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RESUMO 

A transposição é uma obra de caráter emergencial usada em muitos países para abastecer 

regiões que se encontram com o acesso restrito à água. No Brasil, o projeto está sendo 

implementando no semiárido nordestino, considerado como uma das maiores obras 

hidráulicas realizadas pelo Ministério da Integração. Denominado Projeto de Integração do rio 

São Francisco às Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PIFS), popularmente 

conhecido como Transposição do rio São Francisco, o empreendimento tem como objetivo 

abastecimento de água para as comunidades difusas, dessedentação de animais, irrigação, 

indústria. Os estados beneficiados são Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Parte da obra está localizada na área de incidência do bioma caatinga, de extrema importância 

biológica e social. O histórico de movimento de luta e resistência para a preservação, o 

conhecimento e a recuperação desse bioma é enorme, mas, essa área se encontra em um 

gigantesco canteiro de obras. Em Pernambuco, inicia-se a embocadura do canal dividido em  

dois eixos, norte e leste, através de quilômetros de canais que estão sendo construídos 

caatinga adentro, fragmentando o habitat natural. A fragmentação antrópica é considerada 

como uma das principais perdas relacionadas à biodiversidade. Assim, o trabalho procurou 

analisar a transposição do rio São Francisco como fator de fragmentação do bioma Caatinga 

no município de Cabrobó - PE. Essa região se encontra bastante suscetível aos processos de 

degradação da terra, que, em situações extremas, fazem surgir à desertificação, haja vista a 

insustentabilidade no manejo do solo e da água que vem acontecendo há décadas na região. 

Para compreender a relação da transposição e da fragmentação, este trabalho procurou 

reconhecer as mudanças de uso e cobertura do solo gerado pela construção do canal da 

transposição do rio São Francisco; avaliar os efeitos do canal como elemento fragmentador da 

caatinga; e identificar os efeitos acarretados pela obra da transposição no processo de 

degradação do ambiente. Na busca de materiais e informações sobre o trabalho foram 

realizadas as seguintes etapas, levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, com o 

intuito de fornecer subsídios para a formação de futuras pesquisas e programas de cunho 

educacional. Por fim, apresenta-se como uma contribuição científica que possivelmente pode 

ser levada aos gestores públicos e ambientais nas discussões das tomadas de decisões. 

PALAVRAS-CHAVE: Transposição hidrográfica. Fragmentação de paisagem. Caatinga. 

Impacto ambiental. Cabrobó. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Water transposition is an emergency tactic used in many countries to sustain regions that find 

themselves with limited access to water. In Brazil, a project is being implemented in the 

northeastern semi-arid, considered one of the largest hydraulic constructions performed by the 

Ministry of Integration. Denominated Projeto de Integração do rio São Francisco às Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PIFS – Integration Project of the São Francisco 

River with Watersheds of the Northern Northeast), commonly known as São Francisco River 

Transposition, the enterprise has the objective of providing water to diffuse communities, 

animals, irrigation and industry. The states benefited are Pernambuco, Paraíba, Ceará and Rio 

Grande do Norte. Part of the construction is located in the Caatinga biome, of extreme 

biologic and social importance. The history of the movement for resistance for the 

preservation, knowledge and recovery of this biome is enormous, but this area is among a 

gigantic building site. In Pernambuco, the mouth of the canal is divided in two axes, north and 

east, that stretch for kilometers of canals that are being constructed through the Caatinga, 

fragmenting the natural habitat. The man-made fragmentation is considered one of the main 

losses related to biodiversity. Therefore, this study attempted to analyze the São Francisco 

river transposition as a factor of fragmentation of the Caatinga biome in the town of Cabrobó 

- PE. This region is very susceptible to the processes of soil degradation, which, in extreme 

situations, evolve to desertification, due to the unsustainable handling of the soil and water 

that have been occurring in the region for decades. To comprehend the relation between 

transposition and fragmentation, this study sought to: recognize the changes in use and 

coverage of the soil generated by the construction of the São Francisco river transposition 

canal; evaluate the effects of the canal as a fragmenting element of the Caatinga; and to 

identify the effects of the transposition construction work in the process of degrading the 

environment. In the search for materials and information regarding the work, the following 

steps were done: literature and cartographic review and field work, with the objective of 

providing bases for conducting future researches and educational programs. Finally, this study 

presents itself as a scientific contribution that may possibly be taken to public and 

environmental officials in the discussions for decision making. 

KEY WORDS: Water transposition. Landscape fragmentation. Caatinga. Environmental 

impact. Cabrobó. 
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1 INTRODUÇÃO 

A transposição hidrográfica é uma forma de integrar bacias, transportando água 

através de canais, aquedutos, estações de bombeamento para reservatórios e outras bacias. 

Esse tipo de obra pode ser vista em várias partes do mundo, como na Espanha, na China, no 

Brasil, nos Estados Unidos, no Peru e no Equador, com o objetivo de abastecer comunidades, 

irrigar e gerar energia.  

A demanda por água é o motivo de se construir uma obra de tamanha estrutura para 

minimizar as irregularidades hídricas, que podem ser climáticas ou políticas. Parte do 

Nordeste brasileiro convive com condições climáticas adversas, a seca trás consequências 

severas para as populações que residem nesse espaço, principalmente por grande parte desta 

população viver da agriculta e da pecuária em pequenas propriedades familiares, que quando 

assolam as estiagens a segurança alimentar e hídrica de suas famílias são abaladas. 

Com o propósito de contribuir para diminuir os problemas gerados pelas estiagens, o 

governo brasileiro, juntamente com Ministério da Integração (MI), estrutura a maior obra de 

infraestrutura hídrica do país: o Projeto de Integração do Rio São Francisco as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), mais conhecido como projeto de transposição 

do rio São Francisco. Tal obra tem como objetivo solucionar a restrição de água de quatro 

estados do nordeste: Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte. 

Pernambuco é o ponto de partida da transposição do rio São Francisco, nos municípios 

de Cabrobó e Floresta. Essa região caracteriza-se, hoje, por um gigantesco canteiro de obras, 

onde estão sendo construídos aproximadamente 405 km de canais divididos em dois eixos, 

um na direção norte e outro na direção leste, percorrendo toda a caatinga. Os canais possuem 

aproximadamente 25 metros de largura (GUIMARÃES JUNIOR, 2010), fragmentando todo 

habitat.  

A fragmentação é uma das mais importantes e difundidas consequências da atual 

dinâmica de uso da terra pelos seres humanos (TABARELLI; GASCON, 2005), sendo uma 

das principais ameaças à biodiversidade. Como o bioma da caatinga está sendo afetado pelo 

modo de consumo extensivo dos recursos naturais (PACHECO et al, 2006), um impacto 

excessivo instalado no ambiente pode gerar um desequilíbrio na dinâmica ambiental e social. 

As caatingas, encontrada na região, formam um bioma exclusivamente brasileiro e 

praticamente circunscrito ao Nordeste do país. Toda área do projeto é composta por esse tipo 

de formação vegetacional de extrema importância biológica. 
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Este trabalho parte da constatação de que o semiárido pernambucano está passando 

por grandes obras, como a construção da ferrovia Transnordestina, o canal do sertão, e dos 

mais variados projetos de irrigação como o programa “Mais irrigação”. Além disso, 

historicamente, existe uma exploração na base de seu recurso natural. Entende-se que essa 

região possui indicadores representativos das mudanças da paisagem relacionadas à 

fragmentação do bioma caatinga, podendo acusar de que modo encontram-se os níveis de 

degradação no município de Cabrobó em relação à transposição do rio São Francisco. 

Portanto, este estudo tem como característica relevante fornecer subsídios que 

contribuam para uma compreensão do que está se passando no ambiente e para a formação de 

futuras pesquisas e programas de cunho educacional, ajudando na participação efetiva da 

sociedade, além de apresentar uma contribuição científica que possa ser levada aos gestores 

públicos e ambientais nas discussões das tomadas de decisões.  

OBJETIVO GERAL 

Analisar a transposição do rio São Francisco como fator de fragmentação do bioma 

Caatinga no município de Cabrobó – PE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O trabalho destina-se a: 

 Reconhecer e determinar as mudanças de uso e cobertura do solo gerado pela 

construção do canal da transposição do rio São Francisco, no município de Cabrobó - 

PE. 

 Identificar os efeitos acarretados pela obra da transposição no processo de degradação 

do ambiente no município de Cabrobó - PE.  

 Avaliar os efeitos do canal como elemento fragmentador da caatinga no município de 

Cabrobó - PE. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Caracterização da caatinga 

A caatinga é considerada exclusivamente brasileira e parte do patrimônio biológico 

dessa região encontra-se apenas no nordeste do Brasil. Seu nome é de origem Tupi-Guarani, 

significa “floresta branca”, caracterizando bem o aspecto da vegetação na estação seca, 

quando as folhas caem (ALBUQUERQUE; BANDEIRA, 1995).  

A caatinga está localizada no semiárido do Nordeste brasileiro e corresponde a uma 

área da ordem de 844.453 km², ou seja, 9,92% da área total do país (IBGE, 2004). Engloba os 

estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Está incluída entre os 42% das florestas secas no 

globo terrestre, nos quais estão os ecossistemas mais degradados do mundo pelo uso intensivo 

de suas terras (MOREIRA et al, 2006). 

A vegetação desse ecossistema é composta por florestas arbóreas ou arbustivas, 

principalmente de árvores e arbustos baixos, que apresentam espinhos e algumas com 

características xerofíticas (PRADO, 2003). Possui uma grande diversidade de espécies 

animais e vegetais, com uma característica de endemismo muito forte. A região conta com 

932 espécies de plantas (380 endêmicas), 183 de abelhas, 240 de peixes (57% endêmicos), 

154 de répteis e anfíbios (15% endêmicos), 348 espécies de aves (15 espécies e 45 

subespécies endêmicas) e 148 espécies de mamíferos (10 endêmicas) (BRASIL, 2002; CI, 

2003; TABARELLI; SILVA,2003). 

Esse bioma está presente em várias unidades de paisagem, como na Depressão 

Sertaneja, nas Chapadas Altas, no Planalto da Borborema, na Chapada Diamantina e nas 

Bacias Sedimentares. A disponibilidade hídrica na região é restrita e, em alguns Estados, isso 

se deve ao fato de não possuírem represamentos significativos de água em seu território 

(SUASSUNA, 2005). Mesmo com os baixos indicies pluviométricos, as condições 

geoambientais presentes favorecem o desenvolvimento do ciclo das águas.  

O clima da caatinga costuma ser de altas temperaturas, com forte incidência da 

radiação solar, baixa nebulosidade, evapotranspiração elevada, distribuição irregular das 

chuvas que, segundo Moreira et al (2007), influenciam marcadamente na disponibilidade e na 

qualidade das forragens nessas áreas. O solo da região é diversificado, apresentando maior ou 

menor capacidade de reter água das chuvas e de concentrações de sais. 

A caatinga está entre a formação vegetal brasileira considerada como de baixa 

prioridade e com insuficientes estudos científicos, quando comparada a outros biomas.  Por 
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muito tempo, foi considerada como uma vegetação homogênea, de baixa diversidade e de 

biota pobre. Por conta desses argumentos a região se tornou um dos biomas mais degradados. 

Nem a heterogeneidade e diversidade comprovada com o tempo impedem que a caatinga 

continue sendo destruída.  

Apenas 8,4% dos seus remanescentes estão protegidos por áreas de Unidades de 

Conservação federais e estaduais, sendo pouco menos de 1,4% dessas unidades de Proteção 

Integral. As maiores unidades são de uso sustentável, ocupando cerca de 6,5% do bioma 

(HAUFF, 2010). Mesmo havendo informações que esclarecem sobre a importância de se 

manter viva essa riqueza, como pesquisas realizadas pelo BRASIL (2002), por Leal (2003) e 

por Tabarelli (2003, 2005), a Caatinga continua sendo um dos biomas menos protegido do 

Brasil. 

Embora existam técnicas sustentáveis para o manejo do uso da terra na caatinga, boa 

parte está relacionada ao uso insustentável de sua biodiversidade. A agricultura deixou um 

legado de áreas degradas, causando erosão e reduzindo a capacidade de produção em terras 

férteis. Com a baixa produtividade, as terras são abandonadas, cedendo espaço para a 

pecuária, a produção de lenha e o agronegócio. Segundo BRASIL (2010a), a produção de 

pastos plantados, geralmente com espécies exóticas, tem provocado a redução da vegetação 

nativa, além da proliferação de espécies invasoras, que acabam impedindo a reprodução das 

espécies locais. 

As atividades realizadas de forma insustentável estão deixando os ecossistemas 

bastante frágeis, levando a uma perda significativa de espécies endêmicas (como o umbu 

Spondias tuberosa Arruda, jatobá Hymenaea spp., juazeiro Ziziphus joazeiro Mart., murici 

Byrsonima spp.). e ao aparecimento de variados núcleos de desertificação e fragmentação. 

Portanto, a sustentabilidade desses espaços tende a ser prioridade. 

O monitoramento realizado na Caatinga aponta que, entre o período de 2002-2008, 

aproximadamente 14.150 km² da área de remanescente haviam sido desmatados, 

correspondendo a aproximadamente 2.352 km²/ ano. A sua área total até o período de 2009 se 

adequa a 45,62% da vegetação suprimida e 53,38% da vegetação remanescente (BRASIL, 

2010b). Mesmo com uma estimativa de cobertura vegetal positiva, essas áreas estão sendo 

remanejadas de forma inadequada, segundo BRASIL (2010a), formando, assim, um imenso 

mosaico de áreas distintas em estágio de regeneração, no qual as áreas de vegetação 

preservada são restritas, fragmentadas e geralmente localizadas em locais de difícil acesso.  

De acordo com a UFPE et al. (2002 apud UNIVASF, 2009), 68% da área da Caatinga 

está submetida a algum grau de antropismo (sendo 35,3% prejudicados por extremo 
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antropismo) e os 31,6% sem antropismo estão distribuídos em forma de ilhas de concentração 

populacional. 

“A biota da caatinga é o testemunho de uma enorme floresta seca” (TABARELLI; 

SILVA, 2003, p.778). A perda de vegetação dessa floresta pode ser diagnosticada em várias 

partes do mundo. Estudos realizados na América Latina e Caribe apontam que as florestas 

secas estão desaparecendo de forma rápida.  

Constatando que a cobertura de floresta seca caiu de 2,03 milhões de quilômetros 

quadrados em 2001 para 1,95 milhões em 2010, ou 3,8 por cento durante o período. 

