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RESUMO 

 

A criação de perímetros públicos de irrigação no Semiárido a exemplo do Sistema Itaparica foi 

resultante do projeto de reassentamento da comunidade atingida pela construção do reservatório 

da Usina Hidrelétrica de Itaparica em 1986. O projeto foi inovador na medida em que inseriu 

em seu plano de reassentamento os Perímetros Públicos de Irrigação enquanto proposta não 

apenas de transferir a população, mas de propiciar melhorias socioeconômicas, contudo 

observa-se ainda uma série de problemas de ordem socioeconômica, ambiental e político 

institucional.  Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver modelo 

institucional multissegmentar para governança de perímetros públicos de irrigação de base 

familiar, localizados no Semiárido Nordestino. A fim de subsidiar este processo, foi realizada 

análise dos aspectos legais e institucionais de perímetros públicos de irrigação de base familiar 

no Semiárido, e avaliação da gestão dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica. 

Paralelamente realizou-se análise de constelação com stakeholders relacionados a governança 

de perímetros públicos de irrigação de base familiar. A área de estudo compreende o Sistema 

Itaparica, localizado no trecho Submédio do rio São Francisco, com ênfase no Perímetro de 

Irrigação Icó Mandantes. Quanto a metodologia, esta pesquisa possui característica 

multidisciplinar e classifica-se como aplicada, qualitativa, quantitativa e exploratória sendo 

apresentada em três seções relativas as etapas normativa, descritiva e prescritiva. Os 

procedimentos metodológicos utilizados compreenderam levantamento bibliográfico e 

documental, visitas a campo, realização de entrevistas semiestruturadas e oficinas com atores 

envolvidos na governança da área.  As principais atividades econômicas realizadas na área de 

abrangência do perímetro Icó Mandantes são a agricultura, piscicultura e pesca artesanal. 

Observa-se que políticas públicas destinadas a agricultura irrigada de base familiar não são 

aplicadas de maneira eficiente nos perímetros públicos de Irrigação. Dentre os principais 

entraves a gestão local destacam-se os problemas relacionados a administração, operação e 

manutenção do perímetro irrigado. A aplicação da técnica de análise de constelação evidenciou 

ausência de articulação política institucional entre os stakeholders que fazem parte da 

governança dos perímetros públicos de irrigação. A partir disso, foi proposta modelagem 

institucional multissegmentar para a resolução dos principais problemas identificados para a 

agricultura, piscicultura e pesca, e um Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de 

Base Familiar. Espera-se contribuir para ampliação dos espaços de discussão e decisão 

colegiada, inserindo representações de todos os grupos identificados na governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar. Não se trata de propor uma solução que possa 

responder todas as demandas identificadas, mas sim de apontar caminhos diferenciados de 

análise e diretrizes que devem ser consideradas nos processos de planejamento público como 

os modelos multissegmentares que agreguem saberes diferenciados. 

 

Palavras-chave: Modelagem institucional, Análise de constelação, Governança, Modelagem 

multtissegmentar, Perímetros públicos de irrigação. 
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ABSTRACT 

 

In 1986, the resettlement of the population affected by the Itaparica Dam Project in Northeast 

Brazil resulted in creation of several public irrigation perimeters in semiarid region, the so 

called Itaparica System. This Project was unconventional in so far as he inserted in his 

resettlement plan the public irrigation perimeters not only as a proposal to move the affected 

population, but also to provide them social and economic improvements. More than 25 years 

after implementation of this System, it’s possible to note several problems in the socio-

economic, environmental and political institutional sphere. In this context, this research aims 

to develop an institutional model multisegmental for governance of public irrigation perimeters 

based on traditional model of family-farming located in semiarid region (Northeast Brazil). To 

do so, I realized analysis of the legal and institutional aspects of public irrigation perimeters 

located in semiarid region, and I assessed the management of irrigated perimeters at Itaparica 

System. At the same time I realized constellation analysis with stakeholders. By this method I 

tried to understand the governance of public irrigation perimeters. The study multidisciplinary 

was carried out at Itaparica System, in sub medium stretch of São Francisco River, especially 

at Icó Mandantes irrigated perimeter. In this study I used qualitative, quantitative and 

exploratory research methods. During the fieldwork I realized semi structured interviews and 

workshops with the actors involved in the governance of Icó Mandantes. I also introduced 

sessions concerning the regulatory, descriptive and prescriptive phases. The main economic 

activities at Icó Mandantes are agriculture, fish farming and artisanal fisheries. Although there 

are many public policies destined to irrigated agriculture they are not applied efficiently in 

public irrigation perimeters. The main obstacles for local management are first administrative 

problems, and second operation and maintenance of irrigated perimeters. These factors affect 

the development of economic activities. The constellation analysis showed lack of institutional 

political articulation between stakeholders engaged in governance. From there, beyond the 

institutional modeling multisegmental for the resolution of the main problems in agriculture, 

fish farming and artisanal fisheries, I propose the creation of a Management Committee for 

Public Irrigation Perimeters based on traditional model of family-farming. Besides, this study 

hopes to expand the discussions and collective decision-making, and suggests the participation 

of members of all identified groups in governance of public irrigation perimeters. This is not to 

propose a solution that can meet all identified needs, but rather to point out different ways of 

analysis and guidelines that should be considered in public planning processes as 

multisegmental models that add differentiated knowledge. 

 

Keywords: Institutional modeling, Constellation analysis, Governance, Multisegmental 

modeling, Public irrigation perimeters. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Rio São Francisco, símbolo do Nordeste Semiárido e conhecido como rio da 

Integração nacional, possui uma série de oito reservatórios de acumulação de água para 

múltiplos usos, construídos prioritariamente para a geração de energia elétrica, sobretudo a 

partir da década de 1960. Os sujeitos expulsos de suas terras, a partir de então alagadas, foram 

reassentados em áreas denominadas de perímetros públicos de irrigação, áreas em que deveriam 

reconstruir suas vidas e as relações sociais. 

Este rio, ao mesmo tempo cenário e ator que integra e segrega, teve então seu entorno 

utilizado para construção destes perímetros públicos de irrigação, estratégia utilizada para além 

de reassentar populações atingidas pela construção de barragens promover a instalação de “ilhas 

produtivas” que trariam desenvolvimento para o Semiárido Nordestino. 

Dados da ANA (2013) evidenciam um crescimento da área irrigada no Brasil de 4,45 

milhões de ha em 2006, para atingindo 6,10 milhões de ha em 2012. A maior parte deste 

percentual é realizada pela iniciativa privada, e que os perímetros públicos de irrigação 

correspondem a 274 mil hectares. 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, estima-se que existam entre 330.000 e 

340.000 ha irrigados, com potencial para chegar a 1.500.000 ha (ANA, 2004). Para o Submédio 

São Francisco, Paes (2009) afirma que estão implantados cerca de 120 mil hectares (públicos e 

privados) com potencial para achegar a 260 mil hectares irrigáveis. Nesta bacia hidrográfica, o 

uso da água para agricultura representa cerca de 70% do consumo total (ANA, 2013). 

Segundo Lacerda e Lacerda (2004), a modernização do padrão produtivo da agricultura 

concretizada pela irrigação, que tem ocorrido desde a implantação dos perímetros públicos e 

privados e desde os investimentos estatais em infraestrutura para a captação e distribuição de 

água e geração de energia elétrica, pode transformar a economia do Semiárido do Nordeste.  

Neste sentido, para Oliveira (2014):  

“Em praticamente todos os casos de construção de barragens, um 

significativo número de famílias tem seu habitat natural destruído ao 

ser encoberto pelas águas, o que obriga o deslocamento desses 

contingentes populacionais para novos locais. As perdas que esses 

grupos humanos sofrem, são a rigor, irreparáveis. Acrescenta-se que, 

em inúmeros casos, a atitude e os procedimentos dos responsáveis pela 

construção das barragens agravam a situação por não dialogarem com 

a população, desrespeitarem seus comezinhos direitos e não cumprirem 

o que determina a legislação específica, tanto no que diz respeito a 

população quanto no que tange ao meio ambiente” (OLIVEIRA, 2004). 

 

Carvalho (2009) afirma que no Vale do Submédio São Francisco, a agricultura irrigada 

vem crescendo em áreas no entorno de reservatórios de produção de energia elétrica devido ao 
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reassentamento involuntário da população, remanejada em projetos irrigados, como forma de 

mitigar os impactos negativos sobre essa população com a construção de usinas hidroelétricas. 

Esses projetos são denominados de perímetros irrigados, constituídos de um conjunto de 

parcelas irrigadas para a agricultura familiar, áreas de reserva legal e de sequeiro e de núcleos 

urbanos para as moradias. 

A construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga e do reservatório de Itaparica em 

1986, insere-se neste movimento. Esta UHE e seu reservatório fazem parte de um conjunto de 

obras hidráulicas e de geração de energia localizadas no Submédio São Francisco e integra o 

complexo hidroelétrico de Paulo Afonso, juntamente com as Usinas Hidroelétricas de Moxotó, 

PA-I, II, III, IV e Xingó.  

Construído com a finalidade prioritária de geração de energia, o reservatório de Itaparica 

teve seus estudos para o planejamento da obra iniciados na década de 1970, quando os aspectos 

ambientais não eram tratados com a profundidade que a legislação e a sociedade civil 

atualmente exigem. Por conta disso, os programas de proteção ambiental implantados foram 

bastante reduzidos. A partir de 1986, com a exigência legal de realização de estudos de impacto 

ambiental para projetos desse porte, a situação melhorou sensivelmente e o estudo ambiental 

dessa barragem foi pioneiro no Nordeste (SOBRAL, 1992). 

Primeiro projeto de reassentamento para construção de barragem financiado pelo Banco 

Mundial (Galvão, 1998), Itaparica foi resultante de um vislumbre de desenvolvimento do 

Estado para a região, na justificativa de aumentar a geração de energia elétrica no Nordeste. 

