indicando 
que a execução da histórica Transposição 
poderia ser um trunfo para Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva, migrante 
confesso da seca, assumiu a Presidência 
da República em 2003 e promulgou, 
em junho do mesmo ano, um decreto 
designando à Vice-Presidência da 
República com respeito à coordenação 
de um Grupo Interministerial com 
Integração Nacional, Meio Ambiente, 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Fazenda e Casa Civil, visando analisar 
propostas existentes para viabilizar a 
transposição de águas para o semiárido 
nordestino (SARMENTO, 2005, p. 34). A 
responsabilidade direta do Projeto era 
do Ministério da Integração Nacional 
(MI), que durante quase todo o primeiro 
mandato do governo Lula (2003-2006) 
foi assumido por Ciro Gomes, político 
cearense conhecido por sua fervorosa 
posição favorável ao projeto (ARAÚJO, 
2012, p. 81). 

Apontar a seca no São Francisco 
como impeditivo para fazer a 
Transposição somente evidenciava 
que a pouca água disponível – fato tão 
circunstancial quanto simplificador 
da desistência – se prestara como 
escape à dúvida, embora fosse 
uma desculpa frágil. Afinal, a obra 
levaria anos para ser executada, e 
o baixo nível de armazenamento de 
água em Sobradinho possivelmente 
não perduraria até o ano seguinte. 
[...] A matéria deixa de fora o mais 
importante motivo da desistência: a 
falta de vontade política de fazer a 
obra (SARMENTO, 2018, p. 195).

Em entrevista recente,34 o ex-ministro de 
Integração Nacional e atual Secretário de 
Recursos Hídricos do Ceará, Francisco 
Teixeira, comentou um pouco sobre 
esses conflitos:

[...] o grande conflito do São 
Francisco surgiu em função muito 
menos de questões de ordem 
ambiental, de questões de ordem 
social, e mais de disputa pelo espaço 
fiscal e financeiro, orçamentário, 
que o projeto precisaria. E, claro, 
naquela época que começou a ser 
debatido, a gente não tinha ainda 
esse novo milagre brasileiro que 
aconteceu em alguns anos da era 
Lula, que o Brasil conseguiu ter um 
certo caixa e montar o Programa 
de Aceleração do Crescimento, até 
com alguma sobra de recursos.

Dois anos depois, o IBAMA reprovou 
e devolveu o Projeto ao Ministério da 
Integração Nacional para reelaboração 
(LOUREIRO et alii, 2013, p. 15). Essa seria a 
última versão do projeto apresentada, que 
seria retomada e desenvolvida no governo 
Lula, governo que finalmente conseguiria 
viabilizar esse projeto de quase dois 
séculos, iniciando a obra em 2007.

34  Informação verbal concedida em entrevista pelo Secretário 
de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, no dia 10 de 
janeiro de 2018, por Skype.

Figura 16 – Reportagem sobre o abandono do projeto, 
justificado pelo então presidente pela condição do rio São 
Francisco, prejudicado pela seca. 

Fonte: TRAUMANN, Thomas. “FHC desiste de transpor o rio São 
Francisco”. São Paulo: Folha de São Paulo, 29 de julho de 2001, p. 8.
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Segundo Sarmento (2005, p. 34), que 
integrou o Grupo Interministerial, 
o vice-presidente José Alencar 
promoveu audiências públicas nos 
estados beneficiados pelas águas do 
São Francisco, no estado de Tocantins 
e nos demais estados com inserção 
no semiárido. Reuniu-se com órgãos 
financeiros nacionais e internacionais, 
discutiu o projeto no Senado e na 
Câmara dos Deputados, articulou-se 
e debateu tecnicamente. Daí resulta 
o Plano São Francisco – Plano de 
Sustentabilidade Hídrica do Semiárido 
Brasileiro, consolidado no Relatório 
Técnico Conclusivo, em outubro de 
2003, que o vice-presidente apresentou 
e o Presidente da República e os 
ministérios envolvidos aprovaram. O 
Relatório abrangia também o Programa 
de Revitalização do São Francisco, 
Projetos de Integração de Bacias 
Hidrográficas, Projetos de Acumulação e 
Distribuição de Água, Ações Localizadas 
de Infraestrutura e Ações de Gestão de 
Recursos Hídricos. Ou seja, programas 
e estudos complementares ao projeto 
de transposição em si, evidenciando 
especialmente a importância de que 
se realizasse a revitalização da bacia 
do rio São Francisco para que a obra 
de transposição pudesse acontecer 
(SARMENTO, 2018, pp. 209-211).

A Transposição do rio São Francisco, 
que a partir de julho de 2004 passou a 
ser chamada de Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF), torna-se peça do Plano Plurianual 
2004-2007 – Brasil de Todos,35 definido 
pelo Governo Federal. A mudança de 
nome teve importância na retórica 
do discurso oficial, conforme será 
apresentado no capítulo 2, além de ter sido 
o nome do Projeto dentro do programa 
pelo qual a obra foi viabilizada: em 
2007, o projeto foi inserido no Programa 

35 O Plano Plurianual somava um conjunto de ações 
governamentais voltadas para o combate à miséria, ao 
desemprego e à fome, com especial atenção para os problemas 
do Nordeste brasileiro, envolvendo não só ações assistenciais 
aos mais pobres, mas também obras de infraestrutura (BRASIL, 
2004, p. 31). 

de Aceleração do Crescimento (PAC), 
que promoveu a execução não apenas 
dessa obra, mas de outras grandes 
obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética distribuídas pelo 
país.36 Foi também através do contexto 
macroeconômico promovido pelo 
PAC, que promovia diversos outros 
interesses econômicos, que o governo 
federal conseguiu driblar os interesses 
regionais divergentes e aprovar a 
construção da obra da Transposição. 
Aliás, talvez este tenha sido um dos 
principais motivos que permitiram a 
execução da obra, ou seja, a entrada 
de outros grupos econômicos de maior 
peso nessa disputa, representativos 
de um capital industrial mais poderoso 
e conectado com uma gama de 
interesses transnacionais – expressos, 
principalmente, nos empreendimentos 
da Ferrovia Transnordestina, do 
Porto do Pecém (CE) e Porto Suape 
(PE) – sustentando a decisão política 
de realização do Projeto, a custo de 
divergências regionais não totalmente 
contornadas (BARROS, 2014, p. 91-92). 
No capítulo 3, a viabilização da obra 
via o PAC será apresentada com mais 
profundidade.

O projeto que foi retomado era o que 
havia sido desenvolvido na gestão 
anterior, de Fernando Henrique Cardoso, 
e que, como dito anteriormente, consistia 
em uma modificação do primeiro projeto 
em nível técnico desenvolvido para a 

36 Ao longo do século XX, houve momentos em que se 
pensaram planos e programas de desenvolvimento regional 
e combate à pobreza para o semiárido que superassem tal 
visão de que obras hídricas seriam a solução para a questão 
Nordeste. É o caso da própria concepção da SUDENE, como 
superintendência implantada para dirimir disparidades 
regionais no país e promover o desenvolvimento da região 
a partir de financiamento de projetos que deveriam ter sido 
coordenados em combate a práticas políticas arcaicas e a 
estrutura fundiária concentrada nas mãos de poucos (OLIVEIRA, 
1981, p. 113). No governo Lula houve uma retomada importante 
nesse sentido e, não sem contradições, novos importantes 
programas de combate à pobreza e de maior acesso à 
educação foram elaborados e de fato mudam paradigmas de 
planejamento para o desenvolvimento da região, ainda que isso 
tenha se restringido ao discurso contido nos planos. Porém, os 
diversos planos e programas territoriais elaborados não foram 
necessariamente aplicados, mas suplantados pela carteira de 
obras não territorializada, investimentos logísticos, energéticos 
e de infraestrutura através do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) (LEITÃO, 2009, p. 246), programa que 
viabilizou a obra em questão.

Figura 18 – Notícia sobre o impacto político causado pela 
retomada do projeto. 

Fonte: LEITE, Marcelo. “Obra pode funcionar como trunfo 
eleitoral para Lula”. São Paulo: Folha de São Paulo, 9 de outubro 
de 2005, p. 2. Realce nosso.
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Figura 19 – O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) 
inserido na topografia da região, com limites de municípios e 
estados. 

Elaboração: Ana Carvalho e Carolina Sacconi. Fonte: IBGE, 
2016; MI, 2018; Natural Earth, 2018.

por exemplo a irrigação. Dessa forma, 
a ideia da sinergia hídrica foi usada 
como discurso de uma racionalidade 
que permite regular a vazão, operar os 
reservatórios, sem que comprometesse a 
disponibilidade da bacia, sem prejudicar 
o desenvolvimento local dos estados 
doadores (SARMENTO & MOLINAS, 
2011, p. 3):

Os chamados eixos de integração — 
Norte e Leste — têm respectivamente 
uma capacidade de condução de 99 
m3/s e 28 m3/s. Ora, se para consumo 
humano se necessita de apenas 26 
m3/s, por que uma capacidade total 
de 127 m3/s (99 + 28 m3/s)? Para 
garantir, apenas com os excessos 
de água nos períodos de cheia do 
São Francisco, a sustentabilidade 
socioeconômica do Semiárido 
Setentrional Como as cheias no São 
Francisco ocorrem, em média, em 
quatro anos por década, durante 
esses anos os canais funcionarão 
à plena carga, transferindo para os 
açudes do Semiárido Setentrional a 

irrisória fração de 1% do volume das 
enchentes (SARMENTO, 2018, pp. 
391-392).

Como será apresentado no capítulo 2, 
desde o governo FHC até a versão final 
do Projeto em 2004, muitos foram os 
documentos elaborados para embasar 
as justificativas do projeto. Porém, no 
governo Lula, pode-se observar que 
a nova proposta buscou se antecipar 
à recorrência de críticas, promovendo 
mudanças no discurso, que aparecem 
denominadas como “ganhos” no texto 
oficial do EIA-RIMA (BRASIL, 2004). Bem 
enumeradas por Barros (2014, p. 34), as 
mudanças na retórica do PISF foram as 
seguintes: 

i) mudança do nome, onde 
“integração” no lugar de 
“transposição” traz a noção de 
benefício compartilhado por 
todos, tentando romper com a 
dicotomia “ganhos para estados 
receptores das águas” e “perdas 
para os estados doadores”, 

Transposição do rio São Francisco, 
elaborado na década de 1980. O que 
foi sendo modificado ao longo destas 
versões foi o objetivo do projeto e, junto 
a isso, a vazão de retirada da água do rio 
São Francisco. Tratava-se da versão mais 
modesta do projeto, com capacidade 
máxima de transportar até 127 m3/s. 

Além de ter apresentado a menor vazão 
entre as versões apresentadas até então, 
o Projeto no governo Lula propôs uma 
grande mudança em seu objetivo: com 
a severa seca ocorrida na década de 
1990, tornou-se fundamental para a 
viabilização da transposição o argumento 
de salvar cidades do semiárido que 
haviam crescido consideravelmente 
nas últimas décadas e se encontravam 
em um iminente colapso hídrico. 
Portanto, diferentemente de versões 
anteriores – como por exemplo a de 
1984, cujo projeto enfatizava fortemente 
a transposição de um enorme volume 
de água para se estimular a irrigação 
no semiárido –, nesta versão, o urbano 
ganhou foco, e o objetivo passou a ser o 
abastecimento principalmente de polos 
regionais, promovendo a “segurança 
hídrica” do rio São Francisco para 
essas importantes cidades sertanejas37 
(SARMENTO & MOLINAS, 2011, p. 
2; REGO, 2017, informação verbal; 
TEIXEIRA, 2018, informação verbal; 
SOUSA, 2017, informação verbal).38 
Para efeito de ilustração, foi elaborado 
um mapa (ver Figura 19) contendo a 
topografia da região, os canais do PISF, as 
delimitações dos municípios e os pontos 
de seus centros urbanos, de forma a 
tornar a compreensão do que significa 
a escala dessa intervenção regional e 
visualizar como se dá a concentração 
urbana no Nordeste.

Ainda que em sua versão mais modesta, 
em termos de vazão retirada do rio 

37  Algumas dessas cidades serão apresentadas no capítulo 3.

38  Informação verbal, concedida nas entrevistas com o Prof. 
Janiro Costa Rego, no dia 04 de setembro de 2017, em Campina 
Grande; com o Secretário de Recursos Hídricos do Ceará, 
Francisco Teixeira, no dia 10 de janeiro de 2018, em São Paulo, 
por Skype; com o consultor Ivan Telles de Sousa, no dia 15 de 
dezembro de 2017, em São Paulo, por Skype.

São Francisco o PISF no governo Lula 
manteve sua característica de obra 
em escala regional, prevendo 700 
km de canais de concreto, os Eixos 
Norte e Leste, cruzando os estados 
de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio 
Grande do Norte para o desvio das 
águas do rio (ver Figura 17). Para efeito 
de ilustração, 700 km é, por exemplo, a 
distância aproximada por terra entre São 
Paulo e Florianópolis e corresponde a 
um percurso de aproximadamente nove 
horas em deslocamento por terra, com 
velocidade média de 80 km/h. Transpor 
as águas do São Francisco significa 
desviar águas da bacia deste rio para 
outras bacias nordestinas,39 através 
de estações de bombeamento, canais 
artificiais que, no caso da Transposição 
aqui estudada, são feitos de concreto, 
túneis, aquedutos e reservatórios.40 No 
plano retórico, conforme apresentado 
no Estudo de Impacto Ambiental (EIA-
RIMA) (BRASIL, 2004, p. 3),41 documento 
oficial de divulgação do Projeto, a 
Transposição abasteceria doze milhões 
de pessoas, habitantes de trezentos e 
noventa municípios.

A captação do Eixo Norte ocorre em 
Cabrobó e tem potencial para transportar 
um volume médio de 45,2 m³/s pelo 
sistema. Este levará água para os rios 
Brígida (PE), Salgado (CE), do Peixe e 
Piranhas-Açu (PB e RN) e Apodi (RN), 
garantindo o fornecimento de água para 
os açudes Chapéu (PE), Entremontes 
(PE), Castanhão (CE), Engenheiros 
Ávidos (PB), Pau dos Ferros (RN), Santa 
Cruz (RN) e Armando Ribeiro Gonçalves 
(RN). Pela sua extensão, foi dividido em 
cinco trechos, denominados Trechos I, 
II, III, IV e VI, que foram posteriormente 
viabilizados por diferentes construtoras 
na obra (ver Figura 19). Esse Eixo é 
composto por, aproximadamente, 402 km 
de canais artificiais, quatro estações de 

39 Com os dois Eixos funcionando, o resultado final é o 
beneficiamento das bacias dos rios Jaguaribe (CE), Apodi (RN), 
Piranhas-Açu (PB-RN), Paraíba (PB) e Moxotó (PE) e Brígida (PE).

40  O Projeto em sua concepção técnica será apresentado com 
mais profundidade no capítulo 3.

41 Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) serão 
apresentados com maiores detalhes no capítulo 2.

bombeamento, vinte e dois aquedutos, 
seis túneis e vinte e seis reservatórios 
de pequeno porte. Ainda foram previstas 
duas pequenas centrais hidrelétricas junto 
aos reservatórios de Jati e Atalho, no 
Ceará, com respectivamente 40 MW e 12 
MW de capacidade (BRASIL, 2004, p. 37).42

O ponto de captação do Eixo Leste 
encontra-se na represa de Itaparica, 
no município de Floresta. Esse Eixo 
possui cerca de 220 km indo até o rio 
Paraíba (PB), transportando em média 
18,3 m³/s de água. Esse Eixo previu 
transpor água para o açude Poço da 
Cruz (PE) e para o rio Paraíba, que é 
responsável pela manutenção dos 
níveis do açude Epitácio Pessoa (PB), 
também chamado de Boqueirão. Esse 
Eixo é chamado também de Trecho V 
nos documentos oficias de projeto (ver 
Figura 19). Compõe-se de cinco estações 
de bombeamento, cinco aquedutos, dois 
túneis e nove reservatórios de pequeno 
porte (BRASIL, 2004, p. 38).

Para embasar a diminuição da vazão 
retirada de água do rio São Francisco, 
proposta nessa nova versão, e alegar uma 
racionalidade e economia na gestão dos 
recursos hídricos do PISF, retomou-se o 
conceito de sinergia hídrica, que, como 
dito anteriormente, foi desenvolvido 
com mais profundidade nos Estudos 
de Inserção Regional (BRASIL, 2000a). 
A sinergia hídrica pressuporia que uma 
parcela adicional de vazão do rio São 
Francisco fosse destinada à redução 
das diferenças regionais causadas pela 
oferta desigual de água entre bacias e 
populações (BRASIL, 2004, p. 25 ). Ou 
seja, quando Sobradinho estivesse na 
iminência de verter, a vazão mínima de 
retirada de água do rio, que é 26,4m³/s 
para abastecimento, poderia ser 
aumentada para até 127 m³/s, sendo 
destinada a atividades que estimulassem 
o desenvolvimento regional, como 

42 Conforme será visto no capítulo 3, essas PCH não foram 
equipadas e, portanto, não entraram em funcionamento. Outras 
soluções para recuperar um pouco da energia que se gasta para 
transpor as águas do rio São Francisco até o Ceará tiveram de 
começar a ser estudadas no período de teste de operação do 
Eixo Leste. 
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Notas gerais sobre a 
historiografia do projeto

1.3 

Figura 20 – Mosaico de todas as versões do projeto de 
transposição. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Ana Carvalho, 2017. 
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

1818. A PRIMEIRA IDEIA DE 
TRANSPOR AS ÁGUAS DO 
SÃO FRANCISCO

1847. PROJETOS NO TEMPO 
DE DOM PEDRO II

1912. IOCS E A DIFICULDADE 
DE TRANSPOR A CHAPADA 
DO ARARIPE

1919. A SOLUÇÃO PARA 
O RELEVO, OUTRAS 
OBRAS HIDRÁULICAS E A 
CORRUPÇÃO

1984. GOVERNO MILITAR E A 
PROPOSTA AMBICIOSA

1994. A NOVA CONSTITUIÇÃO 
E A QUESTÃO AMBIENTAL

1996-2002. FHC, O EIXO 
LESTE E A ELABORAÇÃO DO 
ARCABOUÇO DOCUMENTAL 
DO PROJETO

2003. GOVERNO LULA: A 
AÇÃO ESTATAL POR MEIO 
DE UMA CARTEIRA DE 
OBARAS DE ALTO IMPACTO 
E A CONSTRUÇÃO DA 
TRANSPOSIÇÃO

enfatizado através do conceito de 
sinergia hídrica; ii) incorporação 
da tese da revitalização do Rio 
São Francisco, ainda que com um 
aporte de recursos orçamentários 
de valor ínfimo em relação ao total 
da obra; iii) tônica na lei e não 
mais na capacidade tecnológica 
(a institucionalização da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, 
do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do São Francisco e a elaboração 
do Plano Decenal dos Recursos 
Hídricos, somada à vasta legislação 
ambiental, foram propulsoras dos 
quest ionamentos/argumentos 
centrados na legalidade); iv) 
deslocamento do foco do rural – da 
irrigação – para o urbano, perdendo 
fôlego o eixo da reforma agrária; v) 
ideia de gestão em rede e não obra 
isolada (complementaridade com 
ações estaduais e com tecnologias 
de convivência com o Semiárido); vi) 
diminuição da vazão de água retirada, 
como resultado do conflito com a 
produção energética monopolizada 
pela CHESF; vii) em termos de 
representação regional, tem-se um 
parâmetro de desenvolvimento e 
progresso centrados no próprio 
Nordeste litorâneo e não mais 
no Sul/Sudeste; viii) previsão 
de programas ambientais como 
medidas compensatórias (BARROS, 
2014, p. 34).

Com as articulações políticas realizadas 
pelo governo Lula, em especial pelo 
Grupo Interministerial e Ciro Gomes; 
com o contexto político e econômico 
promovido pelo PAC; com o protocolo 
do novo EIA-RIMA em 2004 e o 
desenvolvimento dos Programas 
Básicos Ambientais (PBAs); em 2007 o 
PISF obteve a Licença de Instalação (LI), 
o que permitiu que a obra fosse iniciada 
no mesmo ano.

Embora o PISF tenha aparentemente se 
tornado, em sua última versão, um projeto 
amarrado em suas questões técnicas e 
territoriais, visando o desenvolvimento 
regional e, em especial, a segurança 
hídrica das cidades nordestinas, o 

que se poderá ver é que essas ideias 
mantiveram-se preponderantemente 
no campo do discurso. O que se viu 
na prática foi a construção de mais 
uma grande obra hídrica de combate 
à seca, repleta de contradições entre o 
planejado e o executado, assim como de 
imprevistos em sua viabilização, afinal 
não se trataria de uma obra simples, mas 
uma obra muito complexa e sofisticada.

A seguir, no capítulo 2, serão 
apresentados os documentos que 
compuseram o planejamento da obra, 
em especial os que trataram das 
questões territoriais, da relação com 
os assentamentos, os que trouxeram a 
concepção de desenvolvimento regional 
do Projeto. Já o capítulo 3 tratará das 
características técnicas do projeto, de sua 
viabilização via PAC e da sua execução 
propriamente dita, evidenciando como 
se deu a presença (ou ausência) da obra 
nos lugares por onde passou, em suas 
relações com as condições preexistentes. 
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Após uma breve historiografia da obra 
da Transposição do rio São Francisco 
é possível observar que o projeto foi 
resgatado em diversos momentos 
ao longo da história, geralmente em 
decorrência de alguma grande seca, 
sendo que, terminada a estiagem, o 
projeto era abandonado. Além disso, a 
cada retomada, independentemente do 
momento histórico, do tipo de governo, 
fosse ele imperial, militar, governo 
democrático de direita e esquerda, 
alteravam-se os interesses e objetivos 
do projeto, porém seu traçado pouco 
mudou (ver Figura 20).43 Note-se que 
algumas ideias se desenvolveram no 
século XIX, mas no século XX, quando 
a questão regional assumiu centralidade 
no debate governamental, a profusão de 
projetos para transpor o rio se tornou 
menos espaçada. Já no início do século 
XXI, a ideia se realizou, num momento 
em que a gestão federal empreende 
esforços para recuperação da capacidade 
de planejamento e de investir em 
infraestrutura regional e urbana.

Embora houvesse um discurso 
técnico e/ou político que embasasse 
as especificidades de cada versão do 
projeto ao longo da história, inclusive a 
última, que foi parcialmente construída, 
as divergências e permanências entre 
elas evidenciam que o modelo de 
infraestrutura foi pouco questionado, 
permanecendo a ideia da grande obra 
como a grande solução para a seca, ou 
a grande infraestrutura para promover 
desenvolvimento, independente do 
objetivo final, dos seus grandes impactos 
socioambientais e de como esse grande 
objeto se relacionaria com os lugares 
por onde passasse, lugares que tanto 
mudaram ao longo do tempo. 

Apresentado como a grande 
“solução para a seca”, formatada em 
um sistema ainda mais complexo e 
vultoso de engenharia, [tal modelo] 

43 Um agradecimento aos engenheiros Francisco Jácome 
Sarmento e Rômulo Macedo, que em entrevista no dia 11 
de setembro de 2017, em João Pessoa, puderam contribuir 
com mais informações e confirmações do mosaico aqui 
cartografado. 

pode ser caracterizado com o que 
Milton Santos (1994) denomina 
de “grandes objetos”: grandes 
coisas artificiais localizadas no 
espaço, produtos da história dos 
homens e dos lugares, e cujos 
sistemas técnicos definem-se 
pela ubiquidade, universalidade, 
tendência à unificação, sob um 
mesmo comando; servem aos 
atores hegemônicos da economia, 
da cultura, da política; tornam-se 
a problemática regional de uma 
região que resta natural para uma 
quantidade de coisas e que, de 
supetão, recebe objetos imensos, 
cheios de intencionalidades, 
dotados de uma força que jamais 
antes se viu (BARROS, 2014, p. 28).

Pensada desde o meio do século XIX, a 
grande obra da Transposição atravessou 
um mesmo território em estados 
radicalmente diversos. Enquanto no 
início do século XX a região semiárida 
encontrava-se em processo de 
despovoamento, em um contexto de 
tentativa de diminuição das pressões 
fundiárias pelo Estado, no século XXI, 
um semiárido já urbanizado recebia 
uma proposta de Transposição que se 
convertera prioritariamente na promoção 
de segurança hídrica aos centros urbanos 
da região. Em suma, a Transposição 
perpassou todas essas transformações 
do território sem grandes alterações em 
seu desenho, conformando-se, pois, em 
uma obra que certamente gerou e ainda 
pode gerar muitos conflitos em sua 
realização e operação.
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A partir da década de 70, houve no 
Brasil (e no mundo) um crescimento 
importante na discussão acerca da 
questão ambiental, da necessária 
busca por caminhos alternativos de 
desenvolvimento, da necessidade 
da avaliação dos impactos que a 
industrialização promoveu. Esse 
movimento ocasionou no Brasil a 
institucionalização dessas pautas, 
sendo criadas leis, instituições e órgãos 
governamentais destinados à proteção 
ambiental. Em 1981, o licenciamento 
ambiental passou a fazer parte do 
ordenamento político administrativo 
brasileiro como instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 
pela lei 6.938. Já em 1988, a Constituição 
Brasileira ratificou o licenciamento 
por meio do artigo 225 § 1º, ao prever 
a necessidade de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA-RIMA) para atividades 
causadoras de significativa degradação 
ao meio ambiente. 

Nesse contexto, a condição para que a 
obra da Transposição do rio São Francisco 
saísse do papel era cumprir os requisitos 
para a obtenção das licenças ambientais, 
o que deu origem à realização do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e dos 
Planos Básicos Ambientais (PBAs). Em 
decorrência disso, como apresentado no 
capítulo 1, no governo de Itamar Franco 
(1992-1995), foi iniciado o processo de 
licenciamento da Transposição conforme 
exigência da legislação ambiental. O 
Estudo de Impacto Ambiental teve sua 
primeira versão elaborada no governo 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 
foi protocolado e teve o licenciamento 
suspenso algumas vezes com as disputas 
políticas em torno do projeto. 

Além dos estudos que geraram os 
documentos para o licenciamento da 
Transposição do rio São Francisco, 
houve outros documentos técnicos 
que fizeram parte de seu processo de 
planejamento, tais como os Estudos de 
Inserção Regional ou o Relatório Síntese 
de Viabilidade Técnico-Ambiental, ambos 

publicados em 2000, elaborados no 
governo FHC e considerados na gestão 
seguinte, ou seja, na última versão do 
projeto.1 A última versão do EIA-RIMA foi 
elaborada no governo Lula, viabilizando, 
assim, o projeto.

Apesar de um amplo conjunto 
de documentos elaborados por 
exigência da legislação ambiental, as 
condicionantes da Licença de Instalação 
(LI) tiveram uma discrepância entre o 
discurso retórico em torno da obra e 
a prática, inclusive havendo algumas 
denúncias sobre problemas ou falta 
de execução das condicionantes ao 
longo da obra, o que dificultou até 
certo ponto a obtenção da Licença de 
Operação (LO) (IBAMA, 2018),2 como se 
verá mais adiante. O debate ambiental, 
no caso da Transposição, serviu em 
grande medida para a construção dos 
argumentos e readequações no projeto 
por parte do governo federal para que 
ele se viabilizasse. Neste capítulo, serão 
apresentadas um pouco dessas disputas 
em torno da questão ambiental e um 
pouco sobre como se deu o processo 
de planejamento da Transposição (com 
enfoque no tema da inserção regional) e 
a elaboração dos documentos técnicos e 
ambientais que permitiram a viabilização 
da obra. Não se trata aqui de avaliar com 
detalhes o tipo de mitigação de impacto 
proposto, ou como se refletem ou não 
na execução do Projeto (conforme será 
visto no capítulo 3), mas sim de avaliar 
como se deu esse planejamento. 

1 Isso pode ser afirmado pois os Estudos de Inserção Regional 
se encontram no site do Ministério de Integração, na página 
dos documentos técnicos referentes ao Projeto de Integração 
do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF), demonstrando que eles foram considerados 
no projeto vigente. Documentos disponíveis em: <http://www.
integracao.gov.br/web/projeto-sao-francisco/documentos-
tecnicos>. Acessado em 20 de agosto de 2018. 
Além disso, em entrevista no dia 20 julho de 2017, em São 
Paulo, o engenheiro Marcos Godoi, da Engecorps – empresa 
contratada pela FUNCATE e INPE e responsável pela elaboração 
do Relatório Síntese de Viabilidade Técnico Econômica e 
Ambiental (2000) e pelo projeto básico do Trecho I, que serviu 
de modelo para o desenvolvimento de todos os outros trechos 
–, afirmou que o documento foi considerado na versão seguinte 
do projeto. 

2 Informações podem ser verificadas no site do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), nos documentos do processo de Licenciamento 
Ambiental do PISF, disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.
br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado 
em: 02 de agosto de 2018.

A compensação ambiental e a 
integração regional que não se 
concretizam

2
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apenas mais uma etapa administrativa 
do empreendimento, sem colocar em 
questão, por exemplo, a possibilidade 
de os estudos de avaliação ambiental 
recomendarem a não-execução do 
projeto.

O conceito de impacto ambiental foi 
definido em 1986 por meio da Resolução 
Conama nº 01/86, que, segundo o artigo 
1º, consiste em “qualquer alteração 
das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-
estar da população; II – as atividades 
sociais e econômicas; III  – a biota; IV 
– as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; V – a qualidade dos 
recursos ambientais” (BRASIL, 1986).5 
Essa resolução nº 01/86 ainda exigiu 
a realização de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) para o licenciamento 
de atividades modificadoras do meio 
ambiente, estabelecendo a inclusão 
das questões socioeconômicas no 
diagnóstico ambiental e análise dos 
impactos ambientais do projeto e 
suas alternativas. No Art. 11 § 2º, a 
resolução institui a Audiência Pública 
(AP) como instrumento de informação 
sobre o projeto e seus impactos 
ambientais e discussão do Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), tendo sido 
regulamentada em dezembro de 1987 
e estabelecendo que seria obrigatório 
expor ao público interessado o 
conteúdo do EIA em análise e do seu 
referido RIMA, assim como dirimindo 
dúvidas e recolhendo dos presentes as 
críticas e sugestões a respeito (BRASIL, 
1986).6

Em 1988, o licenciamento ambiental 
foi ratificado pela nova Constituição 
Brasileira, por meio do artigo 225 

5 Texto completo da resolução CONAMA Nº 001, disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. 
Acessado em 21 de julho de 2018>.

6 Texto completo da resolução CONAMA Nº 001, disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. 
Acessado em 21 de julho de 2018>.

§ 1º,7 ao prever a necessidade de 
estudo de impacto ambiental para 
atividades causadoras de significativa 
degradação ao meio ambiente, com a 
obrigatoriedade de sua publicidade. 

A Constituição Cidadã de 1988 
corroborou com a PNMA quando 
no seu artigo 225 garantiu a 
todos os brasileiros o direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, e o definiu como bem 
de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, cabendo 
ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações 
(SOUZA, 2009, p. 60).

Regulamentando a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, o Decreto de nº 
99.274, publicado em 1990, estabeleceu 
a competência do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) em fixar 
os critérios básicos de exigência de 
Estudos de Impacto Ambiental para 
fins de licenciamento, assim como, 
definindo o conteúdo desses estudos 
no que toca a: diagnóstico ambiental 
da área; descrição da ação proposta e 
suas alternativas; identificação, análise 
e previsão dos impactos significativos, 
positivos e negativos (BRASIL, 1990).8 
Também no mesmo decreto foram 
definidos os três tipos de licenças 
emitidas pelo poder público durante o 
processo de licenciamento:

I – Licença Prévia (LP), “na fase preliminar 
do planejamento de atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos 
nas fases de localização, instalação 
e operação, observados os planos 
municipais, estaduais ou federais de uso 
do solo” (BRASIL, 1990).9

7 Texto completo do artigo 225 da Constituição Brasileira, 
disponível em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/
con1988/con1988_06.06.2017/art_225_.asp>. Acessado em: 21 
de julho de 2018.

8 Texto completo do Decreto No 99.274/1990, disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.
htm>. Acessado em 7 de julho de 2018>.

9 Texto completo do Decreto No 99.274/1990, disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.
htm>. Acessado em 7 de julho de 2018.

No caso do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional (PISF), a Licença 
Prévia10 foi emitida em 29 de abril de 2005, 
com a entrega dos Estudos Ambientais 
reelaborados (IBAMA, 2005).11

II – Licença de Instalação (LI), “autorizando 
o início da implantação, de acordo com 
as especificações constantes do Projeto 
Executivo aprovado” (BRASIL, 1990).12 
Para que um empreendedor obtenha 
a LI, portanto, é preciso seguir as 
especificações constantes nos planos, 
programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle 
ambiental e condicionantes, do mesmo 
modo que para solicitar é necessário 
“Inscrição e regularidade no Cadastro 
Técnico Federal (CTF)13; Processo de 
licenciamento ambiental federal ativo; 
Licença prévia válida; Requerimento de 
Licença de instalação (LI); Plano Básico 
Ambiental (PBA) aprovado e Cópia da 
publicação do pedido da Licença de 
Instalação (LI)” (IBAMA, 2017).14

Conforme a Instrução Normativa No 

184, publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) no dia 18 de julho de 
2008,15  a concessão da Licença de 
Instalação (LI) é subsidiada pelo Projeto 

10 Licença Prévia No 200/2005 – Projeto de Integração de 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 29 de 
dezembro de 2005. Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.
br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado 
em 21 de julho de 2018. 

11 Parecer No 031/2005 – COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA. Análise 
do EIA/RIMA do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Processo: 
02001.003718/94-54. Brasília: 24 de março de 2005. Disponível 
em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/consulta_
empreendimentos.php>. Acessado em 21 de julho de 2018. 

12 Texto completo do Decreto No 99.274/1990, disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.
htm>. Acessado em 7 de julho de 2018.

13 “O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/
APP) é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que 
realizam atividades passíveis de controle ambiental” (Ibama, 
2018). Informação disponível em: <http://www.Ibama.gov.br/
cadastro-tecnico-federal-ctf>. Acessado em: 23 de julho de 2018.

14 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) relaciona em seu portal o que é 
preciso para se obter uma Licença de Instalação, disponível em: 
<http://www.Ibama.gov.br/component/content/article?id=555>. 
Acessado em: 23 de julho de 2018. 

15 Diário Oficial da União (DOU).  Instrução Normativa No 184, 
de 17 de julho de 2008. Disponível em: <https://www.Ibama.
gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0184-170708.PDF>. 
Acessado em: 12 de janeiro de 2019.

No final da década de 60, o debate 
ambiental foi tomado por problemas que 
emergiram associados à industrialização: 
poluição industrial, radiação atômica, 
expansão urbana e crescente percepção 
da escassez dos recursos naturais, 
trazendo uma ampla reflexão a respeito 
da relação entre ambiente e sociedade. 
Dessa forma, nos anos 70, o resultado 
prático desse debate e da movimentação 
social, política e científica dessa época foi 
a criação de departamentos de governo 
para o meio ambiente na maioria das 
sociedades industriais, a expansão da 
legislação e do planejamento ambiental, 
o crescente número de tratados e 
organizações ambientais internacionais 
e um rápido aumento no número de 
membros de organizações ambientais 
não-governamentais (SOUZA, 2009, pp. 
34-35; ACSELRAD, 2002, p. 52).

Segundo Souza (2009, p. 39), a primeira 
fase do debate se deu até os anos 60, 
quando prevaleceu uma abordagem 
ambiental conservacionista. Já a 
segunda fase se desenvolveu na virada 
dos anos 60 para os anos 70, quando 
a percepção dos problemas causados 
pelo processo de industrialização 
impulsionou o debate marcado pela 
oposição entre crescimento e meio 
ambiente. A terceira fase se iniciou a 
partir do final dos anos 80, quando, frente 
ao fracasso experimentado na década 
de 70 quanto ao enfrentamento da crise 
ambiental, pautado pela oposição entre 
crescimento urbano e meio ambiente, a 
discussão passou a ser feita em torno 
das mudanças ambientais globais. 

No Brasil, a relação entre meio ambiente 
e a luta por justiça social ganhou 
importância no final da década de 80, 
quando ocorre a institucionalização das 
questões ambientais a partir da criação 
de leis e políticas de proteção do meio 
ambiente. Houve também o surgimento 
de organizações com corpo técnico e 
administrativo profissionalizado, com 
capacidade sistemática de captação 
de recursos financeiros. Porém, apesar 

das exigências socioambientais terem 
sido uma conquista para a luta pelos 
direitos sociais e para a preservação 
do meio ambiente, o processo de 
institucionalização do debate teve suas 
contradições, havendo muitas críticas 
em torno da redefinição identitária3 
daqueles que se entendiam como parte 
do “movimento ambientalista”, alegando-
se que as leis de licenciamento ambiental 
passaram a ocultar os conflitos com 
seu pragmatismo ao propor soluções 
paliativas, sem questionar e mudar 
de fato o modo de desenvolvimento 
que os empreendimentos propunham 
(ACSELRAD, 2010, pp. 105-106).

O licenciamento ambiental foi instituído 
pela Lei 6.938/81, que criou a Política 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e que 
estabelece, em seu artigo 2º, como um 
dos seus objetivos “assegurar condições 
ao desenvolvimento socioeconômico” 
e afirma, no artigo 4º, como um de 
seus objetivos a “compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com 
a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico” 
(BRASIL, 1981).4

Esse artigo 4o da Lei da PNMA já 
poderia indicar o que se tornou um 
ponto de contradição do processo 
de institucionalização do debate 
ambiental, visto que o licenciamento 
ambiental perdeu sua função 
contestatária ao priorizar muitas vezes 
os propósitos desenvolvimentistas 
dos empreendimentos, que almejam 
a rentabilização de capitais em nome 
da geração de emprego e renda 
(ACSELRAD, 2010, p. 107). Dessa forma, 
os licenciamentos ambientais passaram 
a ser, em grande parte dos casos, 

3 A exemplo dessa retomada no debate mais amplo e da crise 
nas questões identitárias dos movimentos ambientalistas, houve, 
em 1992, no Rio de Janeiro, a realização da Conferência da ONU, 
promovendo uma articulação entre o Fórum Brasileiro de ONG e 
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
em que se procurou reintegrar a temática ambiental ao debate 
mais amplo de crítica e buscar alternativas ao modelo dominante 
de desenvolvimento (SOUZA, 2009, p. 23; ACSELRAD, 2010, p. 
105).

4 Política Nacional do Meio Ambiente. Lei Nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acessado em 21 de julho de 2018>.

O contexto das exigências 
ambientais

2.1 
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ambiental (que será apresentada no 
item 2.3 deste capítulo) e nos Estudos de 
Inserção Regional22 do projeto (que serão 
apresentados no item 2.4 desse capítulo), 
gerando-se diagnósticos que se situaram 
no campo técnico e por vezes descolados 
da dinâmica das comunidades locais, da 
luta social.

Em um contexto onde projeto, 
licenciamento e execução de obras são 
executados pelo setor privado no país, a 
viabilização do PISF drenou um grande 
montante de recursos públicos para 
empresas privadas atuantes em diversos 
setores: i) empresas de consultoria 
ambiental e de engenharia que foram 
contratadas para a elaboração dos 
estudos e projetos, empresas estas que se 
agruparam em consórcios que concorriam 
pelas verbas públicas de grandes projetos 
de infraestrutura hídrica na América 
Latina; ii) construtoras e empreiteiras 
que participaram da obra dos eixos; iii) 
grupos ligados ao hidronegócio, que com 
a disponibilidade de água transposta 
investiriam em projetos de irrigação, 
sobretudo na Chapada do Apodi (RN) e 
Vale do Jaguaribe (CE), assim como o 
setor minero-siderúrgico, principalmente 
o complexo localizado no Porto Pecém, e a 
indústria do turismo dos centros urbanos 
litorâneos (BARROS, 2014, p. 88). Juliana 
Barros (2014, p. 88), em sua dissertação 
sobre os discursos e conflitos em torno do 
Projeto de Integração das águas do rio São 
Francisco, entende que essas empresas 
privadas atuantes em diversos setores 
podem ser agrupadas entre as que lucram 
com a implementação do projeto, tendo o 
próprio instrumental técnico e tecnológico 
como modo de acumulação, e aquelas que 
disputam o produto do empreendimento, 
ou seja, a água transposta

As empresas de consultoria e 
empreiteiras, de um modo geral, 
defendem a execução do projeto 
e concorrem entre si na realização 
dos contratos com o Governo 

22 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de Transposição 
de águas do rio São Francisco para o Nordeste Setentrional – Estudos 
de Inserção Regional – Tomo I/Tomo II. Brasília, 2000. Disponível em: 
<http://www.mi.gov.br>. Acesso em: 11 janeiro de 2018.

Federal. Já os setores que 
disputam os recursos hídricos – 
irrigação e minero-siderúrgico – 
trazem tanto uma forte oposição 
quanto um poderoso lobby para 
implementação da transposição 
(BARROS, 2014, p. 88).

Como apresentado no capítulo 1, a 
terceirização dos projetos e estudos 
ambientais iniciou-se no governo FHC, em 
1997, quando houve um convênio entre a 
Secretaria Especial de Políticas Regionais 
(SEPRE) e o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), que contratou, por meio 
de dispensa de licitação, a Fundação 
de Ciência, Aplicações e Tecnologia 
Espaciais (FUNCATE) para realização 
dos mesmos, justificando se tratar de 
um projeto de natureza e magnitude tais 
que não somente envolvia aspectos de 
“engenharia civil, mas também, em seu 
novo formato, levaria em consideração 
‘questões de inserção regional, climáticas 
e ambientais’” (SARMENTO, 2018, pp. 
229-230). Adicionalmente, esclareceu-se 
que a FUNCATE fora escolhida “por sua 
expertise nas áreas de sensoriamento 
remoto, geologia e cartografia, o que 
lhe conferia as necessárias condições 
para gerenciar as atividades abrangidas 
pelo Convênio 06/97” (SARMENTO, 
2018, p. 230). A FUNCATE, por sua vez, 
subcontratou de modo irregular outros 
dois consórcios – o consórcio Engecorps/
Harza, para a elaboração do Estudo 
de Viabilidade Técnico-Econômica, e 
o consórcio Jaakko Pöyry/Tahal, para 
a elaboração da primeira versão dos 
Estudos de Impacto Ambiental. Também 
subcontratou a empresa VBA Consultores 
para a elaboração dos Estudos de Inserção 
Regional (BRASIL, 2000a), que serão 
analisados no item 2.4 deste capítulo. 

Vícios na própria contratação da 
FUNCATE, na subcontratação 
dessas empresas e outras levaram 
o TCU, em seu Acórdão 1045-26/06-
P, a afirmar que o “Estado estava 
criando “reserva de mercado” 
e favorecendo determinadas 
organizações privadas da espécie, 
quer dizer, do ramo de consultoria 

ambiental e de engenharia”. A falta 
de detalhamento orçamentário 
também revelou que o contrato foi 
fechado para acessar todo recurso 
disponível no orçamento – cerca 
de 70 milhões – e que as escolhas 
das empresas contratadas foram 
fundadas em vínculos de confiança 
(BARROS, 2014, p. 89).

No governo Lula não foi diferente, e a 
FUNCATE subcontratou as empresas 
Ecology and Environment do Brasil, 
Agrar Consultoria e Estudos Técnicos e 
JP Meio Ambiente para complementar 
e reformular os Estudos de Impacto 
Ambiental, entregues em 2004 (BARROS, 
2014, p. 89; BRASIL, 2004, p. 4). Mas os 
escândalos quanto à ausência de licitação 
e irregularidades nos Estudos Ambientais 
foram relativamente silenciados, diante 
do burburinho maior que se deu na briga 
entre as construtoras, polarizadas entre as 
grandes e as pequenas, que se organizaram 
em consórcios, o que levou a sucessivas 
suspensões e impugnações dos editais 
lançados. Sobre a execução da obra, ela 
será melhor apresentada no capítulo 3. 

A seguir, veremos como se deu a 
construção da argumentação pela 
Transposição para a viabilização da 
obra no governo Lula, construção essa 
que foi assessorada pela elaboração 
dos documentos ambientais. Esse 
arcabouço documental para justificar 
o projeto se deu muito em função 
dos questionamentos em torno dos 
impactos ambientais que nele pareciam 
subestimados, coincidindo com um 
momento em que as leis ambientais 
começavam a ser aplicadas, portanto 
tornando obrigatório esse tipo de 
estudo, ainda que já se começassem 
a construir as críticas em torno dos 
instrumentos ambientais, conforme dito 
anteriormente.

Básico Ambiental (PBA), o Plano de 
Compensação Ambiental e, quando 
couber, o Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) e o Inventário 
Florestal para emissão de autorização de 
supressão de vegetação.

O PBA, o Plano de Compensação 
Ambiental e o Inventário Florestal 
deverão ser elaborados em 
conformidade com os impactos 
identificados no EIA e com os critérios, 
metodologias, normas e padrões 
estabelecidos pelo IBAMA, bem como 
aos fixados nas condicionantes da LP 
(DOU, 2008).

Para o PISF, a Licença de Instalação16 
foi concedida em 23 de março de 2007, 
dado que o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) considerou 
que as condicionantes da LP foram 
suficientemente atendidas pelo 
empreendedor, o Ministério de Integração 
Nacional (MI), e que os detalhamentos 
dos programas ambientais apresentados 
foram considerados adequados (IBAMA, 
2007).17 Porém foram exigidas cinquenta 
e nove condicionantes a serem 
cumpridas antes do requerimento da 
Licença de Operação (LO). A Licença de 
Instalação foi renovada em 2013,18 com 
validade para mais seis anos.

III – Licença de Operação (LO), 
“autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade 
licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle de poluição, 
de acordo com o previsto nas Licenças 

16 Licença de Instalação No 438/2007 – Projeto de Integração de 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 23 de 
março de 2007. Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/
licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 
21 de julho de 2018. 

17 Parecer Técnico No 15/2007 – COHID/CGENE/DILIC/
IBAMA. Análise Técnica do Plano Básico Ambiental (PBA) 
e das condicionantes da Licença Prévia n° 200/2005, 
referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Processo: 
02001.003718/1994-54. Brasília: 22 de março de 2007. Disponível 
em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/consulta_
empreendimentos.php>. Acessado em: 21 de julho de 2018. 

18 Licença de Instalação No 925/2013 – Projeto de Integração 
de Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 08 
de abril de 2013. Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/
licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 
21 de julho de 2018.

Prévia e de Instalação” (BRASIL, 1990).19 

No caso do PISF, a Licença de Operação 
até o momento da conclusão dessa 
dissertação (fevereiro de 2019) havia sido 
parcialmente concedida, visto que o Eixo 
Norte ainda se encontrava em obras, 
portanto ainda longe de se obter a LO. 
Já o Eixo Leste havia entrado, no ano de 
2017, em período de pré-operação (em que 
foram feitos testes de operação e últimos 
reparos e obras), obtendo a LO em outubro 
de 2018. Porém, a operação propriamente 
dita ainda não havia sido iniciada até 
o início de 2019, pois os estados ainda 
estavam assinando os contratos de 
“compra” da água, fazendo com que a 
LO não fosse, todavia, pública, e algumas 
questões de operação do PISF, tais como 
valor do m3 de água e gestão dos recursos 
hídricos, ainda se encontrassem em 
discussão. Enquanto a água se encontra na 
infraestrutura federal, a responsabilidade 
é do Operador Federal que, até o momento 
da entrega desta dissertação, era a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
(Decreto n. 5.995/2006).20 No entanto, 
já existia naquele momento a ideia, 
projetada para um futuro não tão distante, 
de haver uma concessão da infraestrutura 
para um agente privado explorar o serviço 
(RAMOS, 2018, informação verbal).21

Ao longo dos anos em que as leis ambientais 
passaram a ser aplicadas, desenvolveu-
se por um lado a impressão de que teria 
havido um processo de “substituição” 
do ambientalismo contestatário por um 
“ecologismo de resultados”, pragmático e 
tecnicista. Por outro, alguns atores e autores 
acreditam ter ocorrido um movimento 
de neutralização das lutas ambientais, 
empreendido por organismos multilaterais, 

19 Texto completo do Decreto No 99.274/1990, disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.
htm>. Acessado em 7 de julho de 2018.

20 Decreto Nº 5.995, de 19 de dezembro de 2006. Institui o 
Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5995.htm>. Acessado 
em: 12 de janeiro de 2019.

21 Entrevista concedida por e-mail pelo engenheiro e assessor 
do Ministério da Integração Nacional, Irani Braga Ramos, no dia 
31 de setembro de 2018.

empresas poluidoras e governos, 
promovendo o que se convencionou 
chamar de “ecologismo desenraizado”, 
ou seja, desprovido de maiores vínculos 
com a luta ambiental de movimentos 
sociais (ACSELRAD, 2010, p. 106). Assim 
como o PISF, os empreendimentos muitas 
vezes tiveram como suposta justificativa 
estimular o desenvolvimento econômico, 
colocando a questão ambiental como 
um empecilho, pelo fato de justamente 
as propostas de desenvolvimento se 
basearem na lógica e nas prioridades de 
mercado, e não na lógica da preservação 
do meio ambiente e do fortalecimento das 
minorias e diversidades territoriais.

Esse conjunto de entidades envolvido 
no debate ambiental brasileiro 
esteve sempre atravessado por uma 
questão central: a de como engajar-
se em campanhas que evocam 
a “proteção ao meio ambiente” 
sem desconsiderar as evidentes 
prioridades da luta contra a pobreza e 
a desigualdade social ou mostrando-
se capaz de responder aos propósitos 
desenvolvimentistas correntes que 
almejam a rentabilização de capitais 
em nome da geração de emprego 
e renda. Em outros termos, como 
conquistar legitimidade para as 
questões ambientais, quando, com 
frequência, a preocupação com 
o ambiente é apresentada como 
um obstáculo ao enfrentamento 
do desemprego e à superação da 
pobreza? Como dar um tratamento 
lógico e socialmente aceitável às 
implicações ambientais das lutas 
contra a desigualdade social e 
pelo desenvolvimento econômico? 
(ACSELRAD, 2010, pp. 103-104).

Passou a ser muito comum a contratação de 
empresas de consultoria para a elaboração 
dos estudos ambientais, e o que se viu com 
frequência foi a manipulação dos mesmos 
em prol de um jogo de interesses que 
transcendia o empreendimento e o território 
em questão. No caso da Transposição 
do rio São Francisco isso ocorreu, 
havendo terceirização na elaboração 
da documentação para o licenciamento 
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fôlego em sua elaboração especialmente 
no segundo mandato do governo FHC 
(1999-2003) (SARMENTO, 2018, p. 
169), a vazão diminuiu ainda mais (127 
m3/s). Trata-se do momento momento 
em que foram elaborados os Estudos 
de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental (BRASIL, 2000b); o projeto 
básico do Trecho I do Eixo Norte 
(concluído em dezembro de 2000); 
o projeto básico do Trecho V do Eixo 
Leste (concluídos em 2001); os Estudos 
de Inserção Regional (BRASIL, 2000a), 
concebidos para se tornarem a fonte 
bibliográfica que conteria respostas para 
os mais importantes questionamentos 
contrários à Transposição (concluídos 
em março de 2000), documento este 
que será analisado no item 2.4 desse 
capítulo; e a primeira versão dos Estudos 
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA, 
concluídos em julho de 2000). Com a 
disponibilização da primeira versão 
do EIA-RIMA, também no segundo 
mandato do governo FHC, deu-se início 
a uma fase controversa das Audiências 
Públicas (APs), previstas em lei para 
serem realizadas tanto nos estados da 
bacia do rio São Francisco como nos 
receptores das águas transpostas:

As audiências nos estados 
receptores, as únicas que puderam 
acontecer, sem que políticos locais 
e manifestantes impedissem – não 
raramente com atos de violência –, 
ocorreram em Fortaleza (CE), Natal 
(RN), Sousa (PB) e Salgueiro (PE). Nos 
demais estados envolvidos, seriam 
em Belo Horizonte (MG), Salvador 
(BA), Aracaju (SE) e Maceió (AL). 
No emblemático caso de Aracaju, a 
equipe do MI precisou ser escoltada 
pela Polícia Federal para podermos 
deixar o Centro de Convenções em 
segurança. Uma viatura permaneceu 
de plantão na frente do hotel, onde 
nos hospedáramos, devido ao 
receio de que manifestantes mais 
exaltados pudessem se dirigir para 
lá (SARMENTO, 2018, p. 145).

O processo de licenciamento ambiental 
sofreu intervenção judicial por meio 
de duas Ações Civis Públicas: a 
primeira foi promovida pelo Centro de 
Recursos Ambientais (CRA), da Bahia, 
alegando ausência de critérios técnicos, 
inobservância da legislação ambiental 
e improbidade na condução das 
Audiências Públicas (APs). Com o mesmo 
argumento, a segunda foi impetrada 
pela GAMBÁ, organização ambientalista 
não governamental do estado da Bahia. 
Isso, somado ao fato de a equipe do 
Ministério de Integração Nacional (MI) 
ter sido recebida na cidade de Aracaju 
(SE) com muita violência, necessitando 
a suspenção da Audiência Pública em 
questão, causou o cancelamento das 
demais audiências que estavam por 

ocorrer nas cidades de Penedo (AL), 
Salvador (BA) e Juazeiro (BA) (IBAMA, 
2005, p. 2). O próprio presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) e seu diretor de licenciamento 
seriam alvos de representação criminal 
e ação por improbidade administrativa 
(SARMENTO, 2018, pp. 145-146).  