Em comparação, as florestas húmidas declinaram em 1,9 por cento de 9,52 milhões 

de quilômetros quadrados para 9,34 milhões de quilômetros quadrados. E que essa 

perda foi concentrada nos países da Argentina (perda de 67,140 km²), Paraguai 

(16.876 km²), Bolívia (9.041 km²), e Brasil (2.985 km²) (GASPERIS, 2012).  

O desenvolvimento em que se encontra a região semiárida nordestina, com o ritmo de 

empreendimentos, como a Transposição do rio São Francisco, a Transnordestina e o Canal do 

Sertão, poderá transformar a riqueza de espécies da fauna e da flora da caatinga em uma perda 

incomensurável, dando espaço para o surgimento de novas áreas de degradação ambiental, 

além de problemas socioambientais. 

2.2 Fragmentação de habitat 

A fragmentação baseia-se na transformação de uma paisagem natural contínua em 

manchas ou fragmentos isolados. O método inicia-se com a perda de parte do habitat original 

e a formação de fragmentos (OLIFERS; CERQUEIRA, 2006). Os habitats fragmentados 

podem ocorrer de forma natural ou antrópica. 

A fragmentação natural pode ser vista como ilhas, lagoas, em brejos de altitude no 

Nordeste do Brasil (transição da Mata Atlântica com a Caatinga), entre outros. A antrópica é 

derivada da alteração de uso e ocupação do solo com a construção de estradas, implantação de 

grandes empreendimentos, expansão das fronteiras agrícolas, extração de madeira, 

crescimento urbano desordenado, pressão turística, entre outros.  

A velocidade e a larga escala espacial com que as atividades humanas fragmentam os 

espaços são maiores que a perturbação da dinâmica natural dos ecossistemas. Sendo esse 

modelo uma das principais ameaças atuais à biodiversidade global (LAURANCE; 

BIERREGAARD, 1997 apud OLIFERS; CERQUEIRA, 2006).  A perda de espécies que vem 

ocorrendo no presente não tem precedente, é única, e pode ser irreversível (PRIMARK; 

RODRIGUES, 2001).  
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Segundo Harrison et al (1988) existem três principais categorias de mudança que 

têm se tornado frequentes nas florestas do mundo: a mudança da área total da 

vegetação, conversão da vegetação natural em plantações e monoculturas e a 

fragmentação progressiva de remanescentes de florestas naturais em pequenas 

manchas, isoladas por plantações ou desenvolvimento agrícola (apud CERQUEIRA, 

2003, p. 32). 

A intensa fragmentação dos habitats é característica da maioria dos países temperados, 

mas seus efeitos são particularmente graves nos chamados “países com megadiversidade” dos 

trópicos, onde as perdas de biodiversidade previstas para as próximas décadas são alarmantes 

(WILSON, 1998 apud PAGLIA; FERNANDEZ; MARCO JUNIOR, 2006). No Brasil, 

historicamente, os seus ecossistemas são alterados em um ritmo desenfreado. 

A intensa degradação que ocorre nas florestas do Brasil permite que milhares de 

regiões estejam extremamente ameaçadas, essas alterações podem ser vistas desde a Floresta 

Amazônia até à Mata Atlântica.  A Mata Atlântica hoje se encontra com a maior parte dos 

seus remanescentes em fragmentos, principalmente nos locais onde as áreas estão sendo  

altamente cultivada (VIANA; TABANEZ; MARTINEZ, 1992).  

A maior parte dos remanescentes florestais no país se encontra em forma de 

fragmentos e a maioria das áreas de vegetação continua ameaçada pela construção de rodovias 

e pela especulação de grandes empreendimentos (principalmente nas áreas de proteção legal). 

Essa fragmentação pode ser observada na construção da transposição do rio São Francisco, no 

semiárido do nordeste brasileiro, onde se observa a fragmentação da Caatinga.  

O manejo inadequado da paisagem natural traz consequências graves às comunidades 

naturais, principalmente quando são fragmentadas. Essas ações podem resultar na extinção de 

espécies (CASCANTE et al, 2002 apud, MAÚES; OLIVEIRA, 2010), na redução de áreas 

contínuas de florestas (diminuindo o número efetivo de árvores de uma população), no 

isolamento de populações e na mudança do padrão de dispersão e migração de espécies, 

animais ou vegetais. 

A área que circunda os fragmentos possui uma influência direta nas comunidades 

animais e vegetais. Segundo Olifers e Cerqueira (2006), o entorno determina de forma parcial 

a possibilidade de dispersão de indivíduos e os processos de colonização e recolonização.  

Para algumas espécies, a perda pode ser bastante desastrosa, como apontam Tabarelli e 

Garson (2005): os predadores de topos de cadeia, por possuírem um alto requerimento 

energético, podem deixar de existir e alterar de forma drástica a abundância e a persistência 

de espécies de níveis tróficos inferiores. 

Para Viana, Tabanez e Martinez (1992), as áreas de entorno (que são responsáveis pela 

fragmentação, com a construção de estradas e monoculturas) podem interferir nos fragmentos  
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de modo a servir como fonte de poluentes, de perturbação, de propágulos de invasores, e 

como barreira para o trânsito de animais e modificadores climáticos. 

O processo de fragmentação tem duas consequências imediatas: a descontinuidade do 

habitat e a redução de área. Esses dois processos são fundamentais para a persistência ou não 

de espécies originais (PAGLIA; FERNANDEZ; MARGO JUNIOR, 2006).  A partir desses 

questionamentos, surgem os problemas enfrentados pelos organismos que vivem nos 

fragmentos: 

A área é suficiente para a sobrevivência da reprodução? O mosaico ambiental 

interno permite a coexistência e a interação de diversas espécies? Dentro dos 

fragmentos permite a possibilidade de dispersão? O tipo de entorno de habitat entre 

os fragmentos oferece resistência à dispersão das espécies? Qual o impacto dos 

novos habitats circundantes? (PAGLIA; FERNANDEZ; MARGO JR, 2006, p. 282). 

A relação dos questionamentos sobre as consequências que as comunidades naturais 

passam nos fragmentos está direcionada, como aponta nos seus estudos Cerqueira (2003), ao 

efeito da distância do fragmento, ao grau de isolamento, ao tamanho e à sua forma, que 

delimita as escalas de habitats ruins ou negativos para um grande número de espécies. Mesmo 

com a diminuição de retirada da vegetação, os vários efeitos causados no fragmento 

continuarão modificando a qualidade dos habitats. 

2.3 Transposição hídrica 

A água é um sistema de mudança ambiental, social, político, econômico na vida de 

nações, desempenhando diferentes papéis, que envolvem ora o consumo direto como matéria 

prima, ora como ecossistema. O seu excesso ou a restrição pode mudar as paisagens de muitos 

locais, deixando características marcantes. 

“A água é a matriz da cultura, a base da vida” (SHIVA, 2006, p.17). A vida que está 

relacionada a esse elemento natural tem feito com que muitos países invistam em grandes 

obras hídricas, para possibilitar o acesso de milhões de pessoas à água, principalmente as que 

residem em locais áridos e semiáridos. Muitas dessas obras estão relacionadas à transferência 

dos corpos hídricos para outras bacias hidrográficas, sendo esse processo denominado de 

transposição de águas. 

A transposição hídrica é considerada uma obra de múltiplos usos, tendo como 

objetivos: o abastecimento humano, a dessendentação animal, a manutenção da indústria, da 

agricultura e da mineração, entre outros. É projetada como uma conexão hídrica entre duas 

bacias, de caráter permanente e de interesse público. Muitas vezes, esse tipo de processo é 
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confundido com adução, trazendo um equívoco conceitual e fazendo com que se perca o foco 

envolvido na questão que é a água como recurso e o rio como sistema ambiental (KRAN, 

2007). 

Nos modos atuais, a principal motivação para a transferência de água entre as bacias 

nas regiões áridas e semiáridas é a segurança hídrica. As ações são sustentadas no princípio 

geral de equidade no direito do acesso à água (SBPC, 2004). 

Para executar a transposição é preciso considerar as características do espaço no qual a 

obra está sendo projetada, tendo como fatores a água como elemento natural e o ambiente 

natural no qual está localizada a fonte hídrica supridora (DOURADO, 2007). Pois esse tipo de 

empreendimento tem um custo energético e financeiro muito alto, que pode trazer impactos 

negativos irreparáveis no espaço, como comprometimento dos fluxos naturais dos rios, do 

solo, da fauna e da flora, da navegação, do abastecimento das bacias doadoras de água às 

populações ribeirinhas, entre outros.  

A transposição só pode ser praticada dentro de parâmetros corretos e confiáveis 

relativos às características ambientais onde está localizada a fonte supridora (SUASSUNA, 

2001). Esse tipo de projeto está cada vez mais presente no mundo e só pode ser efetuado entre 

regiões homogêneas sob o ponto de vista meteorológico (KRAN, 2007).  

É preciso considerar alguns indicadores para assegurar a equidade na decisão de 

realizar ou não esse tipo de empreendimento, pautados em: 

A região receptora dever ter comprovada a escassez de água para o atendimento de 

suas necessidades; Os recursos hídricos da região de origem devem ser suficientes 

para satisfazer a demanda da transferência sem acarretar impedimento ao 

desenvolvimento futuro dessa região; Os impactos ambientais ocasionados pela 

transferência de água devem ser mínimos para ambas as regiões, de destino e de 

origem; Os benefícios sociais para a região de destino devem ser compatíveis com o 

porte do empreendimento; Os impactos positivos gerados devem ser compartilhados, 

razoavelmente, entre as regiões de origem e destino (SBPC, 2004, p. 3). 

Conforme os aspectos a serem considerados quanto a transferência de água entre 

bacias, poucos rios hoje se encontram sem nenhuma interferência. Estudo realizado pela 

WWF (2007), aponta que menos de 40% dos rios mundiais com extensão superior a 1000 

quilômetros fluem livremente, sem intervenção de esquemas de transposição ou desvios, 

tendo relação direta com a atual crise de abastecimento de água em várias partes do mundo. 

A transferência de água entre bacias está praticamente relacionada em analisar, como 

em outras obras de grande escala, “a viabilidade técnica e construtiva operacional; prioridade 

regional, nacional e global, quando se tratar de países diferentes; justificação econômica, 
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justiça e valor social; aceitabilidade quanto aos impactos ambientais; suporte legal” (SPBC, 

2004, p.3). 

Variadas são as experiências internacionais e nacionais de transposição, dentre as 

quais muitas tiveram seus principais objetivos alcançados, mas, no decorrer do tempo, o 

processo acabou se tornando um desastre, tanto para as comunidades naturais, como para as 

populações que vivem no entorno das construções. Pode-se citar como experiências 

internacionais: o mar de Aral, na Ásia Central; o rio Colorado e o rio Big Thompson, nos 

Estados Unidos; e o Projeto Especial Chavimochic, no Peru e experiências nacionais: rio 

Piracicaba em São Paulo e o rio Jaguaribe no Ceará. 

O mar de Aral, Ásia Central 

O mar de Aral está localizado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, na Ásia Central, e 

é considerado um dos quatro maiores lagos da terra, com 66 mil quilômetros quadrados 

(ARAGÃO, 2008). A ideia de transpor as águas dos rios Amu Dar’ya e Syr Dar’ya surgiu 

com a intenção de aumentar a produção agrícola da região. Os rios foram desviados, pelo 

governo da extinta União Soviéticos, para se plantar arroz, cereais e algodão (SEJA GREEN, 

2010).   

A princípio, o projeto foi implementado com sucesso e, em pouco tempo, o 

Ubzerquistão se tornou o terceiro maior exportador de algodão do mundo. Com o passar dos 

anos, os canais, que foram mal construídos, acabaram gerando uma perda significativa de 

água por vazamento e evaporação. Entre 1961 e 1970, o nível do mar na região diminuiu 20 

cm por ano, em média (SEJA GREEN, 2010). No total, o projeto consumiu 90% da água que 

chegava ao Aral e o fundo do mar acabou se transformando em deserto, com sérios impactos 

para a vida da população e para a economia da região (ARAGÃO, 2008). Soma-se a isso a 

concentração de pesticidas.  

Rio Colorado – rio Big Thompson, Estados Unidos 

O projeto teve início na década de 1930. Em 1938, as obras foram iniciadas; em 1947, 

as primeiras alocações de água foram feitas; e, em 1959, o projeto estava concluído (USDI, 

2004 apud BANCO MUNDIAL, 2005).  São 29 cidades beneficiadas e 630 mil acres de terra 

irrigados (ARAGÃO, 2008).  

Os problemas começaram a aparecer em decorrência dos conflitos sobre o direito das 

águas entre os Estados de fronteira. Citamos como exemplo (BANCO MUNDIAL, 2005) o  
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lado oeste do rio, que se sentiu prejudicado pela redução da disponibilidade de água. 

Problemas técnicos ambientais, como falha de uma barragem (ARAGÃO, 2008) e 

contaminantes nos reservatórios da bacia receptora, comprometeram a sustentabilidade do 

ambiente (KHRAN, 2007). 

Projeto Especial Chavimochic, Peru 

O projeto especial Chavimochic, que foi declarado em 1967, está localizado no Peru 

na região de Libertad.  A água do rio Santa é transportada por mais de 270 km de extensão 

para o Vale dos rios Chao, Virú, Moche e Chicama (BANCO MUNDIAL, 2005), dos quais se 

origina o nome do projeto CHAVIMOCHI. 

O objetivo de transportar a água é tentar resolver o problema de má drenagem e 

salinidade na parte média e baixa do Vale, melhorar e aperfeiçoar a distribuição de água e a 

geração de energia (LIBERTAD, 2011). No entanto, a prioridade é a produção agrícola em 

larga escala. 

O manejo com irrigação é um dos problemas no projeto, pois não foi pensado um 

plano de irrigação e cultivo. Segundo Casana (2005 apud BANCO MUNDIAL, 2005), o 

gerente geral do projeto afirma que os agricultores estão utilizando duas vezes mais água que 

o necessário, implicando em perdas econômicas, devido à infiltração da água e redução da 

produtividade. A autossustentação do projeto também ficou a desejar, pois a tarifa de água 

está sendo insuficiente para pagar os investimentos e os custos com manutenção (KHRAN, 

2007). 

Experiências brasileiras 

Rio Piracicaba, São Paulo 

O rio Piracicaba encontra-se no Estado de São Paulo, sendo considerado o maior 

afluente em volume de água do rio Tietê e responsável pelo abastecimento da Região 

Metropolitana de Campinas e parte da Grande São Paulo (ARAGÃO, 2008). Nessa região, 

encontram-se os dois maiores parques industriais do país, um na Região Metropolitana de São 

Paulo e o outro nas bacias dos rios Piracicaba, Capivaí e Jundiaí, conhecido como PCJ 

(CONSÓRCIO PCJ, 2013). 