Para compensar as famílias atingidas pela construção do reservatório, foi construído o 

Sistema Itaparica, complexo de 10 perímetros irrigados construídos pela CHESF para 

reassentar as famílias de agricultores que viviam na região do Submédio São Francisco. Estes 

perímetros irrigados foram dotados de infraestrutura social, com agrovilas, postos de saúde, 

centros médicos e escolas. 

Passados mais de 25 anos do reassentamento destas comunidades os gastos com o 

reassentamento rural já ultrapassaram em mais de cinco vezes o valor previsto no início do 

projeto, conforme demonstrado por Sampaio et al (2001): 

“O custo total aproximado da construção da barragem e da usina foi de 

US$1,5 bilhão. De acordo com estimativas, os custos totais do 

reassentamento urbano e rural deverão chegar a US$1.525.263, dos 

quais 89% se referem somente ao componente rural, o que significa 

uma relação de 1:1, superando em muito os valores previstos, quando 

da fase do projeto.  Considerando apenas os recursos aplicados até 

1996, os custos do reassentamento rural atingiram o valor médio de 

US$203.224 por família (mais de cinco vezes o valor previsto em 1987) 

e os de reassentamento urbano, US$34.674. Estes custos médios por 

família rural deverão ser mais elevados, situando-se em torno de 
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US$229.600, quando todas as pendências restantes da obra se 

concluírem (SAMPAIO et al, 2001)”. 

 

Os 351 perímetros irrigados administrados pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) situados na bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco alcançaram R$ 1,97 bilhão em valor bruto de produção no ano de 2014, e 

aproximadamente metade desse desempenho (46,7%) corresponde à produção agrícola 

familiar.  

Por outro lado, problemas com a manutenção destas áreas rurais se perpetuam, e a ação 

dos órgãos públicos mostra-se insuficiente para sanar estas questões.  Além disso, surgem 

questionamentos como uma população rural que vivia em situação precária antes do 

reassentamento, passa a ter acesso à terra e a tecnologias agrícolas e a equipamentos sociais, e 

mesmo assim não consegue produzir satisfatoriamente para melhorar sua qualidade de vida.  Se 

antes dependiam de grandes proprietários e agora dependem apenas de si próprios, porque os 

pequenos proprietários da região de Itaparica vivem em condições insatisfatórias?  

Para Garrido (2001) a questão do reassentamento de populações em decorrência da 

construção de barragens tem despertado a atenção de estudiosos e de dirigentes públicos em 

razão dos resultados, em geral, insatisfatórios que tem sido alcançados, ao lado do 

empobrecimento das populações reassentadas e dos custos que os reassentamentos adicionam 

à execução de uma barragem. Os registros da experiência mundial demonstram que, na maior 

parte dos projetos, é praticamente impossível reproduzir, no novo local, as condições e o padrão 

de vida anteriores das famílias.  

Outro fator de destaque é que no reassentamento a população desterritorializada é 

inserida em uma realidade muitas vezes diversa de sua vida anteriormente. Neste contexto, Paes 

(2009) relata que a essa população de irrigantes, são impostas novas condições que incluem 

uma infraestrutura sofisticada, mas, por outro lado, são exigidos e precisam absorver 

rapidamente ou demonstrar conhecimentos sobre tecnologia, cooperação, produtividade e 

gerenciamento que muitas vezes não possuem ou não foram treinados para tanto. 

Nesse sentido, o processo de reterritorialização precisa ser acompanhado. O 

comportamento dos moradores destas áreas, suas formas de organização, os aspectos políticos 

e sociais, normalmente, são pouco estudados, ou recebem pouca atenção quando da formulação 

e implementação de políticas públicas para o setor. Muito se sabe sobre a tecnologia da 

irrigação, sobre o projeto e construção de barragens e canais, sobre a exigência de água pelos 

                                                 
1
 Dentre estes perímetros 25 foram construídos pela CODEVASF e 10 pela CHESF, que por meio de convênios 

foram transferidos para administração da CODEVASF. 
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cultivos e sobre a prática da irrigação, enquanto os aspectos sociais e organizacionais de 

irrigação continuam a ser o maior entrave no desenvolvimento e aprimoramento operacional do 

sistema (ANA, 2004). 

Uma das causas do insucesso de muitos projetos públicos de irrigação é a falta de uma 

gestão adequada, geralmente, por desconhecimento, por falta de assistência técnica ou por 

ambos os fatores (CARVALHO, 2009). 

Historicamente, vultosos investimentos financeiros do Estado para levar o  crescimento 

econômico a várias regiões representavam grandes avanços no tocante aos projetos 

desenvolvimentistas. Atualmente, observa-se a falência deste modelo, sobretudo por meio das 

dificuldades do Estado em gerenciar uma diversidade de projetos de desenvolvimento em todo 

seu território. Particularmente no Semiárido brasileiro estes projetos de desenvolvimento, na 

maior parte dos casos, relaciona-se a atividade da agricultura. 

Sobral et al. (2006) afirma que a intervenção da administração pública tem sido incapaz, 

de levar em consideração a necessidade de uma combinação entre custos ambientais e sociais 

no presente, e o seu comprometimento no futuro. Para compensar esse risco potencial de que 

políticas de gestão pública do desenvolvimento em bases sustentáveis não sejam observadas, é 

necessário desenvolver mecanismos de ação política que sejam ao mesmo tempo coletivamente 

elaborados e eficazes, por meio dos quais a comunidade promove, adquire e se apropria de 

valores sociais e políticos que tenham por orientação o desenvolvimento em bases sustentáveis  

(FARIA, 2012). 

O papel do Estado como gestor único dos recursos passa a ser questionado, e a 

participação social cada vez mais defendida. O relacionamento estabelecido entre o Estado e a 

população local na região semiárida do Nordeste brasileiro, onde posturas coronelistas são 

conhecidas, é o oposto da participação cidadã ativa difundida desde o final da década de 1990 

nas políticas brasileiras.  Este cenário aponta para a necessidade de um novo desenho 

institucional para gestão local. De receptor de benefícios, o cidadão passa a ser cobrado por 

uma postura ativa que auxilie a tomada de decisão. O desafio de incentivar os residentes de 

perímetros públicos de irrigação para participar do processo de gestão local é atual e necessário. 

Matos e Ckagnazarof (2015) afirmam que estudos dos processos de governança podem 

orientar a gestão de políticas públicas mais eficazes de intervenção, auxiliando na identificação 

das mudanças necessárias e das ações para sua implementação.  

Governança é um conceito relacionado a gestão e compartilhamento de poder decisório 

que pressupõe equilíbrio entre os stakeholders envolvidos.  Uma estratégia de governança para 

repensar o Semiárido brasileiro deve ser mais que lançar propostas referentes ao controle ou 
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manutenção dos recursos hídricos e questões ambientais, mas, sobretudo deve dialogar com 

questões sociais, econômicas, culturais e institucionais. 

A partir desta análise torna-se visivelmente necessária a estruturação de uma 

organização institucional que facilite a articulação entre os envolvidos na governança de 

perímetros públicos de irrigação. Nesse contexto, entende-se por modelagem institucional a 

estruturação da melhor forma organizacional que deve ser aplicada a instituições ou a um 

conjunto delas, a fim de que estas desempenhem sua função de maneira mais eficiente. 

Contudo, no decorrer deste trabalho constatou-se a necessidade de ampliar a proposta de 

modelagem institucional para multissegmentos que estavam sendo analisados, ampliando a 

análise para uma modelagem multissegmentar.  

Nesta perspectiva, o objetivo desta tese é desenvolver um modelo institucional com 

enfoque  multissegmentar para governança de perímetros públicos de irrigação de base familiar, 

localizados no Semiárido Nordestino.  Para isso, foi realizada caracterização dos perímetros 

públicos de irrigação do Sistema Itaparica e análise dos aspectos legais e institucionais de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar no Semiárido. Posteriormente, avaliou-se os 

procedimentos de gestão dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica, a partir de dados 

oficiais e da análise da percepção dos residentes destas áreas.  Paralelamente realizou-se análise 

de constelação com stakeholders relacionados a governança de perímetros públicos de irrigação 

de base familiar. A partir disso, foram propostos modelos institucionais relacionados aos 

segmentos: gestão ambiental e de recursos hídricos, sistema de transporte, regularização 

fundiária, comercialização, comunicação, saneamento ambiental, assistência técnica e extensão 

rural, e operação e manutenção das áreas,  visando a melhoria da governança das atividades 

agrícola, piscicultora e pesqueira, além de um Comitê Gestor de Perímetros Públicos de 

Irrigação de Base Familiar. 

Os métodos que nortearam esta pesquisa foram o fenomenológico e estruturalista. 

Quanto a metodologia, este estudo classifica-se como aplicado, qualitativo e exploratório sendo 

dividido em três seções relativas as etapas normativa, descritiva e prescritiva. Os procedimentos 

metodológicos utilizados compreenderam levantamento bibliográfico e documental, visitas a 

campo, realização de entrevistas semiestruturadas e oficinas com atores envolvidos na 

governança da área.   

As bases teóricas deste trabalho foram desenvolvidas, a partir de uma visão sistêmica e 

multidisciplinar.  Estas características estão presentes também no Projeto INNOVATE, que 

considera diversas possibilidades para entender e explicar fenômenos naturais, 

socioeconômicos, ambientais e institucionais que ocorrem em escalas espaciais e temporais 

diversas. 
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Acredita-se que os modelos propostos poderão ser ajustados para outros perímetros 

públicos de irrigação de base familiar com características semelhantes, além de contribuir para 

ampliação dos espaços de discussão e decisão colegiada, inserindo representações de todos os 

grupos identificados na governança de perímetros públicos de irrigação de base familiar e 

ampliando a democratização deste processo. 