Quando findou o projeto básico dos dois 
eixos, em 2001, a Justiça acumulava 
dezenas de ações em diferentes instâncias, 
sempre com alegações de cunho 
“supostamente ambiental” (SARMENTO, 
2018, pp. 145-146). Estava claro que, apesar 
dos diversos estudos que justificavam o 
projeto, este não deixava de ser de grande 
porte e, consequentemente, de grande 
efeito sobre aquele território, gerando 
muitos conflitos. 

O ano de 2003, no início do governo 
Lula, o Ministério de Integração 
Nacional (MI) retomou o procedimento 
de licenciamento ambiental, que se 
encontrava paralisado em decorrência 
dos fatos acontecidos em 2000 e das 
Ações Civis que tramitavam na Justiça. 
Assim, o IBAMA apresentou, em 16 de 
outubro de 2003, o Parecer Técnico no 
55/2003 – CGLIC/DILIQ/IBAMA (IBAMA, 
2005, p. 2).24 No parece concluiu-se, 
dentre outros pontos, que o EIA-RIMA 
não atendia integralmente ao Termo 
de Referência elaborado pelo IBAMA e 
precisava ser reformulado. Foram então 
contratadas o consórcio de empresas 
privadas e multinacionais Ecology and 
Environment do Brasil, Agrar Consultoria 
e Estudos Técnicos e JP Meio Ambiente 
para complementar e reformular 
os Estudos de Impacto Ambiental, 
entregues em 2004 (BARROS, 2014, p. 
89; BRASIL, 2004, p. 4). 

Naquele momento, no início do governo 
Lula, o Congresso Nacional era palco 
dos conflitos entre parlamentares, que já 
vinham medindo forças em momentos 
anteriores, como na jornada de debates 
promovida no grupo de trabalho criado 
no governo FHC, em 2000, composto 
majoritariamente por parlamentares 
(BARROS, 2014, pp. 82-83). Apesar dos 
diversos estudos feitos nas gestões 
anteriores, bem como adaptações 
no projeto em torno de argumentos 
técnicos, as disputas políticas e regionais 
em torno do projeto se mantinham e 
fizeram com que se unissem políticos de 
esquerda e de direita, seja contra ou a 
favor do projeto (BARROS, 2014, p. 82). 

Entre os opositores do Projeto, a 
objeção gira em torno dos impactos 

24 Informação extraída do Parecer Técnico para subsidiar 
a LP, publicado no dia 24 de março de 2005, Processo no 
02001.003718/94-54. Disponível em: <https://servicos.Ibama.
gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. 
Acessado em 21 de julho de 2018. 

ambientais, do vultoso custo da 
obra, a existência de alternativas 
mais simples e menos onerosas, da 
necessidade de revitalização do Rio 
São Francisco. Outros argumentos 
aduzidos são o “açodamento” da 
obra e sua natureza publicitária, 
de “marketing político” para 
promoção da imagem do Governo 
ou do Presidente, não importa se 
do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ou do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Já do lado 
favorável, os representantes dos 
Estados receptores e o Governo 
federal argumentam que o Rio 
São Francisco, um bem da União, 
deve servir a todos os estados da 
Federação para garantir a “equidade 
no desenvolvimento econômico” na 
região nordestina (BARROS, 2014, 
pp. 82-83).

Conforme comentado no capítulo 1, 
Lula compôs um Grupo Interministerial, 
coordenado pelo vice-presidente José de 
Alencar, encarregado das negociações 
com as forças de direita e de esquerda, 
com os movimentos sociais, com o 
Comitê da Bacia do São Francisco, com 
a Igreja, sindicatos e organizações não 
governamentais (SARMENTO, 2018, p. 
357). Além disso, Lula havia convidado 
Ciro Gomes para ser o ministro da 
integração, que passou a promover a 
obra da Transposição (BARROS, 2014, 
pp. 24, 85). Ciro veio defender os 
interesses da elite cearense, interessada 
na obra, e como entusiasta do projeto, 
defendia-o com argumentos técnicos, 
buscando combater com veemência 
os adversários da transposição 
(SARMENTO, 2018, p. 358). 

Para lidar com as disputas em torno da 
questão ambiental, primeiro a coordenação 
do Grupo de Trabalho Interministerial 
participou, entre os dias 14 de julho de 
2003 e 7 de outubro de 2003 (SARMENTO, 
2018, p. 207), de apresentações públicas 
e reuniões fechadas com entidades 
envolvidas com a questão hidroambiental, 
pertinentes a empreendimentos de 
transposição de águas. 

Com a realização desses eventos, 
foi possível compor o quadro 
de expectativas e preocupações 
referentes a cada um dos estados 
doadores e donatários, principalmente 
no que dizia respeito aos aspectos 
ambientais e socioeconômicos 
associados a projetos de transposição 
especificamente, bem como sobre 
o problema da água como fator de 
limitação de desenvolvimento em 
todos os estados com áreas sujeitas às 
adversas peculiaridades à semiaridez 
(SARMENTO, 2018, p. 207).

Depois, no relatório conclusivo Plano São 
Francisco – Plano de Sustentabilidade 

Desde o surgimento da primeira versão 
do projeto da Transposição do São 
Francisco, na Ditadura Militar, até a 
versão que começou a ser construída 
em 2007, pode-se identificar uma 
readequação do projeto e de seu plano. 
Essa readequação se deu não só em 
relação às transformações no semiárido, 
como a crescente urbanização e 
o aumento do êxodo rural, mas 
principalmente em relação à construção 
de sua justificativa para definir seu porte 
e, assim, viabilizá-la. A definição de seu 
porte se deu a partir de um argumento 
supostamente “racional”, construído a 
partir de cálculos de engenharia que 
definiriam seu funcionamento hídrico, 
conforme Sarmento (2018, pp. 159, 
167, 170) explica em seu livro recém-
publicado, em que o autor narra os 
bastidores políticos e como se deram 
o processo de concepção do projeto e 
as justificativas de suas modificações 
neste período. Como é possível verificar 
nessa publicação, o que pautou a 
construção dessa justificativa foram 
os tensionamentos constantes que 
os debates em torno da “questão 
ambiental” promoveram. 

A partir do governo de Itamar Franco, a 
retomada do projeto de Transposição do 
São Francisco fez emergir dissonâncias 
territoriais de base político-eleitoral 
entre tradicionais grupos oligárquicos 
do Nordeste e seus respectivos 
representantes políticos. Constitui-se 
assim um núcleo fortemente favorável 
ao projeto, com os estados que seriam 
beneficiados com as águas transpostas, e 
outro contrário, com os estados doadores 
das águas do São Francisco, ou seja, 
estados localizados na bacia hidrográfica 
do rio São Francisco. Essas disputas 
atravessaram e se acirraram nas gestões 
seguintes e a “questão ambiental” 
foi muitas vezes a pauta central dos 
questionamentos sobre a pertinência 
da Transposição (BARROS, 2014, p. 82; 
SARMENTO, 2018, pp. 77, 254).

Criou-se, assim, a necessidade da 

reavaliação do projeto de Transposição, 
visando justificar seu porte, sua vazão, 
seus efeitos e objetivos e, assim, 
justificar sua viabilidade. A construção 
de sua justificativa técnica se iniciou 
no governo Itamar, quando se propôs 
a redução da vazão de água transposta 
(150m3/s) em relação ao projeto dos 
militares (300m3/s), baseada no conceito 
de sinergia hídrica, que será reutilizado 
para o cálculo das vazões nas versões 
seguintes do projeto, tanto na do 
governo FHC quanto na do governo 
Lula, conforme já explicitado no capítulo 
1. O governo Itamar também foi o 
momento em que se deu o início do 
licenciamento ambiental, como também 
já foi mencionado anteriormente. 

As balizas da escolha nesse momento 
eram: não poderia ser grande 
demais (da ordem de centenas 
de metros cúbicos por segundo), 
pois a resistência ao projeto seria 
proporcional, nem poderia ser 
pequena demais (poucas dezenas 
de metros cúbicos por segundo), 
porque não haveria como suprir um 
número viável de hectares irrigáveis, 
o que comprometeria o objetivo 
de desenvolvimento regional, 
objetivo esse que nunca deixaria 
de acompanhar a Transposição, 
mesmo quando a água destinada 
ao abastecimento humano se impôs 
como objetivo prioritário. No plano 
técnico, a segunda versão23 do 
projeto, apesar de ter revelado o 
conceito de sinergia, naquele estágio 
de conhecimento dos seus benefícios, 
apenas permitia avaliar qual era o 
ganho sinérgico auferido em cada um 
dos grandes reservatórios receptores 
nos quatro estados, ou seja, sabia-
se que aquele tamanho de projeto 
– 150 m3/s – havia associado um 
ganho sinérgico e que, fazê- lo menor 
diminuiria esse ganho (SARMENTO, 
2018, pp. 107-109).

Conforme apresentado no capítulo 1, na 
terceira versão do projeto, que ganha 

23 Conforme dito no capítulo 1, a segunda versão do projeto de 
Transposição, que passou a existir não só como ideia ou como 
estudo, como projeto de engenharia, foi realizada no governo 
de Itamar Franco (1992-1994).

A disputa ambiental em torno 
da Transposição e a construção 
de sua justificativa técnica 
sem a escuta social

2.2 
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Ambiental (EIA-RIMA), e não durante 
sua reelaboração, reforçando a ideia 
de como o instrumento serviu mais 
como uma etapa administrativa para 
obtenção da LP do que para uma real 
escuta das comunidades locais atingidas. 
As Audiências Públicas representam o 
único momento de pleito social previsto 
em lei de projetos geradores de grande 
impacto socioambiental. Deveriam ser, 
portanto, instâncias estratégicas para a 
participação da população local, para a 
obtenção de informações e a formulação 
de questionamentos sobre o projeto. No 
entanto, elas foram marcadas após o EIA-
RIMA já estar reelaborado, com pautas 
prontas e sem abertura para modificações, 
sem um debate amplo e transparente 
da obra com a população que seria 
diretamente envolvida pela obra. Esse foi 
um posicionamento comum coletado em 
entrevistas realizadas em campo,29 tais 
como a realizada com o cacique do povo 
Truká, Aurivan dos Santos,30 conhecido 
por Neguinho Truká, com uma liderança 
indígena do povo Tumbalalá, Maria 
José Gomes Marinheiro, conhecida por 
Maria Tumbalalá31 e com moradores da 
Vila Produtiva Rural Uri,32 localizada nas 
proximidades de Salgueiro (PE). 

Para Sarmento (2018, pp. 75-76), alguns 
argumentos contra a obra, que vinham 
desde a década de 1990, por parte de 

29 Um estudo de campo foi realizado entre os dias 4 e 12 de 
setembro de 2017, em que foram percorridos 1500 km entre 
os estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará. O enfoque da 
viagem foi dado ao Eixo Leste, que fora inaugurado no início 
de 2017 e se encontrava em período pré-operação. O Eixo Norte 
nesse momento se encontrava paralisado. Visitou-se trechos 
da obra, canteiros, cidades, açudes, órgão de gestão, controle 
e abastecimento de água como Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), Agência Executiva de Águas 
da Paraíba (AESA) e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
(CAGEPA). Foram realizadas vinte e uma entrevistas em campo, 
com representantes do governo em instância federal, estadual, 
municipal; população atingida; população beneficiada; 
especialistas em recursos hídricos que já trabalharam no 
projeto de Transposição e especialistas de recursos hídricos 
que são professores universitários; funcionários de indústrias 
locais, comerciantes e prestadores de serviço. O trabalho de 
campo será melhor apresentado no capítulo 3.

30 A entrevista com o cacique do povo Truká, Aurivan dos 
Santos, conhecido por Neguinho Truká, foi realizada no dia 08 
de setembro de 2017, em Cabrobó (PE).

31 A entrevista com Maria José Gomes Marinheiro (Maria 
Tumbalalá) foi realizada no dia 08 de setembro de 2017, em 
Cabrobó (PE).

32 A entrevista com moradores da Vila Produtiva Rural Uri foi 
realizada no dia 09 de setembro de 2017, em Salgueiro (PE).

governantes da bacia doadora e que se 
mantiveram até o governo Lula, eram 
simplistas e não tinham lastro técnico, 
propagando distorções intencionalmente 
moldadas para alimentar desconfianças, 
conferindo à palavra “Transposição” 
uma conotação de intensificação 
da degradação do rio São Francisco 
(SAMENTO, 2018, p. 254). Além disso, 
Sarmento (2018, p. 319) entende que 
muitas questões de suposto cunho 
ambiental foram muitas vezes apenas 
desculpas que mascararam os reais 
motivos pela objeção ao projeto, como a 
disputa por recursos públicos destinados 
a projetos de desenvolvimento regional, 
conforme ele explica na citação a seguir:

Na verdade, a principal causa dessa 
celeuma de quase três décadas 
sempre foi a disputa por recursos 
públicos. Como receptores das 
águas do Velho Chico, os Estados 
do Ceará, Paraíba e Rio Grande do 
Norte tinham aumento da oferta 
de água que os potencializava, 
aumentando suas chances de 
ampliar a fatia no bolo dos recursos 
públicos destinados a projetos 
de desenvolvimento regional, 
principalmente a agricultura irrigada 
e a aquicultura, bem como o pleito 
para mais recursos no setor de 
saneamento, visto não ser mais a 
água o fator limitante (SARMENTO, 
2018, p. 319).

Por outro lado, além de no processo 
de reelaboração dos documentos 
ambientais as populações não terem sido 
consultadas, os momentos de debate da 
Transposição fizeram emergir, na bacia 
doadora, algumas lutas que vinham de 
antes (MARINHEIRO, 2017, informação 
verbal),33 como a contestação sobre a 
degradação ambiental e expropriação 
territorial que a construção de complexos 
hidrelétricos promoveram no leito do rio 
e em assentamentos ribeirinhos, como 
os de Sobradinho (período de construção 
entre 1973 e 1979) e Paulo Afonso 

33 Entrevista realizada com Maria José Gomes Marinheiro 
(Maria Tumbalalá), liderança do povo indígena Tumbalalá, no 
dia 08 de setembro de 2017, em Cabrobó.

(período de construção entre 1954 e 1979), 
gerando a consequente necessidade 
da revitalização do rio São Francisco 
e um certo receio e a descrença com 
relação aos grandes empreendimentos 
no semiárido (BARROS, 2014, p. 74). 
Barros (2014, p. 85) demonstrou que, por 
ser um projeto antigo, a Transposição 
já estava inscrita num enquadramento 
contestatório que servia à denúncia do 
padrão de intervenção estatal sobre o 
território, à denúncia da “indústria da 
seca”, compondo, juntamente com os 
demais grandes projetos, a atribuição 
de um sentido mercantil ao rio, propício 
para instalação de hidrelétricas ou outros 
empreendimentos hidrointensivos, 
como siderurgias, carcinicultura e 
mineração, colocados como promessas 
de desenvolvimento e progresso para 
uma região “pobre e seca” e cujos 
resultados só fizeram reproduzir ou 
ampliar as relações de dominação na 
região (BARROS, 2014, p. 110). 

Eu acho que todas essas grandes 
obras que ocorreram no Nordeste, 
elas têm esse caráter de um discurso 
dúbio. De um lado os que apoiam, 
do outro os que não gostam. 
Nas grandes barragens que nós 
acompanhamos existia isso, inclusive 
uma fragmentação da sociedade em 
relação à importância dos projetos. A 
indústria da seca, ela é pautada nessa 
dubiedade dos projetos, num discurso 
de contra e a favor. Que não é só uma 
polarização política, mas também 
social: por um lado, uma situação 
de miserabilidade de toda uma 
imagem que foi criada do Nordeste, 
a fome, a seca, e que, portanto, eram 
as grandes obras, a grande fazenda, 
o grande cultivo, que daria conta 
para resolver toda uma situação de 
miserabilidade que existia. E isso foi 
passado historicamente para essas 
populações.  É por isso que 
os grandes projetos, a indústria da 
seca, tanto é um discurso que pega, 
tanto pega que ele é recorrente, passa 
a ser uma coisa de educação e se 
transforma numa operação industrial 
que as pessoas se envolvam numa 
postura favorável aos grandes 

Hídrica do Semiárido Brasileiro, também 
mencionado no capítulo 1, se defendeu a 
necessidade de se pensar na viabilização 
de transposição de águas de forma 
obrigatoriamente concomitante à 
Revitalização do São Francisco, colocando 
a Transposição não mais como um projeto 
isolado do contexto multidimensional 
em que estava inserida (SARMENTO, 
2018, p. 210). A mudança do nome do 
projeto proposta naquele momento 
para Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional (PISF) também 
trouxe a ideia de um projeto que não 
beneficiaria apenas a região receptora 
de águas, mas traria consigo uma ideia 
de integração humanitária e sustentável, 
muito baseada no trabalho feito pela 
equipe Interministerial. A vazão que 
seria retirada constantemente do rio 
pelos canais, de 26m3/s, representaria 
apenas 1,4% da vazão regularmente 
liberada pela represa de Sobradinho, o 
que siginificava que a retirada da água 
não prejudicaria a bacia doadora.25 Os 
127 m3/s (99m3/s do Eixo Norte + 28m3/s 
do Eixo Leste) seriam retirados apenas 
nas cheias do São Francisco, garantindo 
a sustentabilidade socioeconômica do 
Semiárido Setentrional (SARMENTO, 
2018, pp. 309-310).

A palavra “integração”, além 
de reiterar o apelo de o rio São 
Francisco ser conhecido como 
“o rio da integração nacional”, 
coadunava-se com o planejamento 
governamental que colocara os 
chamados Eixo Norte e Eixo Leste do 
projeto como mais dois canais para 
condução de água, entre outros que 
beneficiariam os próprios estados 
da bacia doadora (SARMENTO, 
2018, pp. 221-222). 26

Em setembro de 2004, o IBAMA 

25 Para efeito de ilustração, esse volume de 1,4% da vazão do 
rio São Francisco, se retirado ao longo de 24 horas/dia, equivale 
ao volume que evapora no lago da represa de Itaparica, local 
onde desemboca a água liberada por Sobradinho, em apenas 
10 horas (SARMENTO, 2018, p. 391).

26 No item 2.4, a Figura 18 evidencia em cartografia o que se 
entendeu por a “bacia doadora”, ou seja, a Bacia do rio São 
Francisco, e por “bacias receptoras”, ou seja, que receberiam 

publicou no Diário Oficial da União 
(DOU) o recebimento da nova versão 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e o respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), reelaborado pelo 
consórcio de empresas de consultoria 
mencionados acima. Após checagem 
da documentação pelos técnicos da 
coordenação de licenciamento, o IBAMA 
considerou que o documento atendia às 
recomendações da Informação Técnica 
no 39/2003, estando o EIA-RIMA apto à 
disponibilização ao público interessado 
(IBAMA, 2005, p. 2).27

Dessa forma, em novembro de 2004, 
o IBAMA publicou no Diário Oficial da 
União um informe da realização de nove 
Audiências Públicas (APs), marcadas 
para o mês de dezembro, mas que em 
seguida foram canceladas por força 
liminar. Porém, em janeiro de 2005, 
o Supremo Tribunal Federal decidiu 
pela continuidade do procedimento 
de licenciamento e o IBAMA tornou a 
publicar no DOU sobre a realização de 
oito Audiências Públicas nos estados 
envolvidos no projeto. Mas apenas as 
quatro primeiras APs foram realizadas 
(Ibama, 2005, p. 2).28

A partir da Audiência Pública prevista 
para Belo Horizonte, vários fatores 
impediram a realização das demais. 
Manifestações extemporâneas e 
riscos à segurança impediram a 
realização dos eventos de Belo 
Horizonte e Salvador, os quais 
foram iniciados e posteriormente 
encerrados. Em Aracaju e Maceió, 
tais eventos foram cancelados 
(IBAMA, 2005, p. 2).

as águas transpostas: Bacia do Rio Jaguaribe (CE), Bacias 
Metropolitanas do Ceará, Bacia do Apodi (RN); Bacia do 
Piranhas-Açu (RN); Bacia do Piranhas (PB); Bacia do Paraíba 
(PB); Bacia do Brígida (PE) e Bacia do Moxotó (PE).

27 Informação retirada no Parecer Técnico para subsidiar 
a LP, publicado no dia 24 de março de 2005, Processo no 
02001.003718/94-54. Disponível em: <https://servicos.Ibama.
gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. 
Acessado em 21 de julho de 2018. 

28 Informação retirada no Parecer Técnico para subsidiar 
a LP, publicado no dia 24 de março de 2005, Processo no 
02001.003718/94-54. Disponível em: <https://servicos.Ibama.
gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. 
Acessado em 21 de julho de 2018. 

As mobilizações públicas e conflitos 
mencionados acima se deram, pois, a 
convocação das primeiras Audiências 
Públicas do governo Lula para 
apresentação dos Estudos de Impacto 
Ambiental, no início de 2005, foram 
marcadas em período de recesso e nas 
capitais, não abrangendo as populações 
diretamente afetadas da bacia e 
negando o impacto nos territórios 
indígenas, o que gerou o sentimento de 
injustiça e deslegitimação dos grupos 
da bacia. Dessa forma, lançou-se mão 
de um “boicote” geral para invalidar 
as Audiências. Porém, dada a falta 
de participação, as Audiências foram 
consideradas formalmente realizadas e, 
na sequência, foi emitida a Licença Prévia 
(LP) do empreendimento (BARROS, 
2014, p. 109). 

Aliado a isso, as declarações públicas 
de representantes do Governo, cujo 
porta-voz principal era Ciro Gomes 
– conhecido pelo estilo tempestuoso 
e espírito de animosidade – 
denotavam uma posição “dura”, de 
pouca disponibilidade ao diálogo 
e nenhum aceno de recepção das 
reivindicações dos movimentos 
sociais (BARROS, 2014, p. 109).

Como se pode observar, em torno do 
projeto sempre houve um forte embate, 
tanto em campo, como no âmbito 
político e jurídico entre os opositores e 
os defensores da Transposição. Apesar 
de no governo Lula a equipe técnica ter 
feito a tentativa de mediar tais conflitos 
com apresentações públicas e reuniões 
fechadas (SARMENTO, 2018, p. 254), 
além de sugerir a revitalização do São 
Francisco como imprescindível para que 
a Transposição fosse executada, a reação 
da população às Audiências Públicas 
não deixou de ser forte, possibilitando 
que apenas algumas acontecessem com 
o cancelamento das demais. 

Isso se deu muito pelo de, conforme o 
processo padrão de um licenciamento 
ambiental, as APs terem acontecido após 
a conclusão dos Estudos de Impacto 
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considerando que a Licença de Instalação 
(LI) saiu com apenas quatro Audiências 
Públicas de apresentação do Projeto. 

Como dito anteriormente, a Transposição 
teve um amplo número de estudos e 
documentos técnicos que a justificaram, 
tendo também a intenção de responder 
aos questionamentos socioambientais 
que faziam frente contra a viabilização 
da obra. Alguns documentos foram 
estabelecidos mais às pressas, como 
a reelaboração do EIA-RIMA, que 
ocorreu em menos de dois anos e será 
analisado no item a seguir. Outros 
foram estabelecidos com mais cuidado 
e tempo, como os Estudos de Inserção 
Regional, que foram iniciados em 1996 e 
entregues em 2000, que serão analisados 
no item 2.4. Os trinta e oito PBAs em 
alguns casos foram feitos rapidamente, 
em outros, revisados, outros, incluídos 
posteriormente, tiveram variações, 
porém não tiveram fácil acesso da 
população que seria envolvida, como 
veremos no item 2.3.2. 

Houve uma grande equipe de técnicos 
competentes que atravessou algumas 
gestões participando da elaboração 
desses estudos que justificaram o projeto 
e acreditavam nos argumentos técnicos 
como suficientes para justificar uma 
obra que teria um objetivo tão nobre, 
principalmente os que participaram dos 
estudos hidrológicos que indicaram o 
funcionamento hídrico da Transposição, 
seu porte e vazão. De fato, levar água para 
o semiárido e abastecer as populações que 
sofriam com a intermitência das chuvas era 
uma causa muito legítima e até “alegaria a 
premissa constitucional – e humanitária, 
do ponto de vista ético – de assegurar o 

suficientemente atendidas pelo 
empreendedor (Ministério da Integração 
Nacional) e que os PBAs apresentados 
eram adequados, recomendando, 
portanto, o deferimento da solicitação da 
Licença de Instalação (LI), que aconteceu 
no dia seguinte, 23 de março de 2007. 
Conforme mencionado anteriormente, 
exigiram, porém, que cinquenta e nove 
condicionantes relacionadas ao processo 
de licenciamento ambiental fossem 
incluídas, para serem executadas antes do 
requerimento da Licença de Operação (LO), 
entre elas, implementar integralmente 
todos programas propostos, apresentando 
relatórios semestrais de execução e 
reapresentar revisão de alguns programas 
ambientais, como por exemplo o Programa 
de Desenvolvimento de Comunidades 
Indígenas (PBA-12, s/d),37 contemplando 
os aperfeiçoamentos a serem propostos 
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
após análise dos Estudos Etnoecológicos, 
conjuntamente com os parâmetros 
quantitativos e de tipificação necessários à 
execução (IBAMA, 2007).38

Com muitos conflitos, a “questão 
ambiental” aparentemente foi superada, 
tanto na esfera política quanto nas 
propostas colocadas nos documentos 
técnicos e nos pareceres do IBAMA, 
mas, claramente, não no território, 

Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/
consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 23 de julho de 
2018.

37 BRASIL. Ministério de Integração Nacional. Programa 
de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas – PBA-
12. Brasília: s.d. Disponível em: <http://www.mi.gov.br/
documents/10157/3675235/PBA12.pdf/166a7b77-17ea-4a69-
a22f-ff5b5a2dfb6f>. Acessado em: 23 de julho 2018. 

38 Parecer Técnico No 15/2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. 
Análise do PBA e atendimento às condicionantes da LP. 
Processo: 02001.003718/1994-54. Brasília: 22 de março de 2007. 
Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/
consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 23 de julho de 
2018.

abastecimento humano como prioridade 
absoluta na alocação de águas no país”, 
como observa Sarmento (2018, p. 308). Mas 
o que se questiona aqui é o como e para 
quem, pois nem tudo o que foi planejado foi 
executado, parecendo que algumas destas 
justificativas39 foram mesmo consideradas 
apenas no campo técnico-burocrático 
para viabilização da obra e não no campo 
sociopolítico, no território em si, na prática. 
Dessa forma, tornou-se importante analisar 
como esses documentos técnicos foram 
elaborados, como eles trataram o território, 
os conflitos, como eles apresentaram o 
projeto e seus objetivos e, finalmente, 
como eles se deram na prática, ao longo da 
obra, quando as condicionantes da Licença 
de Instalação (LI) deveriam ser cumpridas, 
antes do requerimento da Licença de 
Operação (LO).

Nos próximos itens, será analisado como 
foi construído o discurso em torno dos 
estudos ambientais que vão legitimar 
a obra e que trataram das questões 
territoriais, dos conflitos sociais e do 
desenvolvimento regional. Por vezes, eles 
mascararam que se tratava de uma obra 
que sobrepunha alguns interesses sobre 
outros, apesar da promessa de se tratar 
de um projeto de integração regional. Por 
ora, os itens tratarão mais dos processos 
de planejamento e do discurso oficial. Já 
no capítulo 3, será analisada a execução 
da obra, dos programas e sua relação 
com os assentamentos humanos por 
onde passou.

39 Principalmente as justificativas em relação às questões 
territoriais, sobre o desenvolvimento regional e conflitos, que 
são tratadas um pouco nos Estudos de Inserção Regional e 
principalmente no EIA-RIMA.

Figura 1 – Conflito fundiário entre Trukás e projeto de 
Transposição. 

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA). “Trukás exigem terra 
em que passaria transposição do São Francisco”. Brasília: 
Radiobrás, 29 de junho de 2007. 

16), afinal a Transposição era um projeto 
de escala regional, com interferência 
contundente na região como um todo, 
além ter sido uma maneira de conseguir 
apoio dos estados doadores para 
legitimar a obra.

O Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional para o 
atendimento de demandas por 
recursos hídricos [...], para parte 
do polígono das secas brasileiro, 
depende da boa execução dos 
programas ambientais apresentados. 
Considerando ainda a disponibilidade 
hídrica para os usos atuais e futuros 
na bacia do Rio São Francisco e nas 
bacias receptoras, são necessárias 
outras ações para garantir água para 
os usuários no futuro, incluindo a 
adoção de medidas de preservação 
e recuperação da bacia doadora. Por 
isso, é de fundamental importância o 
Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, 
coordenado pela Secretaria Executiva 
do Ministério do Meio Ambiente 
em parceria com o Ministério da 
Integração Nacional (IBAMA, 2007 – 
realces nossos).35

Nesse mesmo Parecer Técnico36 citado 
acima, publicado em 2007, em que 
o IBAMA fez uma análise técnica do 
Plano Básico Ambiental (PBA) do 
PISF e das condicionantes da Licença 
Prévia (LP) do projeto, eles concluíram 
que as condicionantes da LP foram 

35 Parecer Técnico No 15 /2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. 
Análise do PBA e atendimento às condicionantes da LP. 
Processo: 02001.003718/1994-54. Brasília: 22 de março de 2007. 
Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/
consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 23 de julho de 
2018.

36 Parecer Técnico No 15/2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. 
Análise do PBA e atendimento às condicionantes da LP. 
Processo: 02001.003718/1994-54. Brasília: 22 de março de 2007. 

projetos. E a transposição não é 
diferente. A transposição, ela veio 
com essa marca, a marca de uma 
resolução de um problema de que 
aqui é um lugar ruim de se viver, 
de seca, de miséria e que, portanto, 
somente os grandes projetos é que 
dão conta de sair dessa situação de 
miséria. A transposição vem com 
essa marca. – Depoimento de campo, 
membro do CPP, Paulo Afonso-BA, 
20/06/12 apud BARROS, 2014, p. 110.

Outro exemplo de debate que vinha de 
antes era a luta por demarcação de Terras 
Indígenas, localizadas em áreas onde a 
obra passaria e promoveria destruições 
(ver Figura 1). Questões como essas foram 
arduamente combatidas pelo Estado 
ao longo daquelas Audiências Públicas 
marcadas para 2005 e, em alguns casos, 
utilizadas como forma de barganha para a 
aprovação dos últimos estudos ambientais 
pelas comunidades (MARINHEIRO, 2017, 
informação verbal).34 Ou seja, o processo 
de diálogo perante os conflitos que a 
Transposição fez emergir não foi fácil e nem 
se deu de forma ampla, pacífica, igualitária, 
com uma real escuta da população, nem 
nas Audiências realizadas no governo FHC, 
nem nas do governo Lula. 

Mesmo que algumas dessas pautas 
aparentemente não fossem diretamente 
da competência do projeto de 
Transposição para serem resolvidas, e 
sim objetos para gerar outros programas 
ou intervenções, estava claro que o EIA-
RIMA da Transposição deveria dialogar 
com esses assuntos, como o fizeram 
por exemplo sugerindo a Revitalização 
do rio São Francisco (BRASIL, 2004, p. 

34 Entrevista supracitada com Maria José Gomes Marinheiro 
(Maria Tumbalalá).
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obstáculo para a prática de atividades 
produtivas fundamentais para o seu 
desenvolvimento (BRASIL, 2004, pp. 
9-10). 

O discurso oficial explorou dimensões 
culturais como o espírito de 
solidariedade do nordestino (BARROS, 
2014, p. 96) ou dos ribeirinhos do São 
Francisco para com os habitantes de 
regiões do semiárido que dependiam 
do regime intermitente de chuvas, sem 
rios perenes, assimilando a tradicional 
ideia de que a seca condicionaria 
o subdesenvolvimento da região, 
sem relacioná-lo, por exemplo, à má 
distribuição fundiária ou à falta de 
políticas sociais e econômicas: 

[...] o governo investiu no discurso 
da escassez hídrica e elaborou um 
contra-discurso que qualificava 
a crítica de “bairrista”, com 
aproximações aos interesses da 
“indústria da seca” e que apresentava 
o mal natural, a seca, a um só tempo, 
como uma questão local – relativa ao 
semiárido nordestino – e de âmbito 
nacional – tendo em vista a difusão, 
por todo o país, dos sintomas da 
secular tragédia da seca nordestina 
(BARROS, 2014, p. 84). 

Nessa ideia, o EIA-RIMA trouxe uma 
nova nominação sub-regional, do que 
foi chamado de “Nordeste Setentrional” 
(BRASIL, 2004, p. 11), como zona de 
planejamento diferenciada e mais 
sujeita às tragédias do fenômeno 
climático, diferente do que predominava 
anteriormente em relação à ideia da 
homogeneidade do “Nordeste das 
secas”, ou do “Semiárido” (BARROS, 
2014, p. 85) (ver Figura 2). Como se 
pode ver na Figura 2 abaixo, para se 
compreender esse zoneamento das áreas 
da seca utilizado pelo PISF, construiu-
se um mapa a partir de diferentes 
fontes, tais como o Atlas do Nordeste 
– Abastecimento Urbano de Água 
(BRASIL, 2006) e o estudo publicado no 
livro Um século de secas – Por que as 
políticas hídricas não transformaram 
o semiárido brasileiro? (BARBOSA, 

Figura 2 – O semiárido, as regiões de mais risco hídrico e 
as bacias receptoras do PISF, que se encontram na região 
hidrográfica atlântico nordeste setentrional. 

Pesquisa e elaboração: Carolina Sacconi e Andrea Muner, 2018. 
Fontes: BARBOSA & BURITI, 2018; BRASIL, 2000a; BRASIL, 
2005; BRASIL, 2006.

Retomando resumidamente o que foi 
escrito anteriormente, a última versão 
do projeto da Transposição do rio São 
Francisco teve uma primeira abertura 
do processo de licenciamento no 
governo de Itamar Franco (1992-1994) 
e, já no governo FHC (1995-2002), foi 
desenvolvida a primeira versão dos 
Estudos de Impacto Ambiental e o 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-
RIMA, protocolada em 2000). Em 2003, o 
IBAMA apresentou o Parecer Técnico no 
55/2003 – CGLIC/DILIQ/IBAMA (IBAMA, 
2005, p. 2)40 alegando que EIA-RIMA 
não atendia integralmente ao Termo de 
Referência e precisava ser reformulado. 
Naquele momento, a FUNCATE 
subcontratou o consórcio de empresas 
privadas formado pelas Ecology and 
Enviroment do Brasil, Agrar Consultoria 
e Estudos Técnicos e JP Meio Ambiente, 
entregando os EIA-RIMA no final de 2004 
(BRASIL, 2004), sendo possível obter 
a Licença Prévia (LP), em 2005. Para a 
obtenção da Licença de Instalação (LI) 
foi exigida a elaboração dos trinta e oito 
Programas Básicos Ambientais (PBAs), 
que seriam o desenvolvimento de 
premissas estabelecidas no EIA-RIMA, 
só que para execução. Os Programas 
Ambientais (PBAs) começaram a ser 
elaborados no mesmo ano e em 2007, 
após quase dois séculos, a obra de 
transposição foi iniciada.  

Neste item, trataremos de apresentar 
o discurso oficial sobre o projeto 
de Transposição no governo Lula, 
divulgado através do EIA-RIMA. Este foi o 
documento mais abrangente e descritivo 
sobre os vários aspectos sociais, 
econômicos, ambientais e políticos 
envolvidos na proposta de intervenção da 
Transposição, indo desde a formulação 
do diagnóstico, do problema a ser 
atacado, às possibilidades de solução, 
sob a perspectiva de visão dos agentes 
estatais. Conforme dito no primeiro 

40 Informação retirada no Parecer Técnico para subsidiar 
a LP, publicado no dia 24 de março de 2005, Processo no 
02001.003718/94-54. Disponível em: <https://servicos.Ibama.
gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. 
Acessado em 21 de julho de 2018. 

item deste capítulo, a publicização 
deste documento, obrigatória em todo 
processo de licenciamento ambiental e, 
como de praxe para o PISF, se deu pelo 
RIMA (Relatório de Impacto Ambiental),41 
trazendo a conclusão resumida dos 
estudos em linguagem supostamente 
acessível à compreensão pública. O RIMA 
do PISF se tratou de um resumo pouco 
claro e bastante vago do que seriam as 
compensações socioambientais, sem 
uma linguagem e cartografias de fato 
acessíveis para os possíveis atingidos, 
como veremos a seguir.

Após muitos anos de embate das outras 
gestões em torno da Transposição, no 
governo Lula se consolidou o discurso 
que veio a legitimar a obra. Resolvido 
aparentemente na esfera política 
e tecnocrática, como mostrado no 
item anterior, o debate ambiental foi 
suplantado pelo discurso supostamente 
humanitário do governo, optando pela 
força simbólica do falso argumento que 
seria “matar a sede de doze milhões 
de nordestinos” (BRASIL, 2044, p. 
9), informação que seria fortemente 
divulgada pela mídia (ver Figura 01 
abaixo). A falta de água foi apontada 
como a principal responsável pela 
miséria do sertanejo, havendo inclusive 
uma leve crítica em relação à ação 
sempre emergencial dos governos 
anteriores perante a seca, indicando que 
não fazer a obra seria estar conivente 
com essa situação:

O semiárido nordestino, na área do 
Projeto, concentra uma população 
de cerca de 12 milhões de habitantes. 
Sem água, essa região estará fadada 
ao subdesenvolvimento e a um grande 
número de brasileiros restarão poucas 
alternativas de desenvolvimento 
social e econômico [...] Sujeito a 
frequentes secas prolongadas e 
consequentes ações emergenciais 
dos governos, o semiárido nordestino 
tem na falta de água o maior 

41 O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) está disponível no 
site do Ministério da Integração e pode ser acessado no seguinte 
link: <http://www.integracao.gov.br/documents/10157/3678963/
Rima+-+Relatório+de+Impacto+Ambiental.pdf/4324863d-cbff-
4522-9bd0-eab9d34b8fe2>. Acessado em 20 de agosto de 2018. 

Os documentos ambientais

O discurso que legitimou o 
projeto e a elaboração do EIA-
RIMA do Projeto de Integração 
de Bacias do rio São Francisco 
com o Nordeste Setentrional

2.3 

2.3.1 
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pelo governo federal e, por outro 
lado, de que esse número foi inflado 
na estimativa, indicando que, desses 
doze milhões de pessoas, apenas uma 
parcela de quatrocentos mil habitantes45 
seria abastecida quando não residente 
de zonas urbanas. Além disso, a notícia 
também evidenciou a necessidade 
da execução de infraestruturas 
complementares ao projeto, como obras 
de saneamento, para que possíveis 
problemas ambientais fossem evitados, 

Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (1999). Atua 
nos campos da Administração Pública, da Infraestrutura Hídrica 
e do Desenvolvimento Regional. É servidor público e assumiu os 
cargos de Secretário Executivo e Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integração Nacional. Atualmente 
(2015-2018) exerce a função de Assessor Especial do Ministro. 
(Texto informado pelo autor)”. Informações extraídas da 
Plataforma Lattes, disponíveis em: <http://buscatextual.cnpq.br/
buscatextual/visualizacv.do?id=K4728708A6>.

45 Conforme será evidenciado no item 3 do capítulo 3 da 
presente dissertação, esse número de população atendida fora 
das cidades publicado na Folha de São Paulo em 2005 discrepa 
do número apresentado no Programa de Apoio Técnico para 
Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao 
Longo dos Canais – PBA-15, que relacionou duzentas e cinquenta 
e cinco localidades e povoados rurais situadas dentro da Área 
Diretamente Afetada (ADA) pelo PISF, nas quais, segundo este 
PBA, vivem cerca de nove mil quinhentas e cinquenta famílias 
e aproximadamente quarenta e cinco mil pessoas, que seriam 
abastecidas pelas águas transpostas (PBA-15, s.d., p. 4).

Figura 3 – Discurso de levar água para doze milhões de pessoas, 
por um lado. Por outro, a questão ambiental colocada, no 
saneamento. 

Fonte: “Governo quer levar água para 12 milhões de pessoas. 
Êxito da obra depende de saneamento básico”. São Paulo: Folha 
de São Paulo, 9 de outubro de 2005. 

tais como a poluição das águas 
transpostas com esgoto, apresentando 
brevemente um pouco do que havia sido 
estabelecido pelo EIA-RIMA.

No início do documento, o RIMA 
apresentou planos e programas para 
o controle e preservação do rio São 
Francisco, tais como o Projeto GEF São 
Francisco, o Plano decenal da bacia, 
o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, o 
Plano São Francisco, assim como o 
acompanhamento do PISF pelo Comitê 
da Bacia do Rio São Francisco (BRASIL, 
2004, pp. 16-18). Segundo o RIMA, 
tratava-se de outros projetos do Governo 
Federal que se faziam necessários, dado 
o estado do rio já naquele momento, 
problemas que vinham de antes da 
Transposição ser construída, situação 
esta ilustrada também pela notícia 
da Figura 3, que comunicou que a 
navegação no rio estava prejudicada já 
havia seis anos.

BURITI, 2018), que classificam áreas 
de elevado risco hídrico, todas dentro 
da área geográfica de abrangência do 
semiárido.42  O projeto de transposição, 
no caso do Eixo Leste, coincide com 
as áreas classificadas por esses outros 
documentos como as áreas de maior 
risco hídrico, embora o Eixo Norte 
não coincida, evidenciando que essa 
classificação utilizada pelo PISF pode 
ter sido utilizada mais como objetivo de 
justificar a proposta e legitimar a obra do 
que por uma efetiva necessidade de se 
passar a obra pelas áreas mais sujeitas 
ao fenômeno da seca. Nesse sentido, 
veja-se a Figura 2 abaixo:

Nos anos de 2003 e 2005, no início da 
gestão Lula, o governo federal elaborou 
outros planos e programas territoriais 
para o Nordeste, ficando evidente que, 
ao comparar os diferentes planos, 
havia descompassos e contradições 
de justificativas e informações sobre 
o projeto da Transposição do rio São 
Francisco entre eles, utilizadas conforme 
a necessidade de estruturar o discurso 
do documento em questão. 

Um exemplo disso foi descrito por 
Barros (2014, p. 35), que compara o 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Sustentável do Semiárido (PDSA) 
(BRASIL, 2005) e os Estudos de Impacto 
Ambiental do PISF (BRASIL, 2004), 
observando que o EIA-RIMA do PISF 
usou para justificar a transposição das 
águas a maior densidade populacional 
e menor disponibilidade hídrica no 
Nordeste Setentrional em relação à 
ribeira do São Francisco, enquanto 
que o PDSA (BRASIL, 2005, p. 100) 
enfatizou a carência de água frente à 
abundância de recursos minerais na 
região, que poderiam ser explorados 
economicamente pela indústria 

42 “O Semiárido Brasileiro é composto por 1.262 municípios, 
dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 
Os critérios para delimitação do Semiárido foram aprovados 
pelas Resoluções do Conselho Deliberativo da Sudene de nº 
107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 23/11/2017” – Informação 
disponível em: <http://www.sudene.gov.br/planejamento-
regional/delimitacao-do-semiarido>. Acessado em: 8 de 
outubro de 2018. 

extrativa a partir da chegada das águas. 
O PDSA ainda sugeriu que a situação 
de disponibilidade hídrica na bacia do 
São Francisco era confortável e que os 
conflitos pelo uso das águas ainda eram 
incipientes, afirmação que, de acordo 
com a própria obra da autora (BARROS, 
2014), aliada ainda a outras fontes, 
como por exemplo notícias de jornais,43 
mostra-se notoriamente falsa.

Carimbado com suposta autoridade 
científica, o EIA-RIMA é o “guarda-
chuva” de um amplo discurso político 
que comporta interesses de várias 
clientelas [...] e que será utilizado 
em partes conforme a localização 
social do discurso e o que está em 
jogo nas lutas por legitimação. 
Tratando-se de um documento 
longo, na prática pouco acessível à 
população em geral, importará vários 
exercícios de tradução, recortes, 
seleção de destaques, omissões 
e representações cartográficas, 
que serão construídas a favor dos 
interesses específicos dos grupos 
que a veiculam e disputam 
interpretações/visões sobre o projeto 
(BARROS, 2014, pp. 26- 27).

O slogan escolhido para compor o 
discurso foi “São Francisco: água 
a quem tem sede” (BARROS, 2014, 
p. 97) e, apesar disso, o EIA-RIMA 
relacionou com clareza como se daria 
distribuição e o consumo da água, 
tampouco foi enfatizada a prioridade de 
fornecimento da água transposta para 
cidades nordestinas, conforme previsto 
pelo discurso técnico (SARMENTO, 
2018, p. 312). Mas sim, a questão do 
abastecimento urbano, que ganha 
grande protagonismo no projeto do 
governo Lula foi colocada no documento 
de forma breve, sem ênfase em relação a 
outros tipos de abastecimento (BRASIL, 
2004, pp. 10, 11, 50). 

43  Um exemplo é a notícia publicada no portal UOL, que mostra 
a pesquisa realizada desde 2013 pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) em Pernambuco, que estuda os impactos da obra de 
Transposição em comunidades por onde os canais passaram. 
A pesquisa concluiu que a construção afetou diversas pessoas, 
entre elas povos vulneráveis como indígenas e quilombolas. Em 
muitos casos, segundo um pesquisador da equipe, moradores 
foram expulsos com indenizações baixas e que geraram 
problemas sociais (MADEIRO, 2017).

A população, tanto urbana quanto 
rural, as indústrias, os pequenos 
e grandes agricultores e todos 
os demais setores produtivos 
poderão usar a água disponível 
nos grandes açudes da região 
para gerar empregos, renda e, 
consequentemente, melhoria da 
qualidade de vida. Se a chuva não 
cair, as águas do rio São Francisco 
garantirão o abastecimento 
humano, as safras agrícolas e as 
atividades industriais e do turismo 
(BRASIL, 2004, pp. 10-11).

Apesar da falta de ênfase, algumas áreas 
urbanas foram indicadas, demonstrando 
que tais destinos estavam, de certa 
forma, previstos e garantidos:

As principais demandas urbanas do 
Nordeste Setentrional estão situadas 
no Ceará, na bacia do rio Jaguaribe 
integrada à Região Metropolitana de 
Fortaleza pelo canal do Trabalhador, 
com 4,4 milhões de pessoas; na 
Paraíba, na bacia do rio Paraíba, 
1,5 milhão de pessoas; no Agreste 
Pernambucano, com 1,1 milhão 
de pessoas, além de 1,3 milhão de 
pessoas nas bacias dos rios Piranhas-
Açu e Apodi, num total de 8,3 milhões 
de habitantes, cerca de 2/3 dos quais 
dependentes de abastecimento a 
partir dos grandes açudes da região 
(BRASIL, 2004, p. 49).

O cálculo de atendimento de doze 
milhões de pessoas foi feito com base na 
projeção do número de habitantes dos 
trezentos e noventa municípios por onde 
a obra passaria em 2025 (SARMENTO, 
2018, p. 309), mas dado que a obra teria 
o principal destino de abastecer centros 
urbanos e que nem todo assentamento 
humano nesse percurso dos canais 
estaria contemplado com água, esse 
número era impreciso (RAMOS, 2017, 
informação verbal).44 A notícia a seguir 
(ver Figura 3) ilustrou esse conflito, do 
suposto número de pessoas que seriam 
abastecidas, amplamente divulgado 

44 Informação concedida em entrevista no dia 20 de março 
de 2017, em São Paulo, por Skype. Sobre Irani Braga Ramos: 
“Possui graduação em Engenharia Civil e mestrado em 
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Figura 4 – Lista dos quarenta e quatro principais impactos.

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório 
de Impacto Ambiental-RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 77. Publicado em: <http://www.mi.gov.br>. 
Acesso em: 21 dezembro de 2017.

O RIMA reiterou que a vazão retirada 
do rio São Francisco ao Nordeste 
Setentrional seria apenas 3,5% da vazão 
disponível em Sobradinho, dando a 
ideia de que além de beneficiar uma 
região que necessita de água para se 
desenvolver, a não retirada dessa vazão 
seria um desperdício da água, que seria 
despejada no mar, na foz do rio:

Ou seja, dos quase 90 bilhões de 
metros cúbicos de água que o rio 
São Francisco despeja no mar em 
média por ano, cerca de 2 bilhões 
de metros cúbicos serão captados 
pelo Projeto, de acordo com a 
necessidade (BRASIL, 2004, p. 10).

Diante dessa pequena porcentagem 
de água que serviria para tanta coisa, 
o RIMA relativizou o porte da obra ao 
pontuar que a falta dessa informação, 
de que se tratava de uma pequena vazão 
retirada, poderia levar a se acreditar que 
a Transposição consistiria em uma “obra 
faraônica, de imensas proporções” 
(BRASIL, 2004, p. 24), como se a retirada 
de apenas uma porcentagem de água 
pudesse significar que os impactos no 
território seriam pequenos.

Apesar de serem levantados os 
possíveis impactos que a obra geraria, 
o que implicaria cada um, as questões 
e conflitos diante de cada um foram 
colocados de forma pouco aprofundada 
no RIMA. Os vinte e quatro Programas 
Básicos Ambientais (PBAs), que se 
tornaram ao final trinta e oito para 
obtenção da Licença Prévia (LP) a 
pedido do IBAMA (2005, p. 2),46 foram 
introduzidos no RIMA também de forma 
superficial:

Interessante notar que o desgaste 
do discurso associado aos impactos 
negativos dos grandes projetos em 
função do passado de desconfianças 

46 Licença Prévia No 200/2005 – Projeto de Integração de 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 29 de 
dezembro de 2005. Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.
br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado 
em 21 de julho de 2018. 

em relação às intervenções 
governamentais (barragens e 
projetos de irrigação falidos) também 
é elencado como fator de criação de 
tensões sociais, a merecer cuidadoso 
programa de comunicação social 
(BRASIL, 2004). Para corrigir de forma 
decisiva esses efeitos negativos, 
são apresentados 24 programas 
ambientais – posteriormente 
aumentados para 38 – a serem 
implantados junto com as obras e 
que teriam o condão de contribuir 
para uma mudança local positiva [...] 
(BARROS, 2014, p. 33).

No RIMA, foram enumerados os 
tipos de programa e intervenções 
que precisariam ser feitos na região, 
nas cidades, comunidades e áreas 
de preservação ambiental para que a 
obra funcionasse (BRASIL, 2004, p. 94), 
dando-se uma ideia bastante superficial 
e otimista dos mesmos, subestimando 
as dificuldades impostas pela execução 
dos programas ali propostos, a 
complexidade da obra e sua inserção no 
território, complexidade esta que será 
ilustrada no capítulo 3. O saneamento 
básico nas cidades que receberiam a 
água sempre foi uma pauta da discussão 
ambiental em torno do projeto, pois 
sem ele a água transposta poderia ser 
contaminada (SARMENTO, 2018, p. 
76), pauta que foi retomada na notícia 
da Figura 3, que anunciava o Projeto 
em momento posterior à obtenção 
da Licença Prévia, indicando que os 
estudos haviam contemplado essa 
questão. Mas como será evidenciado 
mais adiante, no item 2.3.2 sobre 
os PBAs, a ampliação das redes de 
saneamento nas cidades por onde a 
obra passou não havia sido executada 
até o momento em que as obras do Eixo 
Leste estavam praticamente finalizadas.

Em sua proposta, o EIA-RIMA apresentou 
uma tabela com quarenta e quatro 
impactos (ver Figura 4)47 (BRASIL, 2004, 
p. 73). Entre os impactos positivos 
estariam: geração de empregos durante 

` Não foi possível compreender as cores realçando alguns 
destes quarenta e quatro impactos: possivelmente os azuis 
sejam os positivos, mas há também positivos realçados em 

a obra; aumento da oferta de água 
para abastecimento urbano; redução 
da exposição da população a situações 
emergenciais de seca; a diminuição do 
êxodo rural e da emigração da região; 
redução da pressão da infraestrutura 
de saúde; e melhoria na qualidade da 
água nas bacias receptoras. Dentre os 
impactos negativos do projeto, cita-se: 
perda temporária de emprego e renda por 
efeito das desapropriações; modificação 
da composição das comunidades 
biológicas aquáticas nativas nas 
bacias receptoras; risco de redução da 
biodiversidade nas bacias receptoras; 
risco de tensões durante a fase de obra; 
interferências no patrimônio cultural 
(sítios históricos); risco de introdução 
de espécies de peixes daninhos, etc. 
(BRASIL, 2004, p. 74). 

Para a realização dos diagnósticos de 
impacto ambiental, foram definidos 
no RIMA três áreas de abordagem: 
Área de Influência Indireta (AII), 
onde ocorreriam os efeitos indiretos 
da integração das águas, e Área de 
Influência Direta (AID), onde se dariam 
principalmente as transformações 
ambientais diretas (ou primárias) 
decorrentes do empreendimento 
(BRASIL, 2004, p. 53). Dentro da AID, 
foi estabelecido um terceiro e mais 
aprofundado nível de detalhamento 
para os estudos ambientais. Foi a área 
chamada de Área Diretamente Afetada 
(ADA), onde se dariam os contatos mais 
diretos entre as estruturas físicas do 
empreendimento (canais, reservatórios, 
estações de bombeamento, etc.) e 
a região onde ele seria implantado, 
compreendendo uma faixa de 10 km, 
tendo como eixo o traçado dos canais. 
Tal área ompreende uma superfície da 
ordem de 7.750 km²,48 muito maior do 

amarelo e branco, assim como há realces nessas cores em 
relação aos impactos negativos. Ou seja, a tabela dos impactos 
do EIA-RIMA não é clara.