A desigualdade hídrica, a falta de saneamento básico, o desenvolvimento desordenado 

das cidades próximas ao rio e a falta de fiscalização das indústrias (jogando parte considerável 

23 



 
 

de seus resíduos no rio Piracicaba e seus afluentes) fazem com que esse rio chegasse ao 

século XXI como o mais contaminado do país (ARAGÃO, 2008).   

A transposição traz consequências que se encontram presentes na dinâmica do rio 

Piracicaba e de seus afluentes. Elas tornam as políticas públicas implantadas insuficientes 

para tirar o rio do registro das águas impróprias para consumo humano e animal em grande 

parte do seu curso (ARAGÃO, 2008).  

 

Rio Jaguaribe, Ceará 

No início da década de 1990, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) se abateu 

com a dificuldade de abastecimento de água gerada por longo período de estiagem. Como 

solução, o então governador Ciro Gomes buscou transferir a água do rio Jaguaribe, localizado 

no município de Itaiçaba (ESTADÃO, 2011). Essa transferência ficou conhecida como Canal 

do Trabalhador.  

O Canal do Trabalhador foi construído em 1993 e, atualmente, está praticamente 

inoperante e sem cumprir seus objetivos: irrigar 40 mil ha em suas margens e auxiliar no 

abastecimento da grande Fortaleza (CORDEIRO, 2010).  

O Estado do Ceará, com a demanda de aumentar o crescimento econômico, visou à 

instalação de outros empreendimentos de grande porte, a partir do que surgiu a necessidade de 

Construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP. Para assegurar a oferta 

adequada de água para esse complexo, em 1999, começaram os estudos para a construção do 

Eixão das Águas (ARAGÃO, 2008). 

O Eixão das Águas é uma obra do governo federal com extensão de 225 km e realiza a 

transposição das águas do açude Castanhão, interligando as bacias hidrográficas do Jaguaribe 

à Região Metropolitana (CORDEIRO, 2010). Além disso, reforça o abastecimento da RMF, 

com o complexo portuário e industrial do Pecém – CIPP. 

A dificuldade encontrada é que, diante de todas essas construções, famílias que estão à 

margem desses canais não têm acesso à água. Matéria produzida pelo Coletivo Nigéria (2013) 

afirma que, nos arredores do Castanhão, moradores de assentamentos e cidadezinhas sofrem 

com a seca enquanto a água passa ao lado pelos canais, para abastecer o agronegócio, a 

indústria e a capital, Fortaleza. 
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2.4 Transposição do rio São Francisco 

A seca é um fenômeno de característica climática. Trata-se da consequência de uma 

redução natural da quantidade de precipitação pluvial durante um período maior de tempo 

(WILHITE, 1992). Atinge várias partes do mundo e aborda vários pontos de vista do 

observador.  

No Nordeste brasileiro, esse fenômeno está relacionado à sazonalidade, que faz com 

que as chuvas sejam irregulares no tempo e no espaço geográfico, gerando atrasos no início 

da estação chuvosa. Isso surge em decorrência da Zona de Convergência Intertropical, do El 

Niño, da La Niña, das frentes frias do sul e da temperatura da água da porção do Oceano 

Atlântico que se encontra no Nordeste do Brasil e na África (IRPAA, 2012). 

Wilhite (1992) afirma que no mundo os desastres naturais induzidos pela seca 

aumentam significativamente desde os anos de 1970. Essa vulnerabilidade cresce devido aos 

períodos prolongados pela escassez de água do que propriamente pelo aumento da frequência 

de secas meteorológicas (FERNANDES, 2002). 

O estudo do Programa das Nações Unidas (PNUD, 2006) sobre escassez de água 

retrata que muito do que se interpreta como escassez não passa de má gestão dos recursos 

hídricos por parte do poder político, na busca interminável de água a baixo custo.  

A preocupação sobre a seca surge quando ela deixa de ser um problema apenas 

meteorológico para ser fundamentalmente social. “Se a sociedade não fosse afetada pelas 

secas, sua investigação teria caráter meramente especulativo de significância abstrata” 

(CARVALHO, 2012, p. 72).  

Quando os longos períodos secos atingem as estruturas econômicas frágeis e 

populações que não têm condições de resistir às dificuldades que são ampliadas ou produzidas 

pela seca (CARVALHO, 2012), a situação se torna de característica emergencial, sendo a 

água o primeiro elemento limitante de sobrevivência. 

A região do Nordeste brasileiro tem uma longa história de seca e a imagem de um 

Nordeste semiárido, seco, pobre, flagelado e triste é o que repercute no discurso produzido 

por uma elite rural da região. Tal discurso ganhou holofotes entre os veículos de comunicação 

e através da educação descontextualizada, que produziu uma representação de semiárido de 

abandono e desconhecimento sobre suas raízes.  

Albuquerque Junior (1988), em seus estudos, aponta que esse discurso se caracterizou 

nacionalmente depois da grande seca de 1877, que atingiu não apenas as populações pobres 

da região, mas as elites locais, resultando na demanda de investimentos emergenciais federais.  
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Enquanto esse fenômeno natural se refletia apenas nas populações pobres, não era 

considerado um problema digno a ser abordado nas Assembleias Provinciais, mas 

prejudicando outros grupos sociais, ganhou novos olhares e patamares. A crítica a essa 

política decorre de razões elementares. As assistências repassadas pelo poder público durante 

mais de um século nesse espaço não resultaram em modificação no quadro do semiárido 

nordestino, como a “indústria da seca”. O pretexto do auxílio às populações pobres tornou-se 

a escora de uma estrutura social reacionária e oligárquica que domina o semiárido do 

Nordeste (COELHO, 2006). 

Várias foram as secas que registraram histórias de tristeza, lamento e reflexão sobre as 

populações pobres que sobrevivem no semiárido nordestino, como algumas que aconteceram 

no período de 1877/79, 1958, 1970, 1979/84, 1993, 1998/1999 e vem ocorrendo até os tempos 

atuais. 

Segundo o Instituto de Atividades Espaciais – IAE, a seca no semiárido nordestino do 

ano de 2012, e que vem se estendendo por 2013, é considerada uma seca prognosticada por 

longas datas (RIBEIRO, 2013). 

A cada 26 anos, ocorre uma grande seca, como aconteceu a de 1979/84 quando o 

DNOCS e outros órgãos dos estados nordestinos receberam antecipadamente 

relatórios sigilosos analisando e alertando para o que iria ocorrer. Não é um modelo 

matemático na acepção do termo, mas um “Método Estatístico de Correlação,” 

estudo que passou a merecer toda a credibilidade dos técnicos e dos poderes 

administrativos (RIBEIRO, 2013, p. 1). 

Durante décadas, os governos vêm tentando diferentes abordagens para enfrentar tal 

problema, desde a Comissão Imperial de Pesquisas, que procurou encarar a grande seca de 

1877-79 (WILHITE, 1992) até o momento atual colocando em prática vários projetos 

hidráulicos, como reservatórios e a transposição do rio São Francisco.  

As providências cabíveis tomadas pelos governantes para amenizar os efeitos das 

longas estiagens estão ligadas aos programas de emergência, às politicas de estado de 

assistência às populações concentradas na execução de obras públicas, tais como estradas, 

açudes, perfurações de poços, canais, reservatórios, cisternas que trouxeram como proposta 

assegurar a distribuição e a segurança hídrica ao semiárido. Mesmo com essa dinâmica, a 

Pastoral da Terra assegura que 70% dos açudes públicos do nordeste não estão disponíveis 

para a população (COELHO, 2006). 

O projeto de transposição do rio São Francisco surge como uma das salvações para 

resolver a problemática da água no sertão nordestino. A vitimização da população sertaneja é 

o ponto a partir do qual a transposição é defendida como política justa e solidária (LIMA, 
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2011), tendo em vista que tal obra retira água do rio São Francisco que se encontra em estado 

de alerta por conta da dinâmica de uso.  

O rio São Francisco é considerado um dos principais mananciais brasileiros, 

abrangendo sete unidades da federação: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Goiás e parte do Distrito Federal. Pertence ao domínio público da União, sendo chamado rio 

da integração nacional. Está dividido em quatro regiões fisiográficas, o alto, médio, submédio 

e baixo São Francisco (BRASIL, 2004), representando um dos principais cursos de água da 

região semiárida. Simboliza cerca de 2/3 da disponibilidade de água doce do Nordeste 

brasileiro (BRASIL, 2006 apud ÁRIDAS, 2005), demostrando a sua importância e as 

pressões a que está sujeito.  

A bacia do São Francisco é uma região complexa do ponto de vista ambiental, social, 

político e econômico, sendo caracterizada: 

Por uma imensa variedade climática, como secas e enchentes periódicas; por grande 

variedade de ecossistemas naturais, como lagoas marginais, e biodiversidade, 

estando várias espécies de mamíferos, peixes e pássaros ameaçados de extinção; 

graves problemas de pobreza, má nutrição, doenças, e concentração de renda devido 

à perversa história do desenvolvimento econômico-político e de dominação da elite 

ruralista ao longo da bacia (ANDRADE, 2002, p. 8). 

O rio contempla uma atividade social, política e econômica de grande importância, 

sendo utilizado para navegação, abastecimento de água, irrigação, produção de energia 

elétrica, turismo e lazer. No seu percurso, encontram-se represas e barragens, como a de 

Sobradinho, Itaparica, Moxotó, o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso I, II, III e IV, e 

Xingó (responsáveis pela produção de energia elétrica e regulação dos controles de cheias). 

No Vale do São Francisco, foram executados perímetros irrigados, usando as águas do São 

Francisco para fins de exportação de frutas e vinhos. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o Departamento 

Nacional de Obras de Convívio com a Seca (DNOCS) e a Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco (CODEVASF), são instituições que surgiram com o intuito de elaborar 

e implantar ações direcionadas a promover o desenvolvimento econômico do Nordeste, tendo 

como pauta as águas do São Francisco.   

As populações urbana e rural, as indústrias, os pequenos e grandes agricultores e todos 

os demais setores utilizam a água do rio São Francisco. Andrade (2002) afirma que 

aproximadamente 75% da água do rio estão comprometidos com a produção de energia, 

resultando em uma situação alarmante.  
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Existe uma junção sistemática de agressões ao rio, envolvendo a falta de saneamento 

de alguns municípios que o margeiam, a produção extensiva / intensiva da agricultura 

irrigada, a contaminação da água através da dispersão de pesticidas, agrotóxicos e 

fertilizantes. Além disso, existem problemas de erosão e assoreamento do rio, causados pela 

criação extensiva de gado, desmatamento e substituição da vegetação da sua margem 

(ANDRADE, 2002), modificando a dinâmica do rio, no qual, em alguns trechos, não é 

possível mais a navegação. 

O objetivo de recuperar, conservar, preservar e mitigar os impactos na bacia compõe 

um projeto de revitalização do rio, implantado em 2004, através do Ministério da Integração 

em ação com o Projeto São Francisco: água a quem tem sede. Mesmo com os programas de 

ações estratégicas para revitalizar o rio, a meta de desenvolvimento econômico esbarra na 

sustentabilidade do mesmo. Os grandes projetos hidráulicos na região vêm trazendo uma 

perda bastante significativa no ecossistema, além de não resolverem questões como 

desigualdade e segurança hídrica.  

  Diante das condições em que se encontra o rio, a integração do rio São Francisco às 

bacias hidrográficas do nordeste setentrional (a maior obra hídrica em andamento no país), 

prevê a construção de 720 km de canais divididos em dois eixos: o norte (começando em 

Cabrobó – PE e indo até o Rio Grande do Norte) e o leste (iniciando em Floresta – PE e indo 

até a Paraíba) (BRASIL, 2004) (Figura 1). 

De acordo com o projeto da integração do rio São Francisco às bacias dos rios 

temporários do semiárido, será possível a retirada contínua de 26,4 m³/s, sendo o equivalente 

a 1,4% da vazão de 1850 m³ do rio (BRASIL, 2013, CASTRO, 2011). Desses, 16,4 m³/s 

seguirão para o eixo norte e 10 m³/s para o eixo leste, beneficiando o fornecimento de água 

para diversos fins (BRASIL, 2004).   

A demanda urbana das áreas que deverão ser beneficiadas foi avaliada em 

aproximadamente 38 m³/s, até o ano 2025. Desse total, 24 m³/s correspondem ao consumo 

humano e 14 m³/s à demanda industrial (BRASIL, 2004).  

As áreas de influência do projeto foram especificadas pelo Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) que determina as características impactantes da transposição. Os impactos 

ambientais provocados no ambiente podem ocorrer em uma ou mais fases do projeto (fase de 

planejamento, construção e operação). Essas fases estão divididas pela área de influência 

indireta (AII) (onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária), pela área de 

influência direta (AID) (território em que se dão majoritariamente as transformações  
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ambientais primárias decorrentes do empreendimento) e pela área diretamente afetada (ADA) 

(na qual existe uma relação direta de causa e efeito). 

Figura 1: Localização da Integração do rio São Francisco às Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional 

 
       Fonte: http://www.integracao.gov.br/pt/web/guest/o-que-e-o-projeto, 20 

 

A AII compreende uma superfície de 152.000 km² sobre as bacias exclusivamente 

receptoras e 635.000 km² da bacia do rio São Francisco. A AID alcança uma ordem de 

superfície de 66.500 km², envolvendo aproximadamente uma extensão de 720 km ao longo da 

transposição e 750 km ao longo dos leitos naturais.  A ADA, a faixa de domínio dos canais, 

por exemplo, ocupa uma faixa nunca superior a 200m, o espaço substancialmente superior às 

áreas de contato direto entre as obras do empreendimento e o ambiente, definido mediante o 

traçado de faixas de 5 km de cada lado dos canais e reservatórios implantados.  

Na fase de realização do empreendimento, foram selecionados 44 impactos (esses 

estão elencados no anexo A), sendo 23 de maior relevância. Desses, 11 são positivos e 12 são 

negativos (BRASIL, 2004).  