 

1.1 HIPOTESE  

A estruturação de modelos institucionais multissegmentares amplia a possibilidade de 

resolução de problemas relacionados à governança das atividades econômicas de agricultura, 

piscicultura e pesca realizadas nos perímetros públicos de irrigação de base familiar no 

Semiárido Nordestino. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver modelos institucionais com enfoque multissegmentar para governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar, localizados no Semiárido Nordestino. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar os perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica 

- Analisar os aspectos legais e institucionais de perímetros públicos de irrigação de base familiar 

no Semiárido  

- Avaliar a gestão dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica   

- Realizar análise de constelação dos perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica 

- Propor estratégia institucional multissegmentar para a melhoria da governança das atividades 

econômicas realizadas em perímetros públicos de irrigação 

1.3 ESTRUTURA DA TESE  

Esta tese é composta por nove capítulos. O primeiro apresenta a introdução 

demonstrando a justificativa do tema, hipótese, objetivos geral e específicos e a estrutura da 

pesquisa. 

No segundo capítulo é descrita a fundamentação teórica utilizada para a realização deste 

trabalho onde por meio de pesquisa bibliográfica e em legislações específicas foram abordadas 

as temáticas: modelagem institucional, governança, espaços de participação social, e análise de 
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constelação. Posteriormente são apresentadas características da agricultura irrigada, agricultura 

familiar e dos projetos públicos de irrigação, onde é enfatizado o processo de ligação dos 

residentes destas áreas com seu território, e apresentado o processo de gestão destes perímetros 

realizado pela CODEVASF e os procedimentos para sua emancipação.  

O terceiro capítulo corresponde ao item material e métodos onde é realizada a 

caracterização da pesquisa e a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados para 

alcançar cada objetivo proposto.  

 O quarto capítulo é destinado a apresentação da área estudada. Parte-se de perspectiva 

mais ampla com a caracterização do Semiárido Nordestino, da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco e do Estado de Pernambuco, onde estão localizados os perímetros públicos de 

irrigação do Sistema Itaparica analisados. Após esta etapa é descrito o processo de implantação 

da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga e do reassentamento da população atingida pela construção 

do reservatório de Itaparica em um conjunto de perímetros de irrigação denominado de Sistema 

Itaparica. Posteriormente caracteriza-se o perímetro de irrigação Icó Mandantes, cenário 

principal deste estudo. 

 No quinto capítulo são apresentados os aspectos legais e institucionais relativos aos 

perímetros públicos de irrigação de base familiar localizados no Semiárido, a partir de uma 

análise integrada da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Política Nacional de 

Agricultura Familiar, Política Nacional de Irrigação, Política Nacional de Meio Ambiente e 

Política Nacional de Recursos Hídricos e das políticas do Estado de Pernambuco destinadas a 

agricultura, gestão ambiental e recursos hídricos. 

 O sexto capitulo destina-se à avaliação da gestão dos perímetros públicos de irrigação 

do Sistema Itaparica a partir da análise de dados coletados em campo e documentos oficiais, 

interconectados com dados relativos a percepção dos moradores do perímetro de irrigação. São 

analisados os aspectos sociais, ambientais, econômicos e político institucionais além dos 

entraves para o processo de emancipação destes perímetros públicos de irrigação. 

No sétimo capítulo são descritos os resultados da análise de constelação realizada com 

os stakeholders envolvidos na governança dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica, e 

apresentadas constelações síntese para a agricultura, piscicultura e pesca artesanal. No oitavo 

capítulo são apresentadas as modelagens institucionais multissegmentares para a governança 

da agricultura, piscicultura e pesca artesanal, além de uma estratégia de modelagem 

institucional para gestão de perímetros públicos de irrigação e geração de um espaço de 

planejamento e tomada de decisão que considere os atores locais. 
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 O capítulo nove finaliza este estudo apresentando a conclusões das análises realizadas 

e recomendações para mitigação dos conflitos identificados e aprimoramento da governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Este capítulo destina-se a explanação  sobre as principais temáticas abordadas neste 

estudo, apontando as referências teóricas utilizadas. Inicialmente abordam-se os temas: 

modelagem institucional com enfoque multissegmentar, governança, espaços de participação 

social e análise de constelação que constituíram as referências teóricas centrais desta pesquisa. 

Após esta etapa, discutem-se os conceitos e marcos legais da agricultura irrigada e familiar e 

da criação dos perímetros públicos de irrigação, enquanto proposta de desenvolvimento para a 

região Semiárida do Nordeste brasileiro.  

 O entrelace destes temas ocorre quando os conceitos de modelagem institucional com 

enfoque multissegmentar, governança e espaços de participação social são aplicados aos 

perímetros públicos de irrigação de base familiar criados para o reassentamento de populações 

atingidas pela construção de barragens para geração de energia elétrica no Nordeste Semiárido. 

Nessa perspectiva o de desterritorialização que afetou esta população e os conceitos de território 

são apresentados como fundamentais para pensar a gestão e emancipação destas áreas. 

2.1  MODELAGEM INSTITUCIONAL COM ENFOQUE MULTISSEGMENTAR 

Entende-se por modelagem institucional a estruturação da melhor forma organizacional 

que deve ser aplicada a instituições a fim de que estas desempenhem sua função de maneira 

mais eficiente. Este tipo de estudo pode ser realizado para organizações específicas, ou para 

determinados tipos de situações problema. Nesta tese, a proposta de modelagem institucional 

será destinada ao aprimoramento da governança de perímetros públicos de irrigação. Será 

priorizada a modelagem visando a resolução dos principais problemas identificados nestas áreas 

e o aprimoramento de arranjos de governança local. 

A concentração do poder decisório nas mãos do Estado (governo), de onde se espera 

resultado e solução para todos os problemas, é retratada na dinâmica nem sempre democrática 

empreendida ao se governar, ficando o povo subjugado. A divisão de poder, portanto, não 

existe; o controle social mostra-se inócuo e não apresenta resultados no que tange as inquietudes 

de alguns segmentos, abrindo dessa forma, espaço para reações diante das insatisfações 

(PEREIRA, 2014). Isso ocorre muitas vezes pela “confusão” de responsabilidades das 

instituições responsáveis pela gestão de determinadas áreas. O caso estudado nesta tese, 

representa bem este aspecto. Diversas instituições têm responsabilidades sobre os perímetros 

irrigados, contudo, muitas delas não tem sua esfera de ação determinada. A modelagem 

institucional, neste caso, faz-se premente para que se possa pleitear uma gestão local mais 

eficiente. 
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Defende-se ainda, uma modelagem institucional que englobe além as instituições do 

Estado, a níveis federal, estadual e municipal, as organizações da sociedade civil além de grupos 

de agricultores que residem nestes perímetros e nele constroem as suas vidas. Apesar da pouca 

instrução escolar, entende-se que os agricultores desta região, são capazes de organizar e gerir 

estes perímetros, com apoio do Estado.  

Segundo Young (2002) instituições podem variar em diversas dimensões, incluindo a 

natureza e número de seus integrantes e assuntos, as características e finalidades das práticas 

sociais que elas principiam, o grau em que elas são formalizadas legalmente, as suas origens 

que vão de acordos recém-formados até acordos estabelecidos há muito tempo, a extensão do 

aparato organizacional estabelecido para administrá-las, e o grau em que elas são incorporadas 

por sistemas maiores que envolvem outras instituições. 

Hess e Ostrom (2005) definiram instituições como regras formais e informais que são 

entendidas e utilizadas por uma comunidade. Segundo Ostrom (2013), regras são declarações 

linguísticas que transportam uma sanção adicional, atribuída se ações proibidas são tomadas e 

observadas por um monitor. Para que regras existam, qualquer situação particular deve ser 

vinculada a uma situação normativa e algum tipo de fiscalização e sanção deve existir. Regras 

podem ser criadas em uma grande diversidade de arenas de escolhas coletivas ou arenas de 

escolhas constitucionais em domínio local, regional, nacional ou internacional. (SILVA, 2014, 

p.50) 

Para Noronha (1999) as normas são sociais porque as pessoas (e não a lei) são 

importantes para impô-las, expressando sua aprovação e, especialmente, sua desaprovação, 

muitas vezes, negando seu funcionamento racional. 

Ostrom (2010) elenca que a análise institucional da gestão de bens públicos pode ser 

influenciada por: natureza dos bens, comunidade fundo dos participantes e regras que afetam a 

ação.  É possível, no entanto, derivar uma série de princípios de concepção que caracterizam a 

configuração de regras que são usadas (OSTROM, 1990). Estes princípios trabalham para 

melhorar a compreensão compartilhada dos participantes, da estrutura do recurso e seus 

apropriadores/usuários e dos benefícios e custos envolvidos na sequência de um conjunto de 

regras acordadas (OSTROM, 2002): 

1. limites claramente definidos: Pessoas ou grupos com direitos de retirar unidades de 

recursos a partir do recurso comum e os limites de acesso ao recurso em si estão claramente 

definidos. 

2. A congruência: Regras que restringem a hora, o local, tecnologia e / ou a quantidade 

de recursos unidades estão relacionadas às condições locais. 
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3. Modalidades de Escolha Coletiva: A maioria dos indivíduos afetados pelas regras 

operacionais podem participar e modificar as regras de funcionamento. 

4. Acompanhamento: Monitores, que auditam ativamente as condições do recurso de 

acesso comum e o comportamento dos usuários, são responsáveis perante os usuários e /ou são 

os próprios usuários. 

5. Sanções Graduais: Usuários que violarem as regras de funcionamento poderão 

receber sanções graduadas de outros usuários, dos funcionários responsáveis perante estes 

usuários, ou de ambos. 

6. Mecanismos de Resolução de Conflitos: Usuários e os seus funcionários têm acesso 

rápido a baixo custo, a arenas locais para resolver o conflito entre usuários ou entre usuários e 

funcionários. 

7. Reconhecimento dos direitos de organização: Os direitos dos usuários para conceber 

as suas próprias instituições não são desafiados pelas autoridades governamentais externos 

(SILVA, 2014). 

8.  Empresas Aninhadas: Este princípio se adéqua a recursos de acesso comum que 

fazem parte de sistemas maiores. Segundo a autora, a apropriação, disposição, monitoramento, 

fiscalização, resolução de conflitos e atividades de governança são organizadas em várias 

camadas de empresas aninhadas. (Adaptado de OSTROM 1990). 