48 Essa área varia entre os documentos do PISF – por exemplo, 
esse valor descrito no corpo do texto foi a área que apareceu 
no EIA-RIMA. Já no PBA-15, relativo ao “Apoio Técnico para 
Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao 
Longo dos Canais”, foi escrito que a ADA corresponde a uma 
área de 4.470 km2, sendo 2.350 km2 no Eixo Norte e 2.120 km2 
no Leste. Isso mostra como até na área que teve um critério 
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Figura 5 – Áreas de Conservação ambiental e as áreas de 
influência direta e indireta do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 71.

Figura 6 – Terras indígenas demarcadas e as áreas de influência 
direta e indireta do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 69.

Figura 7 – O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 41. 

que a área onde ocorreriam as obras, 
correspondente a uma faixa de 200 m 
ao longo dos canais (BRASIL, 2004, p. 
54). Apesar da ADA ter sido um pouco 
mais bem definida, essas áreas são um 
tanto abstratas, vide que os critérios não 
foram detalhados, não se compreende 
que tipo de influência ocorreria em 
cada lugar, e tampouco o território foi 
bem apresentado no documento.

Ainda sobre a apresentação do território 
pelo RIMA, o documento apresentou 
cartografias específicas de cada tema, 
como a das unidades de conservação em 
relação aos canais (BRASIL, 2004, p. 102 – 
ver Figura 5) e como a das terras indígenas 
demarcadas em relação aos canais 
(BRASIL, 2004, p. 67 – ver Figura 6), porém, 
sem cruzá-las, fazendo com que o território 
não pudesse ser lido de forma global em 
nenhum momento, o que não permite uma 
clara compreensão da complexidade dos 
locais por onde a obra passou. 

A caracterização daquela região no RIMA 
foi feita de forma muito mais escrita do 
que cartográfica, não apresentando uma 
leitura aprofundada da caracterização 
daquele território que será transformado. 
A partir do RIMA, não se pode 

mais definido e numérico, houve um grau de indefinição e 
abstração, dado o porte da obra e a falta de uma cartografia 
mais precisa.

compreender como é esse território 
que a obra passou, suas múltiplas 
formas de ocupação, assentamentos, 
perímetros urbano e rural, onde houve 
reassentamento, etc. Não se pode 
compreender quais áreas seriam 
abastecidas pelo PISF nos municípios 
das áreas de influência como um todo. 
Demonstrou-se o abastecimento a partir 
dos açudes onde a água vai passar, 
como um grande sistema hídrico, em 
que os sujeitos beneficiados não foram 
especificados, tampouco a gestão desses 
recursos hídricos ficou clara. Abaixo, veja-
se a Figura 7 em que foram demonstrados 
os açudes que receberiam as águas e que 
evidenciam os trechos nos quais a obra 
foi repartida para desenvolvimento dos 
projetos executivos e para licitação de 
obra. 

Voltando às contradições de discursos 
e informações entre os planos daquele 
momento político, no EIMA-RIMA do 
PISF não foram em nenhum momento 
cartografados ou citados elementos 
referentes à inserção nacional e 
internacional do projeto (BARROS, 
2014, p. 35). Não houve nenhum mapa 
que o associou a outros megaprojetos 
que estavam sendo construídos 
naquele momento, tais como a Ferrovia 
Transnordestina, o Porto Pecém, o 
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Ou seja, muito do que viabilizou o projeto 
– o contexto mais macroeconômico, 
conforme será apresentado no capítulo 
3 – não foi apresentado no EIA-RIMA. Ao 
mesmo tempo, os argumentos técnicos 
que justificaram a obra não foram 
apresentados com clareza ao público, 
embora tenham sido utilizados como 
argumentos amenizadores dos possíveis 
impactos da obra. Um exemplo deles 
foi o conceito de sinergia hídrica, que 
na descrição do documento ao público 
foi tão resumida que se tornou quase 
inteligível (BRASIL, 2004, p. 48), por um 
lado explicando que seria essa forma de 
gerir os recursos hídricos que permitiria 
que o mínimo de água fosse perdida 
por evaporação, um pouco na lógica de 
ilustrar que através dessa racionalidade 
não se trataria de uma obra faraônica; 
mas por outro lado, sem que houvesse 
explicações das circunstâncias em que 
a vazão transposta aumentaria e seria 
destinada às atividades para estimular o 
desenvolvimento econômico e regional 
(SARMENTO, informação verbal, 2017).50

Em entrevista concedida por Ivan Telles 
de Sousa,51 da Ecology and Enviroment 
do Brasil, engenheiro agrônomo que 
coordenou a reelaboração do EIA-
RIMA e a elaboração dos PBAs dentro 
da empresa entre os anos de 2003 e 
2004, o engenheiro comentou sobre as 
dificuldades em relação à elaboração do 
EIA-RIMA. A começar pelo descompasso 
das distintas formas de enxergar o 
projeto e o próprio território entre os 
distintos profissionais. O consultor 
comentou que houve muito conflito 
entre os estudos ambientais e os de 
engenharia, que buscaram em geral 
o melhor traçado dos canais a partir 
de argumentos técnicos e cálculos de 
engenharia, e não o melhor traçado para 
a população, não o melhor traçado para 
preservação do meio ambiente. Sousa 
entende que durante a reelaboração do 
EIA-RIMA, foi possível chegar a alguns 

50 Entrevista com o engenheiro e Prof. Francisco Sarmento, no 
dia 11 de setembro de 2017, em João Pessoa.

51 Entrevista realizada em 15 de dezembro de 2017, em São 
Paulo, por Skype.

acordos com a equipe do projeto de 
engenharia, que promoveram algumas 
alterações no traçado da Transposição, 
soluções menos impactantes, por 
exemplo, em sítios de interesse 
arqueológico, ambiental e áreas de 
comunidades rurais. No RIMA (BRASIL, 
2004, p. 35) essa informação também 
apareceu, quando foi redigido que, para 
definir por onde o PISF percorreria, foram 
analisadas vinte e duas possibilidades 
de traçado e o caminho escolhido foi o 
que melhor atendeu a quesitos técnicos, 
econômicos e ambientais.

[...] tem uma parte que são 
alternativas que a gente mostra 
e o que a engenharia pensava 
em fazer. Então existem conflitos, 
por exemplo, relacionado com a 
proximidade dos Trukás, dos índios, 
que tiveram que se afastar um 
pouco de onde eles viviam. Teve 
problemas com a questão do vale 
dos dinossauros, eles iam passar 
um canal lá dentro, tiramos o canal. 
Agora, o vale dos dinossauros 
recebe uma pequena quantidade de 
água, mas passando dentro do rio 
Peixe, que passa lá normalmente, 
sem provocar impacto no vale 
dos dinossauros. Outra questão 
é a questão de proximidades de 
comunidades. [...] A gente tentou 
diminuir um pouco essa coisa de 
você passar por cima das pessoas, 
das áreas rurais. Porque às vezes 
quando você faz um projeto desses, 
tem um aglomerado rural e às vezes 
ele vai passar ali, porque ali tem 
um bom relevo, tem um bom isso, 
tal, e a gente então tirava o projeto 
daquelas áreas. – Informação verbal 
concedida em entrevista pelo 
consultor Ivan Telles de Sousa, no 
dia 15 de dezembro de 2017, em São 
Paulo, por skype.

Outro exemplo de contestação que a 
equipe responsável pela reelaboração 
dos estudos ambientais, sob 
coordenação do Sousa, fez à equipe de 
engenharia era sobre não estar previsto 
que o projeto abastecesse comunidades 
rurais que se encontravam ao longo 

dos eixos. Embora no RIMA não tenha 
sido explicitado que a água transposta 
teria limitações em sua distribuição, 
mas sim a noção contrária, de que 
todos que se encontravam no percurso 
seriam atendidos, segundo Sousa, os 
engenheiros alegavam que caso todas 
as comunidades rurais fossem atendidas 
no percurso, não haveria água suficiente 
para as cidades. 

[...] quando a gente via que 
tinha possibilidade de atender 
uma comunidade à beira de um 
rio, a gente dizia assim “olha, o 
reservatório tem que deixar uma 
parte da água aqui para que a 
comunidade pegue um pouquinho 
ali na frente”. Então teve muita coisa 
que a gente pensou nesse sentido. É 
claro que teve um momento difícil, 
que a gente queria muito e eles não 
admitiam, eles diziam assim “senão 
não vai ter água para o atendimento 
urbano”, porque eles sabem que 
tem muita gente no caminho que 
precisa de água, mas o foco era o 
atendimento das áreas urbanas [...]. 
Mas a gente conseguiu aumentar 
a vazão necessária dos rios para 
atender as populações que usavam 
a água para pequenas coisas: lavar 
roupa, comer, plantar, entendeu? 
– Informação verbal concedida em 
entrevista pelo consultor Ivan Telles 
de Sousa, no dia 15 de dezembro de 
2017, em São Paulo, por Skype.

Em entrevista com o assessor e 
engenheiro que atua nas áreas de 
recursos hídricos e desenvolvimento 
regional no Ministério de Integração, Irani 
Braga Ramos,52 colheu-se a declaração 
de que o abastecimento urbano sempre 
foi uma prioridade nessa última versão 
do projeto, e que o abastecimento das 
comunidades rurais ocorreria apenas 
quando possível, pois atender todas as 
comunidades no percurso tornaria o 
projeto inviável financeiramente, uma 
vez que a água transposta seria uma 
água cara (RAMOS, 2017, informação 

52 Informação concedida em entrevista no dia 20 de março de 
2017, em São Paulo, por Skype. 

Porto Suape (BRASIL, 2005), projetos 
que estariam ligados a uma lógica de 
integração territorial voltada ao fluxo 
de capitais, alinhada às orientações 
macrorregionais da Iniciativa de 
Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana (IIRSA) (ver Figura 8 a 
seguir), renomeada para Conselho de 
Infraestrutura e Planejamento da Unasul 
(COSIPLAN) (BRASIL, 2015),49 que, por 
outro lado, aparecem no PDSA (BRASIL, 
2005, p. 34):

As ações ora implementadas no 
Semiárido têm sido concebidas 
considerando as especificidades 
dessa região, bem como os 
desdobramentos de iniciativas de 
abrangência macrorregional sobre 
o território semiárido. Dentre elas 
destacam-se as especificadas e 
descritas a seguir: Desenvolvimento 
Integrado e Sustentável do Semi-
Árido-Conviver; Promoção da 
Sustentabilidade de Espaços Sub-
Regionais-Promeso; Organização 
Produtiva de Comunidades Pobres-
Produzir; Promoção e Inserção 
Econômica de Sub-Regiões-
Promover; Integração do Rio São 
Francisco às Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional; Proágua 
Semi-Árido; Recuperação de 
Perímetros de Irrigação; Agronegócio 
da Irrigação; PAN-Brasil; Cenários 
do Bioma Caatinga; Inclusão Digital; 
Arranjos Produtivos Locais-APL; 
Combate ao Trabalho Infantil e 
Trabalho Escravo; Exploração do Gás 
Natural; e Ferrovia Transnordestina 
(BRASIL, 2005, p. 34).

49 “O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(COSIPLAN) é um órgão da União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL). Foi criado em agosto de 2009 durante encontro 
presidencial da UNASUL, quando foi decidida a substituição do 
Comitê de Direção Executiva da Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) por um Conselho 
em nível de Ministros. Com a medida, os países membros 
buscaram conferir maior suporte político às atividades 
desenvolvidas na área de integração da infraestrutura, de forma 
a assegurar os investimentos necessários para a execução de 
projetos prioritários.  [...] o COSIPLAN definiu um Plano de 
Ação Estratégica para os próximos 10 anos e elaborou uma 
Agenda Prioritária de Projetos, que funcionarão como indutores 
da integração da infraestrutura regional, estratégica para o 
desenvolvimento sul-americano” – Informações extraídas da 
plataforma do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, disponíveis em: <http://www.planejamento.gov.
br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-
americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-
e-planejamento>. Acessado em: 5 de agosto de 2018.

Figura 8 – Agenda de projetos prioritários de integração. 

Fonte: IIRSA. Agenda de projetos prioritários de integração. 
S.L.: Novembro, 2011. 
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Como dito anteriormente, na Licença 
Prévia (LP),55 emitida em 2005, foram 
exigidos que todos os programas 
ambientais propostos no EIA-RIMA 
fossem desenvolvidos para a obtenção da 
Licença de Instalação (LI),56 apresentando 
metodologia, responsável técnico e 
cronograma físico de implantação. A 
LI, emitida em 2007 e renovada em 
201357 aprovou, por sua vez, os PBAs 
apresentados, exigindo algumas revisões 
e cinquenta e nove condicionantes 
ambientais a serem cumpridos antes do 
requerimento da Licença de Operação 
(LO). No EIA-RIMA foram apresentados 
vinte e quatro, mas ao final, foram 
desenvolvidos trinta e oito Programas 
Básicos Ambientais, que podem ser lidos 
no site do Ministério da Integração.58

Os PBAs foram organizados em 4 
grandes grupos: 1) estratégicos ou 
de ampla articulação, que visaram a 
medição de conflitos socioambientais e 
a formação de capacidades e habilidades 
das comunidades direta e indiretamente 
afetadas pelo empreendimento, sendo 
os PBAs 01, 03 e 04 destinados a esse 
assunto; 2) referentes ao meio físico, 
elaborados visando acompanhar e 
orientar o cumprimento das exigências 
ambientais relacionadas às obras de 
engenharia civil do Projeto de Integração 
do rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF), sendo os PBAs 02, 05, 06, 26, 27, 
28, 34 e 35 destinados a essa frente; 3) 
referentes ao meio biótico, programas 
elaborados para lidar com a fauna e a 
flora da região, podendo ser tanto de 

55 Licença Prévia No 200/2005 – Projeto de Integração de 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 29 de 
dezembro de 2005. Disponível em:<https://servicos.Ibama.gov.
br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado 
em 21 de julho de 2018. 

56 Licença de Instalação No 438/2007 – Projeto de Integração 
de Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 23 
de março de 2007. Disponível em:<https://servicos.Ibama.gov.
br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado 
em 21 de julho de 2018. 

57 Licença de Instalação No 925/2013 – Projeto de Integração 
de Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: 08 
de abril de 2013. Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/
licenciamento/consulta_empreendimentos.php>. Acessado em 
21 de julho de 2018.

58 Os 38 PBAs estão disponíveis em: <http://www.integracao.
gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientai>. 
Acessados em: 28 de julho de 2018.

prevenção e proteção dos mesmos, 
como de compensação e supressão para 
o empreendimento, sendo os PBAs 09, 
10, 12, 22, 23, 24, 37 e 38 destinados para 
isso; 4) referentes ao meio antrópico, que 
foram programas destinados à melhoria 
das condições socioeconômicas da 
população afetada, sendo os PBAs 07, 08, 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 30 e 32 destinados 
a esse assunto (BRASIL, 2018a).59

Os PBAs seriam os planos já em nível 
executivo, as diretrizes aprovadas no 
EIA-RIMA se transformando em ações. 
Porém, os trinta e oito PBAs publicados 
na página do Ministério da Integração 
Nacional,60 para conhecimento da 
população, foram elaborados de forma 
resumida, com metodologias ainda 
estabelecidas como diretrizes, sendo 
apenas nomeado o órgão responsável 
pela implementação do PBA em questão. 
Os documentos não possuíam muitos 
mapas, dificultando ao leitor a localização 
de onde, territorialmente, seria executada 
cada ação. Tampouco se encontravam 
detalhamentos da execução, ou a 
informação sobre de onde seriam alocados 
recursos para cada ação, ou sobre quanto 
cada PBA custaria. Muito embora seja 
possível verificar o orçamento destinado 
aos PBAs nos balanços do Programa de 
Aceleração de Crescimento (PAC)61 e em 
alguns outros portais do Governo Federal, 
como será evidenciado no capítulo 3, nos 
PBAs oficialmente divulgados isso não 
ficou claro. Essa limitação de informações 
nos documentos publicados pode ter 
dificultado a compreensão e o debate 
amplo com a população sobre os PBAs.

59 Em 20 de março de 2018, o Ministério de Integração publicou 
um documento contendo um resumo sobre os PBAs e um 
pouco sobre o estado de implantação dos mesmos, disponível 
em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/
download/c56c367f-ef9b-4762-bcea-8231a068a0d8>. Acessado 
em: 23 de julho de 2018.

60 Os 38 PBAs estão disponíveis em: <http://www.integracao.
gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais>. 
Acessados em: 28 de julho de 2018.

61 No 1o balanço do PAC, o valor previsto para a execução 
da totalidade dos PBAS no período 2007-2010 era de R$ 226 
milhões, mesmo valor previsto no 11o balanço do programa. 
O 1o balanço do PAC está disponível em: <http://www.pac.gov.
br/pub/up/relatorio/0c80da2335c2de4bd3b74308a1018f55.pdf>. 
Acessado em: 23 de setembro de 2018. Já o 11o balanço do PAC 
está disponível em: <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/
b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf>. Acessado em: 23 de 
setembro de 2018.

Os Programas Ambientais e o 
plano-discurso

2.3.2  

verbal).53 Ou seja, a Transposição estaria 
destinada às atividades e aos usuários 
que consigam bancar os custos dessa 
operação de transposição .

Na entrevista citada acima, Sousa 
também afirmou que no processo de 
elaboração do EIA-RIMA não foi fácil 
mediar todos os atores envolvidos 
nas discussões sobre o Projeto, dada 
sua abrangência, porte e os distintos 
interesses envolvidos: representados 
por ministérios, políticos, população 
etc. Segundo ele, como coordenador 
da segunda versão do EIA-RIMA, teria 
sido necessário mais tempo para a 
elaboração do mesmo e assim se ter 
maior maturidade das questões relativas 
aos estudos ambientais e ao projeto. 
Com mais tempo, teria sido possível 
uma discussão mais ampla, expandindo 
mais os canais de comunicação, o que 
não foi muito possível de se fazer entre 
2003 e 2004, quando os estudos foram 
protocolados no Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), conforme dito 
anteriormente. 

Em relação às Audiências Públicas 
canceladas ou realizadas, que não 
tiveram abertura para modificações 
no projeto, conforme descrito no item 
2.2 deste capítulo, Sousa confirmou no 
depoimento supracitado que em algumas 
cidades, principalmente nos municípios 
de estados doadores, que em geral eram 
contra o Projeto, as APs foram bastante 
conflituosas ou até mesmo não puderam 
ocorrer, havendo inclusive casos em 
que toda a equipe de consultores já 
estivessem na cidade em questão para a 
realização da Audiência. Porém, segundo 
o engenheiro, os conflitos não se deram 
apenas em campo, por pressões políticas 
perante o desenvolvimento dos estudos 
ambientais, a Ecology tendo saído do 
projeto pouco antes da obra ser iniciada 
em 2007. Para Sousa, seria necessário 
maior fiscalização e acompanhamento 

53 Informação concedida em entrevista no dia 20 de março de 
2017, em São Paulo, por Skype. 

para que as mitigações de impacto 
fossem integralmente cumpridas 
conforme o EIA-RIMA: 

Aquilo que o projeto gera de impacto 
na região, é preciso minimizá-lo, e 
se você não coloca um pessoal bom, 
para estar acompanhando aquele 
projeto de maneira responsável, 
compromissada, dedicada, eu te 
digo, é o que todo mundo falava, 
vai ser mais uma obra e muito 
dinheiro vai ser jogado fora. Mais 
uma obra que vai passar, não vai 
cumprir o que vai ser feito etc. e tal. 
Então, esse é o risco. E ainda pode 
ser redirecionado, porque está tudo 
escrito lá no EIA-RIMA. – Informação 
verbal concedida em entrevista pelo 
consultor Ivan Telles de Sousa, no 
dia 15 de dezembro de 2017, em São 
Paulo, por Skype.

Diante da análise do documento e das 
entrevistas realizadas com técnicos 
participantes do processo de elaboração 
do EIA-RIMA do PISF, pode-se concluir 
que o instrumento teve uma função 
de redução de danos e não de real 
contestação da viabilização obra. Dada 
a matriz do projeto, talvez não fosse 
possível uma versão de EIA-RIMA de 
baixo impacto. Mas, em se tratando do 
documento que abordaria as questões 
socioambientais da região, assim como 
os conflitos envolvidos, o mínimo para 
se ter legitimidade e se pensar uma 
real adequação do projeto ao território, 
desenvolvendo-o em seu potencial, seria 
escutar a população, dar abertura para 
modificações, o que não ocorreu nas 
Audiências Públicas, único momento 
de contato das populações a respeito 
dos resultados dos estudos. Ou seja, 
conforme a crítica feita por Acselrad 
(2010, pp. 105-106), apresentada no início 
deste capítulo, os estudos ambientais 
não tiveram o papel de contestar 
o Projeto, mas pareceram ser um 
instrumento de aprovação do mesmo 
em nível administrativo, que propôs 
soluções paliativas e pragmáticas, sem 
questionar o modelo de desenvolvimento 

do empreendimento.

Além disso, o documento publicado que 
oficialmente divulgaria a obra para a 
população, o RIMA, ao fim e ao cabo não 
a relatou de fato como ela seria, nem 
demonstrou com clareza a magnitude 
dos seus impactos, apresentando 
poucas e simplificadas cartografias 
que não cruzaram informações, 
apresentando o território e seus conflitos 
com superficialidade. Os objetivos 
do projeto foram colocados de forma 
imprecisa e ampla, sendo que nem 
todas as comunidades e ou cidades dos 
municípios e nem qualquer atividade 
poderia utilizar a água transposta. Os 
argumentos técnicos foram colocados 
de forma quase ininteligível e o porte da 
obra foi associado à pequena vazão de 
água retirada do São Francisco, como se 
fosse insignificante perante o que seria 
tirar a sede de doze milhões de pessoas. 

Os impactos, diante dessa perspectiva 
de argumentação, foram minimizados 
no discurso, e as mitigações levantadas 
como necessárias não tiveram 
sua complexidade exposta, sendo 
apresentadas através de programas 
ambientais superficialmente descritos, 
muito embora esses programas 
ambientais ainda fossem ser detalhados 
nos PBAS. Dessa forma, para se 
compreender como foram planejadas 
a execução das diretrizes de mitigação 
ambiental, de fortalecimento territorial 
e de desenvolvimento regional 
apresentadas no EIA-RIMA, a seguir, no 
próximo item, serão analisados os 38 
PBAs, a partir da leitura de cada um dos 
trinta e oito documentos, disponíveis no 
site do Ministério de Integração.54

54 Os 38 PBAs estão disponíveis em: <http://www.integracao.
gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais>. 
Acessados em: 28 de julho de 2018.
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Além disso, na página do IBAMA,62 
portal oficial para acompanhamento 
dos licenciamentos que ocorrem pelo 
Brasil promovidos pelo governo federal, 
era possível saber em que etapa se 
encontrava o PISF, porém, não era 
possível compreender quais ações já 
haviam sido implementadas dos PBAS 
e nem como haviam sido cumpridas. 
Mesmo assim, através de outros meios 
(relatórios de outros órgãos federais e 
notícias de jornal, como será apresentado 
a seguir), foi possível compreender que 
os condicionantes ambientais, exigidos 
no momento da aprovação da Licença de 
Instalação (IBAMA, 2007, p. 2)63 tardaram 
a ser executados, evidenciado pelo fato 
de que a LO, solicitada em 2016, não 
havia sido concedida até início de 2018, 
momento em que o Eixo Leste já havia 
sido inaugurado,64 ainda que em fase de 
pré-operação, e que boa parte das obras 
do Eixo Norte já estava quase finalizada. 

O Ministério da Transparência e 
Controladoria Geral da União (CGU) 
elaborou um relatório de avaliação 
do sistema de gestão do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco (PISF), 
em novembro de 2017,65 com o objetivo 

62 BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Documentos do processo de 
Licenciamento Ambiental do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 
Disponível em: <https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/
consulta_empreendimentos.php>. Acessado em: 02 de agosto 
de 2018.

63 Parecer Técnico No 15/2007 – COHID/CGENE/DILIC/
IBAMA. Análise Técnica do Plano Básico Ambiental (PBA) 
e dos condicionantes da Licença Prévia n° 200/2005, 
referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Processo: 
02001.003718/1994-54. Brasília: 22 de março de 2007. Disponível 
em: https://servicos.Ibama.gov.br/licenciamento/consulta_
empreendimentos.php>. Acessado em: 21 de julho de 2018. 

64 Conforme será mais bem apresentado no capítulo 3, o Eixo 
Leste foi inaugurado duas vezes: uma feita pelo atual presidente 
Michel Temer, no dia 10 de março de 2017, com participação de 
representantes institucionais e pouca população, e a segunda, 
nove dias depois, feita pelo ex-presidente Lula, em 19 de 
março de 2017, que atraiu milhares de pessoas. Apesar disso, 
a informação de que a obra se encontrava em teste de pré-
operação, funcionando apenas com 25% de sua capacidade, 
não foi divulgada. Além disso, diversos reparos em trechos 
que deram problemas e obras finais foram executados desde 
suas inaugurações, evidenciando que ainda se tratava de uma 
fase de teste (LEME, 2017, informação verbal; REGO, 2017, 
informação verbal; SARMENTO, 2018, informação verbal).

65 BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria Geral 
da União. Relatório de Avaliação da Execução de Programa 
de Governo No 81 – Manutenção do Projeto de Integração 
do rio São Francisco na fase de pré-operação. Brasília: 
novembro de 2017. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/

de verificar se o empreendimento 
fornecia as condições adequadas e os 
instrumentos regulatórios suficientes 
para garantir a conclusão das obras, bem 
como operação e manutenção, além da 
viabilidade econômica. A CGU conclui que 
o MI, ao priorizar a execução das obras 
necessárias à Transposição, postergou a 
execução das principais linhas de ações, 
as tarefas e atividades necessárias à 
realização da operação do Projeto para 
garantir a operação, manutenção e 
sustentabilidade do empreendimento. As 
consequências foram a incerteza quanto 
ao impacto do custo de funcionamento e 
a inadequação da estrutura necessária à 
gestão e operação do PISF (BRASIL, 2017, 
pp. 6-7).66

Em relação ao atendimento das 
populações ao longo dos canais, o 
relatório da CGU declarou que elas não 
haviam sido atendidas, demonstrando 
que o objetivo do projeto não ficou claro 
nem para organizações de controle do 
próprio governo federal, talvez pela 
imprecisão do discurso oficial divulgado, 
como dito no item anterior.

Atualmente, o PISF encontra-se 
orçado em aproximadamente R$ 9 
bilhões.67 Essa verba não inclui os 
investimentos adicionais para levar 
a água para as comunidades que se 
encontram nas áreas lindeiras dos 
canais e para regiões mais dispersas 
do sertão. Estima-se que o custo 
final da obra, quando concluídas 
tais etapas, chegue à R$ 20 bilhões 
(BRASIL, 2017, p. 5).

Além deste, em 20 de março de 2018, 
o Ministério da Integração publicou um 

download/10679.pdf>. Acessado em 02 de agosto de 2018.

66 O relatório sobre a implantação do PISF elaborado pela CGU, 
publicado em novembro de 2017, está disponível em: <https://
auditoria.cgu.gov.br/download/10679.pdf>. Acessado em 02 de 
agosto de 2018.

67 Esse valor já mudou, segundo o sumário executivo do 
PISF (BRASIL, 2018c), elaborado pelo Ministério da Integração 
e publicado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES), conforme será evidenciado no capítulo 3. O sumário 
executivo (BRASIL, 2018c), está disponível em: <https://www.
bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/39745995-b0e5-41dc-
b871-5fe04a0330b1/Anexo+X+-+Sumário+Executivo+PISF.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=mh1Ccwf>. Acessado em: 23 de 
setembro de 2018. 

relatório (BRASIL, 2018a),68 expondo um 
resumo sobre o projeto e implantação 
da obra e, principalmente, explicando 
as frentes principais dos programas 
ambientais e sua execução. Apesar 
de bastante resumido, pela primeira 
vez se pode ver algumas cartografias 
que demonstraram com mais clareza o 
andamento da obra, como ela se inseriu 
no território, onde se localizaram as 
ações69 dos programas ambientais, em 
que estágio se encontravam e até mesmo 
a qualidade do que foi implementado 
(ver Figuras 9 e 10). Algumas fotos da 
implementação de alguns programas 
também foram apresentadas (algumas 
serão apresentadas no capítulo 3) para 
ilustrar o que foram essas ações, porém 
de forma bastante superficial. 

68 O relatório sobre o andamento do PISF, publicado em 2018a 
pelo Ministério da Integração, está disponível em: <http://legis.
senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/c56c367f-
ef9b-4762-bcea-8231a068a0d8>. Acessado em 3 de agosto de 
2018.

69 Um bom exemplo de programa ambiental apresentado 
com maior clareza nesse relatório publicado pelo MI (BRASIL, 
2018a) foram os mapas das Vilas Produtivas Rurais (VPRs), 
assentamentos construídos para os removidos das obras da 
Transposição (ver Figuras 14, 15 e 16, que serão apresentados 
no capítulo 3, no item sobre as Vilas Produtivas Rurais). 
Nesses mapas pode se entender melhor quantas VPRs foram 
construídas, onde se localizam em relação aos eixos e à 
região e quantas famílias foram reassentadas, o que não havia 
ficado claro até então no PBA-08, referente ao Programa de 
Reassentamento das Populações.  

Figura 9 – Andamento das obras do PISF até 20 de março de 
2018 e sua inserção no território (distinção entre canais naturais 
– leitos de rio – e canais construídos). Fonte: BRASIL. Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional. Brasília: 2018a. 

Figura 10 – Áreas de atuação dos programas ambientais. Fonte: 
BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a. 
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fazendo com que este acordasse com 
o Ministério Público Federal (MPF) 
a realização de uma fiscalização das 
condicionantes das licenças prévias de 
instalação: nos reassentamentos das 
populações atingidas, no andamento 
da revitalização do rio Paraíba e do 
esgotamento sanitário nos municípios 
por onde o Eixo Leste passa e abastece 
(MPF, 2018).72

Finalmente, apesar dos relatórios 
e denúncias, em outubro de 2018 a 
Licença de Operação (LO) foi emitida, 
sem que fosse possível compreender 
e acompanhar se as diversas 
condicionantes previstas para sua 
obtenção, as que estavam ainda em 
andamento e as que tiveram problemas, 
haviam sido concluídas. A LO não 
foi divulgada oficialmente, mas sim 
por diversos canais de comunicação 
(METRÓPOLES, 2018; BORGES, 2018). 
Em entrevista com o engenheiro e 
assessor do Ministério da Integração, 
Irani Ramos,73 o profissional alegou que a 
LO ainda não era pública, portanto ainda 
não havia sido publicada oficialmente, 
já que além de a operação propriamente 
dita não ter se iniciado, o principal motivo 
encontrava-se no fato de que os estados 
ainda não haviam assinado os contratos 
com o governo federal para “compra” 
e uso da água. Portanto, ainda haviam 
questões de gestão dos recursos hídricos 
e negociações também financeiras em 
relação à operação do PISF. 

Assim como não foi possível 
compreender como os PBAs seriam 
executados por meio dos seus 
documentos, também não foi possível 
compreender de forma completa e por 
fontes oficiais como eles se deram na 
prática. Pelo pouco que se pode ver, os 
PBAs pareceram bastante simplificados, 
havendo uma discrepância entre o 
discurso apresentado no EIA-RIMA e a 
prática apresentada na execução dos 
programas. Por ora, apresentou-se um 
pouco de como se deu o planejamento 
e a divulgação dos documentos oficiais 
do projeto. Já no capítulo 3, serão 
apresentados um pouco de como se 
deram essas execuções da obra e dos 
PBAs a partir do trabalho de campo e 
entrevistas com moradores beneficiados 
e impactados. 

Uma vez que essas ações dos PBAs 
fariam com que o empreendimento 
transcendesse sua função de ser 
apenas um sistema hídrico para 
superar a seca, estimulando atividades 

72 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-
imprensa/noticias-pb/transposicao-mpf-em-monteiro-pb-
pede-suspensao-do-bombeamento-da-agua-no-eixo-leste>. 
Acessado em 9 de maio de 2018.

73 Entrevista concedida por e-mail pelo engenheiro e assessor 
do Ministério da Integração, Irani Braga Ramos, concedida no 
dia 31 de outubro de 2018.

Figura 13 – Esgoto no Eixo Leste, em Monteiro.

Fonte: Procuradoria da República na Paraíba. Rio São Francisco: 
MPF em Monteiro (PB) cobra explicação sobre esgoto no canal 
da transposição. João Pessoa: Ministério Público Federal, 
Procuradoria da República na Paraíba, 8 de fevereiro 2018.

O relatório do MI (BRASIL, 2018a)70 
indicou que, naquele momento, quase 
todas as condicionantes já haviam 
começado a ser atendidas (56,45%) ou 
já haviam sido atendidas (29,03%), mas 
pouquíssimas atendiam ao prazo da 
licença (9,68%), conforme apresentado 
pela tabela da Figura 11 a seguir, 
reafirmando que a LO não poderia ser 
concedida, apesar do Eixo Leste já ter 
sido inaugurado.

Segundo o relatório do MI (BRASIL, 
2018a), mais de 90% das ações de 
gestão, conservação, monitoramento, 
supervisão de obras e proteção das linhas 
de transmissão já estavam concluídas, 
mas as ações compensatórias e 
socioambientais se encontravam 
concluídas em apenas 75,17% (ver 
Figura 12) reforçando o motivo do atraso 
pela obtenção da LO.

Além dos relatórios oficiais, diversas 
notícias de jornal foram publicadas a 
longo dos anos de execução da obra, 
denunciando problemas na execução 
dos canais e problemas socioambientais 
decorrentes da obra. Muitos 
desses problemas socioambientais 
teoricamente estavam previstos 
nos PBAs, e as denúncias estavam 
ocorrendo ou pela não execução correta 
do programa, ou por um planejamento 
mal feito e, portanto, mal mitigado. 

Como exemplo, elencou-se aqui uma 
notícia que denunciava as obras de 
saneamento inacabadas na cidade de 
Monteiro (ver Figura 13)71, resultando 
no despejo de esgoto sanitário e lixo 
no sistema fluvial e contribuindo assim 
para a contaminação da água recebida 
da transposição. Esse impacto poderia 
ter sido evitado, teoricamente, através 
de PBAs, tais como o “Programa de 
Monitoramento de Qualidade da Água 
e Limnologia – PBA 22”, o “Programa 
de Apoio às Ações de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano – PBA 30” e o “Programa de 
Apoio ao Saneamento Básico – PBA 32”.

Ainda sobre o saneamento, pouco 
depois da inauguração do Eixo Leste, a 
procuradora da República em Monteiro 
encaminhou ofício à presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) com documentos que 
comprovam que as condicionantes não 
vinham sendo cumpridas na integralidade 
pelo Ministério da Integração Nacional, 

70 O relatório sobre o andamento do PISF, publicado em 2018 
pelo Ministério da Integração, está disponível em: <http://legis.
senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/c56c367f-
ef9b-4762-bcea-8231a068a0d8>. Acessado em 3 de agosto de 
2018.

71 O Programa número 32 do PBA era destinado ao apoio 
ao esgotamento sanitário nas cidades onde a Transposição 
passasse e não foi implementado. Para ver todos os PBAs 
resumidos, veja anexo XX ao final da dissertação.

Figura 11 – Situação de cumprimento das condicionantes 
ambientais do empreendimento do PISF. Fonte: BRASIL. Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/
c56c367f-ef9b-4762-bcea-8231a068a0d8>. Acessado em: 03 
agosto de 2018.

Figura 12 – Percentual de execução dos programas ambientais. 
Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a. 
Acessado em: 3 agosto de 2018.
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Os Estudos de Inserção Regional 
referentes ao Projeto de Transposição 
de Águas do rio São Francisco para 
o Nordeste Setentrional foram 
encomendados pelo Ministério de 
Integração e elaborados pela Fundação 
de Ciência, Aplicações e Tecnologia 
Espaciais (FUNCATE), que por sua vez 
contratou, com dispensa de licitação, a 
VBA Consultores,75 sendo iniciados em 
1996 e publicados em 2000, no governo 
FHC. Os estudos, que custaram R$ 
2.448.195,06 para serem elaborados,76 
foram compilados em um Relatório 
Geral77 com treze capítulos, dividido em 
dois tomos, o primeiro com duzentas e 
sessenta e nova páginas e o segundo 
com quatrocentas e cinquenta e seis, 
publicados no site do Ministério de 
Integração.

O documento apresentou estudos 
setoriais desenvolvidos sobre as áreas 
receptoras das águas transpostas, 
elaborados de forma extensa, detalhada, 
contendo textos, muitas tabelas, 
gráficos, além de mapas elaborados 
por assunto e por áreas específicas (ora 
por estados, ora por regiões naturais, 
ora por bacias etc.), sem ser possível 
compreender a região como um todo ao 
final, sem uma proposta síntese final de 
inserção regional do projeto. Entendeu-
se por estudos setoriais os estudos 
relacionados à gestão dos recursos 
hídricos e possibilidades a partir do 
abastecimento que o projeto propiciaria, 
tais como: 

[...] identificar e quantificar as 
demandas hídricas atuais e futuras 
nas bacias receptoras; quantificar 
detalhadamente os recursos hídricos 
de cada local receptor; analisar o 
comportamento dos açudes de 
regularização de vazões das bacias 

75 Sobre a contratação da VBA Consultores, através do contrato 
74.06.063.00.0/98 por dispensa de licitação, pode ser verificada 
no Diário Oficial, no dia 26/7,2/8 e 9/8 do ano 2000.

76 Valor do Real na época, sem calculo do reajuste para fazer 
equivalência do que seria hoje. 

77 Este Relatório Geral, dividido em Tomo I e Tomo II, pode 
ser encontrado no site do Ministério da Integração, disponível 
em: <http://www.integracao.gov.br/web/projeto-sao-francisco/
documentos-tecnicos>. Acessado em: 3 de julho de 2018.

receptoras; avaliar o impacto 
das águas transpostas sobre as 
disponibilidades hídricas locais 
dessas bacias;  avaliar o impacto 
sobre a geração de hidroenergia no rio 
São Francisco e elencar alternativas 
de reposição das perdas; identificar 
e avaliar problemas específicos 
inerentes à transposição das águas, 
em especial os geomorfológicos e as 
perdas no trajeto; formular cenários 
de aproveitamento dos recursos 
hídricos e, através da realização de 
balanços hídricos, definir alternativas 
de vazões a transpor; avaliar os 
benefícios econômicos associados 
a estas alternativas de vazões; 
formular as opções de modelos de 
gestão institucional para o projeto 
(BRASIL, 2000a, Tomo I, p. 1-2). 

Entendeu-se por “região doadora» a 
área de tomada das águas, trecho do rio 
São Francisco situado na divisa entre 
os estados de Pernambuco e Bahia 
(submédio), estendendo-se até a foz 
localizada entre Alagoas e Sergipe (baixo 
São Francisco); e por “região receptora” 
a área de construção dos canais por 
onde correriam as águas transpostas, 
que abasteceriam a seguintes bacias: 
Bacia do Rio Jaguaribe (CE); Bacias 
Metropolitanas do Ceará, indiretamente 
receptoras, face à conexão com a do rio 
Jaguaribe através de eixos de integração; 
Bacia do Apodi (RN); Bacia do Piranhas-
Açu (RN); Bacia do Piranhas (PB); Bacia 
do Paraíba (PB); Bacia do Brígida (PE) e 
Bacia do Moxotó (PE), conforme a Figura 
21 ilustra abaixo. 

Nos Estudos de Inserção Regional, foram 
elaborados estudos das características 
fisiográficas da região e seus potenciais 
(por exemplo tipos de solo, recursos 
hídricos subterrâneos etc.); das 
tendências estatísticas (por exemplo, 
estatísticas de crescimento populacional, 
demanda hídrica per capita e para cada 
tipo de atividade etc.); e se identificaram 
subprojetos integráveis ao projeto 
de Transposição a partir de políticas 
públicas federais e estaduais em curso 
na região. Em relação aos subprojetos, 

A inserção regional prometida
2.4 

para o desenvolvimento regional e 
fortalecimento local relacionadas ao 
projeto, os PBAs talvez fossem uma 
das partes mais importante de todo o 
planejamento. Sua não compreensão 
leva a se pensar que o objetivo do 
desenvolvimento regional a partir dessa 
obra de infraestrutura ficou apenas no 
campo administrativo, permanecendo a 
Transposição na categoria de mais uma 
grande obra hídrica de combate à seca. 

Muito embora esse discurso de 
integração regional e desenvolvimento 
atrelado à obra tenha sido reforçado no 
discurso político do governo Lula, como 
dito anteriormente, o primeiro estudo 
aprofundado que definiu a inserção 
regional do projeto e, portanto, tratou 
do que seria o desenvolvimento regional 
prometido pela obra, foi elaborado na 
gestão FHC. Trata-se dos Estudos de 
Inserção Regional (BRASIL, 2000a),74 
iniciados na primeira gestão desse ex-
presidente e concluídos na segunda, no 
ano 2000.

O documento em questão não fez parte 
do Licenciamento Ambiental e portanto 
não procurou conquistar no discurso as 
aprovações necessárias para se obter as 
licenças, mas sim, se construiu a partir 
das críticas ambientais, argumentando 
tecnicamente cada ponto, e definiu o que 
de fato o Projeto entendia por território, 
documento este que foi considerado 
até a última versão da Transposição, 
no governo Lula. Portanto, tornou-se 
importante a análise desses estudos, 
que será feita a seguir, no item 2.4.

74 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – Estudos de Inserção Regional – Tomo I/Tomo II. 
Brasília, 2000. Disponível em: http://www.mi.gov.br. Acesso em: 
11 janeiro de 2018.
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Regional foram utilizados também como 
o documento oficial para a integração 
regional prometida do PISF, versão do 
projeto no governo Lula, embasando 
o trabalho do Grupo Interministerial 
(SARMENTO, 2018, pp. 208, 242). Ou seja, 
reuniu-se a documentação elaborada 
no governo FHC e a articulação política 
organizada no governo Lula para que 
dessa maneira houvesse todos os 
argumentos necessários para a realização 
da obra e sua inserção regional. 

Como relacionado anteriormente, as 
atividades preponderantes estimuladas 
na inserção regional da obra seriam 
o abastecimento urbano (humano e 
industrial), a irrigação e os “usos difusos” 
(BRASIL, 2000a, Tomo I, p. 2-3), entendidos 
por piscicultura, abastecimento humano 
em áreas rurais e pecuária. A justificativa 
para o abastecimento urbano ter se 
tornado prioridade também foi explicado 
já nesse documento,78 dado que o 
semiárido brasileiro tinha sua população 
espalhada em centenas de cidades e 
uma zona rural com ocupação territorial 
em declínio, apresentando mudança 
do seu perfil demográfico e passando 
de rural para urbano (BRASIL, 2000a, 
Tomo II, p. 8-31; SARMENTO, 2018, p. 
105). Os critérios de abastecimento 
foram definidos da seguinte maneira nos 
Estudos de Inserção Regional:

[...] todas as sedes municipais situadas 
na faixa de 10 km para cada lado do eixo 
da transposição deverão ter, de forma 
garantida, o fornecimento de água 
para o abastecimento da população e 
das atividades econômicas urbanas. 
Além destas cidades, deverão também 
receber o mesmo tratamento as 
sedes dos municípios com população 
superior a 5.000 habitantes e situadas 
até a distância de 50 km do eixo de 
transposição. O dimensionamento 
das obras necessárias, tais como 
adutoras e estações de tratamento, 
foi realizado a partir de projetos 
existentes ou, na falta destes, por meio 

78 Muito embora apenas no governo Lula tenha sido absorvido 
com clareza no discurso oficial que as áreas prioritárias de 
abastecimento pelo PISF seriam as áreas urbanas, nos Estudos 
de Inserção Regional isso já havia sido estabelecido.

de estimativas da equipe da VBA. [...] 
Quanto ao abastecimento industrial, 
foram levantados os programas e 
os projetos públicos de formação de 
complexos industriais importantes do 
ponto de vista de consumo de água 
(BRASIL, 2000a, Tomo II, p. 10-2).

Além disso, como já mencionado no 
capítulo 1, seria nos Estudos de Inserção 
Regional que se conceituaria com mais 
precisão (em relação à versão anterior 
do projeto, no governo Itamar), o que 
seria a “sinergia hídrica” do projeto, 
possibilitando que o empreendimento 
não mais fosse visto como um mero 
projeto de aumento de oferta de água, 
mas também como um instrumento de 
gestão de recursos hídricos (BRASIL, 
2000a, pp. 4-18; SARMENTO, 2018, p. 
180). Como já dito anteriormente, esse 
conceito seria amplamente utilizado 
posteriormente no governo Lula como 
justificativa da racionalidade do projeto. 

[...] uma regra operacional flexível 
aquela em que as aduções de 
vazões a serem transpostas não 
mais dependeriam, exclusivamente, 
da situação de armazenamento nas 
bacias receptoras, e sim da situação 
de armazenamento de águas em 
Sobradinho: seriam autorizadas 
aduções sempre que os níveis de 
armazenamento estivessem acima 
de um certo valor do volume útil, 
ou quando houvesse risco de 
racionamento de água no Nordeste 
Setentrional para “usos nobres” 
como o abastecimento urbano, ou 
industrial e, mesmo, manutenção 
de culturas permanentes (BRASIL, 
2000a, Tomo II, p. 7-22).

Ou seja, a sinergia hídrica calculada 
para a Transposição permitiria que o 
excedente de água em Sobradinho, 
quando estivesse na iminência de 
verter, seria transposto e destinado 
a atividades de “usos nobres”.  Pode-
se entender aqui “usos nobres” como 
atividades de desenvolvimento regional 
que conseguiriam pagar o custo elevado 
de se transpor as águas, além de 

indicar que a sinergia evitaria a perda 
de água na iminência de Sobradinho 
verter, um conceito que propunha um 
aproveitamento de uso da água, sem 
desperdícios. Nos Estudos de Inserção 
Regional ainda foi colocado que essa 
operação flexível do projeto, evitando 
o desperdício e destinando a água para 
“usos nobres”, permitiria a redução 
dos conflitos de usos da água na bacia 
do rio São Francisco e beneficiaria, 
por outro lado, as bacias receptoras 
(BRASIL, 2000a, Tomo II, p. 7-22). 
Tratava-se de um argumento retórico, 
visando efetivamente justificar a obra, 
pois os conflitos não foram reduzidos 
com essa inovação, talvez por ter sido 
uma característica do projeto não 
amplamente divulgada à população, 
ou talvez também por ter faltado uma 
proposta mais territorial, e não apenas 
conceitual, do que viria a ser esse 
desenvolvimento regional. 

Dessa forma, os Estudos de Inserção 
Regional consistiram por um lado, em 
um documento muito detalhado no 
que diz respeito à gestão de recursos 
hídricos e características em relação 
a esse setor em cada estado e bacia 
receptora, identificando o crescimento 
urbano e o aumento do êxodo rural, 
fator que ajudou a justificar a mudança 
de objetivo da Transposição de agora 
abastecer especialmente áreas urbanas 
(BRASIL, 2000a, p. 144). Também foi 
um documento que levantou o índice 
de saneamento e de abastecimento de 
água em cada estado, o consumo per 
capita rural e urbano, estudo dos tipos 
de demandas hídricas, balanço hídrico 
em cada bacia, análise dos solos etc., 
uma infinidade de estudos setoriais, 
feitos com seriedade, que justificaram as 
decisões de projeto, sugerindo medidas 
para a viabilização da obra e de gestão 
das águas. Por outro lado, a inserção 
regional foi pensada apenas sob a 
perspectiva dos impactos e benefícios em 
termos de recursos hídricos, elencando-
se os tipos de usos da água que o projeto 
poderia fortalecer e determinando quais 

Figura 14 – Bacias que definem a área de abrangência dos 
Estudos de Inserção Regional, ou as bacias receptoras das águas 
do rio São Francisco através da Transposição. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – Estudos de Inserção Regional – Tomo I. Brasília, 2000, p.1-
5. Publicado em: http://www.mi.gov.br. Acesso em: 11 janeiro de 2018.

estes foram compatibilizados com os 
cenários estabelecidos nos estudos de 
Análises Prospectivas do Abastecimento 
Urbano e dos Usos Difusos e da 
Irrigação, elaborados no próprio 
documento dos Estudos de Inserção 
Regional. Alguns desses subprojetos 
não haviam sido concebidos com a 
intenção explícita de serem incorporados 
ao projeto de transposição, mas 
faziam parte dos planos estaduais ou 
federais de abastecimento urbano, 
desenvolvimento industrial ou turístico 
e de aproveitamento hidroagrícola. Já 
outros, em especial os relacionados 
com a agricultura irrigada, possuíam o 
objetivo específico de aproveitamento 
complementar de águas transpostas ao 
uso de recursos hídricos locais (BRASIL, 
2000a, Tomo II, p. 10-2).

Como foi declarado no próprio 
documento, os Estudos de Inserção 
Regional não tiveram por objetivo 
interferir no projeto, nem questioná-

lo, mas sim legitimá-lo, justificá-lo, 
identificando, analisando e quantificando 
todos os fatores que poderiam reforçar 
sua concepção de inserção regional, 
excluídos os aspectos puramente de 
engenharia de obras e ambientais, alvos 
de outros contratos (BRASIL, 2000a, 
Tomo I, p. 1-2). Foi, portanto, a partir 
desse documento que foram construídos 
os argumentos técnicos como resposta 
às críticas ambientais que vinham 
ocorrendo no governo FHC, momento 
de grande discussão em torno da pauta 
ambiental e de acirramento das disputas 
políticas e ideológicas em torno do 
projeto, conforme se pode ver no item 
2.2., reforçado pela citação a seguir:

O foco desses estudos recairia sobre 
os temas que envolviam a subjetiva 
dimensão ambiental, muito útil 
como cortina de fumaça para 
discursos contrários à obra, mas com 
motivações reais inconfessáveis. A 
cada questão tida como relevante 
e levantada pelos opositores, 

inseríamos um novo trabalho para 
compor o Termo de Referência 
de elaboração do conjunto 
bibliográfico que seria denominado 
“Estudos de Inserção Regional do 
Projeto de Transposição do Rio São 
Francisco”. A Inserção cumpriria 
seu papel de dar o estofo técnico 
e as justificativas da necessidade 
de implantação da obra, pois 
preencheria a maioria das lacunas 
deixadas pelas versões anteriores 
da Transposição (SARMENTO, 2018, 
p. 180).

Estes argumentos técnicos a favor da 
obra elaborado neste documento se 
tornariam a “fonte bibliográfica” do 
projeto, nas palavras de Sarmento (2018, 
p. 125), e dariam o tom da promessa de 
desenvolvimento regional do projeto, 
dado que se tratou do único documento 
que relacionou de maneira mais precisa 
as atividades que o projeto pretendia 
estimular. Embora elaborados no 
governo FHC, os Estudos de Inserção 
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deles justificariam economicamente o 
projeto. Outras questões que seriam 
importantes na inserção regional 
para uma obra desse porte não foram 
contempladas com profundidade, como 
as diversas características culturais, 
ambientais, sociais e territoriais 
(no sentido das diversas formas de 
ocupação e assentamentos existentes 
nessa região) do semiárido setentrional. 
Posteriormente, para suprir essa 
demanda, o EIA-RIMA e os PBAs foram 
elaborados, mas como se pode ver, 
tiveram uma serie de contradições e 
limitações entre seu planejamento, 
discurso e execução (esta dimensão 
será analisada com maior profundidade 
no capítulo 3).

Para Sarmento, essa concentração 
populacional nas cidades, por um lado, 
reduziu o sentido de se ter um projeto 
voltado para o suprimento da agricultura 
irrigada na região, mas, por outro, criou 
um cenário em que a prioridade de 
levar água para abastecimento humano 
nas zonas urbanas tomaria o lugar no 
foco de projeto de desenvolvimento 
regional, marcante na Transposição, 
desde os tempos de Andreazza 
(SARMENTO, 2018, p. 105). Entretanto, 
segundo Sarmento,79 a questão da 
segurança hídrica nas cidades poderia 
ser resolvida com obras menores e 
menos custosas do que a Transposição 
do São Francisco, que por sua vez só se 
justificaria quando o projeto completo 
fosse implementado, utilizando a água 
para estimular atividades econômicas 
que promoveriam o desenvolvimento 
regional, conforme os Estudos de 
Inserção Regional propunham. 

Em relação ao que se pode observar 
acerca do potencial de uma obra 
de transposição de grande porte, 
como infraestrutura de apoio ao 
desenvolvimento, a Transposição do 
São Francisco supera importantes 
projetos implantados mundo afora, 
tendo esses projetos representado 

79 Depoimento concedido na banca de qualificação da presente 
dissertação, realizada no dia 26 de abril de 2018, em São Paulo.

um fator indispensável na 
transformação socioeconômica 
emergente, com a disponibilização 
da água para regiões onde as 
potencialidades locais não podiam 
ser exploradas em sua integralidade, 
em função da escassez hídrica 
(SARMENTO, 2018, pp. 50-51).

Porém, os Estudos de Inserção Regional, 
ao serem constituídos a partir das 
disputas territoriais e políticas daquele 
momento, tendo o objetivo de legitimar 
a obra a qualquer custo, sem uma real 
escuta das populações, sem um real 
cuidado com atingidos, trouxeram 
discussões limitadas aos recursos 
hídricos, muito técnicas e pouco globais 
em relação a outros assuntos da região. 
Isso pode ter gerado um distanciamento 
entre o que se entendia por inserção 
regional e a realidade, apesar de os 
diagnósticos terem sido feitos por 
equipes que contaram com profissionais 
altamente qualificados para sua 
elaboração. 