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), os impactos positivos mais 

relevantes esperados com a implantação e operação do projeto se resumem a: 
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Aumento da oferta e da garantia hídrica; Geração de empregos e renda durante a 

implantação; Dinamização da economia regional; Aumento da oferta de água para 

abastecimento urbano; Abastecimento de água das populações rurais; Redução da 

exposição da população a situações emergenciais de seca; Dinamização da atividade 

agrícola e incorporação de novas áreas ao processo produtivo; Melhoria da 

qualidade da água nas bacias receptoras; Diminuição do êxodo rural e da emigração 

da Região; Redução da exposição da população a doenças e óbitos (BRASIL, 2004, 

p. 74). 

Dentre os impactos negativos avaliados como mais relevantes se destacam os 

seguintes: 

Perda temporária de empregos e renda por efeito das desapropriações; Modificação 

da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas das bacias receptoras; 

Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas 

nas bacias receptoras; Introdução de tensões e riscos sociais durante a fase de obra; 

Ruptura de relações sócio comunitárias durante a fase de obra; Possibilidade de 

interferências com populações indígenas; Pressão sobre a infraestrutura urbana; 

Risco de interferência com o Patrimônio Cultural; Perda e fragmentação de cerca de 

430 hectares das áreas com vegetação nativa e de habitats de fauna terrestre; Risco 

de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas ao homem nas bacias 

receptoras; Interferência sobre a pesca nos açudes receptores; Modificação do 

regime fluvial das drenagens receptoras (BRASIL, 2004, p. 74). 

 

Para gerir as diretrizes ambientais do projeto, o Ministério da Integração criou 

Programas Básicos Ambientais (PBAs), contando com 38 programas (elencados no anexo B), 

envolvendo técnicos do ministério, empresas contratadas e parceiros intermediários (BRASIL, 

2013).  
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3  ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo em questão tem como referência espacial o município de Cabrobó, no 

semiárido pernambucano, onde se encontra o ponto de partida do eixo norte da transposição 

do rio São Francisco. Esse município está localizado na mesorregião do São Francisco, na 

microrregião de Petrolina e na região de desenvolvimento do sertão do São Francisco (Figura 

2). Limita-se ao norte com o município de Terra Nova, ao sul com o Estado da Bahia, a leste 

com os municípios de Salgueiro e Belém de São Francisco, e a oeste com os de Orocó e 

Parnamirim.  

Está localizado a 516 km da capital pernambucana e possui uma extensão de 1.657km² 

(IBGE, 2010). No município são encontrados os seguintes povoados: aldeia indígena Nossa 

Senhora da Assunção, aldeia indígena Truká I e aldeia indígena Truká II. 

 

Figura 2: Localização do município de Cabrobó – PE. 

 
Fonte: Deivide Soares, 2012 

O clima vigente no município é do tipo semiárido, com temperaturas médias em torno 

de 25ºC durante boa parte do ano, podendo variar entre 35°C e 40°C nos meses mais quentes, 

que vão de novembro a abril (BRASIL, 2001; SILVA, 2006). A precipitação anual fica em 

torno de 740 mm, com quatro meses de chuva e oito com ausência e/ou pouca chuva.  A 
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formação vegetacional é a Caatinga, a maior das zonas fitogeográficas de Pernambuco, 

caracterizada por plantas de porte médio a baixo tipicamente ricas em espinhos (LIMA, 

2007), com espécies vegetais adaptadas e com capacidade de retenção de água nos períodos 

de estiagem. O relevo da região está constituído pela Depressão Sertaneja.  

Essa região é drenada pelo rio São Francisco que delimita sua porção meridional com 

o Estado da Bahia. O solo da região constitui-se por Planossolos (difícil drenagem, fertilidade 

natural média e problemas de sais), Luvissolos (rasos, fertilidade alta), Argissolos (drenados e 

com fertilidade natural média) e Neossolos litólicos (rasos, pedregoso e fertilidade média) 

(EMBRAPA, 2006). 

O município responde por, aproximadamente, 30.873 habitantes (IBGE, 2010) e conta 

com 64% de sua população morando no centro urbano. Entre o período de 1970 – 2010, 

houve um decréscimo da mesma na área rural e um aumento na área urbana, o que pode ser 

observado na Tabela 1. 

A estimativa de crescimento da população da área urbana muitas vezes se deve ao 

fenômeno de migração interna, associado ao crescimento vegetativo, que pode estar 

relacionado a razões tanto econômicas como sociais, entre outras.  Em conversa com 

moradores da zona rural, foi relatado que, nos longos períodos de estiagem, a tendência da 

população dessas áreas é de migrar para a zona urbana em busca de emprego. Observamos 

que a principal atividade econômica é a agricultura, a maioria da população trabalha na zona 

rural, mas reside na zona urbana.  

Tabela 1 - Distribuição da população em domicílio residente no período de 1970 a 2010 em Cabrobó - PE. 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980,1991, 2000, 2007 e 2010. 

  A economia local está voltada para a agropecuária, com ênfase para a agricultura 

irrigada, realizada às margens do rio São Francisco. A lavoura está baseada no cultivo 

 

 

ANOS 

 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

TAXA DE 

URBANIZAÇÃO % TOTAL URBANA RURAL 

1970 19.522 5.805 13.717 29,7 

1980 20.873 7.991 12.872 38,3 

1991 23.965 12.905 11.060 53,8 

2000 26.741 15.769 10.972 59,0 

2007 28.851 17.696      11.155 61,34 

2010 30.883 19.811 11.072 64,1 
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direcionado para a plantação de cebola, arroz, melancia, banana e coco-de-baía e a pecuária 

destaca-se na criação de caprinos (28.690 cabeças, segundo os dados mais recentes), ovinos 

(26.160 cabeças) e bovinos (15.000 cabeças).  

 Como demostra a Tabela 2, a maior quantidade de área plantada está direcionada para 

o cultivo de cebola e arroz. O município é o maior produtor de arroz (com 60% da produção) 

e cebola (17% da produção) do Estado (PERNAMBUCO, 2012).  

Tabela 2 - Principais atividades da agricultura entre o período de 2005-2011, Cabrobó - PE. 

Fonte: IBGE, Produção agrícola Municipal de 2005, 2007, 2009 e 2011. 

 A distribuição hídrica no município é feita, em áreas de domicílios particulares 

permanentes, pela rede geral de água, poços ou fontes naturais. Relatório de pesquisa 

realizada pelo Ministério de Minas e Energia indica que 7% são utilizados em uso doméstico 

primário (água de consumo humano para beber), 3% em uso doméstico secundário e 90% 

para dessedentação de animais (PERNAMBUCO, 2005). 

 Segundo o Censo demográfico, 2010, correspondente ao abastecimento de água, 

descreve que no município a rede geral de água da cidade abastece cerca de 6.459 domicílios,  

através de poços (9) ou nascentes (14 ), carro-pipa (582), armazenamento da água da chuva 

por cisterna (15), rio, açude, lago ou igarapé (827) e outra formas (269) (IBEGE, 2010). 

 O tipo de esgotamento sanitário está conduzido da seguinte forma: os domicílios 

caracterizados pela presença da rede geral de esgoto (4813), fossa séptica (507), fossa 

rudimentar (330), vala (741), rio ou lago (46), outras formas (179). Domicílios que não 

tinham banheiro nem sanitário (1559) (IBGE, 2010). 

 O destino do lixo no município está dividido da seguinte forma: os coletados (5209), 

queimado (2079), enterrado (18), jogado em terreno baldio (796) e outro destino (72) (IBGE, 

2010).  

 

 

 

ANOS 

 

ÁREA COLHIDA E PLANTADA 

 

TOTAL DE 

HECTARES 

UTILIZADOS 
CEBOLA ARROZ FEIJÃO BANANA 

COCO-

DE-

BAÍA 

2005 1.300 há 5.000 ha 691 ha 60 ha 80 há 7.131 há 

2007 1.300 há 1.500 ha 1025 ha 60 ha 110 há 4.895 há 

2009 1.500 há 2.000 há 920 ha 60 ha 30 há 4.510 há 

2011 1.500 há 2.000 ha 800 ha 60 ha 60 ha 4.400 há 
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Os domicílios com energia elétrica correspondem a (8061) e sem energia (114) (IBGE, 

2010). 

 A extração vegetal é uma prática bastante presente na região, geralmente a população 

retira a lenha para utilizar nos fornos e para limpar a área para o plantio. Dados apontam que, 

entre os anos de 2005 e 2011, ocorreram oscilações na produção de carvão vegetal e na 

extração de lenha e madeira (Tabela 3). 

Tabela 3 - Extração vegetal no período de 2005-2011, Cabrobó - PE 

 

ANO 

 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

 

 
 CARVÃO MINERAL LENHA MADEIRA 

2005 28 ton. 4.665 m³ X 

2007 32 ton. 8.000 m³ 100 m³ 

2009 30 ton. 7.500 m³ 90 m³ 

2011 33 ton. 8.700 m³ 110 m³ 

Fonte: IBGE, Extração Vegetal de 2005, 2009, 2007 e 2011. 

 O município se depara com a obra da transposição do rio São Francisco, o local se 

encontra com máquinas, caminhões pesados, transformando a caatinga na maior obra hídrica 

do país (Figura 3). Segundo Sandes (2012), por conta da transposição, as cidades no entorno 

da obra e que fazem parte da mesma no interior de Pernambucano sofreram um “boom” 

econômico, contribuindo para o crescimento econômico na região e a vinda de pessoas para o 

município. E com Cabrobó não foi diferente, a região está com casas e hotéis alugados aos 

trabalhadores da obra.  
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Figura 3: Obras da transposição no município de Cabrobó - PE 

 
Foto: Sueny Silva, abril, 2012. 

 Cabrobó integra o “núcleo de desertificação”, proposto pelo Prof. Vasconcelos 

Sobrinho em 1971. O núcleo também é formado pelos municípios de Belém do São 

Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba (BRASIL, 2007). Vasconcelos chamou 

de “núcleo” as áreas nas quais, mesmo no período chuvoso, a vegetação raramente se 

recupera (CAMPELLO, 1999).   
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4 MATERIAL E MÉTODO  

O trabalho está sendo desenvolvido através das seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico, levantamento cartográfico e levantamento de campo. O método usado é de 

natureza qualitativa e quantitativa. 

4.1. Levantamento bibliográfico 

Esta etapa está relacionada à busca por materiais bibliográficos sobre os assuntos 

pertinentes à área de estudo trabalhada na pesquisa, a obra da transposição do rio São 

Francisco e a fragmentação no bioma Caatinga. Através dessa relação, buscaram-se elementos 

que esclarecessem a interligação dos principais assuntos: as questões ambientais, a dinâmica 

do rio São Francisco, os recursos hídricos, a fragmentação, a caatinga e a seca (elemento 

norteador para a construção da transposição). 

A princípio buscou-se elementos que norteasse a procura das principais causas, 

demonstrando o processo histórico de cada questão abordada, sendo analisados os aspectos, 

positivos ou negativos, das abordagens temáticas.  

Para entender a fragmentação de habitats causada pelo canal da transposição, foi 

avaliado modelos de construção direcionados para esse tipo de impacto, como obras de 

estradas, rodovias, canais, para que pudesse ser observada e compreendida a relação de perdas 

significativas sobre os ecossistemas devido à fragmentação do espaço. 

Para orientar o levantamento, fez-se necessária a utilização de livros, artigos, revistas, 

jornais, documentários que, de forma precisa, forneceram informações que ajudaram a 

compreender os objetivos do trabalho. Links relacionados ao Ministério do Meio Ambiente, 

Articulação do Semiárido – ASA, Conservação Internacional- Brasil, WWF também 

contribuíram para esclarecer as análises.  

4.2. Levantamento cartográfico 

Para obtenção de dados cartográficos foram utilizados os sistemas de informação 

geográfico do mapa do Ministério da Integração – da integração do rio São Francisco, do 

Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros (PROBIO) – Bioma Caatinga do 

Ministério do Meio Ambiente e os mapas de bioma e vegetação do IBGE, o Google Earth e 

imagens de satélite. 
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Com o mapa do município de Cabrobó e da área de influência do projeto da 

transposição do rio São Francisco, delimitaram-se os locais de estudo a serem trabalhados na 

pesquisa de campo. Com ajuda do Sistema Global de Posicionamento – GPS, pode-se realizar 

o mapa de localização da transposição no município de Cabrobó, demarcando os limites da 

área de trabalho.  

Para identificar as características de uso e cobertura do solo e para análise do canal 

como elemento de fragmentação da Caatinga, utilizou-se o recorte das imagens do satélite 

Landsat 5, correspondente ao período de 05/4/2007 e 07/4/2011, orbitas/pontos 216/66 e 

217/66, obtidas por meio do portal do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE). Tais 

imagens foram corrigidas geometricamente, tendo como referência cenas do Landsat.org. Foi 

gerada uma área de entorno de 1 km do canal, a partir da ferramenta buffer, do software 

ArcGis 9.3. 

O processamento das imagens para a obtenção do Índice de Vegetação Ajustado aos 

efeitos do Solo (SAVI) foi feito nas etapas descritas a seguir: 

Calibração Radiométrica. 

Está relacionada ao processo de conversão do número digital (ND) de cada pixel da 

imagem em radiância espectral monocromática ( iL ). Neste estudo, utilizou-se a relação 

proposta por Markham & Baker (1986) para implementação da calibração radiométrica, 

usando a equação: 

 

Em que a e b são radiâncias espectrais mínima e máxima e ND é a intensidade do 

pixel (número inteiro compreendido entre 0 e 225) e i corresponde às bandas (1,2,...e7) do 

satélite Landsat 5 – TM. 

Reflectância 

“Reflectância é a razão entre a quantidade de energia radiante que deixa uma unidade 

de área no terreno (Radiância) pela quantidade de energia incidente naquela área (Irradiância), 

medida no mesmo instante de tempo” (MENEZES; ALMEIDA, 2012).  

 

 
rλi
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Onde p é a reflectância, λiL é a radiância espectral de cada banda, λik é a irradiância 

solar espectral de cada banda no topo da atmosfera 12 μm(Wm  ), Z é o ângulo zenital solar e 

rd  é o quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol (rô) e a distância Terra-Sol (r) em 

dado dia do ano (DSA). 

Índice de Vegetação Ajustado por Solo 

Heuete (1988) realizou o cálculo do Índice de Vegetação Ajustado para os Efeitos do 

Solo (Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI), que é um índice que busca amenizar os efeitos 

do “background” do solo (apud SILVA, 2011), introduzindo um fator do índice de vegetação 

por diferença normalizada (NDVI), incorporando o efeito de presença do solo (SOARES, 

2012). 

Para a obtenção dos resultados é utilizada a seguinte equação, onde o fator L é a 

função do tipo de solo.  