Araral (2013) utilizou estes princípios institucionais para análise da governança de 

recursos de uso comum, na composição de mecanismos para adaptação às mudanças climáticas, 

para o caso das sociedades irrigantes de Zangjera no norte das Filipinas. Huntjens et al. (2012) 

refinou e estendeu estes princípios para a governança da adaptação às mudanças climáticas no 

setor da água, em grandes bacias hidrográficas. Mais recentemente a tese de Silva (2014) 

trabalhou com estes princípios para a gestão de recursos hídricos no âmbito das mudanças 

climáticas na Paraíba. Silva (2014) trabalhou a aplicação dos princípios institucionais propostos 

por Ostrom como requisitos para a governança adaptativa (Figura 2.1): 
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Figura 2.1: Princípios para a governança de recursos ambientais, associados aos requisitos para 

ajudar a atender a governança adaptativa 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

Ostrom por meio de estudos sobre governança de recursos de uso comum em pequenas 

comunidades, identificou os princípios institucionais acima descritos como fundamentais para 

a governança de recursos de uso comum em sistemas sustentáveis e robustos. Por meio desta 

afirmação, a autora discorda da “Tragédia dos Comuns” descrita por Hardim (1968), que 

desconsidera a capacidade de gestão coletiva. 

Anderies, Janssen e Ostrom (2004) também apresentaram uma estrutura inicial para a 

análise da robustez de Sistemas Socioecológicos (SSEs)2. Eles concluíram que a avaliação dos 

princípios institucionais é um método útil de análise da dinâmica interna dos componentes de 

um SESs e as ligações importantes entre seus componentes, para estudiosos de diversas 

disciplinas. Os princípios institucionais que foram originalmente desenvolvidos para entender 

a robustez de recursos de utilização comum são um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de novos princípios institucionais de robustez, para SES complexos.  

                                                 
2 Anderies; Janssen e Ostrom (2004) definiram o sistema Socioecológico como um sistema ecológico 

intrinsecamente ligado a sistemas sociais e afetado por ele. 
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Nesta perspectiva, acredita-se que uma proposta de modelagem institucional deve 

considerar a aplicação da quantidade máxima destes princípios institucionais. 

 Considerando a modelagem, como proposta de um modelo organizacional, tem-se que 

a principal função da estrutura é facilitar a realização da estratégia (CHANDLER, 1962; 

HAMEL & PRAHALAD, 1994; MELLO e MARTINS, 2009). Por outro lado Melo e Martins 

(2009) ressaltam que é necessário compreender que a estrutura constitui um dos elementos 

essenciais do modelo de gestão de qualquer organização tornando-se portanto, requisito 

necessário mas não suficiente para assegurar a efetividade organizacional. 

 Nesta perspectiva, este tese realizou a modelagem institucional para multissegmentos 

de interesse observados na análise de campo e relacionados as atividades agrícola, piscicultora 

e pesqueira. Os segmentos escolhidos foram: gestão ambiental e de recursos hídricos, sistema 

de transporte, regularização fundiária, comercialização, comunicação, saneamento ambiental, 

assistência técnica e extensão rural, e operação e manutenção das áreas, fortalecendo o viés 

multidisciplinar  característico desta pesquisa.  A escolha destes segmentos temáticos deu-se 

por meio da identificação de demandas sociais observadas a partir das entrevistas e trabalhos 

de campo. Este tema de análise institucional multissegmentar ainda é pouco explorada na 

temática ambiental, sobretudo para perímetros públicos de irrigação,  e por isso este tesa traz 

uma interpretação inovadora.  

 

2.2 GOVERNANÇA  

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por uma grande complexidade econômica, 

social e política, vinculada essencialmente à afirmação e ao aparecimento de novos agentes, ao 

entrelaçamento dos níveis local, nacional e internacional, como decorrência, entre outras 

razões, da afirmação das questões ambientais. Esse fenômeno fez com que as formas 

tradicionais de governo passassem a ser questionadas quanto à possibilidade de coordenar ações 

coletivas e enfrentar os desafios apresentados pelo processo de globalização, fazendo surgir em 

seu seio o termo “governança” como símbolo de uma nova modernidade dos modos de ação 

pública e de governo corporativo (RICHARD E RIEU, 2009) 

Santos (2010) corrobora com esse entendimento, mas relata que o início dessa discussão 

ocorre em um período mais distante, pós-Segunda Guerra, advindos da crise proveniente do 

questionamento radical do conteúdo social e democrático do contrato social subjacente aos 

Estados sociais democráticos.  

Apesar de os conceitos teóricos de governança serem multifacetados (Hirst, 2000; 

Rhodes, 2000), não há dúvida alguma sobre uma mudança substancial dos conceitos 
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tradicionais, baseados no princípio da autoridade estatal, para abordagens de governança, 

frisando novas tendências de uma gestão compartilhada e interinstitucional que envolve o setor 

público, o setor produtivo e o terceiro setor (FREY, 2004). 

Frey (2004) afirma que existem duas correntes distintas de governança: a good 

governance e as concepções que buscam garantir mais participação e poder social, como a 

governança participativa. Contudo, ambas têm em comum a crescente ênfase dada à 

necessidade de aumentar o grau de interação entre os diversos atores sociais. Conforme o autor: 

“...Podem ser  distinguir entre concepções de governança que 

enfatizam, como objetivos principais, o aumento da eficiência e da 

efetividade, como no caso do “good governance” defendido pelo Banco 

Mundial (Worldbank, 1997) ou pelo Fundo Monetário Internacional 

(IMF, 1997; 2002), no qual a ênfase está na criação de condições de 

governabilidade e na garantia do funcionamento do livre jogo das forças 

de mercado; e concepções de caráter emancipatório, como a 

“governança participativa” (GROTE/ GBIKPI, 2002) ou “governança 

social negociada” que salientam a importância da governança “como 

uma fonte de novos experimentos na prática democrática” (Hirst, 

2000). (FREY, 2004). 

 

Nesta mesma perspectiva, Côrtes (2005) afirma ser possível diferenciar as abordagens 

sobre governança e participação em dois grandes grupos: 

“...O primeiro é cético em relação as possibilidades de fóruns 

participativos favorecerem a democratização da gestão pública ou 

aprimorarem a implementação de políticas para torna-las mais 

eficientes. Essa visão deve-se a duas interpretações: (i) desconfiança 

em relação a legitimidade dos participantes e constatação de que os 

processos participativos nestes fóruns é pouco democrático.  Já o 

segundo grupo que é também mais numeroso, acredita que  mecanismos 

de participação social ressaltam a democratização da gestão pública.  

Para este grupo, interesses historicamente excluídos do processo de 

participação passariam a ser considerados e gestores de políticas 

públicas e burocracias governamentais seriam induzidos a tomarem 

decisões considerando estes interesses” (CÔRTES, 2005).  

 

 

A autora, analisando estes modelos de governança afirma que o segundo grupo possui 

trabalhos e relatos de experiências mais numerosos.   

A partir destas análises, as principais interpretações sobre a governança foram 

resumidas no quadro 2.1 abaixo: 
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Quadro 2.1: Principais interpretações sobre os conceitos de governança. 

Nome Caracterização Principais 

referências 

consultadas 

Good 

Governance 

O conceito está relacionado a criação de 

condições de governabilidade e garantia de 

funcionamento do livre jogo de forças do 

mercado. Alguns autores afirmam que se trata 

de uma forma de adaptação do sistema 

capitalista, que não implica em mudança social.  

Banco Mundial 

(Worldbank, 1997); 

Fundo Monetário 

Internacional (IMF, 

1997; 2002), 

Interpretação 

cética sobre 

governança  

Não acredita que os fóruns participativos 

favoreçam a democratização da gestão pública 

e as torne mais eficientes, pois duvida da 

legitimidade dos participantes e defende que os 

processos participativos são pouco 

democráticos.  

Fiorina (1999); 

Skocpol (1999); Pinto 

(2004);  

Governança 

Participativa/ 

Governança 

Social negociada 

Defende que a governança é uma experiência 

inovadora da prática democrática, pois permite 

a participação de atores historicamente 

desconsiderados. Afirma que as principais 

características da governança são a negociação 

de vários atores e, de certa forma,  a 

descentralização do poder. 

Hirst (2000); Santos 

(2001); Frey (2004); 

Le Galès, (2004);  

Lázaro (2008); Jacobi 

(2004; 2012);  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Hirst (2000), Frey (2004), Cortes (2005). 

 

Nesta tese, a visão de governança utilizada compreende a “Governança Participativa ou 

Governança Social negociada”, pois acredita-se que embora com falhas no processo de inserção 

das comunidades nas instâncias de participação e decisão colegiada este é o principal caminho 

para o desenvolvimento local. 

Para Jacobi (2004) o princípio da gestão descentralizada, integrada, colegiada e 

participativa, ainda está no seu início e os entraves são significativos e diferenciados.  

A discussão do vínculo existente entre os conceitos de governança e de sustentabilidade 

vem a ser fundamental para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento de médio, 

e longo prazo, na medida em que a preservação da vida humana e a sustentabilidade dos 

recursos naturais estão em relação de mútua causalidade. (LÁZARO, 2008) 

A análise de políticas públicas tem demonstrado que as organizações governamentais 

tem necessidade de interlocutores e parceiros (REYNAUD, 2004). Ao conceber, implementar 

e monitorar uma política pública, é necessário contar com interlocutores e parceiros para iniciar 

ou aperfeiçoar o conhecimento sobre as questões abordadas; assegurar que os planos se 

concretizem e que os beneficiários sejam alcançados; assegurar que as idealizações porventura 

concebidas inicialmente sobre os beneficiários e sobre as suas necessidades correspondam 

minimamente à realidade desses atores. Acrescente-se a tudo isso o fato de que tais atores são, 
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em geral, multifacetados, comportando um grau significativo de heterogeneidade, o que eleva 

sobremaneira o caráter complexo da esfera pública na atualidade (SERVA, 2012). O autor 

expõe ainda que a busca da compreensão dos modos de negociação e de decisão na esfera 

pública engendrou nas últimas décadas, entre outras abordagens o debate sobre governança. 