A seguir, no capítulo 3, será analisado 
como a obra se viabilizou e como foi 
sua execução até o presente momento, 
no início de 2019. Será possível ver que 
a inserção regional e os programas 
territoriais (entende-se como territoriais 
aqui os PBAs, elaborados a partir 
das diretrizes do EIA-RIMA para 
execução), tiveram muitas limitações 
e discrepâncias entre o discurso e o 
que foi efetivamente implantado. A 
obra de transposição, da forma que foi 
sendo viabilizada, perdeu muito de sua 
característica de ser uma obra de apoio 
ao desenvolvimento regional, tornando-
se cada vez mais uma grande obra 
hídrica de combate à seca, solução esta 
nada inovadora, reiterando a antiga ação 
do Estado perante o problema da seca e 
da pobreza no semiárido. 
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A viabilização da obra e sua 
inserção no território 3

No capítulo 1, foram realizadas análises 
sobre a concepção do projeto desde sua 
primeira versão até sua reelaboração 
no período do governo Lula, quando 
inicia-se sua construção, dando um 
panorama dos contextos políticos ao 
longo desse tempo, bem como ideias 
que permaneceram e transcenderam 
contextos políticos tão distintos. Já 
no capítulo 2, foram apresentados os 
documentos técnicos da versão final, 
cuja elaboração abrangeu as gestões 
de FHC e Lula, sendo possível perceber 
algumas contradições nesse processo 
para a viabilização da obra, referentes 
aos conflitos entre o discurso oficial, 
o técnico e os distintos interesses em 
torno do projeto. Essa complexidade 
do projeto gerou disputas político-
territoriais que atravessaram décadas, 
não sendo totalmente superadas para a 
viabilização da obra.

Como foi apresentado também no 
capítulo anterior, os programas 
ambientais serviram muito mais para 
viabilizar a obra no campo político do que 
para de fato estimular e ou questionar a 
concepção de desenvolvimento regional 
do empreendimento. Isso se não apenas 
se revelaria no âmbito do planejamento, 
nas contradições entre documentos, 
mas também pode ser averiguado em 
campo, através das entrevistas com 
diferentes atores sociais envolvidos, 
tanto beneficiados pelas águas 
transpostas, quanto atingidos pela 
obra. Em poucas palavras, é possível 
afirmar que se tratou de uma obra que 
não concretizou seu plano de inserção 
regional, atravessando o território 
apenas como mais uma grande obra 
hídrica.

Dessa forma, a partir do entendimento da 
concepção do projeto, do planejamento 
e do contexto em que isso se deu, o 
capítulo 3 pretende apresentar como se 
deu a inserção da obra no território até 
o ano de 2018. Trata-se de momento em 
que o Eixo Leste já havia sido concluído 
e se encontrava em fase de pré-
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Conforme mencionado brevemente 
no capítulo 1, a obra da Transposição 
do rio São Francisco foi viabilizada 
através do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). O PAC consistia 
em um programa criado pelo governo 
federal em 2007 para destinar recursos 
públicos para a execução de grandes 
obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética pelo país. No 
contexto de crise financeira mundial 
do período 2008-2009, o PAC passou a 
contribuir fortemente com o crescimento 
do país no que diz respeito tanto ao 
PIB quanto à geração de empregos 
formais, garantindo uma política 
econômica baseada no consumo de 
bens e serviços e na expansão da 
construção civil e aliviando os efeitos 
da crise sobre as empresas nacionais. 
O programa buscou retomar as obras 
de infraestrutura econômica e social 
cuja construção o governo federal 
praticamente abandonara desde 1980 
(LEITÃO, 2009, p. 220; MARICATO, 2014), 
como foi o caso da Transposição, um 
projeto que vinha sendo retomado por 
quase todas as gestões desde 1984. 

[...] em janeiro de 2007, o governo 
federal lançou o Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC),1 desenhado para estimular 
o crescimento da economia do 
país, associando investimentos 
em infraestrutura a medidas 
institucionais (de estímulo ao crédito 
e ao financiamento, de melhoria 
do ambiente de investimento, de 
desoneração e aperfeiçoamento 
tributário, de gestão e medidas 
fiscais de longo prazo). O objetivo 
do PAC é, em linhas gerais, o de 
intensificar o investimento público 
(por meio de um abatimento 
de 0,5% do superávit primário, 
realizado a título do Projeto Piloto 
de Investimentos (PPI), junto com 
investimentos de empresas estatais, 
sobretudo da PETROBRÁS – Petróleo 

1  BRASIL. Constituição Federal. Rio de Janeiro. 5 de outubro 
de 1988. Decreto Nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007. Institui o 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, o seu Comitê 
Gestor, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6025.
htm>. Acessado em: 24 de janeiro de 2019.

Brasileiro S/A) e, consequentemente, 
estimular o investimento privado no 
país (LEITÃO, 2009, pp. 218-219). 

A Lei do PAC (Lei n. 11.578, de 26 de 
novembro de 2007)2 redefiniu a forma de 
prever os valores dos empreendimentos 
estruturantes e, sob vários aspectos, foi 
uma quebra de paradigma na gestão do 
orçamento público, porque permitiu ver 
orçamentariamente empreendimentos 
estruturantes estendidos por vários 
anos, sendo que até então não se 
começava obra que não coubesse 
no Orçamento Geral da União de um 
ano. Logo, ferrovias, rodovias, portos, 
aeroportos até então não podiam ser 
iniciados, a não ser por iniciativa privada 
(RAMOS, 2018, informação verbal).3 O 
PAC evidenciou, portanto, uma grande 
capacidade administrativa na operação 
do orçamento público da União, por 
parte da equipe que se encontrava na 
gestão no governo Lula, orientando um 
montante de recursos públicos enorme 
a obras públicas, em uma escala nunca 
antes vista na história de governos 
democráticos no país. 

O programa estabeleceu para o período 
de 2007 a 2010 um plano de investimentos 
dividido em três eixos de infraestrutura: 
logística (que se refere à construção e 
ampliação de rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos e hidrovias); energética 
(que engloba a geração e transmissão 
de energia elétrica e a produção, 
exploração e transporte de petróleo, 
gás natural e combustíveis renováveis); 
social e urbana (que abrange os setores 
de habitação, saneamento, metrôs, 
recursos hídricos e o programa federal 
intitulado “Luz para Todos”4) (LEITÃO, 

2  Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Lei n. 11.578, 
de 26 de novembro de 2007, disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11578.htm>. 
Acessado em 12 de setembro de 2018.

3  Um agradecimento especial ao engenheiro e assessor do 
Ministério da Integração Nacional, Irani Braga Ramos, que 
concedeu muitas entrevistas por e-mail e por Skype para as 
pesquisadoras ao longo da pesquisa, em especial em relação a 
conteúdos trabalhados neste capítulo 3. 

4  O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso 
da Energia Elétrica – Luz para Todos, foi lançado em 2003 
pelo governo federal com o objetivo de ampliação do acesso 
à energia no meio rural. A ligação da energia elétrica até os 

A viabilização financeira da 
obra (PAC) e a divisão da obra 
entre empreiteiras

3.1 

operação, sofrendo ajustes e pequenas 
intervenções necessárias para seu bom 
funcionamento, enquanto o Eixo Norte 
ainda se encontrava em obras. 

Assim como o projeto, o território onde 
ele se inseriu possui uma complexidade 
de questões, não apenas por se tratar 
de uma grande área, cruzando quatro 
estados diferentes, mas também por 
esse território possuir uma ampla 
diversidade de tipos de assentamentos, 
formas de vida, culturas, formas de 
ocupação do território etc. A partir do 
trabalho de campo e de uma tabulação 
de notícias de jornais, pretendeu-se 
apresentar como se deu este processo 
de implantação da obra, como se deu 
a execução dessa grande infraestrutura 
e como ela se relacionou com esse 
território ao ser construída. Ao mesmo 
tempo, buscou-se apresentar outros 
fatores de viabilização da obra, não mais 
no contexto politico e técnico, como já 
apresentado no capítulo 2, mas também 
no âmbito financeiro, e como isso refletiu 
na execução da obra.

No item 3.1, será apresentado como essa 
obra se viabilizou através do Programa 
de Aceleração do Crescimento, dando 
um panorama geral sobre o que isso 
significou na administração pública e 
contextualizando um pouco dos valores 
da obra e das fases de licitação e 
como isso refletiu nas organizações de 
canteiro.

Já no item 3.2, será apresentado uma 
caracterização geral da obra, abordando-
se o modo como ela se inseriu no 
território, como ela foi construída, assim 
como sua relação com as paisagens e 
assentamentos diversos que atravessou.

O item 3.2.1 se dedicará a ilustrar a 
significação de cada trecho da obra 
in loco, bem como de suas soluções 
técnicas nas cartografias quando se vai 
a campo, buscando possibilitar que o 
leitor compreenda sua magnitude no 
território. Confrontou-se cartografias, 

desenhos técnicos e fotografias tiradas 
em dois trabalhos de campo, um 
realizado em 2013 e outro realizado em 
2017, este já destinado especialmente à 
presente dissertação.

Já no item 3.2.2, elencou-se algumas 
situações-tipo para comentar sobre a 
presença-ausência da obra no território 
e o que ela gerou, transformou, 
impactou. Trata-se de locais levantados 
como estudos de caso a partir de dois 
trabalhos de campo, um realizado em 
2013 e outro, em 2017.

Dessa forma, o presente capítulo teve o 
objetivo de, após as análises documen-
tais e historiográficas do projeto, entender 
como se dá a inserção da obra por onde 
ela passa, ou seja, entendê-la na prática 
para então contrapor sua realização ao 
que havia sido planejado.
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em audiência pública no Senado em 
dezembro de 2012, enumerou as causas 
dos atrasos e paralisações: o grande 
número de empreiteiras e o complexo 
gerenciamento de obras; erros de 
projeto, tais como a falta de uma análise 
precisa do solo, que gerou problemas na 
execução; problemas de inserção da obra 
no território, tais como a inexistência de 
titularidade de terras, que ele classificou 
como problemas relacionados à 
“burocracia” das desapropriações – algo 
que torna o processo lento, mas nem 
por isso mais respeitoso para com os 
removidos –; problemas de fiscalização 
na obra, conforme apontado por órgãos 
de controle oficiais – o Tribunal de Contas 
da União  (TCU) e a Controladoria Geral 
da União (CGU) –, tais como o pagamento 
de areia extraída de jazida como se 
fosse areia comercial, portanto, uma 
areia mais cara. O ex-ministro também 
apontou problemas de capacidade 
técnica e financeira das construtoras 
e a necessidade de incrementos e 
adições de serviços novos, que geraram 
desacordos entre empresas e governo 
(VASCO, 2012, s/p). 

Para exemplificar esses problemas 

processo e suas paralisações. Para o processo licitatório 
completo, acessar o Diário Oficial da União: <https://e-dou.com.
br>, ou a página do MI, que contém todo o processo licitatório 
e os contratos realizados para as obras do PISF: <http://www.
mi.gov.br/processo_licitatorio>. 

técnicos, que não foram explicitados 
por Bezerra na audiência pública no 
Senado mencionada acima, pode-
se citar por exemplo o fato de que as 
construtoras que foram vencedoras 
das licitações não tinham tecnologias 
semelhantes entre si, possuíam 
distintas formas de construir e distintos 
recursos tecnológicos, o que gerou 
problemas e demandou reparos e 
ajustes importantes de obra, dando 
ocasião, portanto, a atrasos (ALMEIDA, 
2017, informação verbal).12

Dessa forma, em 2011, seis dos catorze 
lotes se encontravam paralisados, 
fazendo com que novas licitações e 
contratos tivessem de ser feitos para a 
execução dos trechos não finalizados 
(BRAGA, 2011, s/p; LUPION, 2017, s/p). 
Em alguns casos, como foi o caso de 
contratos para construção de túneis, 
os aditivos superaram 25% do valor do 
contrato, o que não é permitido pela 
legislação. Porém, segundo Fernando 
Bezerra, na mesma audiência em 
2012 (VASCO, 2012, s/p; LUPION, 2017, 
s/p), tratava-se de uma exceção, dado 
que os túneis são máquinas caras e a 
mobilização de novo maquinário não 
seria vantajosa às empresas, portanto, 
considerou-se importante o aditivo 

12 Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e 
arquiteto, Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, em São 
Paulo.

acima dos 25% (VASCO, 2012, s/p; 
SALOMON, 2011, s/p). 

Ou seja, apesar da grande expertise 
administrativa com que o PAC contou, 
viabilizando assim a obra, o parcelamento 
do PISF em muitos trechos, que também 
foi reflexo dessa nova organização físico-
financeira, na prática se tornou bastante 
complexo, e os baixos preços das 
empresas vencedoras provavelmente 
devem ter guiado muito mais a definição 
das mesmas do que as capacidades 
técnicas, um critério que deveria ser 
questionado. 

Em 2012, com essa necessidade de novas 
licitações, o Ministério da Integração 
(MI) reorganizou a obra reduzindo os 
catorze lotes para apenas seis, definindo 
três metas de entregas para cada Eixo, 
nomeadas 1N, 2N, 3N, 1L, 2L e 3L13 (ver 
Figura 2), com o intuito de facilitar a 
gestão da execução e das contratações. 
Abaixo, a Figura 1 apresenta um mapa 
da transposição, dividida nos trechos, 
enquanto, na sequência, as Figuras 2 e 
3 expõem respectivamente um mapa 
da Transposição com as metas da obra, 
organizadas por entregas de cada trecho, 
e uma tabela da relação das construtoras 

13 Informação extraída da página do andamento da obra, do 
site do Ministério da Integração Nacional, disponível em: <http://
www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/o-andamento-das-
obras>. Acessado em 16 de setembro de 2018.

2009, pp. 224-225). A obra do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com 
as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF) seria encaixada nesse 
último eixo, de infraestrutura social e 
urbana, mais especificamente no setor 
de recursos hídricos.5

Como já dito nos capítulos anteriores, o 
projeto que até então tinha sido idealizado 
e conhecido como a Transposição do 
rio São Francisco, ganhou no governo 
Lula outro nome e veio a se materializar 
através do PAC como o programa 
do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional (PISF). Dentro 
do programa, o PISF se desdobrou em 
algumas ações orçamentárias para sua 
execução, sendo as duas principais 
as da construção dos canais – o Eixo 
Norte (código da ação: 5900) e o Eixo 
Leste (código da ação: 12EP), somando-
se a estas outras referentes a ações 
relativas às compensações ambientais, 
comuns aos dois Eixos, tais como a de 
reassentamento de população (código 
da ação: 12EO) e a de recuperação de 
reservatórios estratégicos existentes 
que se interligarão ao PISF (código da 
ação: 12G6). Os recursos para viabilizar 
as ações do PISF, conforme a Lei 
Orçamentária Anual (LOA)6 e as diretrizes 
estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO)7, provieram do 

domicílios de baixa renda é gratuita. O programa é coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia com participação da 
ELETROBRÁS – Centrais Elétricas de controladas e suas do 
Brasil S.A empresas (BRASIL, 2003). 

5 Informação extraída da página do Programa de Aceleração 
do Crescimento, no site do Ministério do Planejamento. Eixo 
Norte disponível em: <http://www.pac.gov.br/obra/4245>; Eixo 
Leste, em <http://www.pac.gov.br/obra/4244>. Acessado em 16 
de setembro de 2018.

6 “A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece os Orçamentos 
da União, por intermédio dos quais são estimadas as 
receitas e fixadas as despesas do governo federal. Na sua 
elaboração, cabe ao Congresso Nacional avaliar e ajustar a 
proposta do Poder Executivo, assim como faz com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). Os 
Orçamentos da União dizem respeito a todos nós, pois geram 
impactos diretos na vida dos brasileiros. O Orçamento Brasil é 
um instrumento que ajuda na transparência das contas públicas 
ao permitir que todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta 
aplicação dos recursos públicos” (http://www2.camara.leg.br/
orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa).

7 “A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais 
serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa 
o montante de recursos que o governo pretende economizar; 
traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; 

Orçamento Fiscal, ou seja, foram 
resultado da arrecadação de impostos 
federais da União, promovendo a obra 
sem empréstimo e endividamento do 
Estado. 

Ou seja, a mudança do nome da obra 
não apenas teve uma importância no 
discurso político, como apresentado 
anteriormente, mas também 
representou o nome pelo qual a obra foi 
viabilizada através do PAC, em que até 
as ações de compensação ambientais 
foram consideradas como obras para 
serem viabilizadas. Uma vez que os 
programas ambientais trariam o viés do 
desenvolvimento regional da obra, nem 
toda compensação necessariamente 
seria uma obra, mas as ações 
orçamentárias do PISF apresentadas 
(12EP, 5900, 12EO e 12G6) diziam respeito 
a obras, não ficando claro como foram 
contemplados os demais programas/
ações ambientais no orçamento do PAC. 

A administração financeira do PAC, 
justamente por quebrar paradigmas, ao 
propor uma nova forma de organizar 
o orçamento da União de maneira 
a viabilizar essa e outras obras, 
necessitou ser progressivamente 
aprimorada ao longo dos anos da 
implementação do programa, de modo 
que o controle orçamentário se tornou 
bastante complexo, como veremos 
mais adiante nesse item da dissertação. 
Como consequência, a discussão 
pública da obra nesse aspecto tornou-
se bastante limitada, muito embora 
tenha havido esforço do governo para 
tornar público o acompanhamento dos 
empreendimentos públicos. 

O gerenciamento das obras do PISF fez 
parte dessa nova organização físico-finan-
ceira da administração pública dos recur-
sos da União e sofreu alterações ao longo 
do processo. Por ser uma obra de larga 
escala e também para se enquadrar nes-

autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta 
as transferências a entes públicos e privados; disciplina o 
equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades 
para os financiamentos pelos bancos públicos” (http://www2.
camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo). 

sa nova forma de gerir os recursos, como 
mencionado acima, a obra foi dividida em 
dezesseis lotes, que foram licitados para 
a definição das construtoras responsáveis 
por cada um. Conforme a Lei de licitações, 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,8 seriam 
vencedoras as de menor preço e, dessa 
forma, apenas grandes construtoras con-
seguiram ganhar as concorrências. Como 
de costume nas grandes obras de infraes-
trutura no Brasil, construtoras desse porte 
conseguem acordos de preço, às vezes 
abaixo do que as menores poderiam, e 
juntas vencem as licitações em questão. 
Conforme veremos a seguir, essa tendên-
cia gerou problemas que futuramente pa-
ralisariam a obra.

Dessa forma, em 2007, mesmo ano 
em que se institui a Lei do PAC, foram 
iniciadas as obras da Transposição. 
O canteiro de obras foi inicialmente 
implantado pelo Batalhão de Engenharia 
do Exército e teve por meta a construção 
dos sete primeiros quilômetros dos 
canais de aproximação9 (SARMENTO, 
2018, p. 477) e posteriormente, as 
construtoras vencedoras das licitações 
iniciaram as obras dos canais. 

Os dezesseis lotes foram subdivididos 
entre noventa construtoras, que por 
vezes se organizaram em consórcios, 
tornando a gestão da obra bastante 
complexa. Isso somado a problemas 
de projeto e de fiscalização, houve 
atrasos e até mesmo paralisações de 
alguns lotes na obra em 2009 e 2010 
(VASCO, 2012, s/p;10 LUPION, 2017, 
s/p).11 O ex-ministro Fernando Bezerra, 

8 BRASIL. Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acessado em 21 de julho de 
2018.

9 São canais mais largos que os canais convencionais dos Eixos 
Norte e Leste, que “aproximam” as águas do rio São Francisco 
do ponto onde a vazão é bombeada (SARMENTO, 2018, p. 491).

10 Notícia publicada pela assessoria de imprensa do Senado, 
sobre audiência pública em que o ex-ministro dá o depoimento 
sobre os atrasos da obra da Transposição do rio São Francisco, 
disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2012/12/11/transposicao-do-s-francisco-deve-estar-
concluida-em-2015-diz-ministro-da-integracao>. Acessado em 9 
de setembro de 2018.

11 Dada a complexidade do processo licitatório desse 
empreendimento, que requer uma análise técnica e jurídica, 
usou-se aqui fontes jornalísticas que publicaram sobre este 

Figura 1 – Obra parcelada em trechos. Fonte: BRASIL. Ministério 
da Integração Nacional. Projeto de Integração do rio São 
Francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional – 
PISF em mapas. Brasília: Ministério de Integração, abril de 2016, 
p. 7.



9796

responsáveis pela elaboração do projeto 
e a construção de cada trecho ou sub-
trecho na versão final. 

Apesar dessa nova organização por 
metas, não houve redução dos atrasos, 
dado que nesse segundo momento de 
organização de obra e realização de 
novas licitações a previsão era de que 
as obras fossem finalizadas em 2015, 
conforme o depoimento do ex-ministro 
Fernando Bezerra14 em 2012. Isso se deu 
pois, além da complexidade da obra, o 
momento político nacional se tornaria 
bastante conflituoso a partir de 2014, 
ano em que foi iniciada a Operação 
Lava Jato.15 Comandada pelo Ministério 
Público Federal (MPF), esta consistiu 
em uma investigação de combate à 
corrupção e lavagem de dinheiro no 
Brasil, investigando empreiteiras, 
irregularidades na Petrobras, bem como 
contratos vultosos de grandes obras de 

14 Notícia publicada pela assessoria de empresa do Senado, 
sobre audiência pública em que o ex-ministro presta 
depoimento sobre os atrasos da obra da Transposição do rio 
São Francisco, disponível em: <https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2012/12/11/transposicao-do-s-francisco-deve-
estar-concluida-em-2015-diz-ministro-da-integracao>. Acessado 
em 9 de setembro de 2018.

15 Informações disponíveis no site do MPF: <http://www.
mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato>. Acessado em 6 de 
setembro de 2018.

Figura 2 – Metas da obra. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional, S. D. 

Figura 3 – Tabela discrimando qual empresa é responsável pela 
construção de cada trecho. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 21.

infraestrutura e financiamento privado 
de campanhas eleitorais. 

Isso fez com que, por exemplo, em 2016, a 
construtora Mendes Júnior, responsável 
pela primeira etapa (1N) do Eixo Norte, 
um trecho de 140 km entre Cabrobó e o 
reservatório de Jati, ao ser denunciada 
na Lava Jato por envolvimento em 
esquemas de corrupção, abandonasse o 
canteiro de obras, alegando incapacidade 
financeira em cumprir os dois contratos 
pelos quais era responsável. Em 
conjunto com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), o Ministério da Integração 
Nacional analisou várias alternativas 
legais para a troca da empresa e decidiu 
por uma nova licitação para substituir a 
empreiteira (MI, 2017).16

Eram dois contratos avaliados em 
R$ 1,2 bilhão. A empreiteira deixou 
as obras em junho deste ano por 
dificuldades em obter créditos 

16 Informação extraída do site do Ministério da Integração, 
disponível em: <http://www.mi.gov.br/web/guest/area-de-
imprensa/todas-as-noticias/-/asset_publisher/YEkzzDUSRvZi/
content/projeto-sao-francisco-edital-das-obras-do-eixo-
norte-e-retificado?inheritRedirect=false&redirect=http%
3A%2F%2Fwww.mi.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Farea-
de-imprensa%2Ftodas-as-noticias%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_YEkzzDUSRvZi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_
id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_
count%3D2>. Acessado em: 10 de setembro de 2018. 
A informação também pode ser obtida diretamente no 
Diário Oficial da União (DOU), disponível em: <http://
p e s q u i s a . i n . g ov. b r / i m p r e n s a / j s p / v i s u a l i z a / i n d e x .
jsp?data=11/01/2017&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=136 . 
Acessado em: 10 de setembro de 2018.

geradas pelo envolvimento em 
esquemas de corrupção denunciadas 
pela Operação Lava Jato. A solução 
encontrada foi substituir a empresa 
para dar continuidade à obra (UOL, 
2016).17

Em 2012, a construtora Delta, então 
a quinta maior do Brasil, entrou em 
recuperação judicial após um escândalo 
de desvio de verbas e desacelerou as 
obras do Eixo Norte. Também houve 
casos de corrupção relacionados 
diretamente à Transposição, como 
ocorreu em 2015, quando a Polícia 
Federal prendeu executivos das 
empreiteiras Galvão Engenharia, OAS, 
Coesa e Barbosa Mello, suspeitos de 
envolvimento no superfaturamento e 
desvio de R$ 200 milhões em dois lotes 
do projeto (LUPION, 2017, s/p). Ou seja, 
os atrasos que antes provinham de 
problemas de gestão e de condução de 
processos licitatórios, a partir de 2014 
passaram a ser também de natureza 
política.

Um sumário executivo do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco 
(PISF) foi elaborado pelo Ministério da 
Integração (MI) e publicado em abril 

17 “Edital de licitação para obras da Transposição do Rio São 
Francisco será lançado em 30 dias”. UOL: S.L., 23 de setembro 
de 2016. Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/
economia/nacional/noticia/2016/09/23/edital-de-licitacao-para-
obras-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-sera-lancado-em-
30-dias-253967.php>. Acessado em: 6 de setembro de 2018.



9998
Figura 4 – Andamento da execução do Eixo Norte. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração (MI). Sumário Executivo 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018b, p. 23.

Figura 5 – Andamento da execução do Eixo Leste. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração (MI). Sumário Executivo 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018b, p. 24.

Figura 6 – Valores pagos no PISF e previsão de orçamento final. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração (MI). Sumário Executivo 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018b, p. 5. 

No 1o balanço do PAC,19 que tinha como 
data de referência abril de 2007, o valor 
aprovado para a conclusão das obras 
do PISF era de R$ 5 bilhões, mesmo 
valor apresentado no 11o balanço do 
PAC,20 cuja data de referência era de 
dezembro de 2010 (ver Figura 7). O fato 
de em 2018 o Ministério da Integração 
Nacional apresentar como previsão os 
R$ 10,7 bilhões de reais, embora tenha 
aparentado ter dobrado o custo previsto 
nos balanços do PAC para a conclusão 
da obra, não significa que isso de fato 
ocorreu. Ao contrário, segundo Irani 
Braga Ramos,21 assessor e engenheiro 
que atua nas áreas de recursos hídricos e 
desenvolvimento regional no Ministério 
de Integração, portanto um administrador 
público que tem afinidade com a leitura 
desses dados, entre 2007 e 2010 não 
houve alteração do valor aprovado para 
o empreendimento. Tendo isso em vista, 
Ramos elaborou uma tabela a partir dos 
dois balanços do PAC em questão para 
evidenciar como o valor previsto se 
manteve (Figura 7 acima).

19  1o Balanço do PAC. Brasília_ 2007. 
Disponível em: <http://www.pac.gov.br/pub/up/
relatorio/0c80da2335c2de4bd3b74308a1018f55.pdf>. Acessado 
em 29 de setembro de 2018.  

20  11o Balanço do PAC. Brasília: 2010. Disponível 
em: <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/
b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf>. Acessado em 29 de 
setembro de 2018.

21  Informação concedida em entrevista por e-mail, realizada 
no dia 19 de setembro de 2018. 

Figura 7 – Valor aprovado para o empreeendimento do PISF 
segundo os balanços do PAC de 2007 e 2010. Elaboração: Irani 
Braga Ramos, 2018. 

Fonte: BRASIL, 2007; BRASIL, 2010. 

de 2018 na página do Banco Nacional 
do Desenvolvimento (BNDES),18 
apresentando como foram organizadas 
as novas etapas (metas) por trecho, o 
andamento da obra (ver Figura 4 e 5) e a 
previsão orçamentária da obra (do início 
até a previsão de conclusão), que naquele 
momento foi orçada em R$ 10,7 bilhões 
(BRASIL, 2018b, p. 5). Também foram 
apresentados os valores pagos no PISF, 
considerando investimentos em obras 
civis, equipamentos eletromecânicos, 
supervisão, gerenciamento, projeto e 
ações ambientais, conforme se observa 
na Figura 50.

18 BRASIL. Ministério de Integração Nacional. Sumário 
Executivo do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 
Brasília, 2018b. Disponível em: <https://www.bndes.gov.
br/wps/wcm/connect/si te/39745995-b0e5-41dc-b871-
5fe04a0330b1/Anexo+X+-+Sumário+Executivo+PISF.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=mh1Ccwf>. Acessado em: 06 
setembro de 2018.
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socioambientais. Além disso, o sumário 
executivo em questão (2018b), pouco 
demonstrou em que consistia a execução 
desses programas mais voltados ao 
desenvolvimento e compensações 
socioambientais.  

O sumário executivo (2018b, p. 21 – 
ver Figura 8) também apresentou que 
91,12% da execução física dos programas 
ambientais estavam concluídas em março 
de 2018, o que entra em conflito com as 
informações apresentadas no capítulo 
2 acerca da incompletude da execução 
nos PBAs denunciada em notícias de 
jornal, ou na notificação do Ministério 
Público Federal (MPF) ao Ministério 
da Integração Nacional (MI) sobre as 
obras de saneamento em Monteiro 
(PB). Essa discrepância de informações 
– entre a Figura 8, apresentada no 
sumário executivo da obra (2018b) e as 
denúncias da não execução de medidas 
preventivas e compensatórias que 
estariam contempladas nos PBAs – foi 
reiterada pelo fato de que a Licença de 
Operação (LO) do PISF ainda não havia 
sido concedida, mesmo após mais de 
um ano da inauguração do Eixo Leste 
em 2017. 

A simplificação da execução dos 
PBAs da obra, principalmente dos 
voltados às questões relacionadas 

às transformações territoriais (de 
desenvolvimento e socioambientais), 
dizem muito do programa que viabilizou 
o PISF: muito embora tivesse o discurso 
do desenvolvimento nacional e do 
crescimento econômico, o PAC consistiu 
em um programa cujo conjunto de 
ações dispersas e desarticuladas não 
garantiu um crescimento econômico 
sustentado e tampouco pode ser 
entendido como um programa integrado 
de desenvolvimento. No sentido mais 
global enquanto programa, não se 
relacionou com as planos e políticas de 
desenvolvimento regional, tais como 
o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR)27 (LEITÃO, 2009, 
pp. 220, 224) e, além disso, no PISF, 

27  “Ao longo do duplo mandato, foram elaboradas diversas 
peças técnicas, dentre as quais, a PNDR (Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional) e seus planos meso e sub-regionais, 
a PNOT (Política Nacional de Ordenamento Territorial), a PNDU 
(Política Nacional de Desenvolvimento Urbano) e suas políticas 
setoriais, o Estudo de Tipologias de Cidades Brasileiras (para 
subsidiar o planejamento urbano de maneira integrada ao 
regional) e o Estudo para subsidiar a Abordagem da Dimensão 
Territorial do Planejamento (destacadas no presente capítulo). 
No entanto, as orientações contidas nesses documentos, 
quando não foram simplesmente deixadas em segundo plano, 
foram freqüentemente ignoradas no planejamento de ações 
do governo federal, como por exemplo, no caso da elaboração 
das peças orçamentárias plurianuais das gestões estudadas – 
Planos Plurianuais – PPAs 2004-2007 e 2008-2011 (Ministério 
do Planejamento, 2003-2007) e do principal programa de 
desenvolvimento do segundo mandato de governo estudado – 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, 2007b). E mesmo quando as diretrizes dessas 
iniciativas de planejamento territorial foram minimamente 
incorporadas aos conteúdos de planos de ação do governo, 
o foram de maneira retórica, frequentemente reduzidas a um 
caráter de intenções, ou assumiram um papel secundário 
dentro da gestão” (LEITAO, 2009, p. 179 e 180).

Figura 8 – Linhas dos Programas Ambientais (PBAs), 
porcentagem concluída da execução física e investimento 
previsto. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração (MI). Sumério Executivo 
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018b, p. 21. 

Isso porque, muito embora tenha havido 
atrasos, paralisações e recontratações 
de construtoras, é preciso distinguir 
entre erros de projeto ou gestão e 
imprevisibilidades próprias a alterações 
ou limitações na forma de contabilizar o 
valor da obra. Porém essa distinção não 
é uma conta simples e tampouco existe 
pronta e disponível ao público, como 
será explicado a seguir.

Como foi dito anteriormente, o PAC 
trouxe uma nova forma de administrar 
o orçamento público e, conforme os 
problemas de gestão foram aparecendo, 
essa administração foi sendo 
aprimorada. Dentro disso, a forma de 
contabilizar a obra no PAC foi mudando 
ao longo dos anos. Por exemplo, os 
valores apresentados nos balanços 
do PAC22 foram orçamentários, e não 
financeiros, tendo sofrido mudanças 
nas datas de referência para a previsão 
do orçamento. Até 2012 referiam-se a 
orçamentos de obras feitos em datas 
muito antigas e, em 2012, as datas de 
referência foram 2011 e 2012, quando 
as novas licitações foram feitas. Além 
disso, até 2011 as despesas ambientais 
e fundiárias estavam desvinculadas do 
balanço da obra e apenas a partir de 2012 
foram incorporadas. Também até 2011, 
não entrava na conta aquilo que não 
estava em condições de ser contratado, 
por restrições legais, ambientais ou 
de outra ordem e, portanto, os valores 
estavam subestimados. Entre 2011 
e 2013, a Administração começou a 
aprender como fazer a conta e, portanto, 
se aproximou mais do valor real final 
(RAMOS, 2018, informação verbal).23

Outra questão muito importante a se 
considerar nas previsões orçamentárias 
do PAC é que valores referentes a reajuste 
(inflação) nunca foram considerados no 
valor dos balanços do programa. Assim, 
para se entender a evolução do valor do 
empreendimento, distinguindo, de um 
lado, o que de fato significou aumento 
de valor em decorrência de erros de 
projeto e dificuldades na contratação 
e, de outro, operações de reajuste 
(flutuações que embora não constituam 
aumento de valor aparecem como tal 
sob a ótica financeira e do orçamento 
público), seria necessário analisar 
cada contrato, seus aditivos, seus 
reajustes, uma análise complexa e mais 
adequada a especialistas ou agentes 
com afinidade em gestão de recursos 
públicos e tramitações jurídicas. Trata-
se de um cenário bastante difícil de 
se compreender, uma vez que apesar 
da obra ter apresentado um grande 

22  Todos os balanços do PAC estão disponíveis em: <http://
www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais>. Acessado 
em 23 de setembro de 2018.

23  Entrevista concedida por e-mail pelo engenheiro e assessor 
do Ministério da Integração Nacional, Irani Braga Ramos, no dia 
11 de setembro de 2018.

aumento em seu tempo de execução e 
de ter apresentado problemas de ordem 
jurídica, necessitando a realização de 
novas contratações de empreiteiras, 
ao compreender o que cada balanço 
do PAC contemplava ao contabilizar a 
obra não se apresentou alteração no 
valor previsto para o empreendimento 
do PISF. Não sendo o objetivo desta 
dissertação a investigação aprofundada 
sobre a gestão financeira e jurídica da 
obra, buscou-se aqui de todo modo 
contextualizar a complexidade dessa 
administração e esclarecer um pouco 
esses valores. 

Houve uma tentativa do governo 
federal em externalizar esses processos 
ao público, torná-los transparentes. 
Por exemplo, no portal SIGA Brasil24 
publicou-se desde o início da obra 
o quanto foi gasto em cada ação 
orçamentária do PISF, ano a ano, em 
cada trecho, considerando-se as ações 
relacionadas aos PBAs. Porém, para 
saber o total que foi gasto, é necessário 
entrar com os códigos de cada ação 
(especificados no início desse item 
3.1.2) e somar valores ano a ano – um 
processo trabalhoso, pouco direto e 
pouco apreensível publicamente. 

Outro exemplo é o Painel de Obras,25 
plataforma para acompanhamento 
das obras promovidas pelo governo 
federal em andamento, teoricamente 
mais acessível e simples de manusear 
do que o SIGA Brasil. No Painel de 
Obras é possível consultar valores 
investidos em cada empreendimento 
e em que estágio a obra se encontra. 
Para se consultar a obra do PISF, ela 
foi separada por Eixos Norte e Leste. 
Apesar disso, não é possível encontrar 
muitas informações além do valor que 
foi gasto, os municípios por onde os 
canais passam e o estágio da obra. Não 
há nenhum outro detalhamento de obra 
relacionando no que consistiam esses 
valores, relacionando o que exatamente 
estava sendo executado. 

Embora seja importante reconhecer 
esse esforço do governo federal em 
ser transparente e tentar apresentar 
os valores, balanços e andamento 
das obras em páginas oficiais, a partir 
das questões apresentados acima foi 
possível compreender que a análise 
do orçamento do PISF revela-se algo 
bastante complexo. Trata-se, em outras 

24  Portal SIGA Brasil, disponível em: <http://
w w w 9 . s e n a d o . l e g . b r / Q v A J A X Z f c / o p e n d o c .
htm?document=Senado%2FSigaBrasilPainelEspecialista.
qvw&host=QVS%40www9&anonymous=true>. Acessado em: 
23 de setembro de 2018.

25   Painel de Obras, plataforma em que se pode 
consultar valores investidos no PISF, disponível em: 
<http://paineldeobras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/
opendoc.htm?document=paineldeobras.qvw&lang=pt-
BR&host=Local&anonymous=true>. Acessado em 28 de 
setembro de 2018.

palavras, de uma conta que, embora 
existente, não é direta e tampouco 
simples, nem para quem estava na 
própria administração pública, muito 
menos para a população, o que torna a 
discussão pública do empreendimento 
bastante limitada. Dessa forma, 
faltou à população informações mais 
precisas tanto no âmbito das ações 
socioambientais, conforme se pôde 
ver no capítulo 2, quanto técnicas e 
orçamentárias, o que deveria ser um 
direito, pois trata-se de uma obra 
subsidiada por recursos públicos e 
de grande porte, causando muitas 
transformações na vida das pessoas 
por onde ela passou, conforme será 
evidenciado no item 3.2.2. 

A Figura 6 demonstrou que 
aproximadamente R$ 1,4 bilhão já foi 
gasto com a execução dos programas 
ambientais. A partir da comparação entre 
o valor gasto e a análise qualitativa do 
que foi executado das compensações 
ambientais, apresentado no relatório 
elaborado pelo Ministério da Integração 
Nacional (MI) sobre a implementação 
dos PBAS, citado no capítulo 2 (BRASIL, 
2018a),26 foi possível compreender que 
as ações ambientais consistiram em 
intervenções bastante simplificadas em 
relação à potência do que se poderia ser, 
em relação ao porte da obra dos canais 
em si, como se, apesar do discurso de 
desenvolvimento social e regional, as 
ações relacionadas à inserção da obra 
no território tenham sido concisas, 
significando apenas 14% do valor gasto 
com a obra de transposição. Isso se 
relaciona diretamente com esse programa 
federal que viabilizou a obra, o PAC, pois 
os investimentos em infraestrutura nele 
elencados conformam uma carteira de 
projetos construída setorialmente, de 
maneira não territorializada (LEITÃO, 
2009, p. 224). 

A seguir, é possível ver na Figura 8 que 
muitos dos programas ambientais que 
foram executados se deram no campo 
da gestão, monitoramento e fiscalização, 
tratando-se de ações pontuais para 
acompanhamento dos estágios das obras, 
não tendo por objetivo intervenções 
para transformações a longo prazo em 
termos de desenvolvimento social e 
territorial. Os programas compensatórios 
e socioambientais e os programas 
estratégicos de apoio ao desenvolvimento 
eram naquele momento (2018) as ações 
com a menor porcentagem de execução 
física (75,34% e 87,63%, respectivamente), 
demonstrando que a prioridade foi dada 
à execução dos canais e não das ações 

26  O relatório sobre o andamento do PISF, publicado em 2018a 
pelo Ministério da Integração Nacional, está disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/
c56c367f-ef9b-4762-bcea-8231a068a0d8>. Acessado em 3 de 
agosto de 2018.
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Dados técnicos ilustrados da obra
3.2.1 

O projeto de Transposição foi apresentado 
anteriormente, em sua concepção e 
descrição, incluindo as condicionantes 
ambientais estabelecidas. Apesar disso, 
as cartografias apresentadas até então 
não evidenciam com clareza essa obra 
na realidade, seu porte, seu desenho, 
pois as cartografias representadas na 
escala regional geram uma abstração 
que faz parte da linguagem técnica-
cartográfica. 

Dessa forma, será apresentado aqui 
cada elemento construtivo da obra, cujo 
conjunto constitui o funcionamento dos 
canais, e assim contrapor os detalhes 
técnicos-tipo e/ou diagramas de como 
são esses elementos construtivos da 
obra com fotos tiradas em campo. 
Além disso, utilizaremos cartografias 
oficiais do projeto para localizar cada 
categoria desses elementos. Desse 
modo, pretende-se ilustrar a relação 
entre o projeto e o construído, buscando 
possibilitar a compreensão da obra 

Figura 9 – Mapa da implantação do projeto, indicando em verde 
canais construídos, em azul, leitos de rios e açudes, e vazões 
distribuídas ao longo do percurso dos canais. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016.

3.2
Em que consiste a obra do PISF?

não se viabilizou uma execução mais 
consistente dos PBAs, em especial 
os mais ligados às transformações 
socioambientais. 

No PAC foram previstas algumas ações 
que fizeram referência ao território 
e que tangenciaram o campo de 
desenvolvimento regional e urbano, 
tais como as medidas de: recriação 
das superintendências regionais de 
desenvolvimento (SUDAM e SUDENE, 
mediante Leis Complementares nº 12428 
e 12529, aprovadas em 2007); aprovação 
do Marco Regulatório do Saneamento 
(Lei nº 11.145/200730); regulamentação 
do artigo 23 da Constituição Federal de 
1988 (que define de forma cooperada 
as atribuições da União, Estados e 
Municípios para exercício da gestão 
ambiental, através do Projeto de 
Lei Complementar nº 388/2007, em 
tramitação no Congresso Nacional). 
Essas três medidas de rebatimento 
territorial foram elaboradas desde a 
primeira gestão do governo federal 
petista (no âmbito dos Ministérios da 
Integração Nacional, das Cidades e do 
Meio Ambiente, respectivamente) e 
foram incorporadas ao discurso do PAC 
como se elas tivessem sido pensadas 
de maneira articulada, nos marcos do 
programa. Entretanto, isso não só não 

28  Lei Complementar Nº 124, de 3 de janeiro de 2007. Institui, 
na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; estabelece sua 
composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e 
instrumentos de ação; dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia – FDA; altera a Medida Provisória no 2.157-5, de 24 
de agosto de 2001; revoga a Lei Complementar no 67, de 13 de 
junho de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp124.htm>. Acessado 
em 14 de dezembro de 2018.

29  Lei Complementar Nº 125, de 3 de janeiro de 2007. Institui, 
na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; estabelece sua 
composição, natureza jurídica, objetivos, áreas de atuação, 
instrumentos de ação; altera a Lei no 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, e a Medida Provisória no 2.156, de 24 de agosto de 
2001; revoga a Lei Complementar no 66, de 12 de junho de 
1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp125.htm>. Acessado em: 
14 de dezembro de 2018.

30  Lei No 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Lei/L11445.htm>. Acessado em: 14 de dezembro de 
2018.

aconteceu, como essas medidas foram 
incluídas no programa com propósitos 
que não tinham sido contemplados em 
suas propostas originais (LEITÃO, 2009, 
p. 221).

Apesar dessas (poucas) referências ao 
território, o PAC, nas palavras de Vainer 
(2007) ignorou que o desenvolvimento se 
dá de maneira desigual no espaço e que, 
portanto, o ritmo geral de crescimento 
é um componente de ritmos desiguais. 
O PAC não abordou a questão da 
dimensão territorial do desenvolvimento 
e é nesse sentido que Vainer (2007) 
afirmou que “o silêncio sobre o território 
no PAC não é casual”. Para o autor, o 
território é visto no programa como 
mero “local de investimentos”, o que, 
em última instância, condena o espaço 
nacional a uma tendência inexorável à 
fragmentação.

Um verdadeiro plano de desenvolvimento 
passaria pelo questionamento do 
modelo econômico em questão (LEITÃO, 
2009, p. 220), ou se articularia com os 
planos e programas de desenvolvimento 
regional, ou seja: tanto com os específicos 
do projeto – que como já foi visto no 
capítulo 2, foram implantados de forma 
incompleta e mitigadora, na lógica de 
o que importava de fato era a obra e 
não os programas complementares de 
desenvolvimento social – quanto com os 
planos regionais, que como também já 
foi apresentado no capítulo 2, pouco se 
articularam com a obra do PISF. 

Essa lógica do PAC de tratar o território 
como mero “local de investimentos” 
(VAINER, 2007), remete a um ideário do 
tipo neodesenvolvimentista, baseado 
em estratégias de desenvolvimento 
que visam fortalecer Estado e mercado, 
e em última instância, recuperar o 
papel do Estado como indutor do 
investimento e condutor da política 
industrial e de infraestrutura. Diz-se 
“neo” por seu caráter privatista, que 
prioriza estratégias de desenvolvimento 
competitivas, em especial voltadas para 

um modelo de economia exportadora, 
resultando, no Brasil e na América Latina, 
da inserção passiva do capitalismo 
nacional nas mudanças ocorridas na 
divisão internacional do trabalho face às 
tendências da globalização (KATZ, 2006).

Dessa forma, uma obra construída 
no bojo de um programa que tratou 
o território de uma forma financeira e 
não articulada necessariamente com 
os planos de desenvolvimento, ou sem 
priorizar as ações de desenvolvimento 
regional, não poderia incidir na região 
sem contradições. No próximo item, 
buscou-se apresentar o constitui a obra 
em execução, ilustrar o que foram os dois 
canais atravessando a região, como eles 
incidiram, se relacionaram, impactaram 
ou transformaram os locais e paisagens 
por onde passam. 

pelo leitor, em sua magnitude seu 
funcionamento.

O intuito deste item foi o de superar a 
abstração das representações técnicas e 
cartográficas, bem como o falseamento 
que esses fatores originam ao não 
revelar claramente o alto impacto da 
obra sobre o território. Com isso 
propõe-se evidenciar como a obra de 
Transposição se inseriu no território, 
caracterizando cada trecho e o os 
eixos que atravessam quatro estados 
representados apenas com “linhas” 
nos mapas, de modo a possibilitar uma 
leitura mais aproximada do que significa 
essa obra e sua compreensão por quem 
nunca a visitou.

Dado o porte do projeto, tornou-se difícil 
apresentar um corte contínuo dos eixos 
completos em linguagem técnica, com 
uma escala aproximada em que seja 
possível ver os detalhes de cada trecho, 
como por exemplo, a variação de nível 
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Figura 10 – Corte diagramático dos Eixos Norte e Leste, 
evidenciando estações elevatórias, cotas de nível, reservatório, 
vazões em cada trecho do canal, aquedutos, túneis e açudes 
receptores. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Perfil 
simplificado do Projeto de Integração do rio São Francisco com 
bacias do nordeste setentrional. Brasília: julho de 2013. 

Figura 11 – Diagrama sem escala para representar o 
funcionamento da água transposta ao longo dos canais do PISF. 
Elaboração: Carolina Sacconi, 2019. 

Fonte: Trabalho de campo. 

(RN), Santa Cruz (RN) e Armando Ribeiro 
Gonçalves (RN) (BRASIL, 2004, p. 37). 

O Eixo Leste possui cerca de 220 km 
e é composto de cinco estações de 
bombeamento, cinco aquedutos, dois 
túneis e nove reservatórios de pequeno 
porte (BRASIL, 2004, p. 38). Segundo a 
Figura 11, esse eixo varia 299,87 m de 
altura,32 tendo sua captação na represa 
de Itaparica, no município de Floresta, 
no nível 299,00, chegando ao ponto 
mais alto na estação de bombeamento 6 
(EBV-6), de nível 598,87, e tendo sua obra 
finalizada no Açude de Poções, no nível 
568,50. Esse Eixo transporta em média, 
18,3 m³ de água por segundo e foi 
projetado para levar água para os açudes 
Barra do Juá (PE), Poço da Cruz (PE), 
Poções (PB) e, através do rio Paraíba, 
onde em Monteiro as águas transpostas 
desaguam, aos açudes Camalaú (PB) e 
Epitácio Pessoa (PE), também conhecido 
por Boqueirão. 

O Eixo Norte foi dividido em cinco trechos, 
denominados Trechos I, II, III, IV e VI, sendo 
que os trechos I e II são referentes ao 
Eixo Norte em si e os trechos III, IV e VI 
são derivações do canal.  O Eixo Leste foi 
dividido em trechos V e VII, sendo o V o Eixo 
Leste inteiro e o trecho VII uma derivação 
dele. Esses trechos foram distribuídos 
entre empresas diferentes tanto para o 
desenvolvimento dos projetos executivos, 
que tiveram como base o projeto do 
trecho I, desenvolvido pela Engecorps 
Engenharia,33 quanto para a execução da 

32  299,87m de altura equivaleria a um edifício de 
aproximadamente 100 andares.

33  Informação verbal concedida em entrevista com Andrei 
Almeida, arquiteto funcionário da empresa Engecorps, 
que participou da elaboração do estudo de viabilidade da 
Transposição e do projeto executivo do trecho I, realizada no 
dia 30 de maio de 2017, em São Paulo.

ao longo de sua extensão, onde estão 
localizados os aquedutos, estações de 
bombeamento, túneis etc. Dessa forma, 
o Ministério da Integração Nacional 
(MI) representou o projeto em um 
corte diagramático (BRASIL, 2013), sem 
escala, com as informações necessárias 
para entender a implantação do projeto 
naquela topografia (ver Figura 10), um 
corte muito bom para se começar a 
entender o funcionamento da obra.  

O Eixo Norte é composto por 
aproximadamente 402 km de 
canais artificiais, quatro estações de 
bombeamento, vinte e dois aquedutos 
seis túneis e vinte e seis reservatórios de 
pequeno porte. Ainda foram previstas 
duas pequenas centrais hidrelétricas 
junto aos reservatórios de Jati e Atalho, 
no Ceará, com respectivamente 40 MW 
e 12 MW de capacidade (BRASIL, 2004, 
p. 37). Esse canal, segundo a Figura 
2 abaixo, varia 164,10 m de altura,31 
tendo a captação no nível 325,30 m em 
Cabrobó, chegando à altura máxima de 
490 m em relação ao nível do mar na 
estação de bombeamento 3 (EBI-3) e 
tem sua obra finalizada no reservatório 
Caiçara, em nível de 387,29 m, onde a 
água deriva por cursos naturais de rios 
para as bacias do rio Salgado, Jaguaribe, 
Apodi e por meio do aqueduto Piranhas 
para o reservatório Engenheiros Ávidos, 
que abastece a bacia do rio Piranha-
Açu. O Eixo Norte levará água para os 
rios Brígida (PE), Salgado (CE), do Peixe 
e Piranhas-Açu (PB e RN) e Apodi (RN), 
fornecendo água para os açudes Chapéu 
(PE), Entremontes (PE), Castanhão (CE), 
Engenheiros Ávidos (PB), Pau dos Ferros 

31  164,10m de altura equivaleria a um edifício de 
aproximadamente 55 andares.
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Figura 12 – Foto da saída da água bombeada por uma estação 
elevatória do PISF, no Eixo Leste, próximo à Monteiro (PB), 
retomando seu curso pelo canal. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017. 

Figura 13 –  Estação de bombeamento no Eixo Leste. 

Foto: Ana Carvalho. Monteiro (PB), setembro de 2017.

obra, conforme já apresentado no item 
anterior e na tabela da Figura 3.

Para essa pesquisa, foi realizado um 
corte do perfil da topografia por onde os 
canais passam, ou seja, cruzando com as 
alturas indicadas no corte diagramático 
do Ministério da Integração Nacional (MI) 
apresentado na Figura 10, e foi possível 
verificar que os canais iniciam seu curso 
acompanhando o perfil topográfico e 
aos poucos vão cavando a terra, com 
uma inclinação de aproximadamente 
1% para que as águas transpostas 
corram com a gravidade. No momento 
em que começa a haver uma diferença 
muito grande entre o caimento do canal 
e a topografia, ou seja, no momento em 
que o canal penetrou significativamente 
no solo, há uma estação elevatória, que 
bombeia a água para cima, superando 
o desnível. A partir do bombeamento 
na estação elevatória, a água volta a 
correr pelo canal novamente pela força 
da gravidade, até a próxima estação ou 
reservatório (ver diagrama da Figura 11). 

Para manter o caimento e transpor 
obstáculos, algumas soluções foram 
implementadas, tais como a construção de 
aquedutos nos locais de cruzamento com 
riachos e rios ou a construção de túneis 
com o objetivo de ultrapassar grandes 
relevos. No entanto, esses detalhes serão 
apresentados a seguir, quando cada 
elemento for detalhado.

As Figuras 12 e 13 a seguir ilustram esse 
diagrama em fotos. A primeira, Figura 
12, oferece uma vista de cima de uma 
estação elevatória, enquadrando a saída 
da água bombeada e retomando seu 
curso pelo canal.

A Figura 13 apresenta a chegada do 
canal em uma estação elevatória no Eixo 
Leste, próxima a Monteiro (PB) também, 
para ilustrar como o canal chega abaixo 
do nível da topografia original.

Em entrevista concedida por Andrei 
Almeida,34 arquiteto integrante da 
equipe da Engecorps, que participou 
da elaboração do estudo de viabilidade 
da Transposição e do projeto executivo 
do trecho I, o profissional explica que 
para se chegar ao desenho final dos 
eixos, foram feitos levantamentos por 
aerofotogrametria para que os canais 
fossem posicionados na região em 
função da topografia, com o objetivo de 
que se intervisse o mínimo possível no 
solo, reduzindo assim os custos da obra. 
Além disso, Almeida disse que, com o 
auxílio da aerofotogrametria, buscou-
se passar os Eixos por locais mais 
vazios, fugindo dos perímetros urbanos, 
povoados etc. 