)ρρ(L

)ρL)(ρ(1
SAVI

VIV

VIV




  

O fator L de ajuste do SAVI foi obtido de forma que o índice resultante tivesse o 

mesmo valor para vegetação, independente se o solo fosse claro ou escuro. Este 

pode variar de 0 para coberturas vegetais mais densas, a 1 para vegetação menos 

densa. O valor padrão utilizado na maioria das aplicações é 0,5, que corresponde a 

uma densidade vegetal intermediária (FRANCISCO, 2013, p.34).  

 Para identificar a classificação de classe e subclasse da vegetação, o estudo se baseou na 

proposta de Chaves et al (2008) que avalia os valores e identifica a vegetação através do 

índice de porte e recobrimento da biomassa, enquadrando nas características da vegetação.  

Tabela 4 - Índice de porte de biomassa para as diferentes classes. 

Classe de Vegetação Índice de Porte (Ip) 

Árborea 1,00 

Subarbórea 

 

0,75 

Arbustiva 

 

0.50 

Subarbustiva 

 

0,25 

Sem Vegetação 

 

0,00 

Fonte: Readaptado Chaves et al, 2008. 
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Tabela 5 - Índices de recobrimento da biomassa para as diferentes subclasses de vegetação. 

Subclasse de vegetação Índice de recobrimento (Ir) 

Muito densa 0,1 

Densa 0,8 

Aberta 0,6 

Rala 0,4 

Muito rala 0,2 

Sem vegetação 0 

Fonte: Chaves et al, 2008. 

4.3. Levantamento de campo 

No período de setembro de 2012, foram delimitadas as áreas de estudos através de 

trabalho de campo, conhecendo os trechos da transposição do rio São Francisco, no município 

de Cabrobó – PE.  Como instrumento para obtenção de dados, utilizou-se o aparelho GPS, 

com o objetivo de demarcar os alvos terrestres selecionados no campo, para posterior análise; 

também foi usada uma câmera fotográfica com o propósito de registrar os pontos de controle 

e auxiliar na descrição das áreas de coleta de dados.  

Como material de apoio no trabalho de campo, foi usado o mapa do município e da 

transposição do rio São Francisco para percorrer a extensão do projeto e realizar uma pré-

análise das áreas que foram demarcadas, antes para serem visitadas.   

Os dados obtidos no reconhecimento da área serviram como apoio à segunda visita de 

campo (maio de 2013), para analisar os pontos demarcados e avaliar os aspectos de 

degradação ambiental (como desmatamento, erosão). No canteiro de obras, coletaram-se 

novas informações a respeito do detalhamento ambiental e técnico do projeto e foram 

percorridos novos trechos, delimitando melhor as características do espaço estudado. 

Mudanças nas áreas de interferência do projeto também foram observadas. 

De forma a auxiliar no entendimento do estudo, foram feitas duas visitas às chamadas 

Vilas Produtivas Rurais – VPR, uma está localizada próxima à área de captação do canal 

(Vila Produtiva Rural Captação) e a outra na Estação de Bombeamento EB2 (Vila Produtiva 

do Junco). Essas populações foram realocadas das áreas de influência direta do projeto e 

realojadas em vilas onde serão abastecidas pela transposição. Nessa etapa, analisaram-se as 

características ambientais e sociais, avaliando os possíveis efeitos da transposição no processo 

de degradação da área de estudo. 

Uma visita foi realizada ao escritório regional de gerenciamento e apoio técnico do 

projeto de Integração do rio São Francisco, localizado em Salgueiro – PE, onde pôde ser 
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coletada, esclarecida e mostrada uma diversidade de informações e materiais detalhados sobre 

a integração do rio. Os dados coletados contribuíram para uma melhor análise e discussão dos 

resultados do trabalho direcionado sobre a questão ambiental, técnica e social 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Diagnóstico das mudanças de uso e cobertura do solo  

O Ministério do Meio Ambiente, em 2011, informou que houve uma redução no 

desmatamento da caatinga, mas, em determinadas localidades, a devastação continua 

acontecendo e de forma constante. Os municípios que mais sofreram supressão de sua floresta 

foram Cabrobó (PE), Ruy Barbosa e Mucugê (BA). 

Do total da área de 1657,56 km² do município de Cabrobó - PE, aproximadamente 

25,83 km² de caatinga foram desmatados no período de 2002–2008. Segundo Brasil (2010a), 

nesse período, o município não se encontrava na lista de remanescentes da caatinga mais 

desmatados. Porém, entre os anos de 2008 e 2009, o município sofreu um aumento da retirada 

de vegetação (Tabela 6) e atualmente se encontra entre os que mais perderam vegetação em 

Pernambuco, seguido do município de Salgueiro (BRASIL, 2010b). 

 

Tabela 6 - Situação do grau de antropismo no município de Cabrobó - PE 

CAATINGA CABROBÓ-PE 

 2002-2008 

antrópico km² 

% antropizada 2002-

2008 

2008 – 2009 

antrópico km² 

% antropizada 

2008-2009 

Área desmatada 25,83 1,56 30,06 1, 81 

Fonte: BRASIL 2010; 2011. 

O desmatamento pode está interligado à implantação de novas áreas de agricultura, 

pecuária e empreendimentos. Em 2009, o governo de Pernambuco autorizou a supressão de 

516 mil hectares de vegetação permanente da caatinga para a obra da transposição do rio São 

Francisco (abrangendo os municípios de Floresta, Cabrobó e Salgueiro). Para Cabrobó estava 

prevista a perda de cerca de 83,38 mil hectares de vegetação. No período de 2012, o valor de 

supressão foi triplicado para 1576 mil hectares pela lei 14.685/2012, revogando a lei 

13.753/2009 (ALEPE, 2012) (Figura 4). Alguns ambientalistas afirmam tratar-se do maior 

desmatamento de vegetação nativa legalizado em nível estadual (JC, 2013).   
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Figura 4: Desmatamento na área do Projeto de Integração do rio São Francisco. 

Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

As toras de madeira apresentadas na Figura 4 foram encontradas abandonadas em um 

campo limpo em um dos trechos da obra do Projeto de Integração do Rio São Francisco -

(PIFS) demarcados no trabalho. Esse material rejeitado representa a grande quantidade de 

vegetação que está sendo retirado e o estrago da madeira, que poderia ser aproveitada para 

outros fins, como está previsto no plano básico ambiental do projeto. 

O estudo de impacto ambiental do projeto, no item 12 (os programas ambientais), 

declara que deve ser feito o reaproveitamento da madeira. Matéria realizada pela Rede Globo 

Nordeste, no dia 13 de dezembro de 2008, através do programa “Nordeste: Viver e 

Preservar”, mostrou montanhas de lenha, que teriam sido retiradas pelo exército para a 

implantação do PIFS, estocadas e apodrecendo no município (SUASSUNA, 2009). 

As áreas diretamente afetadas na transposição correspondem a 5 km de cada lado do 

canal, que ocupam espaços antes considerados de vegetação permanente e de difícil acesso 

para a população que mora nos arredores.  

As imagens de satélite datadas dos anos de 2008 e 2010 demonstram a dimensão das 

modificações que ocorreram em Cabrobó, provocadas pelas obras do PIFS (Figura 5). 

Durante o ano de 2008, um ano após o início das obras, notou-se pouca modificação 

no espaço, encontrando-se apenas áreas de irrigação no ponto inicial da transposição.  Após 

dois anos, em 2010, identifica-se uma modificação brusca desse espaço, com grandes áreas de 

solo exposto.  

No ponto 1, é visível a embocadura do canal que será percorrido pelas águas  do São 

Francisco. No ponto 2, localizam-se aberturas de estradas que também podem ser observadas 

no entorno do canal. O ponto 3, a construção do reservatório Tucutu, atualmente se encontra 

pronto (mas não em funcionamento) e no ponto 4, o canal, os locais que estão com incidência 

mais clara indicam que os mesmos estão cobertos por concreto. A Figura 6 mostra como se 
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encontram esses lugares, assinalados na Figura 5, através de fotografias do ano de 2013 e o 

Quadro 1 descrevem a localização dos pontos.  

Figura 5: Imagem de satélite da transposição em Cabrobó - PE no período de 2008-2010 

Fonte: Google Earth, 2008, 2010. 

 

 

 

Quadro 1. Referente aos pontos demarcados na Figura 5. 

 

PONTOS LOCALIZAÇÃO 

1 Embocadura do canal 

2 Estrada 

3 Barragem de Tucutu 

4 Canal 

   Elaboração: Sueny Silva, 2013. 
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Figura 6: Trechos destacados nas imagens de satélite na construção do PIFS, Cabrobó - PE 

 
Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

Estudo realizado por Soares (2012), sobre o desmatamento no município de Cabrobó 

entre os anos de 2002 e 2008, sugere um predomínio de áreas com desmatamentos anteriores 

a 2002. Essas áreas encontram-se, basicamente, ao longo dos rios e estradas, nas imediações 

de locais mais habitados da área rural do município.  

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), junto ao Ministério da 

Integração (MI), no período de 2009, realizou um levantamento da fauna e flora nas áreas de 

incidência do PIFS. No município de Cabrobó (correspondendo aos lotes 1 e 2), identificou-se 

um predomínio de vegetação da caatinga arbustivo-arbóreo e um índice de antropização 

variando de pouco a bastante impactadas. 

As informações assinaladas nos trabalhos realizados por Soares (2012) e pela 

UNIVASF (2009) indicam um momento anterior e posterior à obra do PIFS, apontando 

características das mudanças da cobertura do solo na região. Demonstram bastante 

modificação, principalmente na retirada da vegetação.  

Por meio das Figuras 7 e 8, observam-se as mudanças de uso e cobertura do solo da 

área diretamente afetada pelo canal, no período de 05-04-2007 a 07-04-2011 (no município de 

Cabrobó - PE), apresentadas em dois trechos, para melhor análise. O primeiro trecho 
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corresponde à embocadura do canal para a transposição e o segundo ao local do reservatório 

em Terra Nova. As áreas diretamente afetadas pela construção do canal foram avaliadas na 

pesquisa em um trajeto de 1 km de cada lado. 

O índice SAVI, apresentado nas figuras 7 e 8, expressa valores que representam maior 

índice de vegetação quando estão mais próximos ao +1, correspondendo à vegetação mais 

densa, sendo representados nos mapas temáticos na tonalidade verde escuro, enquanto os 

valores que apresentam baixos índices de vegetação estão mais próximos do zero e são 

representados na tonalidade verde claro.  

Figura 7: Mudança de uso e cobertura do solo, PIFS, 2007-2011, Cabrobó - PE (trecho I) 

. 
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Figura 8: Mudança de uso e cobertura do solo, PIFS, 2007-2011, Cabrobó - PE (trecho II). 

 

A classe de valores inferior à zero corresponde principalmente aos corpos hídricos 

(representado no mapa pela tonalidade azul) e os valores concentrados entre 0 – 0,2 

(tonalidade vermelha) e 0,2 e 0,3 (amarela) demostram a baixa quantidade de vegetação verde 

e a forte influência do solo, onde podem ser encontrados solo exposto e estradas.  

Na Tabela 7, observa-se a classe de distribuição da vegetação em função do uso e 

cobertura do solo. As classes acima de 0,6 representam caatinga arbórea densa; entre 0,6 e 0,5 

caatinga arbustiva densa; de 0,5 a 0,4, percebe-se caatinga arbustiva aberta; entre 0,3 e 0,4, 

caatinga arbustiva rala; entre 0,2 e 0,3, encontram-se estradas e quantidade mínima de 

vegetação; de 0,0 a 0,2, solos expostos; e em menor que zero a presença de corpos hídricos.   

Para análise dos resultados referentes ao uso e cobertura do solo na área diretamente 

afetada pela transposição no município de Cabrobó, elaborou-se a Tabela 8, referente aos 

valores de porcentagem do SAVI.  
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Tabela 7: Distribuição da Classe de vegetação do SAVI em função do uso e cobertura do solo. 

Elaboração: Sueny Silva, 2013. 

Tabela 8: Distribuição em porcentagem das classes de uso e ocupação do solo do SAVI. 

Elaboração: Sueny Silva, 2013. 

Entre os anos de 2007-2011, existe uma redução da caatinga nos períodos chuvosos 

entre 2,91% e 2,82%. Nos respectivos anos, os remanescentes de vegetação arbórea densa vão 

desaparecendo. Enquanto a vegetação arbustiva densa aumenta nesse intervalo de tempo 

(tendo uma representatividade significativa), as vegetações arbustivas abertas e ralas 

diminuem. As taxas de incidência de estradas e solo exposto aumentam de forma significativa 

nesse período. Os corpos hídricos têm aumento em 2011 (o que pode estar relacionado ao 

acumulo de águas das chuvas em algumas áreas do canal ou pequenos reservatórios de água), 

como pode ser observado na Figura 9, referente aos anos de 2012 e 2013. 

 

 

 

                          CLASSE                                  SAVI 

Caatinga arbórea densa >0,6 

Caatinga arbustiva densa 0,6-0,5 

Caatinga arbustiva aberta 0,4-0,5 

Caatinga arbustiva rala 0,3-0,4 

 Estrada e baixa quantidade de vegetação 0,2-0,3 

Solo exposto 0-0,2 

Corpos d’água <0 

              CLASSE   05-04-2007 07-04-2011 

Caatinga arbórea densa 2,91% 2,82% 

Caatinga arbustiva densa 26,87% 30, 96% 

Caatinga arbustiva aberta 42,22% 37, 27% 

Caatinga arbustiva rala 21,10% 13, 58% 

Estrada e baixa quantidade de vegetação 4,77% 5,76% 

Solo exposto 1,04% 8,51% 

               Corpos d’água 1,04% 1,07% 
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Figura 9: Represamento de água na estação de bombeamento – EB1 e EB2. 

Fonte:Sueny Silva, 2012, 2013. 

Em visita ao trecho da estação de bombeamento EB1, foi relatado, por um dos 

funcionários da empresa que está trabalhando na obra, que, em alguns desses espaços onde a 

água estava represada, foram encontrados animais, como jacarés. 

A Figura 10 apresenta a classe de cobertura do solo em Cabrobó - PE, no período de 

2002, na área diretamente afetada pelo PIFS, no trecho de 1 km. Através da imagem são 

analisadas as características predominantes na região.  

Os pontos demarcados na Figura 10 são os trechos referenciados em campo e 

delimitam a localização de áreas encontradas com problemas de degradação. Os pontos foram 

colocados em uma imagem de 2002 para comparar como se encontravam as áreas cinco anos 

antes da transposição.   