Nesse sentido Le Galès (2004) define governança como: 

“Um processo de coordenação de atores, de grupos sociais e de 

instituições, tendo em vista atingir objetivos definidos e discutidos 

coletivamente. A governança remete a um conjunto de instituições, de 

redes, de diretivas, de regulamentos, de normas, de práticas políticas e 

sociais, assim como de atores públicos e privados que contribuem para 

a estabilidade de uma sociedade e de um regime político, para a sua 

orientação, sua capacidade de dirigir e prestar serviços, e sua 

capacidade de assegurar a própria legitimidade (Le Galès, 2004) 

 

Nos anos 1970, a palavra “governança” era entendida como “governar”, e governo como 

processo. Atualmente, o termo ‘governança” passou a ser usado, principalmente, para indicar 

um novo modo de governar, que difere dos modelos hierárquicos tradicionais em que as 

autoridades de Estado exercem controle soberano sobre as pessoas e os grupos da sociedade 

civil. (JACOBI, 2012 a) 

Para Jacobi (2012 a) 

“... Ao falarmos em governança nos referimos basicamente a um modo 

não hierárquico de governo, onde atores não estatais, e diversos 

segmentos participam na formulação e implementação das políticas. 

Trata-se portanto de um conceito que transcende um simples conjunto 

de um formatos de gestão. A governança ambiental pode ser desdobrada 

em sua dimensão instrumental e de compartilhamento baseada na 

participação ampliada em todos os processos, o que demanda o 

envolvimento ativo de todas as partes interessadas (Stakeholders) em 

agendas pautadas  pela busca de cooperação e consenso.”  

 

 

 O mesmo autor acrescenta ainda que, a governança está relacionada com a 

implementação socialmente aceitável de políticas públicas, um termo mais inclusivo que 

governo, por abranger as relações entre sociedade, Estado, mercados direito, instituições, 

políticas e ações governamentais, associadas à qualidade de vida e aos aspectos que relacionam-

se com a saúde ambiental. Isso implica no estabelecimento de um sistema de regras, normas e 

condutas que refletem valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco 

normativo. Na visão da complementaridade entre governo e a sociedade, promove 

compartilhamento de responsabilidade e accountability entre atores públicos, privados e meio 

ambiente (JACOBI, 2012 ). 

Alguns autores acreditam que a governança permitiria a criação de uma rede autônoma 

e autorregulada, alternativa ao governo e ao mercado (TURATTI, 2014). A Comissão sobre 
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Governança Global da ONU (1995) define Governança como “ a soma das várias maneiras de 

indivíduos e instituições, público e privado, administrarem seus assuntos comuns. É um 

processo contínuo por meio do qual conflito ou interesses diversos podem ser acomodados e a 

ação cooperativa tem lugar.” 

A diferença, pois, entre governança e gestão é que a governança vem para criar 

condições de ação coletiva ou instituições de coordenação social (STOKER, 1998; LEE, 2003 

apud SILVA, 2014); governança são as estruturas e processos pelos quais as pessoas em 

sociedades tomam decisões e têm poder de ação (STOKER, 1998; LEE, 2003; LEBEL et al., 

2006; FOLKE et al., 2005 apud SILVA, 2014). 

Nepomuceno (2014) diferencia governança e gestão ao afirmar que governança é um 

conceito mais amplo, relacionado à como são realizadas as decisões, e a gestão é incorporada 

pela governança tratando-se de como as coisas acontecem. 

Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), governança é o 

exercício de autoridade política, econômica e administrativa na gestão dos assuntos de um país, 

em todos os níveis. Inclui os mecanismos, processos e instituições por meio das quais os 

cidadãos e os grupos articulam os seus interesses, exercem os seus direitos legais, cumprem as 

suas obrigações e resolvem os seu conflitos. Nesse contexto, o conceito de governança 

reconhece a gestão pública compartilhada como um arcabouço participativo desejável que 

considere o cidadão e a sociedade civil organizada. (BARCELLOS, GREEN, PINTO, 2007) 

Embora uma porção significativa da literatura sobre governança dê atenção especial a 

práticas de controle e à definição de papéis nas organizações, outras abordagens teóricas 

assumem a governança também como um modo de exercício do poder, ampliando a 

compreensão do seu conceito (RODRIGUES e MALO, 2006). 

 Assim, ao enfatizar o conceito de governança [...] abre-se espaço para repensar formas 

inovadoras de gestão, tendo em vista que fazem parte do sistema de governança o elemento 

político, que consiste em balancear os vários interesses e realidades políticas; o fator 

credibilidade, instrumentos que apoiem as políticas, fazendo com que as pessoas acreditem 

nelas; e a dimensão ambiental (JACOBI, 2012). 

 O processo de governança envolve múltiplas categorias de atores, instituições, inter-

relações e temas, cada um dos quais suscetível a expressar arranjos específicos entre interesses 

em jogo e possibilidades de negociação, expressando aspectos de utilidade de coletividades, 

com ênfase na prevalência do bem comum. (JACOBI, 2012) 

 A literatura sobre o tema enfatiza a governança como a realizada por meio da 

participação, do envolvimento e da negociação de multiatores (multi-Stakeholders), da 

descentralização que transfere poder para o governo (empowermet), da unidade de gestão por 
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bacia hidrográfica, por exemplo; e de mecanismo para a resolução de conflitos (SOLANES e 

JOURALEV, 2006; CASTRO, 2007, apud JACOBI, 2012) 

Nesse sentido, de acordo com Lázaro (2008) o sentido de pertencimento pelo 

fortalecimento das sociedades locais se reflete no desenvolvimento regional e constitui fator de 

governança ambiental. Assim conclui-se que, para haver governança é necessário que existam 

grupos de pertencimento.   

Embora perceba-se que estratégias de governança em áreas temáticas específicas 

(Governança ambiental, governança da água, governança territorial, dentre outros usos amis 

recentes) trazem avanços em estudos localizados. 

Dietz, Ostrom e Stern (2003) identificaram características importantes para adaptação 

de sistemas de governança: Provisão de informação; Lidar com conflito; - Indução de 

observância das regras; e Fornecimento de infraestrutura. Estes princípios, juntamente com os 

princípios para análise institucional descritos anteriormente serão utilizados como base para a 

proposta de modelagem institucional multissegmentar realizada nesta tese. 

 

2.3  ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

 

O conceito de participação está relacionado ao envolvimento de participantes (usuários 

e beneficiários de políticas públicas, trabalhadores, consumidores, profissionais, movimentos 

sociais, entre outros) em fóruns participativos (CÔRTES, 2005). É por meio das instâncias de 

participação que os atores expõe suas experiências e contribuem para melhorar as decisões na 

gestão pública.  Côrtes (2005) afirma ainda que o êxito de experiências participativas estaria 

justamente relacionado a capacidade dos atores sociais transferirem práticas e informações de 

seu nível social para o nível administrativo.   

Para Thompson (1981) “pela experiência os homens se tornam sujeitos, experimentam 

situações e relações produtivas como necessidades e interesses. Eles tratam essa experiência 

em sua consciência e cultura e não apenas a introjetam. Ela não tem só um caráter acumulativo. 

Ela é fundamentalmente qualitativa”. De acordo com o autor, a experiência compõe um caráter 

qualitativo na vida das pessoas, e pode transformá-las em sujeitos. Nessa perspectiva, acredita-

se que os residentes no perímetro irrigado compõem um capital social com capacidade de gerir 

os perímetros irrigados, mas que precisam ser estimulados para isso. Eles podem ser sujeitos 

ativos, sobretudo a partir de suas experiências nas atividades produtivas e conhecimento da 

região. 

De acordo com Andrade e Candido (2013) no final da década de 90 do século passado 

a literatura passou a enfatizar o papel das instituições e organizações diversas no processo de 
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desenvolvimento, incorporando o termo “capital social” como indicador e atributo a somar-se 

com os tradicionais capitais: humanos, financeiros, naturais e físicos, que materializados, 

explicam a possibilidade de sua acumulação, a qual, até determinados limites, promove a 

sustentabilidade. Novaes (2005) define capital social como um conjunto de bens sociais, 

psicológicos, cognitivos e institucionais que possibilitam a produção de comportamento 

cooperativo mutuamente benéfico. 

Bourdieu (1980) define o capital social como um conjunto de recursos atuais ou 

potenciais que estão vinculados a um grupo, por sua vez constituído por um conjunto de agentes 

que não só são dotados de propriedades comuns, mas também são unidos por relações 

permanentes e úteis. Para o autor, os elementos que constituem o capital social são as redes de 

relações sociais, que permitem aos indivíduos ter acesso aos recursos dos membros do grupo 

ou da rede, e a quantidade e a qualidade de recursos do grupo 

O capital social, portanto, liga-se ao estabelecimento de relações e seus padrões, de 

forma que, quanto mais relações horizontais se formarem entre pessoas e grupos de uma 

coletividade e quanto mais democráticos forem os processos políticos praticados, mais forte 

será a comunidade e maior será o nível do seu capital social (FRANCO, 2001). 

Marshall (1967) estabelece que o conceito de cidadania é  composto por três tipos de 

direito: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Segundo Guaraná e Fleury (2008) e 

Fleury (2002)  os direitos coletivos e o direito de participação na gestão pública também 

deveriam fundamentar a construção de uma estrutura democrática, complementando a teoria de 

Marshall. Para Guaraná e Fleury (2008) mecanismos complementares ao regime representativo 

começaram a ser introduzidos, promovendo a inserção de minorias no cenário político, dos 

quais destacam-se os canais de participação popular. 