34  Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e 
arquiteto, Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, em São 
Paulo.
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Figura 16 – Seções-tipo dos canais, em seus diferentes 
momentos. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – R32 – Relatório Síntese de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental. São Paulo: ENGECORPS/HARZA, 
2000b, p. 188.

Figura 17 –  Corte-tipo transversal do canal em rocha. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração. Serviços de consultoria 
especializada para elaboração dos projetos executivos para 
implantação do Projeto de Integração do rio São Francisco com 
bacias hidrográficas do nordeste setentrional. Relatório Final do 
Projeto Executivo. Brasília, fevereiro de 2016, p. 99.

Apesar disso, ainda assim a obra possuiu 
um grande trabalho de terraplanagem 
e corte-aterro, conforme demonstram 
as Figuras 14 e 15, se tornando uma 
grande interrupção na continuidade do 
território, um objeto intransponível, a 
não ser por algumas poucas passarelas e 
pontes, conforme será apresentado mais 
adiante. E, apesar de os engenheiros 
terem buscado considerar os locais 
mais vazios para localizar os canais, 
ainda assim se tratava de uma região 
habitada, ainda que não o parecesse, 
de forma que os canais criaram uma 
relação dicotômica por onde passou. Por 
um lado, a obra impactou e transformou 
muito a paisagem, os fluxos, as vidas 
de quem lá morava; por outro, pouco se 
relacionou com o pré-existente, pouco 
se permitiu que a infraestrutura fosse 
apropriada por quem lá vivia, uma 
infraestrutura presente fisicamente e 
ausente em sua apropriação, como será 
evidenciado melhor no item 3.2.2 sobre 
a “presença-ausência” da obra. Ou seja, 
pode-se perceber que o critério para os 
desenhos dos canais foi de fato mais 
técnico-topográfico e menos territorial, 
no sentido do cuidado com os locais e 
condições pré-existentes pelos quais 
passou.

Na Figura 16, são apresentadas algumas 
seções-tipo que foram elaboradas 
nos Estudos de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental (2000b, p. 
188) e detalhadas posteriormente nos 
projetos executivos, como ilustrado na 
Figura 17, que mostra como os canais 
foram implantados em relação aos 
diferentes momentos da topografia 
e tipos de solo da região. Apesar de 
aparentar simplicidade, a obra exigiu 
grande sofisticação das empreiteiras 
na construção, dada sua escala e a 
engenhosidade do projeto, o que, 
como já foi dito no item anterior, dado 
o parcelamento da obra entre várias 
construtoras, gerou muitos problemas 
de execução.

Quando se vai a campo, essas seções-
tipo dos canais ganham a dimensão do 

Foto 14 – Eixo Norte, próximo a Cabrobó, em obras e o trabalho 
de terraplanagem. 

Foto: Carolina Sacconi. Cabrobó (PE), julho de 2013.

Figura 15 – Corte-aterro no Eixo Leste, próximo a Monteiro, e 
trabalhadores na obra. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017.
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Figura 20 a 23 - Imagens aéreas do Eixo Norte, evidenciando que 
se trata de uma obra impactante no território.

Fonte: MAISONNAVE, Fabiano; PRADO, Avener. “Nordeste – 
Crise do Clima – Seca histórica já dura seis anos e ameaça tornar-
se regra no semiárido”. São Paulo: Folha de São Paulo, 25 de abril 
de 2018.

nove estações de bombeamento, vinte 
e sete reservatórios, além da conexão 
com reservatórios já existentes, nove 
subestações de 230 kW, 270 km de linhas 
de transmissão em alta tensão, algumas 
pontes e passarelas para travessia dos 
canais e quatro túneis. A seguir, o projeto 
será apresentado detalhadamente, 
contraposto e ilustrado com o que foi 
construído na obra. Serão localizados 
em cartografias específicas cada um 
desses elementos construtivos dos 
canais, além de apresentados detalhes 
técnicos e fotos da obra de cada um.

se de uma obra bastante contundente 
no território, ou seja, que modifica a 
paisagem, interrompe os fluxos e atravessa 
o semiárido sem se relacionar com os 
territórios por onde passa, no sentido de 
ser uma infraestrutura que não permite 
ser utilizada por quem ali vive para outros 
usos (como por exemplo para lazer, para 
banho, ou mesmo para abastecimento, já 
que como se poderá ver mais adiante, nem 
todo mundo que está nesse percurso seria 
abastecido), ou no sentido de não criar 
espaços de convivência e acessibilidade, 
de não permitir que a população acesse 
essa infraestrutura. O acesso à obra é 
restrito aos funcionários da obra e do 
governo federal e, ao longo de toda a 
extensão dos canais, foi desapropriada 
uma faixa de 200 m de terras, havendo 
uma cerca demarcando esse limite de área 
desapropriada (para saber mais sobre as 
desapropriações, ler o item 3.2.2 a seguir).

Entre os Eixos Norte e Leste, estavam 
previstos a construção de treze aquedutos, 

Figura 18 – Eixo Leste, próximo a Monteiro. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017.

Figura 19 – Eixo Leste, próximo a Monteiro. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017.

calculado dessa forma trouxe melhor 
custo-benefício. Em relação a esses 
cálculos de evaporação, tanto ao longo 
dos canais quanto nos reservatórios, 
Francisco Sarmento (2018, p. 238) 
explica em seu livro que o conceito de 
sinergia hídrica tratava justamente dos 
cálculos da vazão precisa que deveria 
ser transposta para que o mínimo de 
evaporação ocorresse. 

Para confrontar as “linhas” que 
representam os canais em cartografias 
oficiais e desenhos técnicos, seguem 
abaixo algumas fotos aéreas (Figuras 20, 
21, 22 e 23) do Eixo Norte, publicadas na 
Folha de São Paulo (2018),37 que ajudam 
a compreender o tamanho dessa obra e 
como é sua inserção no território, como 
ela se relaciona por onde passa. Trata-

37  Folha de São Paulo. “Nordeste – Crise do Clima – Seca 
histórica já dura seis anos e ameaça tornar-se regra no 
semiárido”. São Paulo: Folha de São Paulo, 25 de abril de 
2018. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/capa/
pol%C3%ADtica/hist%C3%B3ria-revela-incoer%C3%AAncias-
da-pol%C3%ADtica-brasileira-1.1600426>. Acessado em 26 de 
abril de 2018.

que significam executadas. Desenhadas, 
não pareciam tão incisivas na paisagem 
quanto de fato são. Por exemplo, as 
Figuras 18 e 19 a seguir evidenciam 
a execução do canal em situações 
de escavação em rocha, conforme 
demonstrado nas seções-tipo das 
Figuras 16 e 17. 

Ainda na entrevista concedida por Andrei 
Almeida,35 o arquiteto comentou que 
algumas alternativas de projeto foram 
estudadas, como por exemplo, transpor 
através de canais subterrâneos ao invés 
dos canais em concreto a céu aberto 
e afirmou que, mesmo considerando 
a evaporação que a água sofreria por 
estar em um canal de concreto a céu 
aberto em pleno semiárido,36 o projeto 

35  Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e 
arquiteto, Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, em São 
Paulo.

36  As perdas de água por evaporação representam um fator 
relevante para o semiárido brasileiro, tendo em vista que de 
acordo com Suassuna (2001) 70% da água de reservatórios 
dessa região é perdida através desse processo natural, restando 
apenas 30% para usos múltiplos.
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Figura 25 – Seções-tipo dos aquedutos em concreto armado. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – R32 – Relatório Síntese de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental. São Paulo: ENGECORPS/HARZA, 
2000b, p. 188.

Figura 26 – Seção transversal e longitudinal de aquedutos. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração. Serviços de consultoria 
especializada para elaboração dos projetos executivos para 
implantação do Projeto de Integração do rio São Francisco com 
bacias hidrográficas do nordeste setentrional – Relatório Final 
do Projeto Executivo. Brasília, fevereiro de 2016, p. 179.

Figura 24 – Aquedutos que foram previstos para serem 
construídos no PISF ao longo dos Eixos Norte e Leste. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 14.

Aquedutos

A solução dos aquedutos foi dada para 
os casos em que os canais do PISF 
cruzavam algum outro corpo d’água, 
estradas, ou mesmo para casos de 
alguma de depressão na topografia, de 
forma que os aquedutos permitiriam 
não alterar o caimento constante da 
água transposta. Conforme a Figura 24, 
no Eixo Norte, foram previstos oito, e no 
Eixo Leste cinco aquedutos.

Muito embora essa solução do 
aqueduto seja uma solução milenar na 
história da construção da humanidade, 
em que os aquedutos faziam parte da 
paisagem das cidades, conformando 
praças, locais de convivência ou até 
mesmo, o mais óbvio, acesso à água, 
esse elemento na obra do PISF não 
possui nem a elegância dos desenhos 
milenares, tampouco permite uma 
relação com essa obra construída ou 
acesso à água. Trata-se de um aqueduto 
montado com peças pré-moldadas em 
concreto, que funcionam como duas 
grandes vigas preenchidas de água 

dentro, apoiadas em pilares também 
pré-moldados em concreto (ver Figuras 
25 e 26). Trata-se de um desenho que 
se baseou aparentemente apenas na 
função de se transpor o volume de água 
dos canais de um lado para o outro. 

Na obra, os aquedutos foram 
construídos para suportarem apenas 
25% da capacidade total do PISF 
(MACEDO, 2017, informação verbal),38 
de maneira que o Eixo Leste estava 
funcionando apenas com essa vazão 
em setembro de 2017, poucos meses 
após a sua inauguração oficial. Segundo 
o arquiteto Andrei Almeida,39 isso 
ocorreu porque o PISF tem autorização 
para operar segundo duas condições: 
quando o reservatório de Sobradinho 
no rio São Francisco está abaixo de 
95%, ele pode retirar uma vazão de até 

38  Entrevista realizada com o engenheiro Rômulo Macedo, no 
dia 11 de setembro de 2017, em João Pessoa.

39  Entrevista realizada com o arquiteto Andrei Almeida, 
funcionário da empresa Engecorps, no dia 19 de dezembro de 
2018, por e-mail, em São Paulo.

26,4 m³/s, o que significa operar com 
25% de sua capacidade de projeto. Por 
esse motivo, as bombas nas EB, por 
exemplo, foram instaladas para essa 
situação, que é a mais provável e a que 
mais ocorre, assim como o porte dos 
aquedutos construídos também foram 
previstos para suportarem apenas 25% 
da capacidade da vazão autorizada.

Eventualmente numa cheia, quando 
chover muito no rio São Francisco 
e Sobradinho esteja a ponto de 
“verter”, isto é, extravasar de tanta 
água, o PISF poderia aumentar 
a vazão retirada do rio, subindo 
para 114,3 m³/s. Nessa situação, 
as bombas funcionariam por mais 
tempo e os reservatórios do PISF 
ficariam mais cheios, ainda que 
a infraestrutura fixa permaneça 
a mesma do início, porém seria 
utilizada a pleno (canais até o topo, 
barragens até o topo etc.). No futuro, 
seguindo a evolução da demanda e 
desde que a Agência Nacional de 
Águas libere uma outorga maior do 
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Estações elevatórias (EBs)  
de bombeamento de água 

No Eixo Norte, foram previstas a 
construção de três estações elevatórias 
(EBI-1, EBI-2 e EBI-3) e uma quarta em 
um ramal derivado do Eixo Norte (a 
EBIVI), o Ramal Entremontes. Já no Eixo 
Leste, foram previstas a construção de 
seis estações elevatórias (EBV-1, EBV-
2, EBV-3, EBV-4, EBV-5 e EBV-6) e uma 
sétima em um ramal derivado do Eixo 
Leste (a EBVII), o Ramal do Agreste. A 
Figura 29, a seguir, localiza esses pontos 
onde foram previstas as estações:

Como já apresentado anteriormente 
neste capítulo, as estações elevatórias 
foram projetadas para bombear a água ao 
longo do percurso dos Eixos, de maneira 
a transpor a altura que é gerada conforme 
o caimento dos canais, que fazem com 
que a água corra por gravidade em 
uma inclinação de 1% em linhas gerais, 
conforme ilustra a Figura 30.

Justamente por ser o momento da 
obra em que a infraestrutura transpõe 
a topografia, nos pontos das estações 
elevatórias era um dos momentos mais 
visíveis a olho nu em que se podia 
perceber as diferenças de nível que a 

Figura 29 – Estações de bombeamento que foram previstas para 
serem construídos no PISF ao longo dos Eixos Norte e Leste. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 8.

obra promovia na paisagem. A seguir 
fotos da mesma estação elevatória, a 
EBI-1, a primeira do Eixo Norte, próxima 
ao canal de captação da água no rio São 
Francisco. As primeiras fotos são da EBI-
1 ainda em obras (Figura 31 e 32) e as 
demais já são da mesma estação com a 
obra concluída (Figuras 33, 34, 35 e 36).

Estas estações elevatórias funcionam 
como uma espécie de casa de máquinas 
do PISF, contendo as bombas para 
elevação da água em determinado ponto 
do canal. A seguir, nas Figuras 37 e 38, 
respectivamente, uma foto de uma estação 
elevatória por dentro e das tubulações 
por onde a água passa e é transposta 
até um pequeno reservatório, de onde 
sairá a continuação do canal (conforme o 
diagrama da Figura 30 bem ilustra). 

Figura 27 – Aqueduto em obras no Eixo Norte. 

Foto: Miguel Antunes Ramos. Cabrobó (PE), julho de 2013.

Figura 28 – Aqueduto em obras no Eixo Norte. 

Foto: Miguel Antunes Ramos. Cabrobó (PE), julho de 2013.

que a atual que descrevi acima, essa 
vazão poderá ser sempre maior. Daí 
os canais continuarão os mesmos, 
mas as estações de bombeamento 
receberão mais bombas, e os 
aquedutos serão duplicados, 
atingindo a capacidade máxima 
projetada – Informação concedida 
em entrevista com o arquiteto Andrei 
Almeida, funcionário da Engecorps, 
no dia 19 de dezembro de 2018, por 
e-mail, em São Paulo.

Essa vazão adicional aos 26,4 m³/s, 
que poderia chegar até 114,3 m3/s, 
seria a destinada a outros usos que 
estimulariam o desenvolvimento 
regional a partir do PISF, conforme 
previsto desde os Estudos de Inserção 
Regional (2000a).40 Isso reforça que o 
PISF foi retomando cada vez mais seu 
carácter de ser apenas uma grande obra 
hídrica e abandonando sua função de 
obra para desenvolvimento regional, 

40  Entrevista concedida pelo engenheiro Francisco Jacome 
Sarmento, no dia 11 de setembro de 2017, em João Pessoa.

conforme o previsto no governo FHC e 
divulgado no governo Lula. 

As Figuras 27 e 28 ilustram aquedutos 
sendo construídos no Eixo Norte, próximo 
a Cabrobó (PE), em 2013. Interessante 
notar como esse elemento se relaciona 
com a paisagem, uma infraestrutura 
asséptica, um “viaduto” para a água de 
grande impacto na paisagem. 
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Figura 33 –  Estação de bombeamento EBI-1, na captação do 
Eixo Norte. 

Foto Andrea Muner. Cabrobó (PE), setembro de 2017.

Figura 34 –  Estação de bombeamento EBI-1, na captação do 
Eixo Norte. 

Foo Andrea Muner. Cabrobó (PE), setembro de 2017.

Figura 30 – Modelo eletrônico de estação de bombeamento. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 9.

Foto 31 – Captação do Eixo Norte, em Cabrobó, e estação de 
bombeamento (EBI-1) em obras. 

Foto: Carolina Sacconi. Cabrobó (PE), julho de 2013.

Foto 32 – Estação de Bombeamento (EBI-1) do Eixo Norte, em 
Cabrobó, em obras. 

Foto: Carolina Sacconi. Cabrobó (PE), julho de 2013.
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Figura 35 –  Foto panorâmica da estação de bombeamento 
EBI-1, na captação do Eixo Norte. 

Foto Ana Carvalho. Cabrobó (PE), setembro de 2017.

Figura 36 – Estação de bombeamento EBI-1, na captação do 
Eixo Norte. 

Foto Ana Carvalho. Cabrobó (PE), setembro de 2017. 

Figura 37 –  Bombas dentro de estação elevatória no Eixo Leste. 

Foto Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017.

Figura 38 - Tubulações da estação elevatória por onde passa a 
água bombeada para o nível mais alto novamente. 

Foto Ana Carvalho. Monteiro (PB), setembro de 2017.
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Figura 40 – Reservatórios no Eixo Norte. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 10. 

Figura 41 - Reservatórios no Eixo Leste. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional - PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 12.

Reservatórios e açudes

Para o sistema hídrico proposto pelo 
PISF, foram previstos tanto a construção 
de reservatórios novos, quanto os canais 
se conectaram a reservatórios existentes. 

Na Figura 39 (e também nas Figuras 40 
e 41, que são ampliações da Figura 39, 
sendo respectivamente, a primeira o Eixo 
Norte e a segunda o Eixo Leste), é possível 
visualizar em vermelho os reservatórios 
construídos para compor o sistema do 
PISF, e em verde os reservatórios que já 
existiam e foram incorporados ao sistema, 
havendo inclusive uma diferenciação 
da nomeação, sendo os reservatórios 
existentes chamados de açudes.

Um dos maiores reservatórios que foi 
planejado para ser construído pelo PISF 
(Eixo Norte) foi o reservatório de Jati 
(ver tabela da Figura 40), localizado no 
estado do Ceará, a 59,1km de Salgueiro 
(PE). Nele, estava prevista uma pequena 
central hidrelétrica, assim como 
reservatório de Atalho, no Ceará, com, 

Figura 39 – Reservatórios ao longo do PISF e açudes receptores. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 10.

respectivamente, 40 MW e 12 MW de 
capacidade (BRASIL, 2004, p. 37).

Em setembro de 2017, quando o trabalho 
de campo para esta dissertação foi 
realizado41, o reservatório se encontrava 
ainda em obras, que no Eixo Norte estavam 
paralisadas. Tratava-se de um cenário 
bastante impactante, pois, o reservatório 
de Jati, uma infraestrutura que ocupa uma 
área de 132ha (conforme Figura 40), com 
a obra paralisada, apresentava um cenário 
de uma paisagem devastada e desabitada: 
muito trabalho de movimentação de terra, 
desmatamento da caatinga, barragens, 
tubulações, uma intervenção brutal na 
paisagem e de grande porte, em que a 
escala humana não servia como referência 
para se entender aquela dimensão, era 
preciso subir no alto da barragem para 
se compreender a área que seria alagada 
futuramente com a obra pronta, conforme 
evidenciam as Figuras 42, 43 e 44.

41  No item 3.2.2., haverá mais detalhes sobre esse trabalho 
de campo.
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Figura 46 – Túneis e galerias do PISF. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional - PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 15.

Túneis

Como mencionado anteriormente, 
foram estudadas alternativas em relação 
à solução técnica de se transpor as 
águas do São Francisco e a conclusão 
que se chegou foi a de que os canais 
à céu aberto em concreto seriam a 
melhor alternativa à Transposição 
(ALMEIDA, 2017, informação verbal)42. 
Porém, apesar da solução final decidida 
ter sido a dos canais superficiais e 
não subterrâneos, em alguns casos, 
os túneis foram inevitáveis, dado que 
o desvio dos maciços geológicos no 
percurso dos Eixos seria mais caro (ou 
até mesmo inviável) do que a perfuração 
para se fazer o túnel. 

Em um total de 477,60km de canais, 
contabilizados entre os dois Eixos, a 
porcentagem total de túneis e galerias é 
de 7,17%, sendo 21,178km de túneis no 
Eixo Norte e 13,080km no Eixo Leste (ver 
Figura 46). No Eixo Norte a ocorrência 

42  Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e 
arquiteto, Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, em São 
Paulo.

Trata-se de uma escala de infraestrutura 
que não comporta a convivência 
com o ser humano, não permite sua 
apropriação e tampouco o entendimento 
de seu funcionamento, nem através 
do discurso oficial, conforme visto nos 
capítulos anteriores, nem à olho nu, 
havendo muitos conflitos e impactos 
relacionados com a inserção desta obra 
no território, uma obra muito impactante 
com seu entorno.

A seguir, a foto da Figura 45 ilustra um 
reservatório existente que foi integrado 
ao sistema do PISF, o açude Epitácio 
Pessoa, conhecido como açude do 
Boqueirão. O abastecimento destes 
açudes que foram incorporados no 
PISF gerou polêmicas a partir da falta 
de compreensão do funcionamento do 
projeto, conforme será apresentado no 
item 3.2.2.

Figura 42 - Reservatório de Jati, no Eixo Norte, sendo construído. 
A água subirá futuramente até a linha em que o morro foi 
desmatado. 

Foto: Carolina Sacconi. Jati (CE), setembro de 2017.

Figura 43 - Reservatório de Jati, no Eixo Norte, sendo construído. 
A água subirá futuramente até a linha em que o morro foi 
desmatado. 

Foto: Andrea Muner. Jati (CE), setembro de 2017.

Figura 44  – Reservatório de Jati sendo construído. 

Foto: Carolina Sacconi. Jati (CE),  setembro de 2017.

Figura 45 - Açude receptor (já existente) Epitácio Pessoa, mais 
conhecido com “Boqueirão”, na Paraíba. 

Foto: Carolina Sacconi. Campina Grande, setembro de 2017.
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Pontes e passarelas

Em relação às travessias do PISF, essa 
grande infraestrutura que corta o território 
semiárido, foram previstas tanto pontes, 
para quando os canais cruzaram por 
exemplo com estradas (ver Figuras 51 e 
53), quanto passarelas, para interligar por 
vezes os lados do território que os canais 
dividiram (ver Figuras 51, 52, 54 e 55). 

Porém, conforme a Figura 50 demonstra 
em tabelas, a quantidade de travessias, 
em especial de passarelas, foi muito 
pequena, uma vez que no Eixo Leste, que 
possui 220 km, foram previstas apenas 
dezenove passarelas, o que significa em 
média 11 km entre cada passarela, uma 
distância muito longa para um pedestre.

No Eixo Norte essa média é pior ainda, 
uma vez que ele possui 402 km e foi 
prevista uma quantidade de passarelas 
semelhante ao outro Eixo, vinte 
passarelas, o que dá uma média de 20,1 
km entre passarelas.

Isso reitera a característica dessa obra 
ter se tornado um elemento abrupto 
na paisagem, uma vez que, dada a 
quantidade de passarelas, se tornou um 
objeto bastante intransponível. Além 
disso, quando essa acessibilidade é 
permitida, funciona apenas como uma 
transposição do canal, sem que as 
pessoas possam se apropriar e usufruir 
daquela infraestrutura. Uma relação 
apenas visual, uma presença forte e uma 
ausência de conectividade com aquele 
espaço vivido. 

Figura 50 – Pontes e passarelas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016, p. 18.

Figura 47 – O Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com (PISF) inserido na topografia da região, com limites de 
municípios e estados. 

Elaboração: Ana Carvalho e Carolina Sacconi, 2018. Fonte: IBGE, 
2016; MI, 2018; Natural Earth, 2018. 

Figura 48 – Túnel no Eixo Leste. 

Foto: Ana Carvalho. Monteiro (PB): setembro de 2017.

Figura 49 – Seções tipo dos túneis do PISF. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – R32 – Relatório Síntese de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental. São Paulo: ENGECORPS/HARZA, 
2000b, p. 189.

de túneis é maior pois visivelmente a 
topografia é mais acidentada, conforme 
a Figura 47 demonstra, dada a Chapada 
do Araripe que o Eixo cruza. Também 
no Eixo Norte, foi projetado o túnel 
Cuncas I, o maior da América Latina 
para transporte de água, com 15km de 
extensão (MI, 201843; MI 201644).

Em campo (ver Figura 48), foi visível nas 
obras do PISF que se tratava de um solo 
rochoso, o que se confirmou também 
pelos detalhes apresentados no Relatório 
Síntese de Viabilidade Técnico-Econômica 
e Ambiental da Transposição do rio 
São Francisco (BRASIL, 2000b, p. 189), 
conforme a Figura 49 a seguir apresenta. 
Sobre essa formação geológica do 
semiárido e as características hídricas 
dessas regiões mais rochosas, Suassuna 
(2001, s/p) explicou:

O Escudo Cristalino, que representa 
cerca de 70% da área semiárida 
nordestina, é constituído por solos 
geralmente rasos, nos quais as 
rochas que lhes dão origem estão 
praticamente à superfície, chegando 
a aflorar em alguns pontos. [...] 
Um rio que corre sobre o cristalino 
apresenta-se, na época das chuvas, 
com muita água, e, dependendo 
do volume de água caído, com 
enchentes descomunais. Uma vez 
encerradas as chuvas, volta ao seu 
leito normal, diminuindo a vazão 
paulatinamente e, em determinada 
época do ano, interrompe o seu 
curso. É um rio temporário. O melhor 
exemplo a ser citado de um rio que 
corre sobre o escudo cristalino, na 
região semi-árida, é o Jaguaribe, no 
Ceará, considerado o maior rio seco 
do mundo (SUASSUNA, 2001, s/p)

43  Informações retiradas do site do Ministério da Integração 
Nacional, disponível em: <http://www.integracao.gov.br/web/
projeto-sao-francisco/entenda-os-detalhes>. Acessado em 26 
de agosto de 2018.

44  BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016.
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O PISF até 2018 comprava a energia 
através de seu Operador Federal, que era 
a Codevasf, para abastecer as estações 
de bombeamento e demais usos por 
meio de sua rede de transmissão própria 
(LTs), que envolve sua própria e algumas 
subestações (SE). Essa infraestrutura 
elétrica dentro do PISF não pertencia à 
CHESF, mas sim ao MI.45

Como o bombeamento de água gasta 
muita energia elétrica para fazer 
funcionar as bombas, foi estudada a 
possibilidade de o próprio PISF ser 
um gerador de energia hidrelétrica. 
Desta forma, o projeto considerava 
duas Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCH) dentro do sistema do PISF, isto é, 
aproveitando a água reservada em Jati 
e Atalho para recuperar um pouco do 
gasto de energia de se transpor as águas 
até o Ceará e dessa forma reduzir o custo 
de operação do sistema. Elas estavam 

45  Entrevista realizada com o arquiteto Andrei Almeida, 
funcionário da empresa Engecorps, no dia 19 de dezembro de 
2018, por e-mail, em São Paulo.

previstas para com capacidade final de 
49MW e 18,5 MW respectivamente. 

Porém, segundo o engenheiro Andrei 
Almeida,46 da empresa Engecorps, 
que continuava envolvida ao projeto, 
prestando consultorias para o MI em 
2018, essas usinas não foram equipadas, 
tendo sido executadas apenas as obras 
civis das usinas. Ao não gerar energia, 
o maior custo operacional do PISF se 
tornou o da compra de energia da CHESF. 
Almeida47 estima que foram gastos 
aproximadamente R$ 131.000.000 só de 
energia em 2018 para operar o sistema, 
lembrando que somente o Eixo Leste 
havia sido inaugurado para testes.

Como a questão da energia ainda era 
uma questão em aberto no PISF em 
2018, mesmo que em plena fase de 
pré-operação do Eixo Leste e vésperas 

46  Entrevista realizada no dia 19 de dezembro de 2018, por 
e-mail, em São Paulo.

47  Entrevista realizada no dia 19 de dezembro de 2018, por 
e-mail, em São Paulo.

Figura 56 – Linhas de transmissão. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do 
nordeste setentrional – PISF em mapas. Brasília: Ministério de 
Integração, abril de 2016. p. 19

Linhas de transmissão

Segundo o Relatório Final dos Projetos 
Executivos do Lote A - Volume 1 - Texto 
Descritivo - Tomo I (BRASIL, 2012, p. 
85), que foi desenvolvido pela empresa 
Engecorps, contratada pelo Ministério 
da Integração Nacional (MI), relatório a 
partir do qual todos os demais projetos 
executivos foram desenvolvidos, as 
estações elevatórias de bombeamento 
da água (EBs)  foram planejadas para 
serem alimentadas por subestações 
(SE), demarcadas na Figura 56 como 
SE-N1, SE-N2 e SE-N3 no Eixo norte, 
e SE-E1, SE-E2, SE-E3, SE-E4, SE-E5 e 
SE-E6 no Eixo Leste. Estas subestações 
seriam supridas eletricamente através 
de linhas de transmissão provenientes 
do sistema da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco (CHESF), ou seja, 
das hidrelétricas do vale do rio São 
Francisco. As subestações foram 
locadas na margem direita dos canais, a 
cerca de 80 m a montante das estações 
de bombeamento, conforme ilustram 
as Figuras 57 e 58.

Figura 51 – Desenhos técnicos de passarelas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Projeto de 
Transposição de águas do rio São Francisco para o Nordeste 
Setentrional – R32 – Relatório Síntese de Viabilidade Técnico-
Econômica e Ambiental. São Paulo: ENGECORPS/HARZA, 
2000b, p. 234.

Figura 52 – Foto aérea de passarela no Eixo Leste.

Fonte: Google Earth, 2019.

Figura 53 – Ponte de carros que cruza um trecho da Transposição. 

Fonte: MAISONNAVE, Fabiano; PRADO, Avener. “Nordeste 
– Crise do Clima – Seca histórica já dura seis anos e ameaça 
tornar-se regra no semiárido”. São Paulo: Folha de São Paulo, 
25 de abril de 2018. 

Figura 54 – Passarela no Eixo Leste, com rampa e escada. 

Foto: Andrea Muner. Monteiro: setembro de 2017.

Figura 55 – Passarela no Eixo Leste, com rampa e escada. 

Foto: Engenheiro Francisco Mota (Engenheiro da gerenciadora 
Arcadis Logos, que está contratada pelo Ministério da 
Integração Nacional (MI) e responsável pela execução da obra). 
Monteiro: setembro de 2017.  
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Um trabalho de campo foi realizado50, 
em setembro de 2017, nos estados 
da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Em 
campo, foram percorridos 1500 km entre 
os estados acima citados e o enfoque 
da viagem foi dado ao Eixo Leste, que 
havia sido inaugurado no início do 
mesmo ano e se encontrava em período 
de pré-operação. O Eixo Norte naquele 
momento se encontrava paralisado. 
Conforme a Figura 59 ilustra, visitou-
se trechos e canteiros da obra, açudes 
existentes e em construção, cidades 

50  Equipe constituída pela mestranda Carolina Sacconi e duas 
graduandas bolsistas do Programa Unificado de Bolsas (PUB), 
Ana Carvalho e Andrea Muner, todas estudantes da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

A presença-ausência da obra 
no território

3.2.2 

Figura 57 – Subestação no Eixo Leste.

Fonte: Google Earth, 2019.

Figura 58 – Subestação vista a montante de uma estação 
elevatória no Eixo Leste. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017. 

Figura 59 –  Imagem do sistema da transposição, em verde, 
e em destaque marrom as cidades visitadas no trabalho de 
campo em 2017. (Sem escala).

Pesquisa e elaboração: Andrea Muner e Carolina Sacconi, 2017. 
Fontes: Ministério da Integração Nacional, 2017; IBGE, 2010.

de conclusão das obras do Eixo Norte, 
o governo federal estava estudando 
alternativas para a redução da utilização 
de energia do sistema a partir de 
fontes renováveis como a solar e eólica 
(IICA, 2018),48 com apoio do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e financiamento do 
Banco Mundial. Talvez esse tenha sido um 
dos poucos problemas de execução e de 
falta de definição da operação do sistema 
que pode eventualmente gerar uma 
melhora da matriz do projeto. Isso porque, 
com a redução do consumo de energia 
pelo sistema, possivelmente poderá ser 
reduzida a tarifa da água cobrada pelo PISF 
aos estados receptores, dado que o custo 
com energia representa cerca de metade 
do custo operacional, que é repassado aos 
consumidores finais pela tarifa.49

48  Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA). Uso de fontes renováveis de energia para o Projeto de 
Integração do Rio São Francisco. Brasília: 30 de julho de 2018. 
Disponível em: <http://www.iica.int/pt/content/uso-de-fontes-
renováveis-de-energia-para-o-projeto-de-integração-do-rio-
são-francisco>. Acessado em: 19 de dezembro de 2018.

49  Entrevista realizada com o arquiteto Andrei Almeida, 

Notas gerais sobre o item 3.2.1

Através das cartografias e detalhes 
técnicos, não seria possível compreender 
como se deu efetivamente essa obra na 
realidade. Em campo, trata-se de uma 
obra surpreendente por seu porte e 
abrangência territorial. Esse esforço de 
ilustrar o funcionamento e a inserção da 
Transposição do rio São Francisco no 
território foi importante para compreender 
de que tipo de obra estamos falando, uma 
obra que transforma e intervém com 
magnitude no território, no sentido de 
que transformou paisagens, interrompeu 
fluxos e se tornou uma infraestrutura 
pouco acessível e passível de ser 
apropriada e relacionada com o entorno.

Também foi importante compreender 
quais resultados espaciais e territoriais 
gerados por cada decisão técnica na hora 
da execução obra. Ou seja, o que significa 

funcionário da empresa Engecorps, no dia 19 de dezembro de 
2018, por e-mail, em São Paulo.

essas estruturas de grande dimensão, o 
que significa esse sistema, que apresenta 
transformações ou até mesmo riscos às 
pessoas que se aventuram a conhecer 
aquela infraestrutura. Trata-se, em suma, 
de um sistema que não foi proposto para 
se relacionar com seu entrono, embora 
seu impacto no espaço seja marcante, 
notável, contundente.

É justamente dessa “presença-
ausência” gerada a partir da construção 
da obra na região, do chamado nordeste 
setentrional, que o próximo item 3.2.2. 
tratará. A partir de materiais levantados 
em campo, reiterados com notícias e por 
vezes confrontados com algumas ações 
previstas nos PBAs, pretendeu-se ilustrar 
como essa obra passa pelo território e se 
relaciona com seu entorno.

(Campina Grande – PB, Monteiro – PB, 
Sertânia – PE, Custódia – PE, Salgueiro – 
PE, Cabrobó – PE) e a Terra Indígena dos 
Trukás (PE). 

A viagem, que durou nove dias, contou 
com o apoio do Ministério de Integração, 
que concedeu equipe e automóvel para 
o acompanhamento dos deslocamentos; 
da Universidade Federal de Campina 
Grande (PB), que fez uma carta-convite 
às alunas da pesquisa e as receberam 
no campus; de lideranças da Terra 
Indígena Truká, que as hospedaram 
por dois dias em Cabrobó (PE); além 
de todos os demais entrevistados, que 
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vezes, sua presença se fez não pela obra, 
mas pela água, o que também gerou 
transformações socioespaciais. 

Os estudos de caso foram: a cidade 
de Campina Grande, seu papel na 
Transposição e a discussão em torno 
da gestão de recursos hídricos; o açude 
do Boqueirão, a escala da infraestrutura 
do PISF e o entendimento da obra pela 
população; o rio Paraíba perenizado, 
transformando o cariri; monteiro na 
mídia pela conclusão do Eixo Leste e a 
não conclusão completa dos PBAs.

Figura 60 – Cartografia do Cariri Paraibano, do rio paraíba e dos 
açudes existentes sendo abastecidos pelas águas transpostas. 
Pesquisa e elaboração: Andrea Muner e Carolina Sacconi, 2017. 
(Sem escala).

Fontes: Ministério da Integração Nacional, 2017; IBGE, 2010.

Campina Grande: o papel do 
racionamento de água na cidade 
(e região) para a finalização 
do Eixo Leste e a gestão dos 
recursos hídricos como um tema 
cotidiano

se disponibilizaram para as conversas 
e fornecimentos de informações. 
Foram entrevistados entidades 
governamentais em instância federal, 
estadual, municipal; população atingida; 
população beneficiada; especialistas em 
recursos hídricos que já trabalharam no 
projeto de Transposição e especialistas 
de recursos hídricos que são professores 
universitários; funcionários de indústrias 
locais, comerciantes e prestadores de 
serviço. Ao todo, foram realizadas vinte 
e uma entrevistas em campo e, tanto 
previamente quanto posteriormente 
ao campo, foram realizadas outras 
dez entrevistas, que contribuíram não 
apenas para a preparação da viagem, 
mas também para outras questões da 
pesquisa.51 As entrevistas não foram 
feitas com um questionário padrão, 
mas sim com um método qualitativo, 
perguntas de acordo com a função e 
possível envolvimento do entrevistado 
com o projeto ou com a obra.52

Para o trabalho de campo, foram 
priorizadas cidades do Eixo Leste, 
justamente porque ele se encontrava em 
fase de pré-operação, enquanto que o 
Eixo Norte se encontrava com as obras 
paralisadas. Por isso, as entrevistas 
abrangeram desde o processo da obra, 
também das transformações no território, 
até as questões mais atuais daquele 
momento, das questões relacionadas ao 
período de teste de funcionamento, de 
início de abastecimento, da gestão dos 
recursos hídricos e das expectativas e 

51  No total, desde o início da pesquisa foram realizadas trinta 
e uma entrevistas, que foram listadas ao final desta dissertação.

52  Por exemplo, às comunidades rurais, Vilas Produtivas 
Rurais, habitantes das cidades impactadas pela obra, Terras 
Indígenas etc., ou seja, a população atingida e afetada, 
perguntou-se sobre o processo de implantação da obra e 
transformação em cada lugar, além de retomar um pouco sobre 
a participação do entrevistado nas audiências públicas. Aos 
técnicos, perguntou-se ou sobre o processo de planejamento 
ou sobre o andamento da obra. Aos políticos, dependendo se 
era vereador, perguntava-se sobre o processo de implantação 
da obra – em se tratando de ex-ministro, ex-secretário, 
perguntava-se sobre o processo de planejamento e como 
a obra se relacionava a ele, se estava seguindo ou não, os 
problemas de execução. Por ser um projeto que possui uma 
interdisciplinaridade muito expressiva, os assuntos às vezes 
também eram muito relacionados à especificidade da função 
ou envolvimento daquele entrevistado em relação ao projeto 
e à obra, dessa forma, as pesquisadoras tiveram que fazer o 
exercício de relacionar aquele assunto específico ao que ele 
significava no processo de planejamento.

receios em relação ao projeto. 

O objetivo deste item foi o de evidenciar 
como a obra se relacionou com os distintos 
assentamentos, aglomerados urbanos e 
territórios ao longo de seus eixos. Para 
isso, foram escolhidos alguns estudos de 
caso, sejam situações-tipo, sejam locais 
específicos, com distintas características 
entre si, para evidenciar as diversidades 
do que existe ali naquela região e as 
consequências e transformações a 
partir da inserção da obra no território. 
O conceito aqui utilizado para fazer 
essa análise, conforme foi apresentado 
na introdução dessa dissertação, é 
o da presença-ausência (LEFEBVRE, 
1983), par dialético que vai ser usado 
para explorar criticamente a obra, 
articulando as distintas relações desta 
obra com os espaços por onde passou, 
fossem físicas, subjetivas, diretas ou 
indiretas. A presença-ausência da obra 
no território indica as contradições entre 
o processo de concepção de projeto, 
de planejamento, de execução da obra, 
da ação do estado e da inserção da 
territorial do PISF.

As situações apresentadas aqui 
constituem um quadro temporário, 
entrevistas feitas em um determinado 
momento da obra, que, conforme 
mencionado acima, ainda não estava 
concluída, portanto entrevistas feitas 
em um contexto de uma obra que 
estava em execução, de um projeto em 
implantação, mas que serviu para se 
refletir sobre o como foi esse processo. 

Tratou-se de uma obra regional, que 
tem implicações territoriais (poder e 
espaço) dada sua presença impactante 
nos espaços, gerando transformações 
espaciais e sociais. Ao mesmo tempo, 
sua ausência espacial pela não-
entrega, ou por não atender a todos, 
ou sua ausência pelas decisões de 
funcionamento igualmente geraram 
efeitos, dada a forte presença da mesma 
durante séculos no ideário da população, 
como a grande solução para a seca. Às 

Localizada no Agreste da Borborema 
(conforme demonstra a Figura 60), a 
cidade de Campina Grande, que desde 
o século XVII era entreposto comercial 
importante que interligava o litoral ao 
sertão (LIMA et al, 2013, p. 15), se tornou 
nos dias de hoje o segundo maior 
município do estado da Paraíba, depois 
de João Pessoa, um polo regional que 
contém cerca de 407.472 habitantes 
(IBGE, 2018) e com um salário médio 
mensal de 2.1 salários mínimos (IBGE, 
2016).53 

A Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), criada em 2002, foi 
sediada na capital do município e 
intensificou o caráter da cidade como 
centro universitário, um processo que foi 
sendo construído desde a fundação da 
Escola Politécnica da Paraíba (Poli), em 
1952, na gestão do presidente Getúlio 
Vargas. A implantação da Politécnica 
acelerou o desenvolvimento da cidade, 
promovendo mudanças econômicas, 
sociais, culturais e urbanas, atraindo 
outras universidades e tornando 
Campina Grande uma cidade que atrairia 
cada vez mais estudantes de vários 
estados do país (UFCG, 2017).54

Localizada em uma das regiões mais 
secas do Brasil, o cariri paraibano (ver 
Figura 58), Campina Grande não possui 
nenhuma fonte hídrica perene, natural 
para seu abastecimento (ver Figura 61). 
Desde 1957, o município de Campina 
Grande passou a ser abastecido pelo 
açude Epitácio Pessoa, que assim como 
qualquer outro açude no semiárido, 
tem variação do seu volume conforme 
o regime de chuvas. Dessa forma, 

53  Os dados comparativos de renda dos municípios 
brasileiros podem ser acessados na página do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e especificamente os do município de Campina 
Grande está disponível em: <https://cidades.ibge.gov.
br/brasil/pb/campina-grande/pesquisa/19/29765>. 
Acessado em: 19 de dezembro de 2018.
54  Informações extraídas do site da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), disponível 
em: <http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_
imprensa/mostra_noticia.php?codigo=19438>. 
Acessado em: 19 de dezembro de 2018.
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Figura 62 – Famílias que tinham condições de pagar por algum 
sistema de armazenamento de água, como uma cisterna, 
puderam passar pela longa crise hídrica de Campina Grande 
com mais tranquilidade. 

Fonte: Globo Rural. “Água da transposição do São Francisco 
traz também frustrações e disputas”. S.L.: Globo Rural, 19 de 
novembro de 2017.

Figura 63 – Notícia de jornal sobre famílias afetadas pelo 
racionamento. 

Fonte: FILHO, Junot Lacet. “Moradores têm água apenas uma 
vez por semana em Campina Grande”. Jornal da Paraíba, 6 de 
novembro de 2015. 

Figura 61 - Foto satélite de Campina Grande, uma cidade média 
e centro regional do agreste paraibano. 

Fonte: Google Earth, 2018.

ao longo dos séculos, o crescimento 
demográfico em especial da cidade de 
Campina Grande se tornou um impasse 
para esse sistema de abastecimento e 
gerou diversas crises hídricas. Em sua 
penúltima crise, na década de 1990, o 
projeto da Transposição foi retomado. 

Já no século XXI, quando o PISF já estava 
em construção, Campina Grande, em uma 
nova crise, impulsionaria a conclusão das 
obras do Eixo Leste, que seria concluído 
às pressas, diferentemente do Eixo 
Norte (que se encontrava com as obras 
paralisadas) salvando a cidade e região 
de um grande colapso hídrico (REGO, 
2017, informação verbal).55 

Dessa forma, em Campina Grande, a obra 
do PISF se fez presente de forma muito 
forte, mesmo que indiretamente, através 
do elemento que motivou sua execução: 
a água transposta. Indiretamente, pois 
ali, tanto na cidade quanto no município 

55  Entrevista realizada com o Prof. Janiro Costa Rego, no dia 
04 de setembro de 2017, em Campina Grande. Sobre o Professor 
Janiro Costa Rego: “Possui graduação em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal de Pernambuco (1976), mestrado 
em Engenharia Civil [C. Grande] pela Universidade Federal da 
Paraíba (1981) e doutorado em Recursos Hídricos Hidrologia e 
Hidráulica pela Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
(2012). Atualmente é Professor Associado da Universidade 
Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de 
Engenharia Sanitária, com ênfase em Recursos Hídricos. 
Atuando principalmente nos seguintes temas: mananciais 
subterrâneos e superficiais, manejo, região semiárida” 
– Informações retiradas da Plataforma Lattes, disponível 
em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?id=K4788000Z6>. Acessado em: 19 de dezembro de 2018.

em geral, a obra não passava fisicamente, 
mas se fez presente cotidianamente na 
expectativa da chegada da água como a 
solução para uma crise hídrica extrema. 

Enquanto as águas do PISF não 
chegavam, Campina Grande entrou em 
um racionamento que durou dois anos e 
oito meses. Nesse período, os que tinham 
dinheiro para armazenar água (ver Figura 
62) passavam bem pelos dias de seca e os 
que não tinham, passavam de quatro dias 
sem e três com água na semana (REGO, 
2017, informação verbal;56 JÚNIOR, 
OLIVEIRA, 2017, informação verbal),57 
intervalo sujeito a variações, conforme 
notícia de jornal ilustrada na Figura 63.

Para o Professor Janiro Costa Rego, o 
racionamento resultava da má gestão 
da bacia hidrográfica regional (REGO, 
2017, informação verbal)58 e essa 
discussão sobre a gestão hídrica se 
tornou um tema cotidiano para quem 
habitava a cidade. A Transposição 
do rio São Francisco, obviamente, 
foi incorporada nessas discussões, 
uma vez que a obra estava em curso, 

56  Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 2017, em 
Campina Grande.

57  Entrevista concedida por família de classe média residente 
de Campina Grande, Sr. Salvino de Oliveira Júnior e sua esposa, 
Síria Maria Dantas Oliveira, no dia 4 de setembro de 2017, em 
Campina Grande.

58  Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 2017, em 
Campina Grande.

além de ser um projeto histórico, que 
permanecia no imaginário da população 
como o projeto que solucionaria a seca 
(BARROS, 2014, p. 25).

Assim, quando a água transposta 
chegou, apesar de ter salvado o 
município de um colapso hídrico, se 
instaurou uma grande polêmica em 
torno da suspensão do racionamento. 
Uma parte da população foi contra a 
suspensão do racionamento enquanto 
o açude Epitácio Pessoa não ficasse 
totalmente cheio. Outras, em especial as 
famílias que mais sofriam com a seca e 
especialistas que compreendiam como 
deveria funcionar o PISF, defendiam a 
suspensão do racionamento (REGO, 
2017, informação verbal).59 Após essa 
polêmica, mesmo com as águas do 
PISF já abastecendo Campina Grande e 
região, o racionamento sofreu algumas 
retomadas e cancelamentos. 

Esse tipo de polêmica existiu muito 
em razão da falta de entendimento não 
apenas da população, mas inclusive 
de gestores públicos mal informados, 
em relação ao funcionamento do PISF, 
conforme será apresentado no item a 
seguir sobre o açude Epitácio Pessoa. 

59  Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 2017, em 
Campina Grande.
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Figura 66 – Diagrama para efeito de ilustração do tamanho do 
reservatório Epitácio Pessoa, aproximadamente equivalente 
ao tamanho do reservatório de Guarapiranga, em São Paulo. 
O diagrama foi feito a partir de uma foto de 2009 do Boqueirão, 
quando o reservatório se encontrava com cheio em 93% de sua 
capacidade (AESA, 2009). 

Elaboração: Carolina Sacconi, 2019. Fonte: (AESA, 2009; Google 
Earth, 2018; Google Earth, 2009).

Figura 67 – Diagrama explicativo sobre o conceito de 
sinergia hídrica, que resumiria o funcionamento da obra, mal 
compreendido pela população de Campina Grande. (Sem 
escala).

Elaboração: Carolina Sacconi, 2019. Fonte: REGO, 2017, 
informação verbal; SARMENTO, 2017, informação verbal; 
MACEDO, 2017, informação verbal.

O açude Epitácio Pessoa, conhecido 
por Boqueirão, era um açude já 
existente que foi incorporado pelo 
sistema do PISF, se tornando o açude 
final do Eixo Leste. Foi o primeiro 
reservatório a recepcionar as águas do 
São Francisco, as reencaminhando à 
Estação de Tratamento de Gravatá, em 
Queimadas, que serve a toda a Campina 
Grande e seus dezenove municípios. O 
reservatório se encontra em uma das 
regiões mais secas do Brasil, o cariri 
paraibano (ver Figura 58, apresentada 
no item anterior). Ao longo do percurso 
da cidade foi possível avistar as enormes 
tubulações (ver Figuras 64 e 65) que 
passam cortando a paisagem para levar 
a água para o abastecimento da região.60 

O açude de Epitácio Pessoa é um 
reservatório enorme, que tem a 
capacidade de armazenar 411.686.287 
m3 de água (AESA, s/d)61 e ocupa uma 
área de 2680 ha (DNOCS, s/d)62, que, a 
título de ilustração, seria o equivalente 
a uma área ocupada por 2680 campos 
de futebol, ou então aproximadamente 
do mesmo tamanho que a represa de 
Guarapiranga,63 que tem 2660 ha, como 
ilustra a Figura 6664 a seguir.

A ausência da compreensão do 
funcionamento da obra causou polêmica 
sobre o abastecimento de Campina 
Grande, pois a água transposta pelo PISF 

60  Saem do açude Epitácio Pessoa cerca de 3,37m³/s de água 
diariamente para abastecimento da região.

61  Informação retirada do site da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba (AESA), disponível em: <http://
www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/monitoramento/ultimos-
volumes/>. Acessado em: 15 de dezembro de 2018.

62  Informação retirada do site do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), disponível em: <https://www.
dnocs.gov.br/barragens/boqueirao/boqueirao.htm>. Acessado 
em: 15 de dezembro de 2018.

63  A represa de Guarapiranga é um reservatório que faz parte 
do segundo maior sistema de água da Região Metropolitana, 
localizado nas proximidades da Serra do Mar, no município 
de São Paulo e faz divisa com os municípios de Itapecerica da 
Serra e Embu-Guaçu. O sistema Guarapiranga é proveniente 
da represa Guarapiranga (formada pelos rios Embu-Mirim, 
Embu-Guaçu, Santa Rita, Vermelho, Ribeirão Itaim, Capivari e 
Parelheiros) e da Represa Billings (Rio Taquacetuba), produzindo 
15 mil litros de água por segundo e abastece 4,9 milhões de 
pessoas das Zonas Sul e Sudoeste da Capital (https://www.
nivelaguasaopaulo.com/guarapiranga).

64 Informação retirada do site da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba (AESA), disponível em: <http://
www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/monitoramento/volume-
acude/?id_acude=531>. Acessado em: 15 de dezembro de 2018.

Boqueirão: a presença da água 
e a ausência de entendimento 
da obra pela população

Figura 64 – Açude Epitácio Pessoa. 

Foto: Carolina Sacconi, 05 de setembro de 2017.

Figura 65 – Tubulação que sai para abastecer Campina Grande 
da estação de tratamento de água, que por sua vez é abastecida 
pelo açude Epitácio Pessoa. 

Foto: Carolina Sacconi, 05 de setembro de 2017.
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A Transposição proporcionou uma 
presença-ausência muito transformadora 
no rio Paraíba e seus arredores. Tratava-
se de um rio que era intermitente, um rio 
que desaparecia e voltava nos períodos 
de chuva, localizado em uma das regiões 
mais secas do Brasil, o cariri paraibano, 
e cuja ocupação e cultura de seu entorno 
se fazia em função dessa característica. 
Com a execução da obra do Eixo Leste, 
passou-se a desaguar a água transposta 
em seu leito natural (ver Figura 69), 
tornando o rio Paraíba artificialmente 
perene (ver Figura 68), reconfigurando-se 
trajetos, acessos, cotidianos, atividades, 
abastecimento. 

O rio perenizado, por um lado, trouxe 
problemas de inserção do novo 
projeto, como de tornar inacessível 
travessias feitas antes pelo leito seco 
do rio (ver Figura 70), deixando, por 
exemplo, crianças sem acesso às 
escolas (MENEZES, 2017, informação 
verbal).69 A responsabilidade desse tipo 
de adequação de acessibilidade que o 
rio Paraíba perenizado demandou não 
estava clara, conforme explicou o Sr. 
Cajó, vereador da cidade de Monteiro: 

[...] a própria comunidade fez de 
madeira uma pontezinha, para 
criança atravessar, pra ela poder 
pegar um ônibus do outro lado 
do Rio. E ai a gente verificou, o 
município verificou, foram sete ou 
oito passagens molhadas. Ai a gente 
georreferenciou, fui ao ministério 
público estadual, tivemos audiência 
com o Governo do Estado, depois 
mandamos para o MI, que por sua 
vez realizou como resposta que era 
o Governo do Estado que era para 
fazer essas coisas – Informação 
verbal concedida em entrevista 
pelo vereador Cajó, no dia 05 de 
setembro de 2017, em Monteiro.

Por outro lado, a água trouxe muita 
alegria para a população, que se 
apropriou daquele rio agora abundante, 

69  Entrevista realizada com o vereador da cidade de Monteiro, 
Sr. Ricardo Jorge de Almeida Menezes, conhecido por Sr. Cajó, 
no dia 6 de setembro de 2018, em Monteiro.

Rio Paraíba perenizado:  
a obra que transformou  
o cariri paraibano

Figura 68 – Rio Paraíba, que agora é perene. 