No período de 2002, observa-se uma forte incidência de remanescentes de vegetação e 

agropecuária, em alguns trechos encontra-se apenas vegetação de caatinga arbustiva (pontos 

2-12), em outros a mistura da caatinga arbórea, arbustiva e agropecuária (ponto 24), enquanto 

outra parte é caracterizada pela caatinga arbustiva, arbórea e agropecuária (pontos 15, 16, 19, 

20 e 23). Essas áreas têm uma forte incidência da agropecuária (já citada como responsável 

pela perda de vários remanescentes de vegetação nativa na região). 
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Figura 10: Cobertura do solo em Cabrobó - PE. 

 

A legenda da Figura 10 apresenta os seguintes significados: Ag – agropecuária; Pa – 

vegetação com influência do rio; Ta – “ savana estépica arborizada” (Caatinga arbustiva); Td 

– “savana estépica florestada” (Caatinga arbórea); Vs – vegetação secundária; Iu – área 

urbana.  

Nos pontos que se encontram com forte influência de vegetação no percurso de 1 km 

no entorno do canal, não é mais possível identificar essas características de vegetação nos 

anos de 2012 e 2013. Em outras áreas, existe a presença forte da agricultura, como nos pontos 

12, 17 e 27, os quais não estão interligados com a vegetação natural, são lotes de plantios 

espalhados.  São características que demonstram o impacto causado no decorrer dos anos no 

município de Cabrobó. 

A supressão da vegetação é um dos pontos negativos apontados no Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ambos elaborados em 2004. 

As consequências da supressão da vegetação da caatinga envolvem o aparecimento e o 

aumento das atividades de caça e a diminuição das populações das espécies cinegéticas; o 
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aumento de acidentes com animais peçonhentos; o início ou a aceleração dos processos de 

desertificação; a diminuição da diversidade da fauna terrestre; o início ou a aceleração dos 

processos erosivos e de carreamento de sedimentos. Esses impactos podem ser vistos no 

quadro de impactos elaborado pelo RIMA (em anexo A), que corresponde aos impactos de 

número 26, 33, 35, 25 e 41. Alguns são colocados como problemas que acontecem apenas na 

fase de construção ou apenas na fase de operação e outros em ambas.  

Na fase de desmatamento, foram identificadas espécies de animais e vegetais. 

Demetshuk (2014) afirma que no “inicio das escavações uma espécie nova da família 

Lythraceae, flor tropical usada para ornamentação, que está em processo de aprovação pela 

comunidade botânica internacional, foi encontrada na cidade de Salgueiro, em Pernambuco”.  

A forma como está sendo conduzido o desmatamento raramente traz benefícios para a 

população rural, gerando pobreza, conflitos sociais e agrários. Muitas das regiões beneficiadas 

pela integração do rio São Francisco se encontram bastante degradadas, pelo uso intenso de 

suas terras. 

O município de Cabrobó, integrante do núcleo de desertificação, é uma das áreas 

suscetíveis à presença de novos espaços degradados. A região apresenta uma característica 

climática e biológica que requer mais atenção no uso da terra. Quando esta é manejada de 

forma insustentável surgem problemas relacionados à salinização e à erosão que contribuem 

para o surgimento da desertificação e para a perda da biodiversidade. 

Um dos principais problemas identificados na região é a salinização, causada pela 

irrigação inadequada nas áreas cultivadas. Esse processo acontece pela concentração 

progressiva de sais, provocada pela evapotranspiração intensa, principalmente em locais de 

climas tropicais áridos ou semiáridos, onde normalmente existe drenagem ineficiente e 

temperaturas da superfície elevadas. A água armazenada em áreas mais profundas migra para 

a superfície e, durante o dia, evapora liberando o sal que havia sido dissolvido, formando 

crostas de sal. As crostas de sal dificultam a penetração das raízes das plantas no solo, 

impedindo o desenvolvimento das mesmas. 

A salinização e o alagamento das terras irrigadas sem a drenagem adequada diminuem 

a produção das safras. A degradação do solo acaba causando a perda de vários hectares de 

terra, como relata um dos agricultores da região em entrevista realizada pelo Jornal Diário do 

Nordeste (Fortaleza). Dos seus 22 hectares de terra, já se encontram comprometidos com 

excesso de sal 10% de sua área total (MAIA, 2013), impedindo a realização de novos 

plantios.  
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A ilha de Assunção, localizada no rio São Francisco e próxima à área do PIFS, 

encontra-se com vários lotes salinizados (Figura 11). Estudo realizado por Soares (2012) no 

município de Cabrobó destaca que parte da agricultura é realizada utilizando grande volume 

de água, tornando-se um problema, pois, com a estrutura de drenagem inadequada, várias 

áreas acabam salinizadas.  

Figura 11: Áreas salinizadas e alagadas pelo plantio de arroz no município de Cabrobó - PE. 

  
Foto: Sueny Silva, 2012. Soares, 2011. 

Um dos objetivos do PIFS é a irrigação, algumas áreas já foram demarcadas como de 

potencial interesse. Mas é preciso cuidado no manejo dessas terras, para que não continuem 

sendo reproduzidos os processos de degradação como os que aparecem no município de 

Cabrobó - PE.  

Seguindo o percurso do canal, observou-se que algumas áreas estão indicando 

recuperação, outras estão sendo utilizadas pela agricultura ou sendo abandonadas por conta do 

manejo inadequado do solo (Figura 12 A, B, C). Muitos lotes de terra de agricultura ficam à 

margem dos rios intermitentes da região que estão cortados pelo canal, aquedutos (Figura 12 

D).  

Com a retirada da vegetação, está prevista, no Plano Básico Ambiental (PBA) do 

projeto, a recuperação das áreas degradas, ficando sob a responsabilidade das empresas 

contratadas para a construção do empreendimento recuperar tais áreas.  
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Figura 12: Plantio e recuperação de áreas degradadas no entorno do canal, Cabrobó - PE. 

 

          
 

        
Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

Percorrendo o trecho próximo à barragem de Tucutu, foi encontrada uma placa 

informando ser aquele um local de recuperação de área degradada (Figura 12 A), mas não 

havia indícios de plantio. Durante todo trecho mapeado no município de Cabrobó, apenas essa 

placa foi identificada. 

Segundo entrevista realizada em campo com responsáveis em fiscalizar e ordenar o 

PIFS, muitos dos trechos estavam com dificuldade de serem recuperados, devido ao extenso 

período seco e aos animais (que comem a vegetação). O tempo de andamento da obra está em 

oito anos e as áreas não estão em recuperação, o clima da região não permaneceu, durante 

todos esses anos, na estação seca e as áreas de plantio podem ser controladas para evitar a 

presença dos animais, fazendo, assim, a recuperação das áreas.  

As abordagens apontadas pelos responsáveis em fiscalizar e ordenar o PIFS 

descaracterizam as metas abordadas pelo Programa de Recuperação das Áreas Degradadas 

(PRAD), disposto no PBA 9. Os pontos específicos informam que:  

100% das áreas degradadas pelas obras ao longo do canal devem ser recuperadas no 

3º ano de duração do programa; 100% dos canteiros de obras devem ser 

reconstituídos nos primeiros três anos de construção; Deve-se replantar todas as 
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vegetações que tenham secado ou definhado, imediatamente após a constatação e 

localização das áreas (PBA, 9,2005 p. 4). 

Outra preocupação está relacionada às espécies vegetais que são cultivadas para serem 

usadas na recuperação das áreas degradadas, geralmente, o indicado é o replantio com 

espécies nativas. Um dos trechos do PRAD indica que entre as: 

Espécies arbustivo-arbóreas a serem plantadas na região semiárida, deve-se dar 

preferência às espécies nativas. A algaroba (Prosopis juliflora), no entanto, está 

perfeitamente adaptada ao clima e solo do nordeste brasileiro e se tornou espécie 

praticamente indispensável para plantios nas mais distintas situações, podendo 

ocupar desde áreas vizinhas a córregos até áreas com altos teores de sais nos solos 

(PBA, 9, 2005 p. 14). 

 

A algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC. tornou-se um sério problema na caatinga. A 

princípio, foi difundida como uma alternativa econômica promissora por ser uma espécie de 

uso múltiplo, como produtora de lenha, forragem, madeira, entre outros. Contudo, a falta de 

manejo adequado, a fácil adaptação da espécie e a facilidade de dispersão em ambientes 

antropizados, transformaram o que parecia solução em problema. 

A algaroba é considerada uma espécie exótica invasora. De acordo com a Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CBD, 2005) “espécie exótica invasora é definida como aquela 

que, em uma área diferente de sua origem, ameaça ecossistemas, habitats e outras espécies” 

(FABRICANTE; SIQUEIRA FILHO, 2012, p.368).  

Estudo realizado por Pegado et al (2006), na região de Monteiro na Paraíba, 

identificou a dispersão da algaroba, caracterizando-a como uma espécie invasora, que está 

dominando e reduzindo drasticamente a participação das espécies nativas, seja eliminando-as 

por competição, seja impedindo que muitas delas se estabeleçam. Portanto, utilizar essa planta 

em recuperação de áreas degradadas é uma ameaça à dinâmica natural das espécies nativas. 

Segundo Frabricante et al (2010) “a diferença no número de espécies nativas entre 

áreas com e sem P.Juliflora chega a 90%, e a redução na abundância de indivíduos nativos 

nos sítios invadidos é superior a 80%”(apud FABRICANTE, SIQUEIRA FILH, 2012,p. 382). 

Estima-se a extensão da área invadida pela espécie esteja em torno de um milhão de hectares 

(ANDRADE et al, 2010).  

Na área do PIFS é bastante comum a presença da P. juliflora, surgindo principalmente 

em locais onde deveriam está localizado as mata ciliares. No ponto 1 (Figura 10) do canal, 

que corresponde à área de embocadura, encontra-se a presença de vegetação cuja espécie 

predominante é algaroba (Figura 13). Na segunda visita de campo a esse trecho do canal um 

dos funcionários, da empresa que está trabalhando na área, que nos recebeu informou que 
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haviam tentado recuperar as áreas próximas com essa espécie, mas a comunidade que fica ao 

redor não permitiu. 

Figura 13: Áreas com incidência de Algaroba (Prosopis juliflora) 

 
Foto: Sueny Silva, abril, 2012, 2013. 

Para tentar minimizar os impactos causados, foi colocada em ação a compensação 

ambiental, que é um instrumento de política pública no qual são incorporados os custos 

sociais e ambientais da degradação. O Sistema de Unidades de Conservação (SNUC) é uma 

das ferramentas para fortalecer esse mecanismo. 

A compensação ambiental do PIFS tem como elementos específicos, segundo o 

PBA13 (2006): compensar os ecossistemas diretamente afetados; propiciar a conservação de 

amostras representativas do patrimônio natural da Caatinga remanescente; e criar/manter 

refúgios para abrigar a fauna durante as fases de desmatamento e de enchimento dos 

reservatórios do sistema de integração das águas do projeto. 

De acordo com o Centro de Recursos Ambientais da Bahia, na análise dos impactos 

ambientais da transposição, o RIMA selecionou apenas 11 unidades de conservação 

das 123 existentes na bacia receptora, por estarem na área de intervenção direta do 

empreendimento, fato que pode subdimensionar as consequências causadas pela 

transposição à área integral (2004, p. 56 apud HENKES, 2008, p. 362). 

 

O planejamento e a execução dos PBAs necessariamente trabalham em conjunto com 

o andamento da obra. Como houve atrasos, as questões ambientais também atrasaram e se 

tornaram um elemento secundário, já que os responsáveis em recuperar as áreas são as 

empreiteiras, que muitas vezes precisam terceirizar o serviço. No município de Cabrobó, nem 

as áreas de recuperação e nem as compensações estão em andamento. 

A proposta de se criar novas áreas de Unidades de Conservação (UC) na caatinga, 

como forma de compensar as áreas desmatadas e proteger outros remanescentes, é uma 

tentativa positiva, porém é preciso o cuidado de se manter as raízes vivas e de se administrar 
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de forma coerente as UCs. As poucas unidades existentes na caatinga passam por dificuldades 

que vão desde a fiscalização, falta de verba do poder público, questões burocráticas até o 

convívio com as comunidades de entorno, um dos exemplos é o Parque Nacional do Vale do 

Catimbau. 

O Ministério da Integração fincou uma parceria com a Universidade do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), como forma de auxiliar nos estudos da fauna e da flora da caatinga. 

Com o investimento enviado à universidade montou um Centro Especializado de Manejo de 

Animais da Caatinga e o Núcelo de Ecologia Molecular, além de laboratórios de ecologia, 

genética, microbiologia e bioquímica.  

O estudo sobre a flora da caatinga realizado pela UNIVASF resultou no livro “Floras 

das Caatingas do Rio São Francisco”, publicado em 2012 e agraciado com o Prêmio Jabuti em 

2013, é coordenado pelo pesquisador José Alves Siqueira. 

 

5.2. A transposição como elemento fragmentador da Caatinga e os efeitos acarretados no 

processo de degradação ambiental no município de Cabrobó – PE. 

Com a ida ao campo foi possível observar o andamento da obra, os locais de 

construção e a fragmentação da caatinga. Visitou-se o canteiro de obras de uma das empresas 

que estão trabalhando na construção do projeto, onde pode ser observada a embocadura do rio 

(de onde sairá a água do rio São Francisco para percorrer os canais) e a estação de 

bombeamento. Através desses elementos, a estrutura da obra, no que diz respeito à 

fragmentação, pareceu bastante visível. 

As obras dos canais artificiais da transposição do rio São Francisco para as bacias 

hidrográficas do nordeste setentrional tornam a fragmentação inevitável ao bioma Caatinga. 

Os impactos presentes estão relacionados desde a supressão dos remanescentes de vegetação 

até a perda de habitat, que produz prejuízos incomensuráveis à comunidade natural, 

ameaçando a existência das espécies. 

O canal, como elemento fragmentador da caatinga, transforma o habitat natural em 

pequenos remanescentes, isolados uns dos outros (PIRES et al, 2006), nos quais as variações 

relacionadas à sua qualidade irão determinar a probabilidade de persistência das populações 

no ambiente que ocupam (OLIFIERS; CERQUEIRA, 2006). Se ocorrer uma diferença 

marcante nessa área, como a fragmentação, esse processo se modifica de forma drástica, 

alterando a dinâmica da paisagem natural.  
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A construção do canal inclui três etapas: planejamento, implantação, e operação. Em 

todas as fases, ocorre algum tipo de impacto ambiental. Com a elaboração de 720 km de 

canais artificiais divididos em dois eixos (norte, aproximadamente 402 km; e leste, 220 km) e 

com formato trapezoidal, medindo 25 m de largura e 5 m de profundidade (Figura 14), isola-

se o ambiente natural da caatinga. 