Sachs (1995) considera que deve ser fortalecida a capacidade de as populações para se 

responsabilizarem por boa parte das decisões que lhes dizem respeito, harmonizando-se as 

políticas públicas e as ações ligadas à prática da cidadania. Nesta mesma perspectiva, Evans 

(2003) acredita que estratégias participativas podem expandir o desenvolvimento ao fornecer 

aos cidadãos oportunidade de exercer a capacidade humana fundamental de fazer escolhas.  

Frey (2004) defende que o fomento da participação torna-se uma tarefa fundamental do 

governo. Embora conselhos gestores setoriais tenham sido criados mais frequentemente a partir 

da constituição de 1988, reconhece-se a limitação dessas estruturas que muitas vezes não são 

capazes de garantir participação efetivada população.  Relações pouco democráticas no interior 

dos conselhos podem ser observadas, sobretudo quando são formados conselhos com atores de 

diferentes realidades, a exemplo do comitê de bacia hidrográfica do rio São Francisco que será 

discutido no decorrer desta tese. 
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Nessa perspectiva, Macpherson (1978) reconhece os problemas e as dificuldades da 

participação em sociedades de grandes dimensões como as atuais, mas considera possível 

atingir esse objetivo, por meio da conscientização da população  e pela redução da desigualdade 

na sociedade. 

Para Zapellini (2008) os problemas da participação envolvem questões relacionadas a 

poder, ao sentido de participação, ao relacionamento entre os participantes, à capacidade de 

influenciar efetivamente o rumo das atividades nas quais se participa, entre outros. Para o autor, 

o principal limite à aplicabilidade do método consiste nas assimetrias de poder e de 

conhecimentos técnicos no seio dos comitês. 

Como fóruns participativos, entende-se neste estudo, instâncias colegiadas que 

permitam a participação dos que possuem interesse na matéria em discussão para 

democratização da análise, como sociedade civil, governos, instituições públicas e privadas 

dentre outros. Exemplos destes fóruns são conselhos gestores, comitês gestores, fóruns, 

orçamentos participativos e demais.  Defende-se que estes fóruns podem   auxiliar na 

formulação e implementação de políticas públicas. 

Algumas experiências de implantação de comitês gestores apontaram aspectos 

positivos. Guaraná e Fleury (2008) exemplificam a formação dos Comitês Gestores nos bairros 

beneficiários do Programa Nova Baixada, estado do Rio de Janeiro em 1997, para atingir esses 

objetivos e cumprindo uma das pré- condições do Contrato de Financiamento com o BID. De 

acordo com as autoras, estes Comitês Gestores tinham como objetivos principais acompanhar 

as políticas públicas, propor sugestões de atuação, estabelecer canais sistemáticos de 

comunicação com os poderes públicos, apontar as principais necessidades da região nas áreas 

de educação, saúde, lazer e urbanização, bem como de acompanhar as obras realizadas pelo 

programa, fiscalizando-as e absorvendo as informações com os gestores de forma a manter a 

comunidade sempre informada. Para as autoras, os Comitês Gestores de Bairro contribuíram 

para que seus participantes passassem a ter maior interesse por acontecimentos do município, 

desenvolvendo seus conhecimentos sobre política, associativismo, administração pública e das 

técnicas empregadas nas obras. 

Jacobi e Ferreira (2006)  afirmam que os representantes da sociedade civil devem 

organizar e participar ativamente dos comitês gestores de recursos hídricos, defendendo seus 

interesses na cobrança de preços, na concessão de outorgas e na aplicação dos recursos 

arrecadados em processos de negociação e resolução de conflitos na bacia hidrográfica. 

O Programa “Cultivando água boa” criado pela Itaipu Binacional possui uma 

sistemática de gestão baseada em comitês gestores. Na Bacia do rio Paraná 3 foi criado um 

comitê gestor em cada município afetado pela geração de energia, como também um comitê 
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gestor para cada programa e ação desenvolvida. O Programa de desenvolvimento rural 

sustentável, por exemplo, possui um Comitê gestor do programa (composto por diversas 

instituições, como os Conselhos de Saúde, Ação Social e Educação, e entidades classistas, de 

moradores e ONGs. ) e seis subcomitês (Rede de Assistência Técnica, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Comercialização e Marketing, Gestão da Informação, Agrotransformação, 

Capacitação e Organização dos Agricultores), todos de participação voluntária. O comitê gestor 

se reúne duas ou três vezes ao ano, enquanto os seis subcomitês  se reúnem mensalmente 

(ITAIPU Binacional, 2010). 

A Embrapa por meio da Rede de Transferência de Tecnologias para a Agricultura 

Familiar na Amazônia, no programa de da transferência de tecnologias, relacionadas ao cultivo 

de mandioca, cupuaçu e banana no município de Moju, PA, descreveu o processo de criação do  

Comitê Gestor  composto por técnicos da Embrapa, Prefeitura Municipal de Moju, Emater-PA, 

Sebrae, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de Empreendimentos Solidários, 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Moju, Conselho Municipal do 

Desenvolvimento Rural de Meio Ambiente de Moju e Movimento da Juventude Rural de Moju. 

Este comitê gestor era acompanhado por um comitê técnico para auxiliar na implantação e 

gestão do programa (EMBRAPA, 2007).  

Acredita-se que a integração entre a governança e a desejada participação social se dá, 

sobretudo, a partir da ideia de territorialidade agregando os indivíduos e seus valores ao espaço 

em que vivem e desenvolvem suas ações.  Nesta perspectiva, a experiência destes comitês, 

descrita anteriormente, pode ser utilizada como referência para proposta de um comitê gestor 

de transição de emancipação de perímetros públicos de irrigação de base familiar.  

 

2.4 ANÁLISE DE CONSTELAÇÃO  

 

A análise de constelação é uma ferramenta interdisciplinar de planejamento que permite 

que um mesmo problema seja avaliado a partir de diversas perspectivas.  De acordo com Schön; 

Nölting e Meister (2005) ela é uma ferramenta para estruturação, análise e desenho de 

constelações complexas. 

Esta metodologia, amplamente difundida na Alemanha, teve seus primeiros estudos 

realizados por pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da Universidade Técnica de 

Berlin divulgados por meio da publicação “Konstellationsanalyse - Ein interdisziplinäres 

Brückenkonzept für die Technik, Nachhaltigkeits und Innovationsforschung” em 2004 

(SCHÖN; NÖLTING; MEISTER, 2004).   
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Uma constelação é composta de 4 elementos que estão inter-relacionados:  atores 

(personalidades individuais, organizações, instituições públicas e privadas, ONGs, etc), 

elementos técnicos (objetos técnicos, equipamentos, estruturas), símbolos (normas, leis, 

conceitos, ideologias,  ações políticas e sociais) e elementos naturais (ar, água, paisagens) 

(SCHÖN, NÖLTING; MEISTER,  2004). Estes componentes devem ser analisados 

isoladamente, dentro da temática observada, e como se relacionam com os outros elementos da 

constelação. O tipo de relação entre estes elementos pode ser descrito como: Simples, 

direcionada, indeterminada, incompatível, conflituosa, sem resistência, reacional, ou tênue. 

Pode-se considerar esta técnica de análise inovadora, uma vez que agrega elementos naturais, 

técnicos, atores e símbolos em seu escopo, além de permitir analise integrada entre estes 

elementos.  

Estes autores acreditam que análise de constelação é um conceito interdisciplinar 

adequado para realização de pesquisas que abordem desenvolvimento sustentável, inovações e 

tecnologia por apresentar-se como uma abordagem teórico metodológica comum para 

diferentes disciplinas, que possui como elementos chave: (i) o foco em relações entre todos os 

atores importantes, (ii) a igualdade de tratamento entre elementos heterogêneos,(iii) concepção 

de alcance médio que permite comparação com outros resultados sem objetivo de generalização 

final e (iv) o desenvolvimento de adequado método de análise e representação com 

componentes visuais significativos. 

Schön, Nölting e Meister (2004) afirmam que esta metodologia se divide em quatro 

etapas: mapeamento, descrição, caracterização e análise, que não são necessariamente 

consecutivas, mas interativas e interligadas. Estas etapas podem ser executadas várias vezes, 

em sucessão ou em paralelo.  

Para De Paula (2014) é a justaposição de diferentes perspectivas e interpretações que 

leva à constelação de análise discursiva como um processo de negociação entre várias 

disciplinas proporcionando melhor representação da realidade. Por este aspecto, a abordagem 

orientada ao objeto empírico deve ser decidida em cada caso individual, como os passos podem 

ser executados, e quando uma etapa de trabalho pode ser considerada completa. 

Schön, Nölting e Meister (2004) descrevem algumas questões chave para a descrição de 

uma constelação: 

- Quais são os elementos essenciais da constelação? Quais são periféricos e quais são centrais? 

- Como é que os diferentes elementos se relacionam entre si? 

- Existem constelações concorrentes ou sub constelações? 

- Quais são os principais elementos ou relações com poder de definição? 

- Que elementos são constantemente resistentes as suas funções atribuídas? 
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- Quais são os elementos que estabilizam ou desestabilizam os efeitos da constelação na 

situação atual? 

- Quais as propriedades especiais, na constelação em relação à regulamentação, o domínio 

técnico, atores dominantes, etc.? 

 Os autores afirmam ainda que após a análise de constelação podem ser desenvolvidas 

estratégias ou intervenções a fim de influenciar as constelações no sentido da sustentabilidade. 

Por outro lado, Rodorff (2013), salienta que as visualizações das constelações são 

apenas uma simplificação do complexo campo de atores e interações necessárias para apoiar e 

estruturar o resultado a pesquisa de maneira abrangente, analítica e conceitual, permitindo assim 

abordar a condução central ou fatores restritivos no trabalho. 

Outra limitação que a  técnica pode apresentar, conforme Schön, Nölting e Meister 

(2004), é o estabelecimento de relações mútuas entre os níveis micro e macro. Embora possam 

ser criadas sub constelações para facilitar análises mais específicas. 