Foto: Ana Carvalho. Rio Paraíba (PB), 05 de setembro de 2017.

Figura 69 – Desague do Eixo Leste no rio Paraíba, na cidade de 
Monteiro (PB). 

Fonte: Google Earth, 2019.

Esse conceito da sinergia hídrica, 
explicação do conceito do funcionamento 
hídrico do projeto, foi abordado nos 
documentos técnicos da Transposição 
do rio São Francisco e nas entrevistas 
realizadas para essa pesquisa, mas foi 
colocado de forma muito simplificada 
e nada clara no RIMA,68 documento 
que seria utilizado para a divulgação do 
projeto à população. 

Além dessa polêmica, ocorrida mais na 
cidade de Campina Grande, também 
houve alguns conflitos em relação às 
permissões de uso da água pelas pessoas 
que residem próximas ao Boqueirão, 
ou mesmo às margens do rio Paraíba, 
como será visto no próximo item. Ou 
seja, a presença da água, por um lado 
trouxe a solução para o colapso hídrico 
de uma das regiões mais secas do Brasil 
e, por outro, evidenciou os problemas 
de gestão, controle e implantação do 
projeto pelos governos, escancarando a 
ausência de entendimento generalizado 
em relação ao funcionamento do 
PISF, não apenas pela população, mas 
também por administradores públicos.

68  “Carimbado com suposta autoridade científica, o EIA-RIMA 
é o “guarda-chuva” de um amplo discurso político que comporta 
interesses de várias clientelas (BOURDIEU, 2003) e que será 
utilizado em partes conforme a localização social do discurso 
e o que está em jogo nas lutas por legitimação. Tratando-se de 
um documento longo, na prática pouco acessível à população 
em geral, importará vários exercícios de tradução, recortes, 
seleção de destaques, omissões e representações cartográficas, 
que serão construídas a favor dos interesses específicos dos 
grupos que a veiculam e disputam interpretações/visões 
sobre o projeto. É, contudo, o melhor ponto de partida para 
identificarmos a posição programática do Estado, a matéria-
prima sobre a qual serão produzidos e processados variados 
discursos” (BARROS, 2014, pp. 26-27). 

não foi prevista para a recomposição do 
volume total do açude, mas sim para 
garantir o nível mínimo que o reservatório 
demanda para o abastecimento da 
região. Esse cálculo da vazão do 
PISF, chamado de sinergia hídrica, já 
mencionado anteriormente, foi feito para 
que o mínimo de água fosse perdido por 
evaporação nos reservatórios, como seria 
o caso se o excedente de água transposta 
ficasse armazenada nos mesmos (REGO, 
2017, informação verbal;65 SARMENTO, 
2017, informação verbal;66 MACEDO, 
2017, informação verbal),67 conforme 
ilustra a Figura 67. Esse nível mínimo 
será alcançado a partir de uma retirada 
constante de água do São Francisco de 
26,4 m³/s, que depois será distribuída em 
porcentagens por estado. 

Sobre o conceito de sinergia hídrica do 
PISF, o engenheiro Rômulo Macedo, que 
participou da elaboração do projeto ao 
longo de três gestões distintas (Itamar 
Franco, FHC e Lula) explicou:

É maximizar a sinergia, porque as 
perdas são imensas pela evaporação 
[...] Um terço da água é utilizado 
e os outros dois terços da água 
que chega em média a cada ano 
[nos reservatórios] se divide entre 
perda de evaporação e vertimento. 
Em períodos de seca, os pequenos 
reservatórios secam e os maiores 
remanescem. A Transposição foi feita 
para resolver isso, essa é a filosofia 
do projeto. Ao invés de você perder 
por obrigação, pois o clima força isso, 
iremos usar essa água que a gente 
perde porque a gente tem a garantia 
da Transposição. Se faltar água, liga 
a torneira do rio São Francisco e 
está resolvido – Informação verbal 
concedida em entrevista pelo 
engenheiro Rômulo Macedo, no dia 
11 de setembro de 2017, em João 
Pessoa.

65  Entrevista realizada com o Prof. Janiro Costa Rego, da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no dia 04 de 
setembro de 2017, em Campina Grande. 

66  Entrevista realizada com o Prof. Francisco Jacome 
Sarmento, da UFPB, no dia 11 de setembro de 2017, em João 
Pessoa.

67 Entrevista realizada com o engenheiro Rômulo Macedo, no 
dia 11 de setembro de 2017, em João Pessoa.
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desde para o lazer (ver Figura 71, em 
que pessoas estão nadando no leito 
perene do Paraíba), até para atividades 
econômicas e consumo. Porém, essa 
apropriação, em especial relacionada à 
retirada de água, gerou problemas, de 
maneira que, segundo relatos de campo 
ou mesmo notícias de jornal,70 quando a 
água do São Francisco chegou, seu uso 
ainda não havia sido regulamentado e 
muitas bombas foram apreendidas.

Sobre a Transformação da paisagem e 
dos recursos hídricos que a presença da 
água do PISF gerou no Cariri, o Professor 
Janiro Costa Rego71 discorreu com muita 
sensibilidade, explicando que, por um lado, 
a água seria instantaneamente apropriada 
pela população, dada a raridade que era 
a abundância da água naquela região, 
como de fato ocorreu. Por outro lado, 
a obra teria sido pouco pensada nesse 
sentido, da apropriação, não apenas 
em relação às suas infraestruturas, que 
muitas vezes não são viáveis de serem 
utilizadas para outros fins como o lazer, 
mas também, em relação à gestão da 
utilização dos recursos, como seria o caso 
do rio Paraíba. Rego ainda observou que, 
mais do que a falta de recursos hídricos 
no semiárido, a seca sempre foi fruto de 
um problema de gestão desses mesmos 
recursos e com a Transposição isso não 
seria resolvido automaticamente, pelo 
contrário, significaria mais um desafio à 
administração e distribuição desse recurso:

O Cariri está como nosso Nilo, de 
repente perene! Porque os rios [no 
cariri] não são perenes! Aqui no 
Nordeste a partir da faixa da Zona 
da Mata, que é uma faixa que vai 
até no máximo 100 km daí para o 
interior semiárido, rio nenhum é 
perene. [...] Com exceção do São 
Francisco, justamente, que tem 

70  Exemplo sobre esses conflitos por retirada da água fora 
do permitido ao longo do sistema rio Paraíba – reservatório 
Epitácio Pessoa: MaisPB. “Vereador quer coibir desvios de água 
da transposição”. Campina Grande: 29 de novembro de 2018. 
Disponível em: <http://www.maispb.com.br/284306/vereador-
quer-coibir-desvios-de-agua-da-transposicao.html> . Acessado 
em: 19 de dezembro de 2018.

71  Entrevista realizada com o Prof. Janiro Costa Rego, da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no dia 04 de 
setembro de 2017, em Campina Grande. 

suas nascentes em outros pontos e 
atravessa o sertão seco. Mas os rios 
aqui, principalmente os do cariri, 
não chegam sequer ser classificados 
pela hidrologia de intermitentes. A 
hidrologia classifica os rios como 
perenes, intermitentes e efêmeros. 
Os perenes correm o ano todo, os 
intermitentes correm parte do ano e 
depois secam, e os efêmeros correm 
depois das chuvas.  Os nossos rios 
são efêmeros. Só quando chove, 
escoa, passou aquela água da 
chuva o rio abaixa e seca. E agora 
nós temos com a Transposição uma 
modificação muito grande, desde 
abril que nós temos o rio [Paraíba] 
perenizado. Nunca isso aconteceu 
[...] imagine os ribeirinhos, vendo 
essa água lá passando. Vai haver uma 
tendência a utilizar. Vai ser preciso 
muito cuidado com a fiscalização 
dessa água, do uso dessa água. A 
grande questão agora é a gestão 
dessa água – Informação verbal 
extraída de entrevista concedida por 
Prof. Janiro Costa Rego, no dia 04 
de setembro de 2017, em Campina 
Grande.

A partir do momento que o rio deságua 
no Paraíba, a distribuição e definição 
de usos possíveis da água é de 
responsabilidade do estado da Paraíba.72 
A decisão da AESA, apresentada na 
Reunião do Comitê da Bacia do Rio 
Paraíba, no dia 31/08/201773, foi de 
permitir a retirada do sistema,74 desde o 
rio Paraíba até o reservatório de Epitácio 
Pessoa, apenas para cultivo em lotes de 
até 0,50 ha por usuário, ou seja, o uso 
da água do rio São Francisco transposta 

72  Cada estado vai poder usufruir de uma porcentagem da 
vazão total retirada constantemente do rio São Francisco, que 
é de 26,4 m3/s, como informado pelo Ministério da Integração 
Nacional. Informação disponível em: <http://www.integracao.
gov.br/web/projeto-sao-francisco/vazao-e-uso-da-agua>. 
Acessado em 02 de fevereiro de 2018.

73  Informação obtida pela AESA, que forneceu a apresentação 
em PDF feita nesse dia.

74  Em novembro, a Agência Nacional de Águas (ANA) em 
consentimento com a Agência Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (AESA), publicou no Diário Oficial da 
União (DOU, 2018), a atualização da definição de uso das 
águas do sistema desde o rio Paraíba até o reservatório de 
Epitácio Pessoa. Os usos permitidos seriam: consumo humano, 
dessedentação animal, atividades de subsistência, irrigação 
localizada (microaspersão e gotejamento), área de cultivo 
limitada a 250 hectares, volume máximo diário de 25.920 litros 
ou até 0,5 hectares ou 5.000 metros quadrados por usuário e 
que a captação poderá ser de até 8,5 horas por dia, por usuário.

pode ser feito apenas por pequenos 
agricultores. Porém, reportagem do 
Globo Rural de novembro de 2017 
mostrou que há pessoas subdividindo 
seus lotes maiores que 0,5 ha e passando 
para nomes de parentes para poder 
irrigar suas plantações por completo.75

Em relação à execução do projeto 
e finalização do Eixo Leste, dada a 
urgência do momento, a obra não só foi 
acelerada, mas também foi alterada em 
sua concepção de funcionamento para a 
chegada mais rápida da água: ao invés de a 
Transposição abastecer até os açudes que 
estavam no percurso entre o desague no 
rio Paraíba e o açude de Epitácio Pessoa, 
desvios foram feitos nas barragens 
(conforme ilustra a Figura 72) para que 
a água da Transposição não precisasse 
encher o volume dos açudes até o nível 
mínimo de passagem para o próximo 
ponto, o que demoraria mais tempo. Com 
os desvios, a água chegou mais rápido ao 
açude final (Boqueirão) que abastece a 
região de Campina Grande.

Ou seja, ao mesmo tempo que os desvios 
salvaram Campina Grande e região, as 
comunidades localizadas às margens 
dos açudes anteriores ao Epitácio Pessoa 
(Boqueirão) abastecidos pelo rio Paraíba 
ficaram sem água. No imediatismo das 
questões emergenciais, o rio ficou cheio e 
os açudes ao longo de seu percurso, vazios. 

Portanto, a presença-ausência da água 
transposta no rio Paraíba se deu com a 
transformação da ocupação territorial 
a partir de um rio intermitente que se 
tornou perene; também se deu a partir 
das limitações do abastecimento e ao 
mesmo tempo com a abundância da 
água no cotidiano daquele território, com 
a transformação da paisagem, dos fluxos 
e acessos, das condições de plantio e da 
vida cotidiana do cariri paraibano.

75  Informação retirada de notícia, disponível em: <http://
g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/videos/t/
edicoes/v/agua-da-transposicao-do-sao-francisco-traz-tambem-
frustracoes-e-disputas/6297898/>. Acessado em 21 de dezembro 
de 2017.

Figura 70 – Estrada que foi inundada pelo rio Paraíba, agora 
perene. 

Fonte: Globo Rural. “Água da transposição do São Francisco 
traz também frustrações e disputas”. S.L.: Globo Rural, 19 de 
novembro de 2017.

Figura 71 – Pessoas nadando no rio Paraíba, agora perene. 

Fonte: Globo Rural. “Água da transposição do São Francisco 
traz também frustrações e disputas”. S.L.: Globo Rural, 19 de 
novembro de 2017.

Figura 72 – Desvio da água vinda da Transposição no açude 
de Camalaú, para a chegada mais rápida da água no açude de 
Boqueirão. 

Fonte: Globo Rural. “Água da transposição do São Francisco 
traz também frustrações e disputas”. S.L.: Globo Rural, 19 de 
novembro de 2017.
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impulsionado por um maior fluxo de 
pessoas e dinheiro. A consequência 
disso foi aumento do valor da terra 
e dos aluguéis (MENEZES, 2017, 
informação verbal).76 Ainda assim, em 
2016, o salário médio mensal era de 1.7 
salários mínimos, sendo que em 2006, 
ano anterior ao início da obra, era de 
1.5 salários mínimos (IBGE, 2018),77 
demonstrando que, apesar dessa 
circulação de fluxos de capital e pessoas, 
o dinheiro não ficou para a população.

Em entrevista com o vereador Ricardo 
Jorge de Almeida Menezes, conhecido 
por Sr. Cajó,78 ele contou que a 
expansão imobiliária se deu, antes da 
efetiva chegada da obra no município, 
a partir da especulação das pessoas 
com o cenário futuro que o PISF traria, 
como, por exemplo, da possiblidade de 
aquele perímetro em torno dos canais, 
ao passar pelo município, se tornar 
um perímetro irrigado assim como em 
Petrolina, com a possibilidade de haver 
interesses de estrangeiros nas terras 
futuramente. 

A expansão imobiliária já tinha 
em Monteiro [antes da obra], 
então houve especulação. Então 
o pessoal fica especulando que 
vai vir chinês comprar, que vai 
ser uma nova Petrolina, porque 
a água vai chegar. – Informação 
verbal concedida em entrevista 
pelo vereador Cajó, no dia 05 de 
setembro de 2017, em Monteiro.

Sr. Cajó também relatou que com a 
chegada da obra vieram trabalhadores 
de outras cidades, ou que já haviam 
trabalhado na obra em outros pontos, 
ou que queriam trabalhar. Com o fim 
majoritário das obras do Eixo Leste, 

76  Informação verbal, concedida em entrevista com o vereador 
Ricardo Jorge de Almeida Menezes (Cajó), realizada no dia 06 
de setembro de 2017, em Monteiro.

77  Os dados comparativos de renda dos municípios brasileiros 
podem ser acessados na página do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e especificamente os do município 
de Monteiro está disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/pb/monteiro/pesquisa/19/29765?ano=2006>. Acessado 
em: 19 de dezembro de 2018.

78  Entrevista realizada no dia 06 de setembro de 2017, em 
Monteiro.

Figura 75 – A inauguração oficial, feita por Michel Temer, foi 
marcada por protestos contra o presidente. Na foto, Francisco 
de Assis Filho levou à inauguração um papel com a foto de 
Lula e os dizeres: “Obrigado, Lula! O povo do Nordeste não lhe 
esquecerá”. 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 11 de março de 2017. Disponível 
em: <http://economia.estadao.com.br/galerias/geral,veja-a-
transposicao-do-rio-sao-francisco-na-paraiba,30697>. Acessado 
em 5 de janeiro de 2018.

Figura 76 – Lula e Dilma levam multidão de mais de 50 mil 
pessoas à inauguração do Eixo Leste em Monteiro. 

Fonte: Brasil de Fato, 19 de março de 2017. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2017/03/20/lula-e-dilma-
levam-multidao-a-inauguracao-da-transposicao-do-velho-
chico-na-paraiba>. Acessado em 5 de janeiro de 2018.

Monteiro é um município localizado no 
cariri paraibano, com cerca de 33.000 
habitantes (IBGE, 2018), cuja sede 
municipal é onde o canal do Eixo Leste 
da Transposição do rio São Francisco 
termina, desaguando no rio Paraíba 
(ver Figura 73). Por essa importante 
localização no sistema do PISF, a 
presença da obra na cidade fez com 
que Monteiro se tornasse uma cidade 
bastante protagonista na mídia sobre os 
acontecimentos em torno da chegada da 
obra: tanto em relação aos problemas 
decorrentes disso, quanto das vitórias, 
representadas por duas inaugurações 
diferentes do Eixo Leste. Conforme já 
mencionado no capítulo 2, uma foi feita 
pelo então presidente Michel Temer, 
no dia 10 de março de 2017 (ver Figura 
75), com participação de representantes 
institucionais e pouca população; e a 
segunda, nove dias depois, feita pelo ex-
presidente Lula, em 19 de março de 2017 
(ver Figura 76), que atraiu milhares de 
pessoas. Na época, a disputa política pela 
“autoria” do projeto e responsabilidade 
pela obra dividiu-se entre grupos ligados 
ao Partidos dos Trabalhadores e PMDB.

Além dessa importância política, trata-
se de uma das poucas cidades em que 
a Transposição gerou transformações 
físicas em seu tecido urbano diretamente, 
pois o Eixo Leste passa literalmente 
dentro da cidade. Mesmo que no 
perímetro urbano o Eixo tenha passado 
em túnel, ele causou algum impacto 
devido às desapropriações de 5 km que 
o canal gerou por onde passou, reiterada 
pela construção do canal de drenagem 
de água pluvial acima do túnel do Eixo 
Leste (ver Figura 74). Esse sistema de 
canais subterrâneos e superficiais, 
geraram uma barreira física na cidade e 
reduzindo significativamente o número 
de acessos na face norte de Monteiro. 

A chegada da obra trouxe gerou um 
crescimento do tecido urbano com 
novos empreendimentos (ver figura 
74 e também comparar as fotos aéreas 
das Figuras 77, 78,79 e 80 a seguir), 

Monteiro na mídia: a “conclusão” 
do Eixo Leste e os problemas de 
implantação dos PBAs

Figura 73 – Deságue do Eixo Leste no rio Paraíba. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), 06 de setembro de 2017.

Figura 74 – Canal de drenagem de agua pluvial urbana e novos 
empreendimentos no limite da cidade. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB): 05 de setembro de 2017.
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Figura 77 – Foto aérea via satélite de Monteiro em 2006. 

Figura 78 – Foto aérea via satélite de Monteiro em 2010.

Figura 79 – Foto aérea via satélite de Monteiro em 2016. 

Figura 80 – Foto aérea via satélite de Monteiro em 2018. 

Fonte: Google Earth.

muita gente ficou desempregada e 
outros passaram a trabalhar nessas 
construções de novas casas e 
empreendimentos:

Tem muita gente aqui de Custódia, 
de Sertânia. Então, Monteiro, 
10% ou 15% das pessoas tão 
desempregadas. Monteiro tem, 
hoje, muita construção de casas, 
então esse pessoal tá mais ligado à 
construção de casas, mas a gente até 
não sentiu muito. Eu usei um termo: 
“depressão pós transposição”, que 
foi o que aconteceu em Custódia, a 
cidade toda entrou em depressão, 
porque, foi feito um investimento 

muito grande durante a obra – 
porque o município recebe 5% de 
toda mão de obra, o ISS [...]. Mas a 
gente já vai começar a sentir que a 
transposição vai fazer falta.

Como se pode ver nas fotos de satélites 
apresentadas nas Figuras abaixo, entre 
2006 e 2010 a cidade parecia inerte no 
crescimento de seu tecido urbano. Já 
em 2016, é possível ver o canal cruzando 
a cidade e a faixa de terra desapropriada; 
e em 2018 alguns empreendimentos 
novos a noroeste do centro, do outro 
lado do canal.

Ou seja, assim como outros municípios 
que serão exemplificados mais adiante, 
Monteiro foi uma cidade que sofreu 
impactos morfológicos, para não 
mencionar os sociais, a partir do aumento 
de fluxos de pessoas e de capital na 
cidade. Além disso, a presença da obra 
se fez diretamente, cruzando seu tecido 
urbano para desaguar no Eixo Leste, 
diferentemente do que ocorreu na maioria 
das outras cidades, dado que evitou-se 
passar os canais por locais mais povoados 
(ALMEIDA, 2017, informação verbal).79

79  Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e 
arquiteto, Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, em São 
Paulo.
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Figura 84 – Foto do Eixo Leste com estrada ao lado do canal 
sendo utilizada para acessibilidade as máquinas da obra. 

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), 05 de setembro de 2017.

Figura 85 –  Caminhões-pipa se abastecendo no reservatório 
Barreiros (Eixo Leste), próximo à cidade de Sertânia. 

Foto: Andrea Muner. Sertânia (PE), 7 de setembro de 2017.

Figura 86 – População quando tem acesso à infraestrutura do 
PISF. 

Fonte: POLLO, Luiza. “Após três afogamentos, Helder Barbalho 
quer grades em transposição do S. Francisco”. São Paulo: O 
Estado de S. Paulo, 28 de março de 2017. 

Figura 81 – Diagrama para ilustrar a área desapropriada e a 
estrada ao longo dos canais. (Sem escala).

Elaboração: Carolina Sacconi, 2019. Fonte: BRASIL. Ministério 
da Integração Nacional. Programa de Indenização de Terras e 
Benfeitorias – PBA 07. Brasília: s.d., p.1.

Figura 82 – Foto aérea do Eixo Norte e áreas desapropriadas 
adjacentes. 

Foto: Google Earth, 2019.

Figura 83 – Foto do Eixo Leste com estrada ao lado do canal e 
área desapropriada e cercada ao lado. Grifos nossos.

Foto: Carolina Sacconi. Monteiro (PB), 05 de setembro de 2017.

Ao longo dos Eixos Norte e Leste, 
a presença dos canais é bastante 
dicotômica. Por vezes, se fez muito 
presente e se relacionou diretamente 
com quem lá habitava, por outras vezes, 
pareceu não se relacionar em absoluto 
com seu entrono, apesar de ser um 
elemento muito marcante e contundente 
por onde passou.

Ao longo de toda a extensão dos Eixos, 
foi desapropriada uma faixa de 200 m 
(ver Figuras 81 e 82) de terras ao longo 
dos canais, fazendo com que 25.000 
ha de áreas de imóveis rurais fossem 
atingidos (PBA-07, s.d., p.1). Essa faixa foi 
desapropriada tanto para a execução da 
obra, havendo uma estrada ao longo dos 
eixos para acessibilidade das máquinas 
e caminhões, quanto para manutenção 
e proteção dos canais construídos (ver 
Figuras 82, 83 e 84 para visualizar a 
estrada ao longo dos canais), havendo 
uma cerca demarcando esse limite de 
área desapropriada, sem maiores destinos 
para essas terras posteriormente à obra 
finalizada. 

Nos locais onde não havia cerca, o que 
ocorreu muitas vezes nos reservatórios, 
a interação da população com a obra foi 
inevitável, de maneira que a população 
os acessava ou para pegar água (ver 
Figura 85) ou para tomar banho (ver 
Figura 86). Porém, tratava-se de uma 
interação que teria curto prazo, pois a 
água transposta deverá ser paga e não 
vai poder ser retirada assim livremente, 
como os caminhões da foto a seguir 
(Figura 85) estavam fazendo; ou uma 
interação proibida por ser perigosa, no 
caso de uso da água para banho, pois a 
infraestrutura do PISF não foi projetada 
para funcionar como áreas de lazer e 
convivência, de maneira que já houve 
alguns casos de morte por afogamento 
no momento em que as bombas do PISF 
foram automaticamente acionadas para 
bombear a água (POLLO, 2017).

Dessa forma, percebe-se o PISF como 
uma infraestrutura hidráulica cujo 

O entorno dos canais 
construídos
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município, no momento, está sendo 
muito bom, porque Sertânia, tem 
mais ou menos quatro açudes e eles 
estão cheios de água, e deu uma 
amenizada muito boa na questão 
de abastecimento de água [...]. 
Agora, uma preocupação nossa 
é de que forma que vai atender o 
pessoal da área rural. [...] a água já 
está passando e tem pessoas que 
tão precisando de água lá na sua 
propriedade… bem pertinho da 
Transposição. Há pontos em que a 
obra passa bem perto de casas, mas 
ainda assim essas são abastecidas 
por caminhão-pipa.

Segundo o mesmo PBA-15 (s.d., p. 12), 
as localidades priorizadas foram as 
populosas e aquelas menores e situadas 
próximas ao traçado do sistema adutor, a 
ser beneficiadas a partir dos reservatórios 
do PISF. As comunidades com mais 
dificuldade de serem abastecidas a 
partir do canal ou dos reservatórios 
do sistema, segundo o mesmo PAB-
15 (s.d., p.12) deveriam ter soluções 
alternativas de abastecimento a serem 
estudadas, de maneira que fossem 
contempladas. Porém, em nenhum 
momento essas soluções alternativas 
ficaram claras para essa população em 
campo, população rural esta que talvez 
fosse a mais vulnerável, no sentido de 
estar mais isolada de infraestruturas 
e muitas vezes sendo famílias muito 
pobres, sem muitas alternativas para 
além de esperar a chuva, ou fazer um 
poço artesiano, quando as condições da 
terra e financeiras permitissem. 

Contraditoriamente, tendo essas 
condições, essas famílias rurais situadas 
nas imediações dos canais depararam 
com uma infraestrutura hídrica construída 
para transportar uma água cara, como 
já mencionado no capítulo 2 através do 
depoimento do engenheiro Irani Ramos83 
e, independente do tipo de impacto que 
elas sofreram, direto ou indireto, esteve 
colocada uma questão como pano de 
fundo em todos os casos: o PISF propõe 
um desenvolvimento regional para 
quem? Como funcionará a distribuição 
de água? Quanto ela vai custar? Um 
desenvolvimento que é voltado para o 
abastecimento das cidades, mas como ele 
acontece ao longo dos canais? Apesar do 
PBA-18, de “Apoio e Fortalecimento dos 
Projetos de Assentamentos Existentes 
ao Longo do Canal”, que propôs garantir 
o acesso a água a essas cidades para o 
consumo doméstico, a dessedentação 
dos animais e garantir condições 
mínimas (infraestrutura e apoio técnico) 
necessárias à pequena irrigação, onde e 
como isso ocorreria, não ficou claro, não 
foi cartografado e tampouco esgotariam 

83  Informação concedida em entrevista no dia 20 de março de 
2017, em São Paulo, por Skype.

o que se chama de um desenvolvimento 
regional.

A seguir, alguns questionamentos do Sr. 
Bó sobre essa inserção pretendida do 
PISF, descrita nos PBAS, que trouxeram 
uma série de dúvidas à população que 
habita as áreas afetadas:

De que forma essa água também vai 
ser distribuída nos rurais também. 
Porque, o que a gente sabe, é que 
num raio de 5 km todos vão ser 
abastecidos. Vão vir com água 
encanada na casa das pessoas. Tem 
que ver, não só a questão da água 
no consumo humano, da família, 
e como também a questão dos 
animais e também da produção. Ou 
se Sertânia vai usar essa água só 
para o consumo humano, ou para a 
produção. A exemplo de Petrolina, 
de Salgueiro, naquela região o 
pessoal usa para a produção. [...] E 
a evaporação é muito grande dessa 
água; os canos a céu aberto, os 
açudes cheios de água, a infiltração 
e evaporação da água é muito 
grande. Se não usar aquela água, 
ela vai evaporar e infiltrar. E ai? O 
pessoal como é que fica? Precisando 
de água para produzir... porque não 
tem melhoria na qualidade de vida 
sem produção.

Ou seja, os programas mais territoriais, 
ou seja, os que trataram da questão 
fundiária, de apoio ao abastecimento e 
da produção agrícola, pareceram ações 
pontuais e limitadas, pouco claras, e não 
um verdadeiro plano de desenvolvimento 
regional, no sentido de um generoso 
aproveitamento da infraestrutura que 
o PISF ali representaria. Tratou-se de 
uma obra de uma obra que intervém 
de modo contundente no território, 
desapropriando muitas famílias, 
transformando a paisagem, alterando 
fluxos. O próximo item tratará das Vilas 
Produtivas Rurais, vilas destinadas aos 
reassentados pela obra, assentamentos 
onde também se previa o incentivo à 
agricultura familiar promovida pelo PISF, 
talvez o programa, teoricamente, mais 
próximo ao que seria um projeto de 
desenvolvimento regional para os mais 
vulneráveis. Mas o que se viu na prática 
também teve limitações nesse sentido, 
como veremos a seguir.

1,5 km, secaram. A gente identificou 
em média 50 poços de pessoas que 
nos procuraram e que secaram [...]. 
Faz uns três anos que a gente alertou 
“olha tem uns poços que secaram”. 
Vem a fiscalização, identifica, vem 
refazer [...] Essa semana, teve um 
comunicado do MI dizendo que não 
vão mais fazer os poços porque 
vão fazer o abastecimento. Como 
vai demorar de dois a três anos, 
enquanto isso, fica o abastecimento 
por carro pipa. –  Informação verbal 
concedida em entrevista pelo 
vereador Cajó, no dia 05 de setembro 
de 2017, em Monteiro.

Sr. Bó também comentou sobre os 
poços que secaram e que não foram 
refeitos, além de outros impactos nas 
propriedades rurais da região, como 
a perda das cercas e a dificuldade em 
se criar animais a partir disso, uma vez 
que muitas famílias não têm condições 
financeiras de fazer esses reparos:

Em Sertânia, [a obra] removeu 
muitas famílias, secou poços das 
casas, boa parte das propriedades 
perderam a cerca e as famílias agora 
não conseguem criar animais. O 
sindicato está preocupado com as 
indenizações das famílias que não 
conseguem mais criar os animais.

O PBA-15 – “Apoio Técnico para 
Implantação de Infraestrutura de 
Abastecimento de Águas ao Longo 
dos Canais”82 relacionou duzentas 
e cinquenta e cinco localidades e 
povoados rurais situadas dentro da 
Área Diretamente Afetada (ADA) pelo 
PISF, nos quais, segundo este PBA, 
vivem cerca de nove mil quinhentas e 
cinquentas famílias e aproximadamente 
quarenta e cinco mil pessoas, que seriam 
abastecidas pelas águas transpostas 
(PBA-15, s.d., p. 4). Entretanto, essa lista 
foi pouco (ou nada) divulgada, fazendo 
com que em campo muitas pessoas 
questionassem se seriam abastecidas, 
como evidencia o depoimento abaixo 
Sr. Bó. Além disso, em um universo de 
doze milhões de pessoas que, segundo 
o EIA-RIMA (BRASIL, 2004, p. 9), 
seriam atendidas pelo PISF, conforme 
já mencionado no capítulo 2, 45 mil 
pessoas não representando nem 10% do 
abastecimento por essa água transposta, 
o que reforça que a prioridade do PISF 
seria de atender as cidades do “Nordeste 
Setentrional”, sendo muito pertinente 
essa dúvida dos moradores rurais. Ainda 
nas palavras de Sr. Bó, 

[...] a questão do impacto no 

82  BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Apoio Técnico 
para Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas 
ao Longo dos Canais – PBA-15. Brasília: s.d. Disponível em: 
<http://www.integracao.gov.br/documents/10157/3675235/
PBA15.pdf/eac4b747-889c-4c08-896d-9ad64ecc5c72>. Acessado 
em 02 de novembro de 2018.

funcionamento foi pensado para não 
comportar atividades além do transporte 
de águas do São Francisco, um projeto 
elaborado sem levar em conta os locais 
por onde atravessaria no sentido de 
sua habitabilidade, ou sem levar em 
conta as possíveis apropriações, apenas 
considerando seu isolamento com as 
áreas imediatamente habitadas para 
evitar esse tipo de interação.

Em relação aos estudos de ordem 
terriorial, na gestão FHC, através da 
elaboração dos Estudos de Inserção 
Regional (BRASIL, 2000a), conforme 
apresentado no capítulo 2, houve um 
levantamento dos programas públicos 
de irrigação, dos tipos de solo, dos tipos 
de produtores dessa região, entre outros 
levantamentos, com um viés bastante 
crítico aos modelos de produção que 
não fossem irrigados, condicionando 
a questão da instabilidade hídrica à 
existência da pobreza no semiárido. 
Porém, mais do que a questão hídrica, 
um dos grandes problemas que sempre 
foi protagonista da desigualdade social 
não apenas do semiárido, mas também 
em todo o Brasil, é a concentração de 
terras, poder e riqueza, resquícios ainda 
do período colonial brasileiro (OLIVEIRA, 
1985, p. 60). 

Diante disso, no projeto de Transposição 
vigente, a única ação perante a questão 
fundiária do PISF foi colocada através 
do PBA-19, referente ao “Programa 
de Regularização Fundiária nas Áreas 
do Entorno dos Canais”, cujo objetivo 
foi de regularizar as terras do entorno, 
um raio de 5 km a partir dos Eixos, de 
pessoas que não tinham seus terrenos 
registrados em cartório, situação que 
representava 26% das propriedades ao 
longo da Transposição (PBA-19, s.d., p. 
1). Porém, o texto do programa declarou 
que não tinha por objetivo controlar 
as pressões de mercado nessas 
regiões, que, com a Transposição em 
funcionamento, certamente ocorrerão 
e gerarão uma ocupação desigual do 
território, expulsando os mais pobres 
para longe dos canais.

[...] a expectativa gerada pela 
perspectiva de implantação do 
projeto na região provocará pressões 
sobre as áreas a serem beneficiadas, 
que se traduz, geralmente, no 
aumento da procura das terras 
mais próximas e mais aptas para o 
cultivo. Este fato pode gerar o êxodo 
de pequenos produtores (posseiros, 
pequenos proprietários e produtores 
sem terra) e o aumento repentino 
e exagerado do valor de venda 
dos imóveis rurais, caracterizando 
ações de especulação imobiliária 
na busca pela elevação artificial 
dos valores de eventuais processos 
de desapropriação, revenda 

posterior das áreas ocupadas ou 
ainda utilização produtiva das 
terras quando da incorporação 
dos benefícios previstos. Não se 
pretende com a execução deste 
Programa impedir a ocorrência de 
pressões sobre o mercado de terras 
da região, pois estas se configuram 
como inevitáveis, pois nada impedirá 
que os detentores dos imóveis, 
agora devidamente legalizados, 
cedam os seus direitos em troca de 
uma remuneração que considerem 
satisfatória. Busca-se sim fortalecer 
a posição principalmente dos 
pequenos posseiros das terras 
de boa qualidade cortadas pelo 
empreendimento frente às ações 
dos agentes do mercado de terras 
locais (PBA19, s.d., p. 2).

Em entrevista concedida para a 
presente pesquisa, o Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Sertânia, José Monteiro de Almeida, 
conhecido por Sr. “Bó” (Ver Figura 87), 
comentou que, mesmo antes que o 
PISF fosse concluído, já havia muita 
gente interessada nas terras, que por 
ainda não estarem recebendo as águas 
transpostas, permaneciam, todavia, 
baratas, processo que também ocorreu 
em algumas cidades, como Sertânia: 80

Já tem gente de olho já [nas terras 
em volta do canal]. Não tem muito, 
porque a água ainda não começou a 
distribuição. Mas quando começar, 
eles começam a chegar. Porque 
terra aqui é barato por enquanto. 
[...] E tem pessoas da própria cidade 
mesmo que está comprando já 

80  Informação verbal concedida em entrevista com o 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sertânia, 
José Monteiro de Almeida, Sr. “Bó”, realizada no dia 07 de 
setembro de 2017, em Sertânia.

Figura 87 – Foto da entrevista com o Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Sertânia, José Monteiro de Almeida, 
ou Sr. “Bó”. 

Foto: Andrea Muner. Sertânia: 07 de setembro de 2017.

para ganhar dinheiro na frente – 
Informação verbal concedida em 
entrevista concedida pelo vereador 
Cajó, no dia 05 de setembro de 2017, 
em Monteiro. 

Por vezes a presença do canal impactou 
indiretamente algumas zonas rurais, ou 
seja, sem passar por suas propriedades 
diretamente e forçá-las a saírem de lá, 
mas as afetando de alguma maneira. 
Foi o caso de propriedades que haviam 
feito poços artesianos para captação 
de água e com a passagem dos canais, 
que por vezes se situam a 30 ou 40 
metros de profundidade abaixo do nível 
do solo, fazendo com que os poços 
secassem, drenando a água do subsolo 
para o sistema hídrico de drenagem 
do PISF.81 Segundo o vereador Cajó, o 
Ministério de Integração refez alguns 
poços, mas posteriormente suspendeu 
essa ação depois, alegando que 
haveria abastecimento com a água da 
Transposição. Enquanto a obra não era 
concluída, essas comunidades tiveram 
de ser abastecidas com carro pipa por 
um bom tempo:

Na zona rural você tem que ter poço. 
Chama-se poço artesiano, que são 
até 50 m de profundidade e é uma 
fonte de água que o pessoal usa. 
Um poço, particular, para você fazer, 
custa em torno de 3 mil reais. Para 
você botar as bombas fica em torno 
de 5 mil o conjunto do poço. [...] A 
água da transposição cortou. Tem 
locais que o canal passa com 30, 40 
metros de profundidade. Ai o que 
acontece? Os poços no raio de 1 ou 

81  Informação verbal concedida em entrevista com o vereador 
Ricardo Jorge de Almeida Menezes (Cajó), realizada no dia 06 
de setembro de 2017, em Monteiro.
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Figura 88 – Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Norte, meta 1. 

Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a. 

Figura 89 – Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Norte, meta 2. 

Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a.

Figura 90 – Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Leste. 

Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a.

O PBA-0884 do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco, referente ao Programa 
de Reassentamento das Populações, 
indicou que 25 mil hectares seriam 
desapropriados ao longo dos dois 
canais, atingindo 1889 propriedades 
rurais e reassentando 845 famílias 
(PBA-08, s.d., p.3). Para reassentar a 
população impactada e que optou por 
ser reassentada e não indenizada, foram 
construídas dezessete Vilas Produtivas 
Rurais (VPRs), localizadas dentro de uma 
faixa de 2,5 km ao longo dos canais, 
sendo quinze no Eixo Norte (ver Figuras 
88 e 89) e 2 no Eixo Leste (ver Figuras 90).

No projeto das VPRs cada família 
reassentada receberia dois lotes: um lote 
de 1 ha irrigado com as águas transpostas 
para a promoção da agricultura familiar; 
e um lote “seco”, de 4 ha, ou seja, 
sem infraestrutura para irrigar. Neste 
segundo, o lote seco, ainda haveria uma 
casa de alvenaria para a família morar. 
Veja-se na Figura 91 um exemplo de 
planta da VPR Uri, em Salgueiro (PE), em 
que em azul turquesa são os lotes secos, 
onde cada família teria uma casa e em 
marrom, os lotes irrigados. 

Em relação a todas as VPR terem 
como objetivo a agricultura irrigada 
como modo de produção das famílias 
reassentadas, o Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Sertânia 
(PE), José Monteiro de Almeida, Sr. 
“Bó”, criticou a proposta do Ministério 
da Integração Nacional no sentido de 
que, para a elaboração deste plano, as 
famílias não haviam sido consultadas 
sobre como e o que elas teriam afinidade 
e vontade de produzir:

Eu acho assim, que tem que ter um 
planejamento, uma capacitação, 
uma conscientização daqueles 
produtores para realmente ver o que 
eles querem produzir. Tirar um grupo 
de interesse, na verdade… porque, 

84  Os trinta e oito PBAs podem ser encontrados no site 
do Ministério da Integração Nacional, na página do PISF, 
disponível em: <http://www.integracao.gov.br/web/projeto-
sao-francisco/38-programas-ambientais>. Acessado em: 29 de 
outubro de 2018.

As Vilas Produtivas Rurais 
(VPRs) à espera da água 
prometida

às vezes, tem pessoas que não 
querem trabalhar com irrigação. Tem 
pessoas que às vezes quer trabalhar 
com criatório de animais e precisa 
de um manejo reprodutivo, manejo 
sanitário, a questão da alimentação 
do animal. Tem gente que pode 
querer trabalhar com artesanato. É 
interessante ver a questão do grupo 
de interesses, para se capacitar 
naquilo que realmente se quer 
produzir. E isso não está sendo feito 
– Depoimento supracitado.

Para essa pesquisa, foram visitadas duas 
Vilas Produtivas Rurais em 2017, uma 
no Eixo Norte, a Vila Uri (ver Figura 92), 
próxima à cidade de Salgueiro (PE), que 
fora construída havia 7 anos, e outra 
no Eixo Leste, a Vila Lafaete (ver Figura 
93), próxima à cidade de Monteiro (PB), 
que era mais recente, funcionando há 
aproximadamente dois anos. Em ambos 
os casos, foi possível perceber que a 
Transposição transformou em absoluto 
a vida daquelas pessoas, que haviam 
deixado suas antigas casas e modos de 
vida para trás, vivendo em um modelo de 
comunidade rural novo para elas. Apesar 
disso, também em ambos os casos, 
inclusive na VPR próxima à Monteiro 
(PB), onde as águas do São Francisco já 
corriam, o cultivo do lote irrigado ainda 
não existia, pois a água ainda não tinha 
sido levada para lá. 

Ou seja, muito embora aquelas pessoas 
tenham optado por viver o modo de 
vida que a Transposição havia proposto 
e formado o grupo de pessoas que 
promoveria grande parte da agricultura 
familiar oficialmente promovida pelo 
Projeto, o plano até então não havia 
sido concretizado, fazendo com que a 
espera pela água ora viesse por meio de 
frustração, ora por meio de esperança. 
Era a Transposição presente na vida 
daquelas pessoas de forma muito 
transformadora, porém incompleta no 
que havia sido proposto.

Olha, é maravilhoso. Você morar 
no sertão central, nunca imaginar 
que um dia fosse passar o Rio São 
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assistente social Helena Barros,

Toda família está recebendo o 
correspondente a um salário 
mínimo e meio para se manter. Na 
próxima inovação prevista, vai ser 
um salário. Quando eles receberem 
o sistema, que está previsto para 
daqui a um ano, ela passa a ser meio 
salário mínimo durante seis meses.

Sobre o processo de adaptação, os 
moradores da VPR Lafaete contaram que 
foram realizadas reuniões participativas 
e de capacitação dos reassentados pela 
gerenciadora. Alguns comentaram estar 
muito contentes com a nova morada, 
pois antes possuíam casas de barro e 
na VPR eram de alvenaria. Outros não 
eram proprietários do local de onde 
foram removidos e com a VPR agora 
possuíam “seu pedaço de terra”. Porém, 
muitos disseram que o processo de 
remoção foi doloroso, ver suas casas, 
que eles próprios haviam construído, 
às vezes há mais de 60 anos, sendo 
derrubadas. Também comentaram sobre 
uma dificuldade de se adaptar ao novo 
modo de vida em comunidade, com 
casas próximas umas das outras como 
ocorre nas vilas, já que antes moravam 
de forma mais isolada.  Além de terem 
perdido suas casas e se distanciado 
do modo de vida que levavam, 
muitas haviam investido em maiores 
infraestruturas para suas residências, 
como por exemplo, a construção de 
poços artesianos, plantações e reformas.

Já na VPR Uri (PE), que já existia há sete 
anos no momento da entrevista, os 
depoimentos recolhidos trouxeram alguns 
elementos relacionados às transformações 
da concepção territorial que a VPR teria, 
justamente por conta dessa longa espera 
da água e a não implantação da produção 
agrícola irrigada. Diferente da VPR Lafaete, 
dessa vez não houve acompanhamento de 
ninguém da gerenciadora, o que tornou os 
depoimentos dos moradores mais livres. 

Barros, da gerenciadora Arcadis Logos, em entrevista concedida 
no dia 06 de setembro de 2017, em Monteiro.

Sobre o processo de elaboração do EIA-
RIMA e a participação da população, a 
Sra. Marinelma comentou que ela ia às 
reuniões marcadas próximas ao local 
de onde hoje é a VPR para participar das 
audiências. Entretanto o processo não era 
participativo, os moradores se sentiam 
inibidos de contrapor os organizadores 
e que foi um processo impositivo. A 
necessidade de sair de suas casas para 
que a obra passasse, como é de praxe 
nesse tipo de empreendimento, também 
não foi uma opção:

Eles vieram e empossaram nossa 
terra para o projeto. E não tinha 
como você dizer não, porque a gente 
tinha que sair de lá. Eles precisavam 
da área, né? – Informação verbal 
concedida em entrevista por Sra. 
Marinelma, moradora da Vila 
Produtiva Rural Uri, em Salgueiro, 
no dia 9 de setembro de 2017.

Sra. Marinelma e seu marido nos 
contaram que, com a demora da 

Figura 95 – Reunião com moradores da Vila Produtiva Rural 
Lafaete. 

Foto: Andrea Muner. Monteiro (PB), 6 de setembro de 2017.

Entrevistamos a família da Sra. 
Marinelma (ver Figura 96), moradora 
da Vila Uri desde o início. Ela comentou 
que o Ministério da Integração Nacional 
naquele momento ia esporadicamente 
na VPR para acompanhar como andava 
o assentamento, muito embora o MI 
não tomasse providências em relação às 
transformações que vinham ocorrendo 
na VPR, conforme será descrito a seguir. 
Assim como na VPR em Monteiro 
(PB), a água ainda não havia chegado, 
principalmente pelo falo de que as obras 
do Eixo Norte não estavam finalizadas, 
de maneira que a comunidade estava 
sendo abastecida por poços ou carro 
pipa. Sra. Marinelma disse que, segundo 
o MI, os moradores da VPR só receberiam 
o curso técnico de irrigação quando 
a água chegasse, de maneira que, 
enquanto isso, eles viviam de plantações 
não irrigadas para subsistência, como 
viviam antes de serem reassentados 
pela obra de transposição. 

Figura 94 – Reunião com moradores da Vila Produtiva Rural 
Lafaete. 

Foto: Andrea Muner. Monteiro (PB), 6 de setembro de 2017.

Figura 91 – Planta da Vila Produtiva Rural Uri, em Salgueiro (PE), 
no Eixo Norte. 

Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2018a.
Figura 92 – Foto aérea da Vila Produtiva Rural Uri e o Eixo Norte, 
passando ao leste da VPR. 

Fonte: Google Earth, 2018.

Figura 93 – Foto aérea da Vila Produtiva Rural Lafaete e o Eixo 
Leste, passando a noroeste da VPR. 

Fonte: Google Earth, 2016.

Francisco aqui e irrigando, os seus 
filhos, isso é maravilhoso. Se a água 
chegar, vai melhorar a vida de muita 
gente – Informação verbal concedida 
em entrevista por Sra. Marinelma, 
moradora da Vila Produtiva Rural 
Uri, no município de Salgueiro, no 
dia 9 de setembro de 2017.

A visita realizada para essa pesquisa 
na Vila Produtiva Lafaete (PB),85 onde o 
Ministério de Integração se fazia mais 
presente que na VPR Uri (PE), por ser um 
assentamento recente, foi acompanhada 
por dois funcionários da gerenciadora 
Arcadis Logos,86 a assistente social 
Helena Barros e o engenheiro civil Marcus 
Leme. Como se trata de uma VPR em 
que a Helena Barros estava trabalhando 
com frequência, ela conseguiu reunir 
aproximadamente vinte moradores para 
a entrevista (ver Figuras 94 e 95). Porém, 
a conversa foi um pouco difícil, pois é 
possível que a presença de integrantes 
da gerenciadora, representando o 
Ministério de Integração, tenha inibido 
os moradores em dar algumas respostas.

Na conversa com os moradores na VPR 
Lafaete, os habitantes relataram um 
pouco sobre como se deu o processo de 
remoção feito pela obra, contando que 
receberam um aviso do governo federal 
de que a Transposição passaria por ali 
e, os que optaram por ser reassentados 
foram cadastrados em uma lista para 
o reassentamento nas VPRs. Enquanto 
as vilas eram construídas, receberam 
um auxílio moradia do governo federal 
de aproximadamente R$1254,00. Já 
morando na VPR, enquanto a água 
não chegava, como os moradores não 
podiam produzir com a agricultura 
irrigada, eles recebem um valor em 
torno de R$1320,00 para manutenção da 
vida na VPR. Quando a água chegar, esse 
auxílio será diminuído gradativamente 
até não haver mais.87 De acordo com a 

85  A visita à Vila Produtiva Rural Lafaete foi realizada no dia 06 
de setembro de 2017.

86  A empresa Arcadis Logos foi terceirizada pelo Ministério 
de Integração para o acompanhamento da obra, testes de 
operação do PISF, além de monitorar e implantar algumas 
ações dos Programas Ambientais em campo.

87  Informações concedidas pela assistente social, Helena 
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Ao longo do trabalho de campo, visitou-
se algumas cidades tanto do Eixo Leste, 
quanto do Eixo Norte. Foram elas: Campina 
Grande (PB), Monteiro (PB), Sertânia (PE), 
Custódia (PE), Salgueiro (PE), Cabrobó 
(PE) (ver Figuras 97 – municípios visitados 
no Eixo Leste – e 98 – municípios visitados 
no Eixo Norte). Em todas essas cidades, 
os relatos das diversas categorias 
entrevistadas – comerciantes, gestores 
públicos, professores, moradores 
beneficiados e impactados pela obra 
– tiveram semelhanças em relação 
às transformações e impactos que a 
construção do PISF causou. Com exceção 
à Campina Grande, um município mais 
estruturado economicamente, cuja 
capital é um polo universitário e regional, 
cujo salário médio mensal era de 2,1 
salários mínimos em 2016, os demais 
municípios possuíam uma economia 
mais frágil, representada por um valor 
mais baixo do salário médio mensal: em 
Salgueiro (PE), Custódia (PE) e Sertânia 
(PE) o salário médio era de 1,8 salários 
mínimos; em Monteiro (PB), de 1,7; em 
Cabrobó (PE), de 1,5 (IBGE, 2016). 

Com exceção de Campina Grande, 
que possuía uma população estimada 
de 407.472 habitantes (IBGE, 2018), os 
municípios visitados por onde a obra 
passou consistiam, em grande parte, em 
municípios também de portes parecidos, 
tendo Custódia (PE), Sertânia (PE), Cabrobó 
(PE) e Monteiro (PB) um pouco mais de 30 
mil habitantes (IBGE, 2018). Já Salgueiro, 
uma cidade um pouco maior que as 
demais, com uma população estimada de 
60 mil habitantes (IBGE, 2018), funcionando 
como um centro urbano regional, 
equidistante de quase todas as capitais 
nordestinas. Na cidade de Salgueiro ocorre 
o entroncamento de importantes obras de 
infraestrutura do Nordeste: o Eixo Norte 
da Transposição do rio São Francisco, 
a Ferrovia Transnordestina e duas 
importantes rodovias, a BR-116 e a BR-232, 
que cruzam a região de Norte a Sul, Leste 
a Oeste (ver Figura 98). Ainda assim, foram 
estas obras que moveram a economia do 
município nos últimos anos. 

Centros Urbanos e os impactos 
de uma grande obra em 
municípios de economia frágil

Figura 97 – Região de Sertânia, Custódia, Monteiro e a inserção 
da Transposição na região. (Sem escala).

Pesquisa e elaboração: Andrea Muner, Ana Carvalho, Carolina 
Sacconi, 2017. Fontes: Ministério da Integração Nacional, 2017; 
IBGE, 2010.

Figura 98 –  Salgueiro e o cruzamento de diferentes 
infraestruturas no município. (Sem escala).

Pesquisa e elaboração: Andrea Muner, Ana Carvalho, Carolina 
Sacconi, 2017. Fontes: Ministério da Integração, 2017; IBGE, 
2010.

seus vizinhos. Segundo ela, se houvesse 
maior controle e gestão do projeto das 
Vilas Produtivas Rurais (VPRs), isso seria 
evitado, como comentado no mesmo 
depoimento: 

[...] disse que a gente tinha que fazer 
denuncia oficial. Eu disse, vem cá, 
eu não vou pegar um vizinho meu, 
uma pessoa, e vou denunciar ele! 
Porque como é que eu vou ficar 
vista aqui? Você, do MI, sabe muito 
bem de quem são os lotes, sabe 
muito bem o lote que está sendo 
feito o loteamento de quem é. Já 
foi feita a reunião, já foi comentado 
sobre isso. Mas eles querem que a 
gente escreva, tire uma fotinho e 
dê para eles. Eu não vou fazer isso! 
Como é que eu vou fazer isso com 
uma pessoa daqui? E eu vou viver 
como aqui?

Apesar de todos esses problemas, Sra. 
Marinelma e sua família têm esperança 
de que quando a água chegar, a vida de 
todos ali irá melhorar. Seu marido apenas 
lamenta que o PISF poderá prejudicar 
ainda mais o rio São Francisco, “que 
está morrendo”. 88 

Essa esperança da família da Sra. 
Marinelma revelou algo que se passou 
com os demais entrevistados das VPRs: 
a dialética da presença-ausência da obra 
na vida dessas pessoas, que foram morar 
nas vilas estimulados pela promessa 
de uma melhora de vida, a partir do 
abastecimento da água transposta e da 
capacitação para se viver da agricultura 
irrigada. Com a não chegada da água, 
as famílias tinham condições de 

88  Entrevista realizada no dia 09 de setembro de 2017, em 
Salgueiro (PE), com Sra. Marinelma e família.

abastecimento semelhantes às de suas 
casas atingidas pela obra, por meio de 
carros-pipa ou poços artesianos, mas 
agora viviam de uma nova forma, uma 
nova ocupação territorial (em vilas), o 
que foi uma dificuldade para muitos, 
tanto pelo novo tipo de convivência com 
a vizinhança, quanto pela perda de muito 
do tinham construído na morada anterior.

Figura 96 – Sra. Marinelma e sua família na Vila Produtiva Rural 
Uri. 