Figura 14: Canal do eixo norte, município de Cabrobó - PE. 

Foto: Sueny Silva, abril, 2012. 

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do PIFS descreve a perda e a 

fragmentação de cerca de 430 hectares de áreas com vegetação nativa e habitats de fauna 

terrestre (anexo A, impacto 24). Porém, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA – afirma que a 

perda de 430 ha corresponde apenas ao eixo leste, que percorre uma extensão de 43 km, e no 

eixo norte é de 250 ha, com extensão de 25 km. Ocorre, então, uma divergência entre o que 

está proposto no RIMA e no EIA. 

Castro (2011), em seu estudo sobre a transposição, afirma que essa estimativa está 

sendo subdimensionada. As áreas ao longo do canal foram declaradas como de utilidade 

pública para fins de desapropriação e as áreas atingidas pelas intervenções afetam 

aproximadamente 200 km². Só no estado de Pernambuco, nos municípios de Cabrobó e 

Salgueiro, está prevista a supressão de 1576 mil hectares de vegetação (ALEPE, 2012). Essas 

questões aumentam de forma significativa os valores em hectares das áreas fragmentadas.   

No município de Cabrobó, a fragmentação atinge dimensões que vão além das áreas 

de incidência do canal. O canal é o elo maior da fragmentação que, aliado a outras 

degradações, está isolando ainda mais o habitat natural. A faixa de interferência direta 

comporta reservatórios, canteiros de obras, estradas de serviço e acesso, escavações, bota-
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foras, que deixam os fragmentos mais isolados uns dos outros, preocupando bastante a 

dinâmica biológica e as populações que residem na região (Figura 15).  

Ao se deparar com a paisagem fragmentada, fica perceptível a dimensão da 

degradação no ciclo de vida natural do ecossistema da região. Quanto mais isolado o ambiente 

estiver, maiores serão as perdas no seu nicho ecológico. Cada espécie tem um papel 

importante no ecossistema e, quando há uma interferência, os recursos se tornam limitados e 

não é permitido o compartilhamento dos mesmos entre habitats diferentes. 

Figura 15: Áreas de isolamento dos fragmentos – PIFS 

  
Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

O aspecto mais grave relacionado à fragmentação de habitat é a perda da 

biodiversidade e o maior desafio é conservar os fragmentos florestais por conta da contínua 

degradação.  A modificação do ambiente relacionada à biodiversidade, em padrões conferidos 

aos habitats em sua fragmentação, tem rebatimento direto sobre a manutenção da 

complexidade ecológica dos ecossistemas e sobre a perda de flora e fauna (LAMBIN, 1994 

apud ALMEIDA et al, 2010). 

De forma geral, as consequências da fragmentação relacionadas às comunidades 

naturais, segundo Olifers e Cerqueira (2006), variam em função do táxon, das características 

da paisagem e do processo de fragmentação. O tamanho dos remanescentes e a distância 

também são importantes para determinar a riqueza das espécies nessas áreas.  

A fragmentação acontece em duas escalas de tempo diferentes: em curto prazo 

(através da perda de área) e em longo prazo (depende da conformação da paisagem). Para 

Pires et al (2006), esses dois processos se relacionam na redução da área total e na divisão da 

perda de habitat, que independe da perda de área.  

Quando um ambiente natural é fragmentado, a tendência é que ocorra a diminuição da 

capacidade dos animais nativos de se alimentarem. Se a população existente em larga escala 
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for dividida em subpopulações, a eficiência que muitas espécies têm de se mover livremente 

para ter acesso ao seu alimento diminuirá e muitos não conseguirão migrar para além da sua 

extensão habitacional.  Com o decorrer do tempo, as espécies entram em extinção e ocorre o 

declínio de suas populações. 

A fragmentação também limita o potencial de dispersão e colonização de uma 

determinada espécie. A disseminação é importantíssima para reduzir os níveis de predação 

nas proximidades dos adultos de mesma espécie, para aumentar as chances de germinação das 

sementes e para oferecer novos habitats para a colonização (VIEIRA et al, 2009). Quando a 

distribuição das espécies encontra barreiras, a paisagem vai sendo modificada ao longo do 

tempo. 

O canal da transposição é uma barreira à dispersão, impossibilitando a travessia de 

muitos animais de um lado a outro do canal. Muitos podem até morrer afogados. O próprio 

RIMA afirma que os “acidentes com animais podem ocorrer, o que não só poderia causar 

perda de espécimes da fauna, como também poria em risco a qualidade da água dos canais” 

(BRASIL, 2004, p. 85). Em visita aos trechos do canal, foram encontrados animais vagando 

no seu entorno (Figura 16) em busca de alimento e água. 

Figura 16: Presença de animais na área de incidência do canal. 

 
Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

Em entrevista realizada em campo, foi declarado que uma das propostas do PIFS é, ao 

concluir a obra do canal, colocar cerca ao seu redor, dificultando ainda mais a dispersão. Os 

prejuízos podem estar relacionados à extinção das espécies e à dificuldade de novas 

aparecerem, por conta do isolamento. 
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O entorno dos fragmentos também é essencial para as comunidades naturais, porque 

pode determinar de forma parcial a possibilidade de dispersão. Essas áreas podem estar 

rodeadas por agricultura, estradas, pastos, entre outros. Para Pires et al (2006), as áreas 

adjacentes aos fragmentos florestais são circundadas por um conjunto de ambientes 

modificados de diversas maneiras. 

A proporção e o tipo da matriz na paisagem, teoricamente, determinam a facilidade de 

propagação de perturbações, como fogo ou espécies que possam invadir o fragmento 

(TURNER et al, 1989 apud, PIRES et al, 2006). As estradas são um exemplo de matriz, seus 

impactos podem atingir várias escalas como: local, regional e global. Os problemas se 

caracterizam pelo lançamento de dejetos automotivos (derramamento de óleo, lixo) e 

emissões de gases de monóxido de carbono, hidrocarboneto, enxofre (RODRIGUES, 2010), 

que atingem a biota local.  

Área de cultivo é outro tipo de matriz. Algumas áreas ao redor do canal estão 

demarcadas como de potencial interesse para a irrigação (Figura 18) e consequentemente, 

com o tempo, os fragmentos serão prejudicados. Como acontece em outros biomas, Mata 

Atlântica, por exemplo,  

a maior parte dos remanescentes florestais, especialmente em paisagens 

intensamente cultivadas, encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente 

perturbados, isolados, pouco conhecidos e protegidos (VIANA, 1995, apud VIANA; 

PINHEIRO, 1998, p. 32).  

E a maioria desses pequenos fragmentos está cercada por plantações de cana-de-açúcar 

no nordeste. 

Dessa forma, quanto mais alterado estiver o redor das porções de vegetação, maior 

será a perda de diversidade e a instabilidade das populações, das comunidades e do 

ecossistema. A caatinga, que se encontra há várias décadas com sua biodiversidade abalada, 

passa por um processo de diminuir a cada período a riqueza de suas espécies, por conta de 

ameaças como a fragmentação antrópica. 

Dados do Instituto Chico Mendes – ICMBIO – apontam que existem mais de 60 

espécies de animais em perigo e vulneráveis à extinção na caatinga, tais como: Arara-azul-de-

lear (Anodorhynchus leari, BONAPARTE, 1856); Aranha-chicote (Charinus troglobius, 

BAPTISTA; GIUPPONI, 2003); Soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni, COELHO e 

SILVA, 1998); Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus, LINNAEUS, 1758); Rãnzinha (Adelophryne 

maranguapensis, HOOGMED; BORGES; CASCON, 1994); Guariba (Alouatta belzebul 

ululata, ELIOTI, 1912) entre outras.  O desmatamento e a fragmentação gerados pela 
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construção do canal deixarão os animais mais expostos aos caçadores e aumentará o risco de 

extinção de muitas espécies. 

Como base de reparação, o projeto salienta que a criação de novos postos de trabalho e 

o crescimento da renda (haja vista o aumento de terras irrigáveis) permitirão diminuir a 

pressão sobre os animais, os quais, atualmente, são alvos de caça pela população local, 

visando o sustento e alimentação (HENKES, 2013).  

Para ajudar a amenizar os problemas acarretados pelo fracionamento da vegetação, 

indica-se a construção de corredores biológicos, que têm como proposta a implantação de 

túneis e passagens subterrâneas para facilitar a locomoção das espécies de uma área para 

outra.  Odum e Barret (2007 apud RODRIGUES, 2010) definem os corredores como 

ambientes que são conectados, tanto de forma natural como por planejamento, a duas ou mais 

manchas de paisagem de habitat similar. 

A implementação de corredores é uma das propostas do PIFS, porém não foi 

encontrado nenhum registro em campo que indicasse o acesso das populações locais, nem das 

espécies animais que vivem na região, a corredores que ligarão um lado a outro do canal 

depois que a obra estiver pronta. O que pode ser localizado são drenos que foram colocados 

nas passagens de rios temporários, como demonstra a Figura 17. Essas áreas podem ser 

observadas na Figura 18 através dos pontos que detectam a drenagem.  

Figura 17: Áreas de drenagem do canal Cabrobó - PE. 

Foto: Sueny Silva, abril, 2012, 2013 

Em visita de campo, observamos que a fragmentação não se restringe apenas às 

comunidades naturais, mas também atinge as populações que residem na região, que precisam 

percorrer quilômetros de distância para ir de um local a outro do habitat. Em alguns trechos, 

suas residências ficam de um lado do canal e suas plantações do outro. Por enquanto, existem 

pontes provisórias para a passagem de caminhões que circulam na obra. 
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O bioma caatinga apresenta um acervo documental restrito sobre o tema da 

fragmentação antrópica, quando comparado às florestas tropicais, são poucas as pesquisas que 

detectam os problemas gerados no ambiente por conta desse processo. 

Figura 18: Áreas de demarcação dos pontos trabalhados em campo e seus interesses. 

 
 

 

A Figura 18 caracteriza algumas áreas suscetíveis à erosão (citado no EIA do projeto), 

as áreas de interesse biológico (preservação) e as áreas com potencial para irrigação no 

município de Cabrobó.  
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Os aspectos erosivos demarcados como suscetíveis se encontram entre os pontos 23 e 

24 e próximos dos 27 e 28. Essas áreas exigem um controle maior dos processos erosivos, 

pois apresentam características de maior vulnerabilidade, isso não exclui a possibilidade de 

que outros pontos no entorno do canal apareçam com esse problema, pois toda a região é 

suscetível aos processos de erosão.  

Em análise realizada em campo, observou-se que, no entorno do canal, foram 

encontrados vários espaços, além dos demarcados na Figura 18, com processos de erosão, que 

estão localizados entre os pontos 8-23 (Quadro 2; Figura 19). Os locais apresentam aspectos 

graves que, em longo prazo, far-se-ão sentir de maneira mais forte, principalmente nos meses 

chuvosos da região, nos quais se promoverá de forma mais abrangente o carreamento do solo. 

No Quadro 2, estão listados os pontos que foram demarcados em campo e suas 

respectivas localidades em Cabrobó. 

Figura 19: Áreas no entorno do canal com processo de erosão. 

Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

O RIMA afirma que a construção do empreendimento vai “gerar a perda de cerca de 

4.000 hectares de terras com potencial agrícola” (BRASIL, 2004, p. 78-79), destacando que 

esse montante é insignificante comparado com o percentual de novas terras férteis 

identificadas em razão do fornecimento de água para irrigação (HENKES, 2013). Essas áreas 

estão potencializadas no mapa do PIFS como de interesse para a irrigação. No município de 

Cabrobó, como pode ser observado na Figura 18, em algumas dessas áreas já existe a 

incidência de cultivo.  

A erosão é outro ponto negativo apontado como impacto do projeto. A retirada da 

vegetação, do solo e a abertura de estradas e de passagens de caminhões pesados deixam as 

áreas vulneráveis, o que, em longo prazo, poderá iniciar ou acelerar os processos de erosão e o 
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carreamento de sedimentos. O EIA demarcou a existência das áreas suscetíveis no local de 

influência do projeto. Esses pontos podem ser vistos na Figura 17, no município de Cabrobó.    

 

Quadro 2: Áreas de referências da Figura18. 

Elaboração: Sueny Silva, 2014. 

Cabrobó apresenta suscetibilidade ao fenômeno da erosão, que é influenciado pelas 

chuvas fortes e pelas características do solo. Quando chove, o solo vai sendo carreado e 

desencadeia-se a instabilidade do terreno, atribuída à retirada total ou parcial da cobertura 

florestal. Tal fenômeno reduz a biodiversidade local e pode levar ao empobrecimento do solo 

por conta da remoção, separação e deposição das partículas para outro ambiente, deixando a 

região bastante vulnerável. Essas condições favorecem o aparecimento da desertificação, 

quando chegam a situações extremas.  

Os dois principais agentes da erosão são a água corrente (causa a maior parte da 

erosão) e o vento. Segundo Curfs e Iemenson (2002), os fatores que influenciam o 

aparecimento da erosão estão ligados à energia, à quantidade de chuva, à quantidade de solo 

Pontos Descrição Latitude Longitude 

1 Embocadura do Canal 9055456 449908 

2 EB1 9057545 449368 

3 VPR Capitação 9058240 449341 

4 Viaduto/BR-428 9059616 448537 

5 Riacho do dreno 11 9061190 447893 

6 Reservatório de Tucutu 9062662 448801 

7 Mirante do Reservatório de Tucutu 9063023 449026 

8 Riacho do dreno 9 9065022 449532 

9 Riacho do dreno 8 9065594 450091 

10 Riacho do dreno 7 9065539 450686 

11 Riacho do dreno 6 9065101 451678 

12 Aqueduto Logradouro 9066094 452904 

13 Riacho do dreno 5 9066329 453893 

14 Riacho do dreno 3 9066294 456052 

15 Riacho do dreno 4 9065968 454854 

16 Riacho do dreno 2 9066945 456137 

17 Aqueduto Saco da Serra 9067791 456137 

18 Riacho do dreno 9068573 457666 

19 Riacho dos bodes 9068724 458959 

20 Área fragmentada 9070083 460585 

21 Escoamento 9077799 462610 

22 Aqueduto 9079853 461901 

23 Aqueduto 9081908 461587 

24 Casa das Pedras 9084462 460952 

25 Lenha 9087411 460622 

26 EB2 9089106 462746 

27 VPR Junco / Baixio dos Grandes 9092085 462155 

28 Área de Empréstimo do Junco 9093226 462464 
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protegido por vegetação e às práticas de gestão. O desequilíbrio desses aspectos traz prejuízos 

incomensuráveis para a agricultura, para a pecuária e para o ecossistema natural. 