Poucos estudos utilizaram a análise de constelação como técnica, dentre os quais podem 

ser destacados: 

-  Pesquisa de Schön, Nölting e Meister (2004) sobre a reutilização de computadores, 

objetivando desenvolver estratégias para aumento de sua vida útil. Este estudo descreveu a 

situação encontrada durante a realização da pesquisa. 

- Kind, Hartmann e Bovenschulte (2011)  adaptaram a técnica citada para avaliação do método 

Visual roadmapping para utilização nas políticas e Economia para Gestão de Inovação e 

Tecnologia.  

-  O projeto "Desenvolvimento de uma gestão integrada da terra através do uso sustentável da 

água e utilização de materiais no Nordeste da Alemanha" -  ELaN realizou oficinas de análise 

de constelação com o foco sobre saneamento ambiental (KRÖGER, RÜCKERT-JOHN e 

SCHÄFER, 2012). Os autores realizaram comparação das constelações confeccionadas em 

workshops em Berlin e Brandenburgo e construíram uma constelação futura com base nos 

dados analisados. 

- No âmbito do projeto INNOVATE, a técnica de análise de constelação foi inicialmente 

utilizada por Rodorff et al (2013) para estudos sobre a governança da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, onde foram construídas constelações sobre a gestão da água, gestão do uso do 

solo e gestão da bacia hidrográfica. 

- Haack et al (2014) descreve a realização da análise de constelação sobre “Uso eficiente de 

energia e efeito rebote no contexto da transição energética” sob coordenação da Universidade 

de Oldenburg, Alemanha. Neste estudo, os autores compararam 3 estudos de caso.  
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2.5 AGRICULTURA IRRIGADA 

Inicialmente a irrigação no Brasil visava a geração de emprego e renda, a mitigação do 

êxodo rural e a promoção do desenvolvimento em regiões pobres. Hoje, é uma política pública, 

responsável pelo desenvolvimento de alguns polos regionais, que conquistou a confiança da 

iniciativa privada, promovendo a diversificação da pauta de exportações, a estabilização dos 

preços, a ampliação dos estoques reguladores e a segurança alimentar (FEITOSA, et al, 2014). 

As políticas de irrigação no Brasil passaram por algumas fases que transitaram de uma 

atuação tópica de combate ao efeito das secas a uma atuação mais ampla voltada para o 

desenvolvimento local sustentável (Quadro 2.2). 

Quadro 2.2: Fases da Política de Irrigação 

Fase Período Características 

1º  1880 a 

1960 

Ações isoladas e tópicas com baixo grau de ação institucional, sobretudo 

com atividades focadas em estratégias de combate a pobreza e a seca. 

2º 1960 a 

meados de 

1980 

Ampliação de conhecimentos sobre os recursos naturais disponíveis e 

concepção e implementação de programas nacionais a exemplo do 

projeto do I Plano Nacional de Irrigação. 

3º 1985 a 

1995 

Instituição do Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE) e pelo 

Programa Nacional de IRRIGAÇÃO (PRONI) em 1986. Esta fase foi 

marcada pela articulação do governo federal com o setor privado, 

cabendo ao governo, na maioria dos projetos, apenas a execução de 

obras coletivas de grande porte (macrodrenagem, suporte hidráulico e 

elétrico). 

4º A partir de 

1995 

Direcionamento dos projetos existentes ao que seria no futuro a Política 

Nacional de Irrigação e Drenagem. 

Fonte: Feitosa et al (2014) 

 

Para Coelho Neto (2006), a irrigação pública em curso no Nordeste é interpretada como um 

conjunto de políticas estatais, orientadas para a legitimação recíproca dos poderes central e 

local, sem apresentar resultados efetivos para a transformação das estruturas política e social 

antiquadas e para a superação do atraso regional, manifestado através dos indicadores 

socioeconômicos e estruturais, a exemplo da elevada concentração fundiária e da renda, o que 

dificulta o acesso à terra e reproduz relações de trabalho exploratórias, além das condições 

precárias de trabalho e de vida da população rural e dos elevados níveis de analfabetismo e 
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desemprego. Nesse sentido, para esse autor, a irrigação pode ser compreendida como um 

processo de patrocínio da modernização do espaço agrário brasileiro, cujas ações operam um 

processo de instrumentalização do território, construindo objetos técnicos e normas que 

favorecem a ação do capital, mas pouco contribuem para a efetivação do desenvolvimento 

social que considere uma distribuição equânime da riqueza produzida.   

A Política Nacional de irrigação, instituída pela Lei Federal nº 12.787/2013 define  

agricultura irrigada como atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e 

ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de 

irrigação ou drenagem. Já a Lei Federal nº 8.171 de 1991, que trata da Política Agrícola, institui 

a irrigação como fator de bem-estar social das comunidades rurais.  

De acordo com Carvalho (2009) Há vários casos no Brasil onde o desenvolvimento rural 

está relacionado com o uso da irrigação, a exemplo Petrolina (PE), Juazeiro (BA), Barreiras 

(BA), Chapada do Apodi (RN) e Araguari (MG). Para a mesma autora,  têm-se como resultados 

sociais esperados da agricultura irrigada no semiárido:  

 Promover o aumento e estabilização da renda agrícola regional;  

 Gerar empregos diretos nos setores agrícolas e indiretos nos setores industriais e de 

serviços, diminuindo a migração rural-urbana;  

 Aumentar a oferta de alimentos e de matérias-primas, tanto para o mercado interno 

quanto para a exportação nas épocas de safra e entressafra, promovendo estabilização 

de preços para o consumidor e a indústria;  

 Promover o uso mais intensivo dos solos, de máquinas e instalações físicas, 

principalmente nas regiões semiáridas;  

 Gerar maior receita tributária;  

 Promover a redistribuição de terras 

No Submédio São Francisco, além da agricultura irrigada há agricultura nas áreas 

ribeirinha e de sequeiro. De acordo com Paes (2009,p.99) a zona ribeirinha encontra-se a um 

limite de até 3 m da margem do rio São Francisco; já a zona de sequeiro  é aquela totalmente 

dependente da água da chuva, localizadas em áreas distantes da margem do rio. 

Dias (1999) afirma que o risco ambiental da agricultura se dá principalmente em relação à 

degradação, contaminação e desequilíbrio de ecossistemas. Dentre os principais impactos 

negativos desta atividade, o autor cita: 

 redução da diversidade de espécies; 
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 erosão, compactação, redução da fertilidade dos solos, com salinização e desertificação 

das áreas; 

 contaminação dos solos, ar, água, fauna e flora por agrotóxicos e fertilizantes; 

 poluição por fumaça e material particulado devido as queimadas; 

 aumento da velocidade do vento devido ao desmatamento; 

 contaminação do trabalhador rural devido a utilização incorreta dos agroquímicos. 

Aliada a estes fatores a irrigação tornou-se um fator primordial para a agricultura não apenas 

em ambientes áridos e semiáridos, mas também em outras regiões evitando as possíveis 

interferências ocasionais provocadas pela falta de água (Dias, 1999).  Quando esta prática é 

inserida na agricultura aos impactos ambientais negativos acima citados são acrescidos: 

 lixiviação de nutrientes dos solos; 

 aparecimento de algas e a proliferação de pragas; 

 deterioração da qualidade da água do rio, a jusante do projeto de irrigação, e a 

contaminação do lençol freático; 

 alteração ou perda da vegetação marginal aos cursos e fontes de água, com conseqüente 

assoreamento desses rios e fontes; 

 a irrigação na maioria dos casos é feita pelo método de aspersão, em sistemas portáteis 

e permanentes, ou em pequena escala pelo método localizado, por meio de aspersão e 

gotejamento, distribuída ao longo do dia, sem horários pré-definidos. Não há cobrança 

pelo uso agrícola da água e a utilização de lâminas d’água mostra-se incompatível com 

o solo, além de resultar em flagrante desperdício de água (SOBRAL, 2006). 

Por outro lado, Dias (1999) afirma que com um planejamento e uma execução adequada, 

a produção vegetal pode alcançar os resultados necessários, ou seja, suprir o mercado com 

alimentos, em compatibilidade com o meio ambiente e com as estruturas sociais, sendo ao 

mesmo tempo rentável e ambientalmente sustentável. Acredita-se que aliado a isto deve estar a 

ação de fiscalização e controle do órgão ambiental. 

Dentre as alternativas necessárias para aprimorar a prática da agricultura irrigada, 

sobretudo da agricultura familiar, sugere-se: alteração das tarifas de energia elétrica; melhorar 

a eficiência dos sistemas de irrigação; oferecer assistência técnica especializada de qualidade; 

promover a organização social dos irrigantes bem como capacitá-los para gerir os perímetros 

irrigados. 
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2.6 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Na 38a Conferência da Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura 

(FAO,2013) definiu-se a Agricultura Familiar como uma “forma de organizar a produção 

agrícola, florestal, pesqueira, pecuária e aquícola que é gerenciada e administrada por uma 

família e depende principalmente da mão de obra de seus membros, tanto mulheres quanto 

homens. A família e o estabelecimento estão relacionados entre si, evoluem conjuntamente e 

combinam funções econômicas, ambientais, reprodutivas, sociais e culturais.” 

Segundo a FAO, “há hoje mais de 500 milhões de estabelecimentos da agricultura 

familiar no mundo”. De acordo com o MDA (2014), no âmbito do Mercosul, a partir da 

Resolução GMC 25/07 (2007),  considera-se agricultor familiar aqueles que cumprirem todos 

os critérios abaixo:  

 a mão de obra ocupada no estabelecimento corresponderá predominantemente à família, 

sendo limitada a utilização de trabalhadores contratados; 

 a família será responsável direta pela produção e gestão das atividades agropecuárias; e 

residirá no próprio estabelecimento ou em uma localidade próxima; 

 os recursos produtivos utilizados serão compatíveis com a capacidade de trabalho da 

família, com a atividade desenvolvida e com a tecnologia utilizada, de acordo com a 

realidade de cada país. 