Foto: Andrea Muner. Salgueiro (PE), 09 de setembro de 2017.

chegada da água e talvez com a falta de 
fiscalização do Ministério de Integração, 
a Vila estava sendo loteada aos poucos. 
Era a presença-ausência da obra, que 
havia transferido aquelas pessoas no 
espaço, com a promessa de uma forma 
de vida que não se concretizava por 
completo. E a vila, com a ausência da 
água, também agora se transformava 
em algo mais parecido a um loteamento 
rural, que estava sendo sub-loteado, 
do que com uma vila produtiva. Sra. 
Marinelma continua: 

No início não podia vender, era para 
sobreviver, como criador e agricultor 
mesmo. E aí, o pessoal que entrou, 
muitos, estão loteando... condição de 
criar, plantar também não está tendo 
muito mais. Hoje mesmo, para ser 
sincera, eu não estou muito satisfeita 
aqui não. Porque a gente não tem 
como sobreviver do que queremos 
viver, que é plantando e criando, 
principalmente. O espaço é muito 
pequeno.

Sra. Marinelma também contou que 
uma pessoa comprou uma parte do 
terreno de seu vizinho e fez um poço, 
sem consultar ou avisar ninguém. Isso 
apresentou um perigo aos animais da 
Vila, que corriam o risco de cair no poço, 
como ocorreu com uma vaca da Sra. 
Marinelma. Em uma das visitas feitas 
pelos representantes do Ministério da 
Integração Nacional (MI), ela comentou 
sobre esse problema e foi orientada 
de que teria de fazer uma reclamação 
formal por escrito e enviar ao MI. 
Porém, nem a moradora nem nenhum 
morador se sente à vontade em fazer 
tal reclamação formal, pois tem medo 
de criar constrangimentos e brigas com 
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Figura 99 – Municípios que foram contemplados pelo PBA-11 
e tiveram apoio técnico para elaboração de Planos Diretores 
para com ele se prevenir de alguns impactos com a chegada 
do PISF. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Integração Nacional. Apoio 
Técnico Às Prefeituras na Elaboração Dos Seus Planos 
Diretores – PBA-11. Brasília: s.d, p. 23.

que não tinham Planos Diretores a 
criar ações estratégicas que deverão 
ser implementadas pelo Poder Público 
visando o reforço da infraestrutura, 
serviços e dos instrumentos de gestão 
administrativa nas municipalidades 
consideradas, de modo a equipá-las 
para responder às possíveis demandas 
que advirão com a implantação do 
empreendimento, garantindo-se que as 
mesmas não afetem prejudicialmente 
a estabilidade dos centros urbanos 
envolvidos, assim como o bom 
desenvolvimento das atividades 
concernentes às obras (PBA-11, s.d., 
pp. 4-5). O PBA elencou nove cidades 
no Eixo Leste que seriam impactadas 
e não possuíam Plano Diretor, e vinte 
e quatro no Eixo Norte (ver Figura 99). 
Segundo o PBA-11, os Planos Diretores 
seriam elaborados essencialmente de 
forma participativa, com estímulo à 
participação cidadã (PBA-11, s.d, p. 7).

Apesar de o PBA-11 ter tido o objetivo 
de prevenir alguns dos inconvenientes 
da chegada do PISF, o documento 
colocou que, por outro lado, outros 
inconvenientes seriam de baixa 
previsibilidade ou de difícil controle, 
como a afluência de pessoas de fora em 
busca de emprego e a própria apreensão 
motivada, entre os habitantes locais, face 
às possíveis mudanças em suas rotinas 
pela presença das obras e, futuramente, 
a operação do empreendimento (PBA-
11, s.d., p. 2). Porém, trata-se de uma 
posição um tanto irresponsável do PBA-
11, uma vez que esses inconvenientes 
são os mais comuns e óbvios que 
ocorrem com a chegada de uma grande 
obra em pequenos municípios, como 
se o ir-e-vir de pessoas de fora das 
cidades não se relacionasse às questões 
de infraestrutura urbana e às políticas 
econômicas.

Apesar deste PBA-11, com os 
depoimentos coletados e também 
com a observação de cada cidade 
em campo, foi possível compreender 
que pouco foi feito em relação aos 

Esses municípios que não tinham uma 
economia bem estruturada sofreram 
impactos semelhantes a partir da 
passagem da obra por seus territórios, 
impactos esses relatados em entrevistas 
de campo (2017, informações verbais). 
Tais impactos incluem: aumento do 
preço dos aluguéis e da terra, como já 
exemplificado no item sobre Monteiro 
(PB); aumento do movimento no 
comércio e melhora na economia 
temporariamente, dado que a obra 
trouxe consigo muitos trabalhadores 
de fora; aumento de violência, uso de 
drogas e gravidez precoce; êxodo rural 
e imigração para essas cidades por 
conta da movimentação de capital que 
a obra trouxe; novos empreendimentos 
imobiliários e crescimento da malha 
urbana; endividamento com os novos 
empreendimentos e ofertas de crédito, 
entre outros. Um bom exemplo foi 
descrito pelo Sr. Aurivan dos Santos 
Barros, conhecido por Sr. Neguinho 
Truká (ver Figura 100), cacique do povo 

para fazer, os seus plantios. O cara 
tinha um pé de meia com o plantio 
e uma vontade de comprar um 
carro. Com o holerite da firma ele 
dava com o que ele tinha e ficava 
pagando o carro com o que ele 
recebia mensalmente. Quando ele 
foi desempregado, perdeu tudo. – 
Informação verbal concedida em 
entrevista pelo Cacique Neguinho, 
no dia 08 de setembro de 2017, em 
Cabrobó.

Esses são indícios bastante comuns 
dos efeitos de uma grande obra em um 
município que não é bem estruturado 
economicamente, desencadeando, 
durante aquele período, a circulação de 
mais pessoas, criando maior demanda 
por serviços e, portanto, gerando mais 
circulação de capital na cidade.

Prevendo isso, o PBA-11, referente 
ao “Apoio Técnico Às Prefeituras na 
Elaboração Dos Seus Planos Diretores”, 
foi elaborado para auxiliar prefeituras 

Truká, etnia indígena cujo território se 
localiza em Cabrobó, que narrou um 
pouco do que se passou na cidade do 
município:

O custo de vida do município subiu. 
As pessoas que pagavam R$ 40,00 
ou R$ 50,00 de aluguel começaram 
a pagar R$ 500,00 / R$ 600,00. Então 
muita gente teve que sair da sede 
do município, ir morar nas roças, 
fazer casebres de taipa que a gente 
chama aqui, que são as casinhas de 
barro, porque não tinha condição 
de continuar morando na sede do 
município. As pessoas, o cara que 
sempre trabalhou na agricultura 
e tinha o sonho de consumo de 
ter uma moto, de ter um carro, 
uma televisão, o que ele fez? Fez 
um currículo e foi trabalhar na 
Transposição porque as pessoas 
que passaram por aqui fazendo 
a propaganda da Transposição 
dizia que isso iria durar bastante 
tempo. Aqui quase ninguém tem 
financiamento de banco, então todo 
mundo tem seu próprio pé de meia 

impactos que a obra gerou. As cidades 
em que a obra já havia passado viviam 
uma espécie de “depressão pós 
Transposição”, nas palavras de Sr. Cajó, 
vereador do município de Monteiro 
(PB). Alguns empreendimentos parados, 
pessoas endividadas pois o fluxo de 
dinheiro havia diminuído, ou mesmo 
desempregadas. E quase nada daquela 
movimentação havia sido revertido em 
melhorias urbanas. É nessa direção 
que vai o comentário do Sr. Bó sobre a 
cidade de Sertânia:

Boa parte das pessoas que 
trabalhavam na obra voltaram para a 
zona rural. Ainda que alguns tenham 
passado a trabalhar como mototáxi 
ou foram para outra cidade em busca 
de emprego, a maior parte permanece 
desempregada. Uns voltaram para 
área rural, outros trabalham de 
mototáxi, outros vão embora, surgem 
as oportunidades, para outros 
municípios, outros estados. Mas uma 
boa parte, acho que mais de 70 ou 
80%, ficam desempregados. Variado 
de zona urbana ou de zona rural, meio 
a meio, na verdade. [...] E o pessoal foi 
embora. Poucos se fixaram [...] Mais 
de 90% foram embora. – Informação 
verbal concedida em entrevista 
pelo Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Sertânia, 
José Monteiro de Almeida, Sr. “Bó”, 
no dia 7 de setembro de 2017, em 
Sertânia.

Em Custódia ocorreu o mesmo. Segundo 
o proprietário de um posto de gasolina 
e de um hotel na cidade do município, 
que abriu esses empreendimentos 
durante a obra da Transposição, o PISF 
movimentou a economia local, proém 
a finalização da obra no município, 
também trouxe forte ocorrência de 
desemprego:

[...] a transposição foi um benefício 
muito grande, incentivou o mercado 
da construção civil, o mercado 
imobiliário, gerou emprego. [...] A 
obra melhorou o comércio da cidade, 
abriram novas lojas e muitas pessoas 
investiram em uma casa própria. 
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Figura 100 – Foto da entrevista com a Sr. Neguinho Truká. 

Foto: Andre Muner. Cabrobó (PE), 8 de setembro de 2017. 

Figura 101 – Foto da entrevista com a Sra. Maria Tumbalalá. 

Foto: Andre Muner. Cabrobó (PE), 8 de setembro de 2017.

hospital continua sem estrutura [...]. 
Pelo contrário, nós vimos crescer a 
questão da prostituição, as drogas, 
drogas que não se falava aqui em 
Cabrobó, hoje falam. Veio muita 
gente de fora. A exploração. A 
questão socioambiental piorou. Você 
hoje vê formiga dentro das casas, 
muita muriçoca, você vê animais 
que você nunca viu dentro da cidade. 
Com o desmatamento todinho 
do campo para fazer o canal da 
Transposição, vem um desequilíbrio 
ambiental grande. Você vê micos, 
camaleões, cobras. [...] – Informação 
verbal concedida em entrevista por 
Sra. Maria Tumbalalá, no dia 8 de 
setembro de 2017, em Cabrobó.

A seguir, a partir de fotos aéreas, fotos 
de campo e fotos do Google Street 
View, será ilustrado um pouco dessas 
transformações ocasionadas pela 
passagem do PISF nos municípios 
visitados por onde a obra passou e a 
“cara” desses centros urbanos. Uma vez 
que este item trata das transformações 
socioterritoriais nos centros urbanos por 
onde a obra passou, Campina Grande 
não será mostrada, pois não se trata de 
um município por onde a obra passou 
diretamente, conforme evidenciado em 
item anterior desse capítulo.

Em Cabrobó (PE), entre 2008 (Figura 102) 
e 2017 (Figura 103), também foi visível 
o crescimento do perímetro urbano da 
cidade, em especial no lado norte da 
cidade em relação à avenida principal. 

A seguir, a Figura 104 evidencia um lado 
mais antigo da cidade de Cabrobó (PE) 
em contraponto com a Figura 105, que 
evidencia esse bairro novo, que começou 
a expandir com a chegada da obra em 
2007. Pode-se ver que a cidade cresceu 
sem nenhuma infraestrutura urbana, sem 
pavimentação, sem equipamentos etc.

Lojas de móveis cresceram, vieram 
novas indústrias como de cimento, 
caçamba. [...] O valor dos imóveis 
aumentou, a prefeitura investiu em 
pavimentação, iluminação. [...] Mas 
com o fim da obra, houve muito 
desemprego, o fluxo de pessoas 
na cidade diminuiu. Houve uma 
“expansão física” da cidade, mas 
alguns empreendimentos pararam. – 
Informação concedida em entrevista 
com Sr. Albino, proprietário de posto 
de gasolina e de hotel na entrada 
da cidade de Custódia, no dia 7 de 
setembro de 2017.

Em relação a Cabrobó, Maria José 
Gomes Marinheiro, liderança indígena 
da etnia Tumbalalá, conhecida como 
Sra. Maria Tumbalalá (ver Figura 101), 
que também era diretora de uma 
escola pública em Cabrobó, relatou 
que o município não passou por 
planejamento nenhum para receber a 
obra. Segundo a liderança, o dinheiro 
que chegou na cidade através do grande 
fluxo de pessoas não foi revertido 
para infraestrutura urbana, como para 
escolas, hospitais etc. Maria Tumbalalá 
ainda disse que houve crescimento da 
prostituição e do uso de drogas, além 
da questão socioambiental ter piorado 
com o desmatamento da caatinga para 
se fazer o canal da Transposição, em que 
se pôde ver um desequilíbrio ambiental 
através da presença de animais que não 
se via antes na cidade. 

Eu acredito que [a Transposição] 
nenhum benefício pra Cabrobó 
trouxe. Se você procurar, o que é 
que tem que foi a Transposição que 
deixou pra Cabrobó, não tem. Não 
tem. Olhe, o município, eu acredito 
que não teve planejamento nenhum 
para receber. Porque, quando 
você faz um plano, você tem as 
ações e você tem as perspectivas 
de superação do que ficou. Então, 
qual foi a ação bem-sucedida, que 
teve êxito? Então, eu não vejo. Aqui 
em Cabrobó não foi ampliado um 
hospital, não foram ampliadas as 
escolas, não tem centros de arte, de 
produções, de cultura, ou produções 
de acolher jovens, não tem nada. O 
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Figura 104 – Foto de uma das avenidas principais da cidade de 
Cabrobó (PE), na parte mais antiga da cidade. 

Figura 105 – Foto de um bairro mais novo de Cabrobó (PE). 

Fonte: Google Street View, 2012.

Figura 102 – Foto aérea da cidade de Cabrobó (PE) em 2008. 

Figura 103 – Foto aérea da cidade de Cabrobó (PE) em 2018.

 Fonte: Google Earth.
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Figura 108 – Empreendimento residencial em Salgueiro. 

Figura 109 – Empreendimento residencial em Salgueiro. 

Figura 110 – Propaganda de empreendimento residencial em 
Salgueiro. 

Figura 111 – Loteamento em Salgueiro. 

Figura 112 – Conjunto habitacional promovido pelo programa 
Minha Casa Minha Vida (MCMV) em Salgueiro. 

Fotos: Miguel Antunes Ramos. Salgueiro (PE), agosto de 2013.

Figura 106 – Foto aérea da cidade de Salgueiro (PE) em 2007. 

Figura 107 – Foto aérea da cidade de Salgueiro (PE) em 2018. 

Fonte: Google Earth.

Em Salgueiro (PE), entre 2007 (Figura 
106) e 2018 (Figura 107) a cidade se 
expandiu em especial ao norte, em 
relação à BR 252 que corta a cidade de 
leste a oeste, mas também houve uma 
expansão ao sudeste da cidade. 

A seguir, algumas fotos desses novos 
empreendimentos em Salgueiro 
(Figuras 108, 109 e 111), visitados em 
um trabalho de campo realizado em 
2013. Pode-se observar que se tratava 
de empreendimentos muitas vezes 
destinados à classe média e média alta, 
trazendo alguns costumes residenciais 
com referenciais externos de formas 
de vida, referenciais externos à cultura 
da cidade. As Figuras 108, 109 e 110 
exemplificam um pouco esse tipo 
de empreendimento descolado da 
realidade da cidade: condomínios 
fechados, espaços de lazer cercados 
e elementos que poderiam trazer a 
imagem de uma habitação luxuosa, 
como a existência de duchas externas, 
piscinas, cercamentos etc. 

Na cidade também havia alguns 
empreendimentos realizados pelo 
programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV)89 (ver Figura 112), que nada tinha 
a ver com o impacto do PISF na cidade, 
mas com a política macroeconômica 
do governo Lula para o Brasil naquele 
momento, que investiu em construção 
civil, através do mesmo programa que 
promoveu o PISF: o PAC. Apesar desse 
programa habitacional do governo 
federal, era possível perceber que 
grande parte dos empreendimentos 
na cidade eram promovidos por 
empreendedores privados em que o 
público-alvo eram essas pessoas de fora 
que vinham trabalhar na obra. Muitos 
desses empreendimentos pareciam 
vazios quando o segundo trabalho de 
campo foi realizado para a presente 
dissertação, em 2017. 

89  O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi um 
programa lançado em 2009 pelo governo federal através do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja meta foi 
a construção de cerca de um milhão de casas para famílias 
com renda de até dez salários mínimos (Medida Provisória nº. 
459/2009).



163162

Em Custódia (PE), entre 2010 (Figura 
113) e 2018 (Figura 114), foi muito visível 
o crescimento da malha urbana da 
cidade com novos loteamentos em todo 
entorno do centro, em especial na borda 
nordeste, sudeste e sudoeste. 

Na Figura 115, a foto da avenida principal 
da cidade ilustra como se tratava de uma 
cidade pequena, de beira de estrada, que 
repentinamente recebeu alguns serviços 
que destoavam dos fluxos e usos que 
costumavam existir na cidade (como o 
grande o hotel à direita na foto da Figura 
115), frutos dos impactos do PISF na cidade.

Figura 115 – Foto da avenida principal de Custódia. 

Fonte: Google Street View, 2012.

Figura 113 – Foto aérea da cidade de Custódia (PE) em 2010. 

Figura 114 – Foto aérea da cidade de Custódia (PE) em 2018. 

Fonte: Google Earth.



165164

Em Sertânia (PE), entre 2010 e 2018 (ver 
Figuras 116 e 117) foi possível ver que a 
cidade se expandiu para o sentido norte 
da cidade, direção por onde também o 
Eixo Leste estaria passando (Figura 118).

A seguir, nas Figuras 119 e 120, fotos 
da cidade para ilustrar como o capital 
que passou pelo município junto com 
a obra não ficou na cidade, não se 
transformou em melhorias urbanas. 
Trata-se de uma cidade bastante pobre, 
com infraestrutura urbana precária. 

Figura 119  – Foto do centro da cidade de Salgueiro, próximo ao 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. 

Foto: Andrea Muner. Sertania (PE), setembro de 2017.

Figura 120 – Foto da avenida principal de Sertânia (PE). 

Fonte: Google Street View, 2012.

Figura 116 – Foto aérea de Sertânia (PE) em 2010. 

Figura 117 – Foto aérea de Sertânia (PE) em 2018.

Figura 118  – Foto aérea de Sertânia (PE) e do Eixo Leste 
passando ao norte da cidade, 2018.

Fonte: Google Earth.
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O crescimento do perímetro urbano em 
Monteiro (PB) também foi muito visível. 
Entre 2006 (Figura 121) e 2016 (Figura 122), 
o crescimento na borda sul da cidade foi 
grande, pois na borda norte o canal do 
Eixo Leste passou conformando de certa 
forma uma barreira a ser transposta, uma 
vez que o acesso à outra margem do canal 
mais ao norte ficou mais restrito, conforme 
é possível ver na Figura 122. Como já 
mencionado em item anterior desse 
capítulo sobre Monteiro, o canal limitou a 
quantidade de acessos ao norte da cidade, 
o que também provavelmente limitou a 
expansão da cidade para esse lado. 

Na Figura 123, é possível ver uma tomada 
da avenida principal da cidade feita pelo 
Google Street View, na qual, à direita, 
aparecem algumas casas mais antigas e 
uma mais ao fundo com aparência mais 
nova, que acabou de ser reformada, 
evidenciando-se esse movimento com a 
construção civil imobiliária que ocorreu 
com a obra.

Ou seja, a partir da observação dos centros 
urbanos dos municípios visitados por 
onde a obra passou, foi possível observar 
que as transformações que ocorreram 
naquelas cidades foram muito mais 
frutos de impactos próprios à passagem 
de grandes obras por municípios pouco 
estruturados socioeconomicamente, 
do que transformações causadas por 
ações do governo, seja em instância 
municipal ou federal. Isso significa que 
essas transformações se deram de 
forma abrupta e não coordenada, seja 
no crescimento urbano, seja nos tipos de 
empreendimentos (serviços, comércios, 
condomínios residenciais), de forma 
que esse fluxo de capital e dinheiro que 
passou por esses municípios não foi 
revertido em melhorias urbanísticas e 
sociais consistentes. Assim como chegou, 
foi embora, deixando muitos residentes 
das cidades por vezes endividados ou 
tendo seu negócios tornados obsoletos 
diante das novas dinâmicas econômicas 
desencadeadas nas cidades.

Figura 123 – Avenida principal em Monteiro. 

Fonte: Google Street View, 2012.

Figura 121 – Foto aérea da cidade de Monteiro (PB) em 2006. 

Figura 122 – Foto aérea da cidade de Monteiro (PB) em 2016. 

Fonte: Google Earth.
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e agrotóxicos, são derramados 
no rio, que está morrendo (CIMI, 
2005).94

Em entrevista95 realizada no âmbito da 
presente pesquisa, o cacique do povo 
Truká, Sr. Aurivan dos Santos Barros, 
conhecido por Sr. Neguinho Truká, 
já apresentado anteriormente neste 
capítulo, contou sobre como era a vida 
na região na sua infância, quando a 
vida era regrada pelas cheias do rio São 
Francisco. A degradação do rio se iniciou 
quando as hidrelétricas começaram 
a ser construídas pela Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), 
no fim da década de 70. Sr. Neguinho 
Truká comentou que não era contra a 
Transposição e muito menos contra levar 
água aos “vizinhos” que estão passando 
sede. Porém, era contra a forma como 
a obra foi sendo realizada, questionou 
o real destino dessa água transposta e 
falou sobre a revitalização do rio São 
Francisco que não está sendo feita:

A nossa briga não era para barrar o 
empreendimento, e sim para garantir 
a vida do rio. Uma coisa depende da 
outra, não tem como você rasgar 
700 km de canal, tirar uma água 
que já está em um fluxo baixo sem 
garantir que vai chegar mais água 
para manter até o nível que já tem. 
Sem contar com isso você tem os 
peixes que sobraram, algumas 
espécies menos novas que tem no 
rio, elas também vão junto com 
essa agua. A gente aqui já perdeu 
a lontra, o surubim, o dourado, as 
frutas da margem do rio, as árvores, 
todas as plantas medicinais que a 
gente tinha com índice de sobe e 
desce o que aconteceu? A margem 
do rio se tornou uma imensa salina! 
As enchentes eram justamente para 
lavar e deixar as terras férteis, para 
a gente produzir de forma orgânica 
sem utilizar nenhuma gota de 

94  A Carta Aberta dos Povos Indígenas de Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas e Bahia, elaborada em 2005, na página 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) está disponível 
em : <https://cimi.org.br/2005/03/23270> . Acessado em 4 de 
dezembro de 2018.

95  Entrevista realizada em Cabrobó, no dia 08 de setembro de 
2017.

Figura 124 – Região de Cabrobó (PE) e Floresta (PE), locais das 
captações dos Eixos Norte e Leste e as Terras Indígenas dos 
Truká e dos Tumbalalá, visitadas para essa pesquisa. (Sem 
escala).

Pesquisa e elaboração: Andrea Muner, Ana Carvalho, Carolina 
Sacconi, 2017. Fontes: Ministério da Integração Nacional, 2017; 
IBGE, 2010.

agrotóxico e veneno. E partir de 79, 
quando eles trancam Sobradinho a 
gente aqui já sofre esse impacto.  Aí 
depois começa a desaparecer toda a 
vida do rio. Então hoje o que a gente 
vive aqui já é uma parte morta do rio 
que a gente considera. – Informação 
verbal concedida em entrevista pelo 
Cacique Neguinho, no dia 08 de 
setembro de 2017, em Cabrobó.

No Relatório de Denúncia – Povos 
Indígenas do Nordeste Impactados com 
a Transposição do Rio São Francisco 
(TOMÁZ et al, 2008)96 foi relatado o 
desrespeito contra as etnias no processo 
de planejamento da obra, a fragilidade 
em torno das demarcações de terra dos 
povos impactados, que em sua grande 
maioria não possuíam demarcação:

Como muitos territórios inserem-se 
em áreas diretamente afetadas tanto 
pelo Projeto da Transposição quanto 
por outros empreendimentos 
desenvolvimentistas, os Povos 

96  Relatório de Denúncia – Povos Indígenas do Nordeste 
Impactados com a Transposição do Rio São Francisco, 
elaborado em 2008, pela Articulação dos Povos e Organizações 
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(APOINME), em parceria com a Associação de Advogados de 
Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia  (AATR), com o Núcleo 
de Estudos em Comunidades e Povos Tradicionais e Ações 
Socioambientais da Universidade do Estado da Bahia (NECTAS-
UNEB), com o Projeto Nova Cartografia Social do Brasil da 
Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e com o Conselho 
Pastoral dos Pescadores (CPP). Disponível no site do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI): <https://cimi.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/relatorio_impactados-transposicao-sao-
francisco.pdf>. Acessado em 4 de dezembro de 2018.

argumentam que o Governo não 
quer demarcar justamente para 
deixar essas áreas liberadas para as 
empresas. Povos como Tuxá, Truká 
e Pankararu, por exemplo, tiveram 
territórios demarcados a menor 
e aguardam há anos a revisão 
de limites pela FUNAI. Outros 
povos atingidos, a exemplo dos 
Anacé, Pipipã e Tumbalalá não têm 
nenhuma área demarcada enquanto 
a construção dos canais avança por 
eles (TOMÁZ et al, 2008, p. 31).97

Essa fragilidade jurídica em relação às 
demarcações gerou graves conflitos 
no processo de disputa pela aprovação 
da Transposição, como a perseguição 
de lideranças e a criminalização dos 
indígenas, conforme foi relatado tanto 
em entrevistas de campo quanto no 
relatório em questão: 

[...] a insegurança territorial, 
pela falta de demarcação e a luta 
contra a transposição do Rio São 

97  Relatório de Denúncia – Povos Indígenas do Nordeste 
Impactados com a Transposição do Rio São Francisco, 
elaborado em 2008, pela Articulação dos Povos e Organizações 
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(APOINME), em parceria com a Associação de Advogados de 
Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia  (AATR), com o Núcleo 
de Estudos em Comunidades e Povos Tradicionais e Ações 
Socioambientais da Universidade do Estado da Bahia (NECTAS-
UNEB), com o Projeto Nova Cartografia Social do Brasil da 
Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e com o Conselho 
Pastoral dos Pescadores (CPP). Disponível no site do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI): <https://cimi.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/relatorio_impactados-transposicao-sao-
francisco.pdf>. Acessado em 4 de dezembro de 2018.

O conflito com os povos indígenas talvez 
tenha sido uma das questões mais 
graves do processo de planejamento 
do PISF. Ao entrevistar lideranças das 
etnias Truká e Tumbalalá90 (ver Figura 
124, que localiza as terras indígenas das 
etnias entrevistadas em campo), que 
estiveram na frente da resistência contra 
as obras da Transposição, foi possível 
perceber que o que esteve em disputa 
nesse processo foram as formas de vida, 
uma disputa injusta, em que as formas 
de ocupar o território ou as formas de 
viver indígena foram desconsideradas 
no planejamento do PISF, como veremos 
a seguir.

Além de os canais terem atravessado 
diretamente e impactado os territórios 
do povo Truká, Tumbalalá e Pipipã (Eixo 
Norte e Leste), os povos ribeirinhos do 
rio São Francisco, tais como os Tuxá, 
Xucuru-kariri, Xocó, Kariri-Xocó, e outros 
próximos à margem, tais como Pankararé, 
Pankararu, Kalangó, Geripankó, Kaxangó, 
Kalancó, Akonã, ficaram preocupados 
com a sustentabilidade do rio São 
Francisco dada a vazão retirada para 
a Transposição, uma vez que o rio já 
se encontrava em estado crítico antes 
de a obra ser iniciada.91 Ainda que 
tecnicamente o PISF tenha garantido 
que a vazão retirada do rio seria 
insignificante e a contrapelo do Programa 
de Revitalização da Bacia do Rio São 
Francisco (2004),92 o rio veio sofrendo 

90  As entrevistas feitas com lideranças dos povos Truká e 
Tumbalalá aconteceram em Cabrobó (PE), em setembro de 
2017.

91  Informações retiradas do Relatório de Denúncia – Povos 
Indígenas do Nordeste Impactados com a Transposição do Rio 
São Francisco, elaborado em 2008, pela Articulação dos Povos 
e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito 
Santo (APOINME), em parceria com a Associação de Advogados 
de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia  (AATR), com o 
Núcleo de Estudos em Comunidades e Povos Tradicionais e 
Ações Socioambientais da Universidade do Estado da Bahia 
(NECTAS-UNEB), com o Projeto Nova Cartografia Social do 
Brasil da Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e com o 
Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). Disponível no site 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI): <https://cimi.
org.br/wp-content/uploads/2017/11/relatorio_impactados-
transposicao-sao-francisco.pdf>. Acessado em 4 de dezembro 
de 2018.

92  “O Programa de Revitalização da Bacia do rio São Francisco, 
foi criado em 2004 no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), em parceria com o Ministério da Integração Nacional 
(MI) e outros 14 Ministérios. Entre os principais parceiros, 
destacam-se a Codevasf, a ANA, o Ibama, o ICMbio, a Funasa/
MS, Universidades Federais e o CBH-SF. Com prazo de execução 

A invisibilidade da questão 
indígena no PISF

degradações desde a década de 70, com 
a construção de usinas hidrelétricas, 
desmatamento e assoreamento, algo 
que inclusive alterou a vida dos povos 
ribeirinhos. Uma “Carta Aberta dos Povos 
Indígenas de Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas e Bahia”, elaborada em 2005 
e disponível na página do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI)93  foi 
publicada como forma de protesto dos 
povos indígenas contra a Transposição:

Nós, lideranças dos povos indígenas 
ribeirinhos, Tuxá de Rodelas, Tuxá 
de Ibotirama, Tumbalalá, Kiriri 
de Muquém do  e Alagoas: [...] 
Queremos afirmar nosso repúdio ao 
Projeto de Transposição do Rio São 
Francisco, pois a nossa sobrevivência 
econômica e cultural depende do 
rio. É deste que irrigamos a terra 
para plantar e pescamos o peixe 
para comer. Nossos rituais sagrados 
têm tudo a ver com o rio, nossas 
ciências estão nas águas do “Velho 
Chico”. Já sofremos bastante com as 
transformações sofridas pelo rio, por 
causa das barragens e hidrelétricas 
que inundaram terras tradicionais, 
extinguiram muitas espécies 
de peixes e animais terrestres, 
destruíram parte de nossa ciência. 
Parte do rio onde atravessávamos 
a nado, hoje atravessamos a 
pé, nenhuma daquelas obras 
beneficiaram nossos povos e 
nem os moradores ribeirinhos 
provocaram o desmatamento, e, em 
consequência, a desertificação, além 
do desvio das águas para irrigação 
das grandes fazendas. Tudo isso, 
além do despejo de dejetos, esgotos 

de vinte anos, é uma política pública de articulação e integração 
permanente que envolve a população local e os governos 
federal, estadual e municipal. A luta pela revitalização da bacia 
do rio São Francisco emergiu a partir da edição do Decreto 
Presidencial, de 5 de junho de 2001, que instituiu o Projeto de 
Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco, em atendimento às demandas da sociedade daquela 
bacia, em busca de solução para os problemas identificados e que 
apresentavam repercussões socioambientais que contribuíam, 
contínua e significativamente, para a degradação ambiental da 
região. A partir de 2004 o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, foi incluído nos Planejamentos 
Plurianuais do Governo Federal para os quadriênios seguintes 
2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015,  tendo assim garantido os 
recursos para a implementação das ações” (MMA, s/d.).

93  A “Carta Aberta dos Povos Indígenas de Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas e Bahia”, elaborada em 2005, na página 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) está disponível 
em: <https://cimi.org.br/2005/03/23270> . Acessado em 4 de 
dezembro de 2018.
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Figura 125 – Mapa do PBA-12 – “Programa de Apoio Aos Povos 
Indígenas”, que prevê contemplar as etnias Tumbalalá, Truká, 
Pipiã e Kambiwá”. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Programa de 
Apoio Aos Povos Indígenas – PBA-12. Brasília: s.d., p. 54.

públicas para discussão do EIA-RIMA, 
sobre as pautas e decisões impostas, 
impedimentos de participação, assim 
como sobre o fechamento de ponte pela 
polícia para deixar a cidade inacessível 
pelos indígenas (uma vez que o 
Território Indígena Truká foi demarcado 
em uma ilha do rio São Francisco, a 
Ilha de Assunção), ou mesmo sobre o 
agendamento em cima da hora de uma 
assembleia em Salvador,101 em pleno 
feriado de carnaval, tornando impossível 
a participação da população:

[...] não houve consulta prévia. 
Quando eles faziam as reuniões 
deles, já vinham com as regras, 
com os regulamentos, já decididos. 
E o que eles queriam? Que a gente 
assinasse, para referendar que 

101  Segundo Sarmento (2018, informação verbal), essa 
audiência pública foi cancelada, mas, assim como o Ibama em 
seus documentos, como relatado no capítulo 2, registraram 
sobre as dificuldades e conflitos em torno das audiências 
públicas desde o governo FHC, as lideranças indígenas aqui 
contaram a versão de quem viveu “na pele” esses conflitos, 
o que estava por trás dessas dificuldades em se realizar as 
audiências públicas.

tinha acontecido. [...] Como é que 
você chama o povo ribeirinho 
daqui, para ir para um encontro 
em Salvador, véspera do Carnaval, 
no centro de convenções? É para 
não ir né? E aqui disseram que ia 
acontecer uma consulta na Ilha 
de Assunção, aqui em Cabrobó. 
Nós nos organizamos tudinho. 
Eles fecharam a ponte. A polícia 
fechou a ponte e não fez para 
consultar o povo [...] Queriam que 
os indígenas assinassem os papéis 
afirmando que foi feita audiência 
pública e referendar. Aí Neguinho 
Truká disse “não, nós não vamos 
assinar isso não”. Porque o que é 
que eles queriam? Uma assinatura 
da gente, para referendar que a 
audiência pública tinha acontecido 
e que nós tinhamos aceitado! 
Eles queriam uma manobra, que 
os povos Truká, Tumbalalá, Truxa, 
tinham assinado e estava tudo 
referendado – Informação verbal 
concedida em entrevista por Sra. 
Maria Tumbalalá, no dia 8 de 
setembro de 2017, em Cabrobó.

Além disso, Sra. Maria se queixou que 
o povo Tumbalalá sequer era chamado 
para as audiências públicas e muito 
menos considerado nos estudos de 
impacto ambiental e compensações. 
Quem os alertava e os chamava para 
participar das audiências era o povo 
Truká, que, de acordo com trecho do 
mesmo depoimento de Sra. Maria, 
estava à frente da discussão da obra:

Um dia eu estava em Juazeiro da 
Bahia, e fiquei sabendo que estava 
tendo uma assembleia para se 
discutir a questão da água. E eu fui 
para lá. E quando nós chegamos 
lá, no projeto, não tinha o povo 
Tumbalalá, que é o meu povo. A 
minha etnia é aqui no Município de 
Abaré do Curaçá, é o povo Tumbalalá. 
E eles mostravam lá os mapas, e 
que Cabrobó iria ser contemplado, 
com algumas situações, por causa 
do povo Truká. Porque ia atingir o 
povo Truká. Então eu cheguei para 
ver o mapa, não me identifiquei e 
perguntei “cadê o povo Tumbalalá 

Francisco, tem gerado inúmeros 
conflitos para os Povos Indígenas 
da Bacia do São Francisco. As 
ações violentas comportam desde o 
assassinato de lideranças indígenas 
(como foi o caso da ocorrência 
de 5 assassinatos do Povo Truká 
nos últimos 4 anos ligados à luta 
territorial) como processos judiciais 
de criminalização, com o forte aval 
de segmentos do Estado Brasileiro 
[...] (TOMÁZ et al, 2008, p. 38).98

Em decorrência desses conflitos, foi 
elaborado o PBA-12 – “Programa de 
Apoio Aos Povos Indígenas”, que incluiu 
como um de seus objetivos o apoio à 
regularização das terras indígenas (PBA-
12, s.d., p. 13), contemplando os povos 
indígenas residentes nas proximidades 
da área diretamente afetada pelo 
empreendimento, sendo eles os povos 
Truká, Pipipã, Tumbalalá e Kambiwá, que 
totalizam aproximadamente nove mil e 
seicentas pessoas PBA-12, s.d., p. 4) (ver 
Figura 125). Por outro lado, apesar do 
programa, muitos territórios originários 
ainda não foram demarcados, como por 
exemplo o território Tumbalalá. Os que 
foram demarcados, o foram às custas 
de muita luta. A Sra. Maria Tumbalalá, 
já apresentada em item anterior desse 
capítulo, contou sobre a ocupação do 
canteiro de obras do Eixo Norte feita 
pelos povos indígenas no momento 
em que o exército chegou para iniciar a 
construção do canal, um protesto contra 
a Transposição e também de luta por 
suas terras:

Ocupamos o canteiro de obras, 
o exército fez uma barreira para 
intimidar os manifestantes. Eram 
mais de 1500 pessoas, minha 
casa foi o centro do movimento. A 
Globo Rural anunciou a ocupação. 
O Secretário do prefeito ligou para 
mim para negociar. Depois que 
saímos, conseguimos a retomada 
do povo Tumbalalá, que completa 
10 anos e até hoje não foi feita a 
demarcação das terras. O povo Truká 
também fez uma retomada próxima 
ao canteiro de obra referendado. 
–  Informação verbal concedida em 
entrevista por Sra. Maria Tumbalalá, 
no dia 8 de setembro de 2017, em 
Cabrobó.

O Sr. Ailson dos Santos, conhecido por 
Sr. Issor Truká, irmão de Sr. Neguinho 
Truká, foi o primeiro membro indígena 

98  Relatório de Denúncia – Povos Indígenas do Nordeste 
Impactados com a Transposição do Rio São Francisco, 
elaborado em 2008, pela Articulação dos Povos e Organizações 
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(APOINME), em parceria com a Associação de Advogados de 
Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia  (AATR), com o Núcleo 
de Estudos em Comunidades e Povos Tradicionais e Ações 
Socioambientais da Universidade do Estado da Bahia (NECTAS-
UNEB), com o Projeto Nova Cartografia Social do Brasil da 
Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e com o Conselho 
Pastoral dos Pescadores (CPP). Disponível no site do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI): <https://cimi.org.br/wp-content/
uploads/2017/11/relatorio_impactados-transposicao-sao-
francisco.pdf>. Acessado em 4 de dezembro de 2018.

do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco (CBHSF), criado no governo 
de Fernando Henrique Cardoso.99 Ele 
fez parte da Comissão Transitória que 
articulou a criação do Comitê. Segundo 
Sr. Issor, eles começaram a discutir 
o projeto de transposição e fazer um 
movimento unindo o movimento 
indígena, o movimento negro, 
pescadores e ribeirinhos, que pensavam 
em uma instância de controle social para 
dialogar sobre o projeto de Transposição 
com a sociedade. A partir daí, surgiu a 
ideia de se constituir o Comitê, uma 
instância colegiada, paritária, para 
discutir os caminhos e quais seriam 
as formas de controle desse fluxo em 
relação ao projeto de Transposição. 
Quando se instituiu o CBHSF, elegeram-
se as representações da sociedade 
civil organizada, do governo federal, 
dos usuários, como os grandes 
irrigantes, e dos governos dos estados, 
como a Companhia Pernambucana 
de Saneamento (COMPESA). Porém, 
depois de um tempo, Sr. Issor passou 
a ser perseguido politicamente por sua 
participação corajosa e saiu do Comitê, 
se afastando da militância (SANTOS, 
2017, informação verbal).100 

Os povos indígenas na região de Cabrobó, 
como os Trukás e Tumbalalás, além de 
terem sofrido muito com a degradação 
do rio São Francisco, têm uma histórica 
luta pela demarcação de suas terras. 
Na época da Transposição, essas 
questões se acirraram ainda mais. Sr. 
Neguinho e Sr. Issor Truká comentaram 
acerca da dificuldade que eles tiveram 
em participar das assembleias de 
discussão do empreendimento, dos 
subornos e discursos enganosos sobre 
a obra, das perseguições políticas e até 
do assassinato de lideranças que se 
impuseram contra o empreendimento, 
luta que se misturou fortemente com 
a questão da demarcação de terras 
indígenas. Os Trukás conseguiram 
demarcar parte de suas terras, diferente 
dos Tumbalalás, que até hoje não 
são reconhecidos, conforme descrito 
anteriormente.

[...] primeiro o nosso território está 
impactado. O eixo norte ele está 
dentro do território tradicional do 
meu povo. E o que a gente discutia 
na época era: “demarca nossa terra, 

99  “Criado em junho de 2001 pelo Decreto – Lei N° 3883, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, composto 
pelos secretários de recursos hídricos dos sete estados 
envolvidos no debate, além do IBAMA, da Agência Nacional de 
Águas e representantes da sociedade civil constituiu-se numa 
resposta às mudanças em curso em vários países no campo 
da gestão dos recursos hídricos, sintonizada com uma política 
do incentivo do Banco Mundial voltada para a atribuição de 
um valor econômico á água e por conseguinte à criação de 
ferramentas para instituir a cobrança. O espaço do Comitê, com 
a participação de vários segmentos de usuários da sociedade 
civil e competência para deliberar sobre conflitos de usos das 
águas e plano de gestão, foi parte central da discussão sobre o 
projeto de transposição” (BARROS, 2014, pp. 33-34).

100  Entrevista realizada com Sr. Ailson dos Santos, no dia 8 de 
setembro de 2017, em Cabrobó (PE).

regulariza nossa terra, já que vocês 
vão passar o empreendimento de 
vocês, deixa aqui o que é nosso!” 
– Informação verbal concedida em 
entrevista pelo Cacique Neguinho, 
no dia 08 de setembro de 2017, em 
Cabrobó.

Sobre as audiências públicas, eles 
disseram que elas aconteceram, mas 
na grande maioria foram impedidas de 
chegar ao final, quando se levantavam 
os questionamentos sociais, ou até 
mesmo eram por vezes impedidas de 
serem realizadas. Segundo os irmãos, 
as pautas vinham prontas e pouco era 
aberto para discussão, de maneira que 
o que foi aprovado eram as propostas 
dos técnicos. Eles avaliaram que faltou 
planejadores com visão mais ampla 
sobre as questões sociopolíticas e 
culturais, sentiram falta de espaço para 
o diálogo e de informações mais claras 
sobre a proposta do PISF, de forma que 
as participantes eram praticamente 
obrigadas a aceitar o que era proposto, 
o que causou muito conflito. Os irmãos 
comentaram que além da falta de escuta, 
o projeto pouco respeitou a forma como 
as populações indígenas enxergavam 
ou ocupavam o território, nem mesmo 
sua cultura e forma de viver, de forma 
que a obra impactou aquele patrimônio 
cultural de forma muito agressiva. É o 
que se depreende de trecho do mesmo 
depoimento do Sr. Issor Truká:

E a população indígena, e a 
população quilombola que estão no 
Eixo? Por que não foram ouvidos? 
Porque nós temos, estou falando do 
povo Truká, nós temos uma relação 
muito forte com a Caatinga, que é 
o nosso bioma. Nós tratamos de 
relação próxima e humana com 
Caruá, que é uma fibra, com a 
Jurema, que é sagrada para a gente, 
com a Braúna, com a Quixabeira, 
com o Angico. São árvores que 
para nós, na nossa cultura, são 
sagradas. E eles passaram por cima 
de tudo! Daí o impacto cultural e 
ambiental. Os monumentos que a 
gente tem ao longo do eixo, como 
pedras que se formaram ao longo 
da história, e que para a gente, com 
os ensinamentos dos nossos mais 
velhos, serviam para a gente como 
fontes de referência, para nossos 
rituais sagrados. E eles explodiram 
tudo com dinamite! E não teve 
reparação. Hoje a Transposição tem 
uma parte lá que é um cemitério 
de nossos antepassados, que em 
período bem anterior o povo Truká, 
quando alguém morria os rituais 
fúnebres eram feitos e as pessoas 
eram enterradas em urnas de barro. 
Eles passaram por cima de tudo!

A Sra. Maria Tumbalalá confirmou o 
que os Srs. Neguinho e Issor Truká 
haviam contado sobre as audiências 
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aqui na Bahia?”. E eles disseram não. 
Porque está um peso maior para um 
e outro para outro? Vocês acham 
que o Rio São Francisco vai ter uma 
vazão de um lado do Pernambuco e 
não vai ter do lado da Bahia?’ Aí foi 
isso… e nós fomos à luta”. 

A partir das conversas com as lideranças 
indígenas, foi possível perceber que a 
cultura de seu povo está intimamente 
ligada a uma outra noção de território, 
que não se define em áreas demarcadas, 
mas que toma a caatinga como um 
habitat diverso, rico, cheio de marcos na 
paisagem por meio dos quais criam suas 
referências e templos. Essa forma de viver 
e enxergar o território não corresponde à 
forma “oficial” das demarcações, muito 
menos com a trazida pelo EIA-RIMA, que 
representou de forma inerte e pouco 
aprofundada o que são aquelas culturas. 
Embora isso tenha sido de certa forma 
corrigido posteriormente pelo PBA-12, 
o EIA-RIMA inicialmente apresentou 
as Terras Indígenas dos povos, que 
tanto lutaram nesse processo pelo seu 
reconhecimento e pela violação de seus 
direitos, como se não estivessem nas 
áreas de influência direta, conforme se 
pode ver na Figura 126 acima.

Em contraste com essa cartografia 
apresentada no EIA-RIMA, um grupo de 
pesquisadores elaborou publicações a 
partir de cartografias sociais, elaborada 
em conjunto com as etnias indígenas 
locais, demonstrando a ocupação 
do território, a cultura, os conflitos e 
complexidades de cada um, conforme 
as Figuras 127, 128, 129 e 130 a seguir:

As cartografias das Figuras 127, 
128,129 e 130 demonstram como 

Figura 126 – Mapa das Terras Indígenas apresentado no EIA-
RIMA. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório 
de Impacto Ambiental-RIMA: Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  
Brasília, 2004, p. 69.

Figura 127 – Cartografia Social do Povo Truká. 

Fonte: ALMEIDA, A.; MARIN, R.; SANTOS, J. [et alii] 
(coordenadores). Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil: Povo Indígena Truká.  
Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia / UEA 
Edições, 2010, p. 7.

Figura 128 – Cartografia Social Povo Tumbalalá. 

Fonte: ALMEIDA, A.; MARIN, R.; SANTOS, J. [et alii] 
(coordenadores). Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil: Povo Indígena Tumbalalá. 
Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia / UEA 
Edições, 2010, p. 7.

Figura 129 – Cartografia Social Povo Pipipã. 

Fonte: ALMEIDA, A.; MARIN, R.; SANTOS, J. [et alii] 
(coordenadores). Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil: Povo Indígena Tumbalalá. 
Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia / UEA 
Edições, 2010, p. 6.

Figura 130 - Cartografia Social do Povo Kambiwa. 

Fonte: ALMEIDA, A.; MARIN, R.; SANTOS, J. [et alii] 
(coordenadores). Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil: Povo Indígena Tumbalalá. 
Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia / UEA 
Edições, 2010, p. 6.

foram discrepantes as cartografias 
apresentadas nos documentos oficiais 
do PISF em relação com a compreensão 
geográfica dos habitantes dessas 
regiões, ou seja, com a realidade das 
populações indígenas. O PISF se tratou 
de um projeto que pouco dialogou com 
aquelas culturas, reiterando problemas 
históricos de violações de direitos e 
discriminação social.

Olha, a gente resume tudo dizendo 
assim: o Estado é impositor, ele 
não dialoga, ele impõe as situações 
você é obrigado a digerir aquilo 
ali entendeu? A transposição ela 
é acima de tudo uma obra de um 
pensamento imperialista, que não 
deu certo na época do Império e que 
não vai dar certo agora. [...] O projeto 
de Transposição traz três questões 
que são terríveis: impacto ambiental, 
impacto social e impacto cultural. São 
três questões que eles conseguem 
exterminar qualquer sociedade. E 
o projeto de Transposição é isso: 
ninguém foi ouvido! Porque quando 
tinha as audiências públicas a 
sociedade ia para o embate junto 
ao Ministério Público, enquanto 
mediador social, e o estado botava a 
polícia. As audiências aconteceram, 
mas elas foram, na grande maioria, 
elas foram impedidas de chegar ao 
final, de ser realizada. Então aquilo 
que eles escolhiam que era a ideia 
deles, era o que passava. Quando 
vinha os questionamentos sociais, 
aí criava aquele clima e não se 
encaminhava mais nada. Mas o que 
eles haviam apresentado é que servia 
como elemento para os estudos! 
– Informação verbal concedida em 
entrevista por Sr. Issor Truká, no dia 
08 de setembro de 2017, em Cabrobó.
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geral identificando todas as questões 
levantadas no item 3.2.2 (ver Figura 
131). Como pôde ser percebido ao 
longo do capítulo, a presença-ausência 
da obra ora se deu de maneira mais 
subjetiva, relacionada aos impactos 
e transformações indiretas da obra 
no território, ora se deu de maneira 
física e direta, referente à relação 
da construção da obra dos canais 
com os espaços por onde passaram. 
Esse conjunto de situações que 
exemplificaram a presença-ausência 
da obra e seus efeitos evidenciaram a 
diversidade cultural e territorial dessa 
região e a complexidade da inserção 
da obra no território. 

Como também pôde ser percebido, a 
presença-ausência da obra no território 
se deu de forma dialética, em que a 
presença não existiu sem a ausência 
da obra, fosse na esfera física, fosse 
na subjetiva. Não houve situação em 
que a presença da obra não viesse 
com alguma ausência, ou não existiria 
ausência de obra se esta não estivesse 
presente de alguma maneira. Essa 
dialética se deu pelos impactos diretos 
que reassentaram pessoas; na espera 
da obra e da água que não chegavam; 
na construção dos canais e ausência 
do abastecimento, seja nas VPRs, 
seja em assentamentos ao longo dos 
Eixos; na chegada da água ainda com 
indefinições da gestão dos recursos 
hídricos; na chegada da água e a falta 
de informação à população em relação 
ao funcionamento da obra e permissões 
para uso da água; na perenização do rio 
Paraíba sem que se tenha previsto uma 
adequação territorial desse entorno; 
no embate territorial do projeto com 
as etnias indígenas, desconsideradas 
de forma explícita no planejamento 
da obra, conforme evidenciaram as 
entrevistas de campo. 

Reunindo-se essas leituras sobre o 
processo de construção da obra, encerra-
se aqui o capítulo 3. Quer-se deixar claro 
que, por um lado, as questões levantadas 

Notas gerais do capítulo 3
3.3 

Após esse amplo panorama sobre a 
viabilização, execução e presença-
ausência da obra no território, 
apresentado no capítulo 3, foi 
possível compreender que o PISF foi 
viabilizado no bojo de um programa 
de alta complexidade administrativa, 
de modo que não se tornou possível 
compreender como algumas ações 
foram viabilizadas, assim como não 
foi possível separar de maneira clara 
o quanto a obra custou a mais do que 
o previsto inicialmente em relação ao 
valor referente aos aprimoramentos 
de contabilização da mesma. O que 
ficou claro é que o PISF foi viabilizado 
por um programa não territorial, ou 
seja, sem um cuidado em relação às 
características específicas culturais 
e sociais de cada espaço, tratando, 
pelo contrário, o território de maneira 
homogênea, como espaços de interesse 
financeiro, sem necessariamente se 
articular ou priorizar a viabilização dos 
planos e programas para o estímulo do 
desenvolvimento regional.

Isso refletiu diretamente na execução 
do projeto, este que por si só, em sua 
concepção, já seria de grande impacto, 
sendo as decisões de seu partido  
tomadas a partir de questões de ordem 
técnica e setorial e não de ordem 
territorial, cultural e social. Tratou-se 
de uma grande obra de infraestrutura 
para o estímulo do desenvolvimento 
regional e que, com a simplificação dos 
programas socioambientais, se tornou 
mais uma grande obra hídrica, um 
sistema de abastecimento complexo e 
com desafios de gestão e viabilização 
para sua operação (tais como o custo 
da água). Dessa forma, a presença-
ausência da obra no território permitiu 
que as discrepâncias entre os planos, a 
realidade socioespacial e execução da 
obra se tornassem visíveis.

Para reunir as diversas situações 
da presença-ausência da obra e 
possibilitar uma compreensão mais 
global, elaborou-se uma cartografia 
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Figura 131 – Cartografia geral da presença-ausência da obra no 
território. 

Elaboração: Ana Carvalho e Carolina Sacconi, 2019. Fonte: IBGE, 
2016; MI, 2018.

em campo retratam um panorama que 
abrange até o presente momento, em 
que a obra ainda não foi completamente 
concluída (início de 2019), enquanto, por 
outro, esse retrato permite a reflexão 
das contradições da viabilização dessa 
grande obra de infraestrutura e a 
reflexão das contradições da prática 
do desenvolvimento regional no 
país, a partir deste estudo de caso. 
Os impactos e problemas gerados a 
partir do PISF talvez sejam resultantes 
de um problema de concepção de 
projeto, de um problema com a matriz 
de desenvolvimento por ele proposta e 
com o processo de planejamento, pois, 
mesmo que se o PISF fosse viabilizado 
por um programa territorial (o que não 
foi o caso), talvez, com esse projeto, não 
houvesse a possibilidade haver baixo 
impacto e uma inserção territorial sem 
presenças e ausências.
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14. Trabalho de terraplanagem no Eixo Norte, em obras. Foto: Carolina 
Sacconi, julho de 2013.  

7. Corte-aterro no Eixo Leste, próximo a Monteiro (PB). Foto: Carolina 
Sacconi, 05 de setembro de 2017.

9. Trecho de obra com escavação em rocha, no Eixo Leste. Foto: Carolina
Sacconi, 05 de setembro de 2017.

13. Estação de bombeamento EBI-1, na captação do Eixo Norte, no
município de Cabrobó (PE). Foto: Ana Carvalho, 08 de setembro de 2017.