As consequências causadas pela erosão são diversas. O solo desnudo promove a 

formação de uma crosta superficial (decorrente do impacto direto das gotas de chuva) que 

reduz a infiltração da água e aumenta o escoamento (GALINDO et al, 2008). Esse impacto 

remove os nutrientes do solo, carreia o banco de sementes da vegetação e diminui o 

estabelecimento da cobertura vegetal.  

Segundo Dias (1998 apud PEREIRA, 2011), os solos degradados por atividades 

antrópicas comumente apresentam alterações nas características físicas, acarretando a 

exposição de materiais pouco estruturados e suscetíveis à fragmentação devido à ausência de 

matéria orgânica.  

O PBA do programa de monitoramento dos processos erosivos, apresentado pelo 

Ministério da Integração – MI, afirma que deve existir o controle dos processos erosivos 

através de monitoramento e que devem ser promovidas as seguintes metas: 

tão logo seja possível, a revegetação das áreas onde houver intervenção, diminuindo 

o tempo de exposição dos solos; recompor a vegetação em 100% das áreas que 

apresentam instabilidade no canal, nas encostas marginais, nos leitos naturais e nos 

acessos à obra; monitorar permanentemente a eficácia dos procedimentos utilizados 

para evitar a instalação de processos erosivos e implantar medidas corretivas, 

quando necessário; instalar dispositivos de monitoramento e controle dos processos 

erosivos em 100% das áreas sujeitas à erosão, principalmente em zonas com relevo 

movimentado e solos suscetíveis à erosão; Implantar, antes da operação do projeto, 

100% das obras necessárias para contenção/prevenção de desbarrancamento nas 

áreas críticas. (PBA, 2005, p. 2). 

Na prática, a realidade diverge das metas abordadas pelo programa de monitoramento 

dos processos erosivos. As áreas encontradas no entorno do canal não apresentavam a 

recomposição da vegetação e nem indícios de que a mesma estaria sendo concluída, 

localizavam-se apenas entulhos, como areia e rochas que foram retirados da obra (Figura 20).                      

O projeto de integração do rio São Francisco está atrasado e, consequentemente, as 

metas abordadas pelo programa de monitoramento dos processos erosivos também, contudo, 

o que se encontra são degradações que ultrapassam os limites propostos. Como a prioridade é 

a conclusão da obra, os aspectos de degradação se tornam elementos secundários. Frisamos 

ainda que a responsabilidade de colocar em prática os planos é das empreiteiras. 

Os impactos gerados nesse ambiente fazem com que se desenvolva outro aspecto de 

degradação da terra: a desertificação. A caatinga encontra-se com 70% de suas terras 

suscetíveis à desertificação decorrente da erosão e do manejo inadequado do uso do solo e da 
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água (MELQUÍADES JÚNIOR, 2012). A região tem uma suscetibilidade enorme para o 

aparecimento de áreas sujeitas a esse processo. 

Figura 20: Material de entulho no entorno do canal do PIFS, Cabrobó - PE. 

Fonte: Sueny Silva, abril, 2013. 

No município de Cabrobó, existe uma predominância de 55% de solos Planossolos 

(SOARES, 2012), que são imperfeitamente mineralizados e de má drenagem (EMBRAPA 

SOLO, 2000), e de 18% de solos luvissolos (SOARES, 2012), que possuem aspectos naturais 

de suscetibilidade à erosão e à salinização (EMBRAPA SOLOS, 2000), facilitando o 

surgimento da desertificação quando utilizados de maneira insustentável. 

A região identificada como um núcleo de desertificação, aliada ao impacto gerado pela 

fragmentação florestal por conta do canal da transposição do rio São Francisco, afetará as 

comunidades naturais da região, a curto e longo prazo, como demostra a Figura 21.  

O PBA do programa de prevenção à desertificação aposta em colaborar e interagir 

com o programa de revitalização do núcleo de desertificação da região de Cabrobó - PE, no 

que diz respeito aos seguintes componentes:  

Expansão e Consolidação do Conhecimento sobre a Desertificação no Brasil; 

Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca em Áreas Críticas; Implementação de Alternativas 

para a Sustentabilidade Socioambiental (Implantação de projetos de arranjos 

produtivos em bases sustentáveis em unidades geoambientais estratégicas); 

Educação, Participação, Comunicação Social e Difusão; Elaboração de estudos e 

projeto para criação de Unidades de Conservação; Implementação de ações voltadas 

para a segurança hídrica, controle e recuperação de áreas degradadas (PBA, 2005, p. 

24). 
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Figura 21: Mudanças do habitat natural no município de Cabrobó - PE. 

   

 

                      Foto: Sueny Silva, abril, 2013. 

 

As ações adotadas para prevenir a desertificação no município sempre foram muito 

restritas e não estão sendo manejadas de forma diferente por conta do canal da transposição, 

como aponta o programa de prevenção da desertificação através do seu PBA. As áreas 

continuam sendo manuseadas de forma insustentável.  

A fragmentação aliada à erosão e os aspectos de desertificação contribuirão ainda mais 

para o isolamento dos habitats e para a degradação ambiental na região.  

Os estudos que foram feitos pela UNIVASF, relacionados ao inventário e ao 

monitoramento da flora em áreas de influência direta e indireta do PIFS, só começaram a ser 

realizados no período de 2009. Como iniciar a construção de um projeto em que os estudos 

sobre a comunidade natural da região, sobre inventário, identificação, registro e coleta de 

materiais estavam sendo ainda apanhados para elaboração de relatórios identificando as 

características da biota local? 

O licenciamento ambiental tem como finalidade principal a prevenção de danos 

ligados à poluição e à degradação ambiental e a melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental. Porém, muitas vezes, essas normas são descumpridas com o intuito de favorecer os 

interesses privados e corporativistas, apoiando-se no discurso de promoção do 
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desenvolvimento. Excluindo a participação popular, que tem o direito de opinar sobre os 

riscos a ela impostos, 

os resultados da Transposição chamados pelo RIMA de impactos foram analisados 

isoladamente, sem uma abordagem integrada e global. O projeto não apresenta 

explicitamente os reais efeitos da Transposição, pois foram subdimensionados em 

decorrência da análise compartimentada, quando não olvidados, pois sequer foram 

cogitados (HENKES, 2008, p. 356). 

Um grande número de danos, impactos e riscos ambientais, fora os conflitos 

socioambientais, serão vistos nos estados beneficiados pelo projeto.  No município de 

Cabrobó, o prefeito, em entrevista fornecida ao Jornal de Fato, afirmou que tem o desafio, 

no seu mandato, de resolver os problemas sociais que serão provocados pelo fim da obra da 

transposição e de fazer cumprir as promessas feitas pela presidenta Dilma, principalmente no 

que diz respeito aos investimentos em saneamento básico e à revitalização da usina de arroz. 

Afirmou ainda: “Caso contrário, iremos fazer greve e impedir a inauguração da primeira etapa 

da transposição do rio São Francisco” (SANTOS, 2014, p.3). 

As características propostas pelo projeto só refletem os danos ambientais que atingirão 

as presentes e as futuras gerações e que, aliados aos interesses políticos, têm com tendência 

trazer prejuízos (maioria da população) e beneficiamento (minoria da população). Relato em 

campo identificou a falta de informação das populações a respeito de como serão beneficiadas 

pelo projeto. Afirmou-se que, se a comunidade não tiver acesso à água, serão instaladas 

bombas nos canais para retirada da mesma.   

Os riscos envolvidos nas decisões, ao invés de solucionar as questões, engendram 

outros ainda mais graves. Esses aspectos só refletem as injustiças ambientais que a população 

continuará passando. Enquanto a economia se preocupa com a lei da oferta e da procura, o 

meio ambiente se relaciona aos impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento das 

atividades econômicas, aumentando a miséria e a degradação ambiental (SAMPAIO, 2007). 
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6 CONCLUSÃO 

O projeto de integração do rio São Francisco às bacias hidrográficas do nordeste 

setentrional é só mais um dos exemplos de como a questão ambiental é tratada e combinada 

de tal forma com a agenda do mercado, os seus âmbitos estão relacionados à concentração dos 

benefícios destinados às mãos de poucos. Os riscos ambientais estarão para os mais pobres, 

que dependem inteiramente da terra para sobreviver, principalmente nessa região semiárida.  

As mudanças geradas na região do PIFS vai desde a retirada da vegetação a dinâmica 

da estrutura da população. No município de Cabrobó esses aspectos se encontram bastante 

evidentes. É inevitável que não haja impactos, mas os problemas como são geridos pode ser 

evitados, e o que se encontra nítido é que a proposta de sustebabilidade e minimização dos 

problemas ambientais gerados por essa construção não é uma prioridade e nem muito menos 

um desafio.  

  Essa questão torna-se clara quando é observado no RIMA do PIFS que os impactos 

ambientais estão divididos em relevantes e/ou menos relevante. No qual dos 44 impactos 23 

são considerados de maior relevância e os demais 21 impactos, parece ser considerado como 

de menor merecimento. Portanto a despreocupação com os impactos já se encontra na 

estrutura de estudos prévios do projeto. E quem sai perdendo com todas essas questões é a 

natureza e as populações mas carentes dessa estrutura semiárida. 

Os grupos que se veem privados do acesso aos recursos naturais dos quais dependem 

para viver são expulsos dos seus locais de moradia para a implantação de grandes projetos 

hidroviários, agropecuários, etc., exportando ações como as injustiças ambientais. A natureza 

junto às camadas mais pobres da sociedade acaba sendo vista como uma mercadoria da qual 

são excluídos dos parâmetros de sustentabilidade propostos para um bem estar social.  

A forma de desenvolvimento sugerida para essa região tem como ideia contribuir para 

o modelo de degradação vigente nesse bioma. Os grandes empreendimentos agropecuários 

estão invadindo a região de forma dinâmica, trazendo consigo projetos mirabolantes, os quais, 

muitas vezes, estão restritos aos grandes empreendedores, retirando áreas de vegetação nativa 

para plantios, com incentivo das instituições públicas.  

A sustentabilidade acaba sendo um elemento secundário na dinâmica da gestão 

ambiental nessa região. As áreas em Cabrobó passam por processos nocivos de 

insustentabilidade no manejo dos recursos naturais e, pelo que foi encontrado em campo, há 

indícios de que novas áreas de degradação irão surgir em longo prazo. A situação apresentada 

é nada agradável.  
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O modelo capitalista é agressivo ao meio ambiente e os riscos determinados pelas 

atividades são assumidos pelos usuários e não pelo poluidor. O poluidor deve arcar com as 

despesas de preservação do meio ambiente, utilizando os instrumentos necessários para 

preservar e recuperar as áreas, indenizando os prejudicados. Caso contrário, deve responder 

penalmente por ter cometido crime ambiental. 

É inevitável que, devido ao tamanho desse megaempreendimento, os impactos não 

sejam razoáveis, mas as medidas de proteção precisam ser tomadas para evitar prejuízos ainda 

maiores na fauna e na flora dessa região. A lei ambiental precisa ser colocada em ação para 

fiscalizar e monitorar esse tipo de projeto, que parece surgir para dar continuidade aos 

problemas de insegurança hídrica (embora a disponibilidade venha a aumentar) e não para 

atender realmente à população que precisa de água na região semiárida, pois um projeto que 

tem como prioridade a irrigação, a indústria e, por último, o abastecimento humano, não é 

uma proposta eficaz para resolver ou minimizar as questões hídricas da região. 
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ANEXO A: Impactos da transposição do rio São Francisco. 

 
Fonte: BRASIL, 2004, p.75. 
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ANEXO B: Os programas básicos ambientais do PIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Sueny Silva, 2014 adaptado do MI, Projeto São Francisco. 

 

PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS - PBA 

1 Plano de gestão e controle social das obras. 

2 Plano ambiental de construção. 

3 Programa de comunicação social. 

4 Programa de Educação ambiental. 

5 Programa de treinamento e capacitação de técnicos da obra em questões ambientais. 

6 Programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos. 

7 Programa de indenização de terra e benfeitorias. 

8 Programa de reassentamento das populações. 

9 Programa de recuperação de áreas degradadas. 

10 Programa de supressão de vegetação das áreas de obra e limpeza dos reservatórios. 

11 Programa de apoio técnico as prefeituras. 

12 Programa de apoio às comunidades indígenas. 

13 Programa de compensação ambiental. 

14 Programa de conservação e uso do entorno das águas dos reservatórios. 

15 Programa de implantação de infraestrutura de abastecimento de águas ao longo dos 

canais. 

16 Programa de fornecimento de água e apoio técnico para pequenas atividades de 

irrigação ao longo dos canais para as comunidades. 

17 Programa de apoio as comunidades quilombolas. 

18 Programa de apoio e fortalecimento dos projetos de assentamento existentes ao 

longo dos canais. 

19 Programa de regularização fundiária nas áreas de entorno dos canais. 

20 Programa de monitoramento de vetores e hospedeiros de doenças. 

21 Programa de controle a saúde pública. 

22 Programa de monitoramento da qualidade da água e limninologia. 

23 Programa de conservação de fauna e flora. 

24 Programa de prevenção à desertificação. 

25 Programa de monitoramento do sistema adutor e das bacias receptoras. 

26 Programa de cadastramento de fontes hídricas subterrânea. 

27 Programa de monitoramento de processos erosivo. 

28 Programa de monitoramento de cargas sólidas e aportantes nos rios receptores e seu 

açudes principais. 

29 Programa de apoio ao desenvolvimento de projetos implantados, em implantação e 

planejados. 

30 Programa de apoio às ações de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 

31 Programa de apoio a redução de perdas no sistema de abastecimento público e 

estímulo ao de água nas bacias receptoras. 

32 Programa de apoio ao saneamento básico. 

33 Programa de segurança e alerta quanto às oscilações das vazões dos canais naturais 

que irão receber as águas transpostas. 

34 Programa de realocação das infraestruturas a serem afetadas pela implantação do 

empreendimento. 

35 Programa de acompanhamento da situação dos processos minerários da área 

diferentemente afetada. 

36 Programa de monitoramento da cunha salina. 

37 Programa de corte e pode seletiva da vegetação 

38 Programa de monitoramento, prevenção e controle de incêndios florestais na faixa 

de servidão. 
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