16. Reservatório de Jati (CE) em construção, o Eixo Norte. A água 
ocupará futuramente toda a área desmatada. Foto: Andrea Muner, 
09 de setembro de 2017.

2. Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), receptor das águas da 
transposição. Foto: Carolina Sacconi, 04 de setembro de 2017.

8. Túnel no Eixo Leste. Foto: Ana Carvalho, 05 de setembro de 2017.

1. Tubulação para fornecimento de água à Campina Grande, 
município abastecido pelo açude Boqueirão (PB). Foto: Carolina 
Sacconi, 05 de setembro de 2017.

3. Rio Paraíba, perenizado. Foto: Ana Carvalho, 05 de setembro de 2017.

4. Desague do Eixo Leste no rio Paraíba, na cidade de Monteiro (PB). 
Foto: Carolina Sacconi, 06 de setembro de 2017.

5. Canal do Eixo Leste ladeado por estrada e área desapropriada 
cercada. Foto: Carolina Sacconi, 05 de setembro de 2017.

10. Abastecimento de caminhões-pipa no reservatório Barreiros, 
próximo à cidade de Sertânia (PE). Foto: Andrea Muner, 07 de 
setembro de 2017.

15. Sra. Marinelma e família, moradores da Vila Produtiva Rural Uri, 
localizada próxima à cidade de Salgueiro (PE). Foto: Andrea Muner, 09 
de setembro de 2017.

12. Sr. Neguinho Truká, Cacique dos Trukás, entrevistado na Ilha de 
Assunção (PE), Território Indígena do povo Truká. Foto: Andrea Muner, 
08 de setembro de 2017.

11. Sra. Maria Tumbalalá, liderança indígena, entrevistada em 
Cabrobó (PE).Foto: Andrea Muner, 08 de setembro de 2017.
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6. Moradores da Vila Produtiva Rural Lafayette em entrevista na sede 
da Vila, próxima à cidade de Monteiro (PB). Foto: Andrea Muner, 06 de 
setembro de 2017.

6

Campina Grande (PB). Fonte: Google Earth, 2016.

Monteiro (PB). Fonte: Google Earth, 2018.

Sertânia (PE). Fonte: Google Earth, 2018.

Custódia (PE). Fonte: Google Earth, 2016.

Cabrobó (PE). Fonte: Google Earth, 2018.

Salgueiro (PE). Fonte: Google Earth, 2018.

Famílias que tinham condições de pagar por algum sistema de arma-
zenamento de água lidam com crise hídrica de Campina Grande com 
mais tranquilidade. Fonte: Globo Rural, 19 de novembro de 2017.

Uma das avenidas principais da cidade de Cabrobó (PE), na parte mais 
antiga da cidade. Fonte: Google Street View, 2012.

Conjunto habitacional promovido pelo programa Minha Casa Minha 
Vida em Salgueiro. Foto: Miguel Antunes Ramos, agosto de 2013.

Avenida principal de Custódia. Fonte: Google Street View, 2012.

Avenida principal de Sertânia (PE). Fonte: Google Street View, 2012.

Avenida principal em Monteiro. Fonte: Google Street View, 2012.
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Considerações finais 4

A Transposição do rio São Francisco 
é um projeto que possuiu uma causa 
legítima, a ocorrência de grandes secas 
decorrentes das chuvas intermitentes do 
semiárido brasileiro. Já presente como 
ideia há dois séculos no imaginário da 
população da região semiárida brasileira, 
o projeto foi apresentado como solução 
para os problemas promovidos pelas 
secas, ou, mais recentemente e 
contraditoriamente, como a obra que 
passaria pelo território semiárido sem 
necessariamente abastecer todos os 
espaços. Foi um projeto muito noticiado, 
muito estudado e também muito 
polêmico, compreendendo muitos 
estudos que conformam um vasto 
arcabouço documental, elaborados com 
o intuito de justificar a obra.

A pesquisa aqui realizada demonstrou 
que houve muitas contradições nos 
processos de concepção, planejamento 
e obra, etapas que foram tratadas ao 
longo dos três capítulos anteriores, 
demonstrando a presença-ausência 
que o projeto, planejamento ou obra 
promoveram no território, no ideário 
e nas vidas das pessoas residentes 
da região semiárida. Dessa forma, 
serão reforçadas aqui as principais 
considerações de cada capítulo em 
relação à Transposição do rio São 
Francisco, que serão organizadas junto 
às principais discussões que surgiram 
ao longo da pesquisa. Pretendeu-se, 
com essas discussões, compreender 
como essa obra incidiu sobre o território, 
identificando sua presença em cada 
lugar bem as ausência que causou 
nessas mesmas regiões, analisando 
criticamente o processo de planejamento 
e a obra executada e permitindo reflexões 
sobre a ação do Estado perante a prática 
do desenvolvimento regional a partir 
deste estudo de caso. 

O semiárido brasileiro, do ponto de 
vista pluviométrico, possui uma média 
de chuvas maior em relação a outros 
semiáridos no mundo, de 800 mm/
ano, sendo o grande problema não a 
quantidade de água de chuva ao longo 
do ano, mas a forma como as chuvas 

se distribuem no tempo e no espaço 
semiárido (EMBRAPA, s/d).1 Dessa 
forma, alguns hidrólogos, tais como o 
Prof. Janiro Costa Rego, entrevistado 
para essa pesquisa, alegam que, dada 
a intermitência das chuvas, uma boa 
gestão de recursos hídricos das bacias 
hidrográficas do semiárido poderia 
garantir a segurança hídrica para as 
cidades e povoados da região, não 
sendo necessária uma obra do porte da 
Transposição do rio São Francisco para 
solucionar a falta de água no semiárido. 

As questões da escassez de recursos 
hídricos da região poderiam ser 
supridas com uma boa gestão dos 
recursos próprios da região de 
cada bacia. Se a gestão adequada 
tivesse sido bem feita, essa obra 
da Transposição seria, assim, 
dispensável, principalmente em 
relação ao abastecimento humano. 
Para a parte de irrigação talvez 
possa-se dizer que faltaria água, mas 
para abastecimento humano não 
faltaria se tivesse tido boa gestão. 
– Informação verbal retirada de 
entrevista concedida por Prof. Janiro 
Costa Rego, no dia 04 de setembro 
de 2017, em Campina Grande.

A má gestão dos recursos hídricos está 
associada a uma má distribuição de 
terras e a consequente desigualdade 
socioespacial, que conforme Oliveira 
(1985, pp. 54-55), seria estruturante 
na formação da região nordestina. O 
histórico investimento em infraestruturas 
hídricas, tais como a construção de 
açudes e reservatórios, evidenciaram 
que esse tipo de investimento seria tão 
importante quanto investir em políticas 
sociais para quebrar as tradicionais 
relações socioeconômicas que 
intensificam a desigualdade de renda e 
poder na região. 

Em complementação a essa ideia, 
segundo os hidrólogos Eng. Irani 
Braga Ramos (2017, informação verbal)2 

1 Informações retiradas de artigo da Embrapa, disponível 
em: <https://www.embrapa.br/tema-convivencia-com-a-seca/
perguntas-e-respostas>. Acessado em 10 de janeiro de 2018.

2 Entrevista concedida pelo engenheiro e assessor do Ministério 
da Integração Nacional, Irani Braga Ramos, no dia 20 de março 
de 2017, em São Paulo, por Skype.
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O governo federal indicava, naquele 
início de gestão, que a questão regional 
seria incluída de maneira prioritária 
na agenda política. Desta forma, o 
PISF adquiriu, em seu discurso oficial, 
uma visão integrada do território, 
abandonando a abordagem da gestão 
anterior (de ação mediante implantação 
de eixos de integração) e assumindo 
uma nova perspectiva de tratamento 
das desigualdades regionais, com 
resgate da ação planejadora do Estado e 
recuperação do poder de articulação das 
superintendências regionais (LEITÃO, 
2009, p. 186). Mas, conforme o capítulo 
2 demonstrou, no caso da Transposição 
do rio São Francisco, o governo Lula 
retomou a documentação produzida 
na gestão anterior, tanto a relativa ao 
projeto quanto a que se refere aos 
estudos de viabilidade e os de inserção 
regional, para assim reelaborar o EIA-
RIMA (BRASIL, 2004) e obter autorização 
do IBAMA para início da obra, sem que 
houvesse nenhuma alteração técnica 
relevante em termos de sua concepção 
como projeto de grande impacto.

Dessa forma, conforme apresentado 
no capítulo 2, os documentos mais 
importantes do planejamento da 
Transposição do rio São Francisco 
voltados à questão regional do projeto 
foram os Estudos de Inserção Regional 
(BRASIL, 2000a), que auxiliaram 
inclusive em definições técnicas do 
projeto dos canais, tais como as vazões 
necessárias para suprir a demanda 
hídrica da região e os documentos 
referentes ao licenciamento ambiental, 
compostos pelo EIA-RIMA (BRASIL, 
2004) e pelos  trinta e oito PBAs (BRASIL, 
s/d), estes últimos resultantes das 
diretrizes estabelecidas no EIA.

No caso dos Estudos de Inserção 
Regional, apresentou-se boas e 
numerosas análises técnicas, em especial 
acerca das características hídricas e 
geomorfológicas para a inserção dos 
canais nas áreas mais proveitosas para 
o estímulo de atividades econômicas, 
além de análises das articulações 
possíveis entre a Transposição e outros 

projetos, propondo-se também um 
possível modelo de gestão. Os estudos 
demonstraram as metodologias de 
análise, cálculos, argumentações 
teóricas e análise de resultados, 
demonstrando um embasamento 
técnico muito consistente para justificar 
a obra, estudos estes que seriam 
utilizados também na versão do projeto 
no governo Lula. Conforme declarado 
no próprio documento, os Estudos 
de Inserção Regional não tiveram por 
objetivo interferir no projeto, nem 
questioná-lo, mas sim legitimá-lo, 
justificá-lo, identificando, analisando 
e quantificando todos os fatores que 
poderiam reforçar sua concepção de 
inserção regional, excluídos os aspectos 
puramente de engenharia de obras e 
ambientais, alvos de outros contratos 
(BRASIL, 2000a, tomo I, pp. 1-2). Isso se 
constituiu como uma contradição interna 
desse documento, a legitimação do 
projeto sem seu questionamento, sem a 
reavaliação de se esta alternativa, a da 
obra de grande impacto, seria a mais 
adequada às condições socioeconômicas 
e ambientais. Esse documento 
funcionou como o arcabouço técnico 
para responder às críticas ambientais 
que vinham ocorrendo no governo FHC, 
momento de grande discussão em torno 
da pauta ambiental, de acirramento das 
disputas políticas e ideológicas em torno 
do projeto, conforme foi possível ver no 
item 2.2. do capítulo 2.

Em relação aos questionamentos 
relacionados à pauta ambiental, que se 
acirraram a partir da década de 1990, 
trata-se de reflexos da promulgação de 
leis pela proteção do meio ambiente, 
instituídas na Constituição de 1998. 
Embora tais leis tenham representado 
uma conquista para a luta pelos 
direitos sociais e para a preservação 
do meio ambiente, promovendo 
espaço institucional para a discussão 
pública dos empreendimentos tais 
como a Transposição, o processo de 
institucionalização do debate teve 
contradições, havendo muitas críticas 
daqueles que se entendiam como 
parte do “movimento ambientalista”, 

alegando-se que as leis de licenciamento 
ambiental passaram a ocultar os 
conflitos com seu pragmatismo ao 
propor soluções paliativas, sem que 
se questionasse e de fato alterasse 
o modo de desenvolvimento que 
os empreendimentos propunham 
(ACSELRAD, 2010, pp. 105-106).

O mesmo ocorreu com o EIA-RIMA e 
os PBAs do PISF, elaborados na gestão 
do governo Lula. Como documentos 
constituintes do licenciamento ambiental, 
aplica-se a plenamente a eles a crítica 
de Acselrad em relação à elaboração 
e apresentação dos resultados. O EIA-
RIMA foi o documento que formalizou o 
discurso oficial do projeto na gestão do 
governo Lula, alinhado ao discurso da 
integração regional e desenvolvimento 
social da gestão, comentados 
anteriormente nestas considerações 
finais. O EIA-RIMA apresentou o projeto 
e suas dimensões socioeconômicas, 
listando impactos e benefícios sem 
muita clareza e relacionando diretrizes 
para o desenvolvimento dos PBAs 
(BRASIL, 2004). Porém, todas essas 
informações foram transmitidas com 
certa superficialidade em termos de 
caracterizações territoriais, de diretrizes 
compensatórias propostas e até mesmo 
em relação às explicações técnicas sobre 
o projeto. No EIA-RIMA, foi pouco claro 
sobre como se daria a inserção territorial 
dos canais, sem esclarecer nitidamente 
que se tratava de uma obra de alto 
impacto e grande porte, apresentando 
cartografias simplificadas em relação 
à inserção territorial do projeto. 
Omitiu-se conflitos e simplificou-se a 
complexidade da construção da obra, 
sem tornar clara a localização de cada 
intervenção compensatória apresentada 
no documento.

Já os trinta e oito PBAs, escritos 
para embasar a implementação das 
compensações estabelecidas no EIA-
RIMA, embora tenham sido mais 
específicos e explicativos em relação à 
cada ação, não apresentaram cartografias 
para localizar onde seria executado cada 
programa, não apresentaram custo 

e Prof. Francisco Sarmento (2017, 
informação verbal),3 que em equipes 
diferentes participaram da elaboração 
e/ou implementação do projeto em 
suas versões mais recentes, a obra se 
justificaria se fosse articulada a programas 
para o desenvolvimento regional, ou 
seja, sendo concebida e executada não 
apenas como uma infraestrutura hídrica, 
mas como uma obra de transformação 
e fortalecimento econômico e social do 
território. Para esses engenheiros, da 
forma como a obra do PISF foi sendo 
construída, perdeu-se a oportunidade de 
investir mais em programas ou projetos 
complementares aos canais para 
promover o desenvolvimento regional, 
pois ela seria uma obra com muito 
potencial para promover mudanças 
importantes socioeconômicas no 
semiárido.

Para eles, a matriz do grande eixo de 
infraestrutura de alto impacto não seria 
problema se o desenvolvimento territorial 
estivesse garantido. Em especial, o Prof. 
Francisco Sarmento4 – engenheiro que 
participou tanto no desenvolvimento do 
projeto e na elaboração dos Estudos de 
Inserção Regional (BRASIL, 2000a) no 
governo FHC, quanto integrou o Grupo 
Interministerial no governo Lula –, a 
obra só se justificaria se a sua inserção 
regional contemplasse a articulação 
com programas de desenvolvimento, 
estimulando economicamente a 
região, conforme as potencialidades 
(geológicas, hídricas e também sociais) 
previstas e sugestões  (administrativas e 
econômicas) elaboradas nos estudos que 
conformaram o planejamento do projeto. 
Nesse ponto, seu posicionamento 
se aproximou ao posicionamento já 
mencionado do Prof. Janiro Costa Rego, 
ao defender que a obra, destinada apenas 
para garantir a segurança hídrica, sem 
ações e intervenções complementares, 
não se justificaria, o que se leva a 
pensar que, conforme Rego alegou, para 
solucionar apenas a escassez hídrica, 
uma boa gestão dos recursos hídricos 

3 Entrevista realizada com o engenheiro e Prof. Francisco 
Jacome Sarmento, no dia 11 de setembro de 2017, em João 
Pessoa.

4 Entrevista supracitada.

das bacias da região semiárida evitaria 
a necessidade dessa grande obra de alto 
impacto ser executada.

Em entrevista realizada para a presente 
pesquisa, o Prof. Alexandre Delijaicov,5 
arquiteto e urbanista professor da FAU-
USP, citou referências mundiais de canais 
artificiais, tais como o Canal do Midi, na 
França, ou o Tennessee Valley Authority 
(TVA) nos Estados Unidos da América, 
entre muitos outros, em que essas 
grandes infraestruturas transformaram 
e desenvolveram economicamente 
as cidades, de forma estruturante 
socialmente para as respectivas 
regiões, demonstrando, portanto, que 
a grande infraestrutura seria capaz 
de promover o desenvolvimento ao 
longo de toda sua extensão. Porém, 
no caso da Transposição do rio São 
Francisco, a relação da obra com o 
entorno, conforme visto no capítulo 3, 
até o presente momento não ocorreu de 
maneira transformadora e estruturante 
economicamente, mas sim, muito 
presente em seu impacto e ausente 
no que toca a uma reestruturação 
qualificada do território. 

Conforme foi visto no capítulo 1, o 
paradigma da grande infraestrutura de alto 
impacto foi pouco questionado ao longo 
das versões do projeto. Pelo contrário, a 
cada retomada, independentemente dos 
objetivos específicos que o discurso oficial 
de cada governo em questão priorizava, a 
concepção de se transpor águas através de 
um grande eixo foi mantida e até mesmo 
duplicada, com a proposta do Eixo Leste, 
elaborada no governo FHC. A noção de 
desenvolvimento regional associada a 
esta grande obra, como se pode ver nos 
capítulos 1 e 2, ganhou força a partir da 
década de 1990, no governo FHC, quando 
começaram a ser elaborados os Estudos 
de Inserção Regional (BRASIL, 2000a), 
com o intuito de justificar tecnicamente o 
projeto frente às mobilizações políticas e 
sociais contrárias ao projeto (SARMENTO, 
2018, pp. 77, 125, 254). 

5 Entrevista realizada no dia 1 de março de 2018, no LabProj, 
laboratório de projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo.

Nesse momento de retomada do projeto 
de transposição e da elaboração dos 
documentos que constituíram parte de 
seu planejamento, o governo federal, 
sob a administração de FHC, elaborava 
os programas federais “Brasil em Ação” 
(1996-1999) e, posteriormente, o “Avança 
Brasil” (2000-2003), que tinham como 
objetivo a criação de Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento (ENIDS). 
Conforme apresentado no capítulo 1, 
o projeto dos ENIDS tinha um enfoque 
competitivo e logístico, revisitando 
formulações clássicas da ciência regional 
e das teorias sobre localização, na análise 
de áreas de mercado, de centralidades 
urbanas e dos determinantes da 
concentração e do crescimento 
diferenciado de regiões na medida em 
que projetava um crescimento que 
supostamente se difundiria a partir de 
eixos ou vetores de desenvolvimento 
entre regiões do território nacional 
(LEITÃO, 2009, pp. 62, 68).

Nessa perspectiva, a ação estatal no 
campo do desenvolvimento territorial 
ficava reduzida à previsão de oferta 
de infraestrutura de transportes em 
corredores de exportação, reforçando 
a tradição brasileira de ação regional 
via investimento em polos e o 
histórico de concentração pontual do 
desenvolvimento no território nacional, 
visando a inserção na economia 
mundial (ARAÚJO, 1999). A versão 
do projeto de transposição que, com 
poucas modificações, foi ao fim e ao 
cabo executada, teve sua concepção de 
desenvolvimento e inserção do território 
elaborados nesse contexto, o que 
reforçou a necessidade desta tentativa de 
compreender a obra como eixos e traçar 
um panorama de como foi a inserção da 
obra como um todo na região semiárida, 
o que se buscou realizar no capítulo 3.

No início do governo Lula em 2003, 
retomou-se pela última vez o projeto, 
só que dessa vez o discurso oficial 
trouxe a ideia de que a Transposição 
promoveria uma integração regional 
hídrica vinculada a uma ideia de 
desenvolvimento econômico e social. 
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PAC se confundem com o que realmente 
significou aumento.  O que se sabe é 
que o valor atualizado previsto até a 
finalização de todo empreendimento 
é de R$ 10,7 bilhões de reais (BRASIL, 
2018b) e que o PAC realizou uma 
manobra administrativa muito 
complexa, por um lado permitindo 
finalmente viabilizar a obra, por outro, 
dificultando a gestão desses milhares 
de contratos e a compreensão pública 
dessa obra, que talvez tenha ficado 
mais cara.

Por fim, os sumários executivos 
(BRASIL, 2018a; BRASIL, 2018b) 
realizados pelo Ministério da Integração 
Nacional, apresentados no capítulo 
3, começaram a apresentar com mais 
clareza a execução dessa obra ao 
público, ainda que não estivessem todos 
esses documentos organizados em um 
só lugar nas páginas oficiais para fácil 
acesso. Através deles, ainda que em 
uma linguagem simples e resumida, 
foi possível identificar não só o valor 
final previsto do PISF, mas também 
com o que se gastou, os estágios da 
construção dos canais, diagramas 
explicativos do projeto, alguns 
mapas localizado as (poucas) ações 
compensatórias executadas e gráficos 
relacionados à execução e custos de 
obra. Com os sumários executivos 
apresentados, já é possível notar as 
disparidades entre os documentos do 

planejamento (EIA-RIMA, PBAs, Estudos 
de Inserção Regional) e a execução. 
Os relatórios de obra apresentam a 
implementação dos PBAs de maneira 
bastante simplificada em relação ao 
que se prometia no discurso oficial ou 
no EIA-RIMA, a grande integração entre 
regiões, desenvolvimento econômico 
e social, populações beneficiadas pela 
água, vilas produtivas para promover a 
irrigação etc., de maneira que se percebe 
que o que foi priorizado foram as obras 
dos canais. 

Essas contradições também apareceram 
não apenas entre documentos oficiais, 
mas especialmente entre estes e o 
trabalho de campo realizado. Conforme 
apresentou-se no item 3.2.2 do capítulo 
3, a execução da obra, dando seguimento 
às contradições da concepção do projeto 
e do planejamento, também ocorreu 
de forma que a obra, dialeticamente, 
foi muito presente e impactante e 
igualmente ausente e incompleta em 
sua inserção territorial.

A centralidade conferida pelo 
governo federal à implementação 
do PAC, em detrimento das 
ações de planejamento territorial 
analisadas, concebidas na tentativa 
de recuperar o papel planejador do 
Estado nacional (por iniciativa de 
setores progressistas dentro das 
gestões estudadas), frequentemente 
elaboradas com envolvimento 

Figura 1 - Eixo Leste dividindo o território semiárido. 

 Fonte: Google Maps, 2019

e nem de onde seriam mobilizados 
recursos para implementação, sendo, 
embora menos genéricos eu o ERIA-
RIMA, igualmente superficiais. Uma vez 
que essas ações dos PBAs fariam com 
que o empreendimento transcendesse 
sua função de ser apenas um sistema 
hídrico para superar a seca, estimulando 
atividades para o desenvolvimento 
regional e fortalecimento local 
relacionadas ao projeto, os PBAs 
talvez fossem uma das partes mais 
importante de todo o planejamento. 
Uma apresentação simplificada dessas 
ações, reiteradas pelas contradições da 
presença-ausência da obra levantadas 
em campo apresentadas no capítulo 
3, leva a se pensar que o objetivo do 
desenvolvimento regional a partir dessa 
obra de infraestrutura ficou apenas no 
campo administrativo, permanecendo a 
Transposição na categoria de mais uma 
grande obra hídrica de combate à seca. 

Cabe aqui reiterar que grande parte 
das entrevistas realizadas em campo 
com pessoas impactadas pela obra 
trouxeram à tona queixas com relação 
às Audiências Públicas (AP) realizadas 
para apresentação do Projeto através 
do EIA-RIMA, em que as pautas vinham 
prontas e não havia espaço para 
alterações e absorção de críticas. Essa 
informação foi confirmada, ainda que 
por outro ângulo, em entrevista com 
o Engenheiro Ivan Telles de Sousa,6 
coordenador da reelaboração do EIA-
RIMA entre os anos de 2003 e 2004 
na empresa Ecology and Enviroment 
do Brasil, terceirizada pelo Ministério 
da Integração Nacional. Ele comentou 
acerca da dificuldade da realização das 
APs e da forte rejeição da população ao 
projeto, além da dificuldade de mediar 
as distintas leituras técnicas setoriais 
do projeto e compatibilizar as propostas 
entre os estudos de engenharia e os 
ambientais. Talvez esses conflitos, a 
limitada participação e falta da real escuta 
da população para a elaboração dos 
estudos tenham prejudicado a aderência 
desta obra ao contexto socioespacial 
do semiárido. Em alguns casos, como 
evidenciado no item 3.2.2 do capítulo 
3, relatos de campo demonstraram que 
alguns grupos atingidos foram não 
apenas não escutadas, mas também 
desconsideradas em sua cultura, história 
e forma de apropriação do território, 
como foi o caso das comunidades 
indígenas Truká e Tumbalalá, cujas 
lideranças foram entrevistas para a 
presente pesquisa. 

A crítica de Acselrad (2010) aos 
instrumentos ambientais como um 
todo auxiliou na compreensão de que 
as falhas notadas nos documentos 
da Transposição do rio São Francisco 
consistem até certo ponto em reflexos 

6 Realizada em 15 de dezembro de 2017, em São Paulo, por Skype.

do modus operandi de aprovação de 
empreendimentos via licenciamentos 
ambientais federais, uma vez que 
a institucionalização dos direitos 
ambientais e sociais cooptou o debate 
ao aparentemente dar legitimidade 
institucional, mas de fato aprovar 
estudos com soluções paliativas aos 
impactos do empreendimento. Porém, 
apesar dos problemas de planejamento, 
da falta de clareza de algumas propostas 
e diretrizes, que ocorreram em especial 
nos documentos do licenciamento 
ambiental do PISF (EIA-RIMA e PBAs), é 
inegável que se trata de um projeto que 
tem um vasto arcabouço de estudos e 
que, apesar da Licença de Operação (LO) 
já ter sido emitida, não pareceram ser 
implantados em sua completude.

Esse descompasso entre o planejamento e 
a execução, trabalhada no capítulo 3 desta 
dissertação, se deu muito em função do 
programa federal através do qual a obra 
foi executada. O Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) consistiu em um 
programa que, muito embora tivesse o 
discurso do desenvolvimento nacional e do 
crescimento econômico, destinou recursos 
públicos para a execução de grandes obras 
de infraestrutura, por vezes retomando 
projetos que estavam praticamente 
abandonados desde a década de 1980, 
fazendo o Brasil superar a crise econômica 
mundial entre 2008 e 2009 (LEITÃO, 2009, 
p. 220; MARICATO, 2014). 

Dessa forma, conforme evidenciado 
no capítulo 3, as ações orçamentárias 
executadas em relação ao PISF7 foram 
ações que se traduziram em obras 
tais como as destinadas à construção 
dos canais de transposição em si, o 
Eixo Norte (código da ação: 5900) e 
o Eixo Leste (código da ação: 12EP) e 
outras referentes a ações relativas às 
compensações ambientais, comuns 
aos dois Eixos, tais como a de 
reassentamento de população (código 
da ação: 12EO) e a de recuperação de 
reservatórios estratégicos existentes 
que se interligarão ao PISF (código da 
ação: 12G6). Ou seja, o PAC consistiu em 
uma carteira de obras não territorializada 
que suplantou os planos elaborados 
para promover ações dispersas e 
desarticuladas (LEITÃO, 2009, p. 246), 
ficando em segundo plano as ações mais 
voltadas à implementação das ações 
previstas nos documentos visando o 
desenvolvimento regional e social e às 

7 Que podem ser consultadas em páginas oficias do governo 
federal de acompanhamento dos empreendimentos, 
tais como o Portal SIGA Brasil, disponível em: 
<http : / /www9.senado . leg .br /QvAJAXZfc /opendoc .
htm?document=Senado%2FSigaBrasilPainelEspecialista.
qvw&host=QVS%40www9&anonymous=true>, acessado 
em: 23 de setembro de 2018; ou na página do Painel de 
Obras, disponível em: <http://paineldeobras.planejamento.
gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=paineldeobras.
qvw&lang=pt-BR&host=Local&anonymous=true>, acessado 
em 28 de setembro de 2018; ou então na página do Orçamento 
Federal-compromisso com o cidadão, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, disponível em: <http://www.
orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais>, acessado em 3 e 
fevereiro de 2019. 

transformações socioambientais.

Tratou-se de uma obra muito complexa 
de ser administrada e executada, 
assim como muito complexa de ser 
compreendida publicamente em relação 
a sua execução, gestão e custos, dado 
que a organização físico-financeira 
da obra e do programa próprio PAC 
sofreu alterações ao longo dos anos 
de implementação. Como apresentado 
no capítulo 3, para que a obra fosse 
viabilizada, ela foi parcelada em lotes 
– inicialmente catorze, posteriormente 
reduzidos em seis –, havendo inúmeras 
licitações, contratos, paralizações 
e novas licitações e contratações, 
processos que tiveram de ser refeitos 
por motivos distintos: licitações feitas a 
preços muito baixos, imprevisibilidades 
na execução, falta de fiscalização, 
envolvimento de construtoras em 
casos de corrupção, entre outros. Esta 
pesquisa se debruçou sobre páginas e 
documentos oficiais para compreender 
o histórico dos contratos feitos no 
empreendimento do PISF, consultando 
a página do Ministério da Integração 
Nacional, em que foram relacionados 
todos eles, ou o Diário Oficial da União.8 
Porém, a complexidade e quantidade 
de documentos que conformaram o 
processo licitatório necessitam de uma 
análise técnica e jurídica especializada, 
material que mereceria ser objeto de 
uma outra pesquisa. Mas para se ter um 
panorama geral e compreender como 
essa obra foi executada, compreender 
como esse programa por meio do qual 
se executou o PISF teve implicações 
diretas com a presença-ausência da obra 
no território, foi necessária a utilização 
de notícias de jornais e entrevistas com o 
engenheiro Irani Ramos, administrador 
público e assessor da Ministério da 
Integração Nacional.  

Com essas paralizações e recontratações, 
a obra atrasou quase dez anos em relação 
a sua previsão inicial de conclusão.9 
Porém, conforme demonstrado no 
capítulo 3, apesar dos atrasos e 
imprevistos, não foi possível determinar 
quanto significou o aumentou no valor 
previsto para a construção do PISF. Muito 
embora as notícias de jornal denunciem 
(em grande parte erroneamente) que a 
obra aparentemente dobrou seu custo, 
entre os balanços do PAC não se previu 
aumento destinado ao Projeto, em razão 
da mudança na forma de contabilizar a 
obra na Administração Pública. Ou seja, 
certamente deve ter havido aumento 
no valor previsto inicialmente para a 
execução do PISF, mas as transformações 
ocorridas na forma de fazer o balanço do 

8 Para acessar o processo licitatório completo, acesse o Diário 
Oficial da União: < https://e-dou.com.br >, ou a página do MI, 
que contém todo o processo licitatório e os contratos realizados 
para as obras do PISF: < http://www.mi.gov.br/processo_
licitatorio >. 

9 O 1o Balanço do PAC previa a conclusão do Eixo Leste em 
junho de 2010 e do Eixo Norte em dezembro de 2012.
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no item 3.2.1 talvez não fosse possível 
causar pouco impacto, muito embora 
especialistas citados anteriormente 
acreditem que se o planejamento tivesse 
sido implementado em sua completude, 
garantindo o desenvolvimento regional 
e social, ela se justificaria mesmo sendo 
uma intervenção de grande porte.

Entretanto, o que é levado a se pensar 
é que, muito embora no planejamento 
tenha havido problemas, indefinições de 
como ser executado, o grande motivo que 
tenha tornado essa obra mais uma grande 
obra hídrica no semiárido, e não uma 
obra para o desenvolvimento regional, 
talvez tenha sido o programa federal que 
a viabilizou. Um programa que possuiu 
grande capacidade administrativa que 
fez com que essa e outras grandes 
obras tenham sido executadas, mas 
que, contraditoriamente, não se 
relacionou com as planos e políticas 
de desenvolvimento regional (LEITÃO, 
2009, p. 220 e p. 224) e, além disso, 
no PISF, não viabilizou uma execução 
mais consistente dos PBAs, em especial 
os mais ligados às transformações 
socioambientais.

Muito embora essas considerações 
estejam sendo feitas aqui, a obra ainda 
não foi concluída em sua completude e 
sua operação ainda vai ser iniciada, de 
modo que outras pesquisas poderão 
futuramente avaliar se os programas 
de desenvolvimento regional ainda 
serão desenvolvidos e atrelados ao 
PISF, viabilizando o acesso à água para 
diferentes grupos sociais e promovendo 
o desenvolvimento regional. Além disso, 
a ideia de se transpor outros rios no 
Brasil está em pauta, cabendo ao PISF 
ser exemplo para reflexão do que não 
fazer, ou como fazer. Por exemplo, entre 
os anos de 2017 e 2018, foi retomado 
como pauta no Senado (Senado Notícias, 
2017; G1, 2018)14 um projeto que surgiu 

14 Notícias sobre a retomada da pauta deste projeto de 
transposição entre os rios Tocantins e o rio São Francisco 
na página do Senado Notícias, disponíveis em: < estava em 
pauta no Congresso em 2018>; <https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2017/12/04/cdr-debatera-a-transposicao-do-rio-
tocantins-para-o-sao-francisco>. Cf. também notícia publicada 
sobre o assunto em 2018 no G1, disponível em: <https://g1.globo.
com/pe/petrolina-regiao/noticia/em-petrolina-audiencia-publica-
discute-projeto-de-transposicao-do-rio-tocantins-para-o-sao-

junto com a proposta de Transposição 
do rio São Francisco para o nordeste 
setentrional na versão da ditadura 
militar. Trata-se de uma transposição que 
propõe transferência de águas do rio 
Tocantins para o rio São Francisco, com 
o intuito de trazer mais água ao rio, que 
está gradativamente em degradação e 
diminuição do seu volume, desde que as 
barragens hidrelétricas da CHESF foram 
construídas no final da década de 1970 
e início da década de 1980 (CIMI, 2005). 

Essa nova transposição seria mais 
uma grande obra de infraestrutura 
hídrica, repetindo os mesmos modelos 
de intervenção estatal e seguindo o 
paradigma da grande infraestrutura ou 
dos grandes eixos como solução para 
o desenvolvimento, que promovem 
leituras distanciadas da realidade 
dos territórios, tratando-os a partir de 
interesses para investimentos. Além 
dessa abordagem territorial, outra ação 
estatal repetidamente identificada foi a 
da atuação em situações emergenciais 
e não estruturantes. Esse tipo de ação 
estatal já era encontrada no século 
XIX, quando o Estado criava frentes de 
trabalho para empregar a população 
flagelada pela seca na construção de 
estradas, ou mesmo de obras hídricas, 
repetindo-se novamente fno século XXI, 
quando o Eixo Leste do PISF foi concluído 
às pressas para salvar Campina 
Grande de um colapso hídrico, sendo a 
infraestrutura sempre pensada de forma 
isolada, ficando em segundo plano as 
ações mais estruturantes e de longo 
prazo relacionadas ao desenvolvimento 
regional.

Em relação ao projeto da Transposição 
do rio São Francisco, embora houvesse 
um discurso técnico e/ou político que 
embasasse as especificidades de cada 
versão do projeto ao longo da história, 
inclusive a última, que foi construída, 
as divergências e permanências entre 
elas evidenciam que o projeto foi 
pouco questionado em seu modelo 
de infraestrutura. Permaneceu a ideia 

francisco.ghtml>. Todas as notícias acessadas em:  3 de fevereiro 
de 2019.

de que essa grande obra se justificaria 
como a grande solução para as secas, 
ou como grande infraestrutura para o 
desenvolvimento, com um traçado que 
se manteve independente do objetivo 
final e indepente de como esse grande 
objeto se relacionaria com o território por 
onde passasse, território este que tanto 
mudou ao longo do tempo. Além disso, é 
importante notar que mesmo após mais 
de um século de execução de projetos 
hídricos, de acúmulos de experiências 
e formulação de um pensamento 
crítico sobre a questão da pobreza 
nordestina, o que ainda impera nas 
ações governamentais é o pensamento 
da grande obra desterritorializada, ou 
seja, pouco relacionada com o contexto 
local e pouco articulada com planos 
e programas de desenvolvimento 
regional.

A presença da obra no território e 
também no cotidiano da população 
nordestina, mesmo que de forma indireta 
– através da água, do ideário construído 
ao longo de sua história, das promessas 
governamentais, das discussões de 
gestão dos recursos hídricos, ou 
mesmo pela sua não execução (sua 
ausência) – revelou contradições entre 
o planejamento e a obra, descompassos 
entre os documentos do planejamento 
e muitos problemas de execução, 
reduzindo a Transposição do rio São 
Francisco a um grande sistema hídrico 
de poucas ações territoriais. 

O PISF se tornou mais uma grande 
obra hídrica, reproduzindo as formas 
de solução históricas para a seca, 
reproduzindo a ausência do Estado 
em ações para reduzir a pobreza e 
promover mudanças substanciais 
para o desenvolvimento regional. 
Sem a implementação de programas 
socioambientais, talvez tenha-se 
perdido uma oportunidade histórica de 
promover o desenvolvimento regional 
na região semiárida. 

O PISF é um projeto complexo e a 
presente pesquisa levantou como foram 
os processos de seu planejamento e 

de amplos setores da sociedade, 
reproduz no campo territorial as 
contradições e a desarticulação 
entre órgãos do governo federal, 
com concepções distintas de 
desenvolvimento territorial, que se 
empenham na criação de planos, 
políticas e sistemas que não se 
comunicam e se subjugam (LEITAO, 
2009, p. 178).

Dessa forma, o PAC reiterou o caráter 
de infraestrutura dessa obra e não 
o de desenvolvimento territorial e 
social. Isso, somado à deficiência 
dos instrumentos ambientais e aos 
problemas de planejamento, gerou 
uma ampla diversidade de situações 
que exemplificam a presença-ausência 
da obra no território, uma serie de 
contradições da aderência da obra ao 
território. 

Essas presenças e ausências se deram 
de formas ora físicas, objetivas e 
diretas, ora simbólicas, subjetivas e 
indiretas, utilizando-se aqui o conceito 
de Lefebvre (1986). O item 3.2.1, o 3.2.2 
e posteriormente o item 3.3 reuniram 
casos para exemplificar essas situações. 
A começar pelo fato de se tratar de uma 
obra de muita presença por onde passa, 
impactante, mas que não permite uma 
relação com seu entorno, ausente em na 
possibilidade de apropriação, dividindo 
o território em dois lados, possuindo 
poucas passarelas ao longo de seus 
eixos, não sendo uma infraestrutura 
apta à convivência com a população 
residente neste entorno. Trata-se de 
uma infraestrutura cercada e que 
apresenta riscos quando possível de 
ser acessada, de maneira que já houve 
alguns casos de morte por afogamento 
no momento em que as bombas do 
PISF foram automaticamente acionadas 
para bombear a água (POLLO, 2017). A 
magnitude dessa infraestrutura, seu 
porte e impacto não foram apresentadas 
nas cartografias oficiais, de maneira que 
o item 3.1 fez um esforço de demonstrar 
cada elemento construtivo, seu 
funcionamento e desta forma ilustrar as 
dimensões do PISF ao leitor.

Ainda que já em período de pré-
operação do Eixo Leste, com a obra 
praticamente pronta, a operação do 
sistema ainda continha indefinições 
significativas. Tais como o valor da água 
por m3, uma vez que o governo federal 
ainda estava estudando alternativas 
renováveis de produção de energia a 
partir do sistema do PISF, para não ter 
de comprar energia da CHESF, o que 
seria o custo mais caro da operação 
(ALMEIDA, 2018, informação verbal).10 
O custo seria de extrema importância 
na definição de quem poderia consumir 
essa água, que a partir do momento 
que sai da infraestrutura federal, a 
distribuição se torna competência dos 
estados, havendo, portanto, ainda muita 
indefinição em relação à quais lugares 
receberiam a água. O que se sabia era 
que a prioridade seria dada às cidades e 
que o abastecimento das comunidades 
rurais ocorreria apenas quando possível, 
pois, atender todas as comunidades 
no percurso tornaria o projeto inviável 
financeiramente, uma vez que a 
água transposta seria uma água cara 
(RAMOS, 2017, informação verbal)11. Ou 
seja, a Transposição estaria destinada a 
atividades e usuários que conseguiriam 
arcar com os custos dessa operação de 
transposição.

Dessa forma, por vezes os Eixos 
passaram por lugares sem os abastecer, 
sendo a obra muito impactante 
fisicamente (conforme ilustra a Figura 1 
acima), mas não beneficiando famílias 
nesse percurso. Em outros momentos, 
os canais em si não chegaram perto, mas 
a água chegou, estando a obra presente 
(mesmo que ausente fisicamente) no 
cotidiano das pessoas, uma vez que não 
foi mais preciso fazer racionamento de 
água com a chegada da água transposta, 
como foi o caso de Campina Grande. No 
caso do rio Paraíba, a água despejada 
do Eixo Leste para o leito natural do 
rio passou transformando não apenas 
sua característica natural de ser um rio 

10 Entrevista realizada com o arquiteto Andrei Almeida, 
funcionário da empresa Engecorps, no dia 19 de dezembro de 
2018, por e-mail, em São Paulo.

11 Informação concedida em entrevista no dia 20 de março de 
2017, em São Paulo, por Skype. 

intermitente, mas também a vida, os 
costumes e os fluxos do entorno dessa 
várzea.

Além disso, houve quem precisou se 
retirar de suas casas para que a obra 
passasse, recebendo uma indenização 
ou se transferindo para uma Vila 
Produtiva Rural. Essas VPRs que, até 
o presente momento da conclusão 
dessa dissertação, ainda não tinham 
recebido água, portanto, não estando 
produtivas.12 Também houve o programa 
de regularização das terras desse entorno 
dos canais (PBA-19, s.d., p. 1), para que 
os pequenos proprietários ao longo 
dos Eixos garantissem suas posses, 
mas o programa se ausentava e não se 
articulava a nenhum programa federal 
no sentido de controlar de alguma forma 
a possível especulação fundiária futura, 
no momento em que a água chegasse. Ou 
mesmo, no caso da questão indígenas, o 
Projeto previu o auxílio da demarcação 
de terras, que historicamente estavam 
sendo disputadas, mas que ao mesmo 
tempo, reduziu o território indígena a 
uma área bem menor, destruindo as 
demais áreas com as obras dos canais, 
destruindo, por exemplo, cemitérios da 
etnia Truká (SANTOS, 2017, informação 
verbal).13

Estas foram algumas das manifestações 
de presença-ausência que a obra 
promoveu ao longo de seus eixos e 
podem ser melhor compreendidas no 
capítulo 3, mas aqui se quis retomar 
algumas delas para ilustrar como 
essas contradições se deram entre o 
planejamento e a execução, entre o 
discurso oficial e a prática, bem como 
para ilustrar como a inserção territorial 
do Projeto está mal resolvida. 

Conforme descrito ao longo destas 
considerações finais, essas contradições 
podem ter se dado por problemas de 
matriz do projeto de grande impacto, pois 
uma obra com a magnitude apresentada 

12 Informação retirada de entrevista com moradores das VPRs 
visitadas, em trabalho de campo realizado em setembro de 
2017.

13 Entrevista realizada com Sr. Ailson dos Santos, no dia 08 de 
setembro de 2017, em Cabrobó (PE).
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sua execução até 2018, realizando um 
panorama geral até o presente momento, 
sendo que  seu desenvolvimento não 
se encerra nesta dissertação. Caberá 
às próximas pesquisas analisar os 
resultados de sua operação, assim como 
aprofundar alguns temas levantados 
na presente pesquisa que podem ser 
mais bem investigados, tais como uma 
análise mais aprofundada do processo 
licitatório e do custo real dessa obra, 
ou a comparação desse projeto com 
outros de transposições pelo mundo, 
ou mesmo eleger uma das situações 
de campo reveladas nesta pesquisa e 
aprofundá-la em relação à presença-
ausência dessa obra. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve 
o intuito de contribuir criticamente 
com essa maneira de intervenção 
no território e essa concepção de 
desenvolvimento, indagando se o 
modelo da grande infraestrutura seria 
o mais adequado para aquela realidade 
e buscando compreender como 
ocorreu a inserção desses dois grandes 
eixos de desenvolvimento naquela 
região. Restam aqui duas perguntas 
retóricas sobre o tema abordado: 
A matriz de grande impacto vale a 
pena? É necessário reproduzir velhos 
paradigmas para solucionar a seca e 
estimular o desenvolvimento?
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Entrevistas realizadas 

Ailson dos Santos (Issor)

Irmão de Neguinho Truká, o cacique, e liderança 
do povo indígena.

Entrevista realizada no dia 08 de setembro de 
2017, em Cabrobó.

Albino

Dono de uma olaria e do hotel e posto de 
gasolina Posto do Sertão.

Entrevista realizada no dia 07 de setembro de 
2017, em Custódia.

Alexandre Delijaicov

Arquiteto urbanista e professor da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de São Paulo.

Entrevista realizada no dia 1 de março de 2018, 
no LabProj, laboratório de projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo.

Anderson

Pesquisador da saúde que estava em Cabrobó 
fazendo estudo de campo na aldeia Truká no 
mesmo período em que estávamos na cidade.

Entrevista realizada no dia 08 de setembro de 
2017, em Cabrobó. 

Andrei Almeida

Arquiteto da empresa Engecorps, que participou 
da elaboração do estudo de viabilidade da 

Transposição e do projeto executivo do Trecho I 
realizados pela empresa.

Entrevista realizada no dia 30 de maio de 2017, 
em São Paulo.

Cartacho Porfírio Loureiro, Valdecir Azevedo e 
Joacyr Mendes da Agência Executiva de Águas 
do Estado da Paraíba (AESA)

Diretor executivo de acompanhamento e 
controle, diretor de gestão e administrativo 
financeiro, respectivamente.

Entrevista realizada no dia 11 de setembro de 
2017, em João Pessoa.

Edilene Pajeú (Pretinha Truká)

Vereadora de Cabrobó.

Entrevista realizada no dia 08 de setembro de 
2017, em Cabrobó.

Equipe da gerenciadora da obra, Arcadis Logos 
(Francisco Mota, Marcus Vinícius Leme e Helena 
Oliveira de Barros Mota)

Entrevista realizada no dia 05 de setembro de 
2017, em Monteiro.

Fernanda Carolina Costa

Advogada que participa da elaboração do 
“Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
Área de Influência do Município de Salgueiro 
e seu Entorno”, encomendado pelo estado de 
Pernambuco.

Entrevista realizada em 04 de setembro de 2017, 
por Skype.

Franciney Cardoso Froz

Analista de Infraestrutura, Chefe de Divisão da 
Coordenação-Geral de Acompanhamento de 
Obras e Fiscalização do Ministério da Integração 
Nacional (MI).

Entrevista realizada no dia 30 de agosto de 2017, 
por Skype. 

Francisco Teixeira

É atualmente Secretário de Recursos Hídricos do 
Ceará. Foi Secretário de Infraestrutura Hídrica do 
Brasil entre 2012 e 2013 e Ministro da Integração 
Nacional do Brasil entre 2013 e 2015, sendo 
um dos principais responsáveis pelas obras 
da Transposição do rio São Francisco nesse 
período.

Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2018, 
por Skype.

Francisco Sarmento e Rômulo Macêdo Vieira

Entrevista realizada no dia 11 de setembro de 
2017, em João Pessoa.

Funcionários da empresa Tambaú Alimentos

Conversa com dois trabalhadores e funcionário 
da administração da empresa Tambaú.

Entrevista realizada no dia 07 de setembro de 
2017, em Custódia.

Irani Braga Ramos

Engenheiro e assessor do Ministério da 
Integração Nacional.

Entrevistas diversas realizadas em São Paulo 
por Skype e por e-mail, entre os anos de 2017 

e 2019. 

Ivan Telles de Sousa

Engenheiro agrônomo, vice-presidente da 
consultoria Ecology and Environment Brasil, 
que coordenou o processo de elaboração do 
EIA-RIMA.

Entrevista realizada no dia 15 de dezembro de 
2017, por Skype.

Janiro Costa Rêgo

Possui graduação e mestrado em Engenharia 
Civil e doutorado em Recursos Hídricos, 
Hidrologia e Hidráulica pela Gottfried Leibniz 
Universität Hannover (2000). Professor da 
Universidade Federal de Campina Grande. 
Atua na área de mananciais subterrâneos e 
superficiais, manejo e o semiárido.

Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 
2017, em Campina Grande.

José Monteiro de Almeida Filho (Bó)

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Sertânia.

Entrevista realizada no dia 07 de setembro de 
2009, em Sertânia.

Juliana Neves Barros

Autora da publicação “O desencantamento 
das águas no sertão: crenças, descrenças e 
mobilização social no Projeto de Transposição do 
rio São Francisco” (2014), fruto de seu mestrado 
desenvolvido na UFRJ, com orientação do Prof. 
Dr. Henri Acselrad.

Entrevista realizada no dia 25 de maio de 2017, 
em São Paulo.

Juracy Marques

Natural de Jaguarari (Bahia), é doutor em 
Cultura e Sociedade pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), fez pós-doutorado em Ecologia 
Humana na Universidade Nova de Lisboa (UNL-
Portugal) e em Antropologia pela UFBA. Realizou 
cartografias dos povos indígenas afetados pela 
Transposição do rio São Francisco, publicadas 
em seu site: http://juracymarques.com.br/site/
cartografias/. Na entrevista, ele me ajudou a 
entrar em contato com o povo indígena Truká, 
que nos recebeu em Cabrobó.

Entrevista realizada no dia 23 de agosto de 2017, 
por Skype.

Lívia Miranda

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
mestrado em Geografia e doutorado em 
Desenvolvimento Urbano e Regional (2007). É 
professora no curso de Arquitetura e Urbanismo 
na Universidade Federal de Campinas. Trabalha 
com os temas: Técnicas de Avaliação Urbano e 
Regionais, Planejamento e Gestão do Espaço 
Urbano.

Entrevista realizada no dia 05 de setembro de 
2017, em Campina Grande.

Marcos Godoi

Engenheiro da Engecorps que coordenou o 
estudo de viabilidade da Transposição e do 
projeto executivo do Trecho I realizados pela 
empresa.

Entrevista realizada no dia 20 de julho de 2017, 
em São Paulo.
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Maria José Gomes Marinheiro (Maria Tumbalalá)

Liderança do povo indígena Tumbalalá, diretora 
da escola da cidade de Cabrobó.

Entrevista realizada no dia 08 de setembro de 
2017, em Cabrobó.

Marinelma e família

Moradores da Vila Produtiva Rural Uri, em 
Salgueiro.

Entrevista realizada no dia 09 de setembro de 
2017, em Salgueiro.

Maurílio Sampaio e Cléber Barros

Maurílio é Secretário de Obras e Desenvolvimento 
Humano de Salgueiro e Cléber presta serviços 
para a construtora.

Entrevista realizada no dia 09 de setembro de 
2017, em Salgueiro.

Moradores da Vila Produtiva Rural Lafayette

Entrevista realizada no dia 06 de setembro de 
2017, em Monteiro.

Neguinho Truká

Cacique do povo indígena Truká.

Entrevista realizada no dia 08 de setembro de 
2017, em Cabrobó.

Neuris Luna

Assessora de Pretinha Truká, que nos 
acompanhou durante toda a nossa estadia em 
Cabrobó e nos levou para conhecer a captação 
do Eixo Norte, além de nos apresentar a Ilha de 
Assunção, território indígena Truká.

Entrevista realizada em 08 de setembro de 2017, 
em Cabrobó.

Ricardo Jorge de Almeida Menezes (Cajó)

Vereador da cidade de Monteiro.

Entrevista realizada no dia 06 de setembro de 
2017, em Monteiro.

Salvino de Oliveira Júnior e Síria Maria Dantas 
Oliveira

Família que nos recebeu e hospedou em 
Campina Grande e concedeu uma entrevista 
sobre o racionamento severo dos últimos meses 
na cidade, antes da chegada das águas da 
Transposição do rio São Francisco.

Entrevista realizada no dia 04 de setembro de 
2017, em Campina Grande.

Severino de Normandia

Auxiliar administrativo do Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).

Entrevista realizada no dia 05 de setembro de 
2017, no Açude Epitácio Pessoa.

Vanessa Empinotti

Prof. Dra. que leciona na UFABC, engenheira 
agrônoma, desenvolve pesquisa em governança 
socioambiental e em sua tese de doutoramento 
estudou a gestão dos recursos hídricos da bacia 
do rio São Francisco.

Entrevista realizada no dia 23 de janeiro de 2017, 

em São Paulo.

Valdemiro Souza

Engenheiro funcionário da Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).

Entrevista realizada no dia 05 de setembro de 
2017, em Campina Grande.
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A tabulação de notícias foi realizada 
entre os anos de 2017 e 2019, período de 
realização desta pesquisa, com notícias 
que foram publicadas semanalmente no 
Brasil sobre a Transposição do rio São 
Francisco. 

Eventualmente, ao longo da pesquisa, 
foi necessário buscar informações em 
notícias de anos anteriores, integrando-
as à tabulação de notícias semanais ao 
longo desses dois anos de trabalho.

As notícias foram organizadas por 
assunto (título da manchete), fonte com 
link, data por ordem cronológica, resumo 
e colunas para relacionar as notícias 
com os temas e assuntos que foram 
surgindo ao longo da pesquisa. Também 
foi realizado um banco de imagens a 
partir de notícias que traziam fotos ou 
mapas que interessavam à pesquisa, 
havendo uma coluna na tabulação para 
indicar quando havia imagem ou não, e 
quando havia, ela compunha um banco 
de imagens interno à pesquisa. 

A tabulação de tabulação de notícias foi 
um trabalho de extrema importância para 
a dissertação, por vezes evidenciando 
informações ou situações que não 
apareceram em entrevistas e, desse 
modo, permitindo um acompanhamento 
aproximado do andamento da obra, 
das repercussões em campo, de suas 
presenças e ausências ao longo de 
sua construção. Para a realização da 
tabulação de notícias, houve grande 
colaboração das bolsistas de iniciação 
científica. 

Tabulação de notícias
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