São também parte da agricultura familiar, desde que respeitados os critérios enumerados 

acima, os/as produtores/as rurais sem terra e os/as beneficiários/as dos processos de reforma 

agrária ou programas de acesso e permanência na terra, bem como as comunidades de 

produtores/as que fazem uso comum da terra. De acordo com o artigo 3º da Lei Federal 

nº11.326/ 2006 que estabelece diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura 

familiar e empreendimentos familiares rurais, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural e atende simultaneamente, aos 

requisitos: (i) não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; (ii) 

utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; (iii) tenha percentual mínimo da renda familiar originada 

de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 

Poder Executivo; e (iv) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Dados da FAO (2015) apontam instrumentos para a sustentabilidade da agricultura 

familiar (Quadro 2.3). 
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Quadro 2.3: Instrumentos para sustentabilidade da agricultura familiar. 

 

Via Instrumento 

Criação, adaptação e 

aplicação de novas 

tecnologias e práticas 

 

 

- Melhoria das tecnologias e práticas realizadas pelos 

agricultores 

- Formalização da pesquisa científica e desenvolvimento 

- Combinação  da Melhoria das tecnologias e práticas 

realizadas pelos agricultores e dos resultados de pesquisa e 

desenvolvimento 

 

Aceleração e incremento da 

adoção de tecnologias e 

práticas existentes 

 

 

- Tratamento das limitações econômicas para a adoção de 

tecnologias e práticas 

- Serviços de extensão e assistência técnica (público 

eprivado) 

- Promoção da capacidade de inovação  

- As escalas individual (educação, formação) e coletiva 

(incluídas as organizações de produtores e cooperativas) são 

propícias a inovação (com inclusão de vinculos e redes). 

 

Fonte: FAO, 2015 

 

Dados do Governo de Pernambuco (2011) apontam que: 

“[...] a participação da agricultura familiar em Pernambuco alcança em 

média 70% do PIB rural, com aproximadamente 276.000 

estabelecimentos que ocupam cerca de três milhões de hectares. A 

movimentação anual da agricultura familiar no Estado gira em torno de 

R$ 2,0 bilhões, com 7,8 milhões de pessoas ocupadas, das quais menos 

de 1% tem qualificação profissional. Aproximadamente 127.000 

agricultores familiares de Pernambuco (46%) possuem outra renda 

além das atividades agrícolas e cerca de 63.000 (23%) recebem renda 

através de programas de assistência pública, embora a agricultura 

familiar ainda seja responsável pela maioria das ocupações se 

comparada com outros vínculos ocupacionais. Em Pernambuco, o 

número de imóveis rurais ocupados por agricultores familiares sem o 

título da terra atinge o índice médio de 60%, conforme dados do 

ITERPE (Instituto de Terra de Pernambuco)”(GOVERNO DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, 2011) 

 

Os programas governamentais para ampliação da área irrigada no País, associados ao 

desenvolvimento de novas tecnologias de irrigação, impulsionaram o aumento da produção e 

da produtividade agrícolas, ampliando a oferta de alimentos e promovendo a estabilização da 

segurança alimentar (FEITOSA, et al, 2014). O autor afirma ainda que a estabilidade da unidade 

produtiva depende da geração de renda para a reprodução familiar, no sentido de dar condições 

ao núcleo familiar para que possa se desenvolver: criar, educar os seus filhos, permanecer no 

negócio e se capitalizar, bem como promover a sucessão familiar na propriedade.  Nesse 

sentido, os negócios da propriedade deverão gerar renda para: Manutenção da família – gerar 

renda mensal para que a família rural atenda suas necessidades básicas e lhe proporcione 

qualidade de vida; Girar o negócio – gerar renda anual para cobrir o capital de giro e os custos 
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da propriedade; e Investir e crescer – gerar renda periódica para investir (capitalizar-se) e 

crescer.  

2.7  PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO 

Desde a década de 40, têm-se experiências de irrigação na região do Submédio São 

Francisco, entretanto, a dinamização e a intensificação da agricultura irrigada ocorrem de modo 

recente, sobretudo a partir da década de 1970, quando se intensificaram os investimentos na 

área pelo Governo Federal (CARVALHO, 2009). Pode-se constatar nas estatísticas oficiais que 

nas décadas 70/80, nos municípios atingidos pela construção da barragem de Itaparica o 

percentual de área irrigada passa de 1,8% para 8,2% (IBGE, 1970; 1980). 

A implantação de projetos públicos de irrigação pode ser identificada, também, como 

alternativa para o desenvolvimento regional, propiciando o enfrentamento das adversidades 

físicas e dos desníveis socioeconômicos que constituem fator de entrave ao desenvolvimento 

da região. Esse discurso mostra-se prevalente no âmbito do Estado brasileiro e dos diversos 

agentes privados ligados à atividade, podendo ser identificado nos diversos documentos 

produzidos pelos órgãos governamentais (CARVALHO, 2009). 

Dentre os princípios da Política Nacional de irrigação destaca-se a gestão democrática e 

participativa dos Projetos Públicos de Irrigação com infraestrutura de irrigação de uso comum, 

por meio de mecanismos a serem definidos em regulamento. Este princípio evidencia a 

necessidade de buscar-se alternativas institucionais para a gestão adequada destes projetos. 

No modelo de irrigação pública, implantado com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da economia local e regional, a geração de emprego e renda, o Estado investe 

nas infraestruturas e na gestão, como forma de induzir esses processos, apoiando, disciplinando 

e orientando os irrigantes na condução de suas atividades privadas dentro dos Projetos Públicos 

de Irrigação (FEITOSA, et al, 2014) 

 A Política Nacional de irrigação prevê que os Projetos Públicos de Irrigação serão 

planejados e implementados em conformidade com os respectivos Planos de Irrigação, e 

deverão conter previsão das fontes de financiamento e estimativas acerca dos recursos 

financeiros requeridos e cronograma de desembolso. A mesma legislação prevê que os Projetos 

Públicos de Irrigação poderão ser implantados:  

I - diretamente pelo poder público;  

II - mediante concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, 

inclusive na forma de parceria público-privada;  

III - mediante permissão de serviço público.  



54 

 

Além disso, as entidades públicas responsáveis pela implementação da Política Nacional 

de Irrigação poderão implantar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, infraestrutura 

social nos Projetos Públicos de Irrigação para facilitar a prestação dos serviços públicos de 

saúde, educação, segurança e saneamento pelos respectivos entes responsáveis por esses 

serviços. 

De acordo com Meier (s/d) Sob a égide da Lei nº 6.662/79, a atuação do Governo Federal 

no setor de irrigação privilegiou a implantação de projetos públicos, com objetivo de promoção 

do desenvolvimento socioeconômico através da agricultura irrigada, sobretudo na região do 

semiárido brasileiro, por meio de entidades da Administração Indireta, como o Departamento 

Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), que possui natureza autárquica, e a Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  (CODEVASF), empresa 

pública. 

 Os primeiros projetos públicos, implantados em meados da década de 60, tinham uma 

conotação eminentemente social, beneficiando produtores tradicionais que não detinham 

capacidade técnica, gerencial, tecnológica e financeira para explorar adequadamente o 

potencial das técnicas de irrigação (BANCO MUNDIAL, 2009, apud Meier s/d). No entanto, 

os altos custos necessários à construção e manutenção das infraestruturas dos projetos públicos, 

oriundos do planejamento inadequado e de elevados índices de inadimplência no pagamento 

das tarifas de água nos perímetros irrigados, ocasionaram a paralisação de investimentos na 

década de 90.( Meier, s/d) 

Os projetos públicos de irrigação podem ser beneficiados pelo Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei 

Federalnº11.488/2007, conforme previsto no seu artigo 2º “É beneficiária do Reidi a pessoa 

jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de 

transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação”.    O Programa de Estudo dos 

Negócios do Sistema Agroindustrial (2010) aponta desafios para o crescimento das áreas 

públicas irrigadas no Brasil dentre os quais são mais relevantes: A desagregação de órgãos 

envolvidos e a baixa organização dos produtores;  A dificuldade de obtenção de financiamento;  

A falta de difusão e transferência de tecnologia ao agricultor;  falta de assistência técnica 

específica; O alto custo da energia elétrica; A desestruturação das cadeias; e a insegurança da 

continuidade na atividade. 

O Banco Mundial (2004) concluiu que, apesar dos muitos problemas, houve uma 

evolução positiva na implementação da agricultura irrigada no Nordeste, durante as três últimas 

décadas do século XX. O foco dos projetos públicos evoluiu de esforços socialmente baseados 

para atividades empreendedoras sustentáveis; de agricultura de subsistência para agronegócio; 
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de culturas tradicionais de subsistência para cultivo de frutas com alta tecnologia; e de irrigação 

convencional para modernas técnicas de irrigação precisa e localizada. 

Unger (2009) sugere que o modelo institucional da agricultura irrigada precisa ser 

aperfeiçoado, pois o problema essencial da agricultura irrigada está sempre na relação entre (1) 

a estrutura física (com sua fonte em rios, represas, açudes ou aquíferos); (2) a definição de uma 

base duradoura de financiamento subsidiado, até que a atividade se torne autofinanciável sem 

subsídio; e (3) o modelo institucional de relações entre os entes federados bem como entre os 

governos e os produtores rurais. O autor destaca que o modelo institucional normalmente recebe 

menos atenção, mas sem eleos outros dois elementos funcionam de maneira insatisfatória. 

2.7.1 Território e territorialidade no âmbito dos perímetros públicos de irrigação 

 

 

 Pensar o perímetro público de irrigação a partir dos conceitos de território e 

territorialidade é um exercício que auxilia a interpretação da realidade observada em campo, 

sobretudo no Sistema Itaparica que teve sua área reconfigurada compulsoriamente.  

 Souza (2000) destaca a importância do espaço enquanto elemento de manutenção, 

conquista e elemento de poder, e nesse sentido, o autor relata que o território é definido e 

delimitado a partir destas relações. 

 Nesta mesma perspectiva, Raffestim (1993) afirma que o espaço é a matéria prima 

anterior ao território e que o território é formado por relações de poder multidimensionais e a 

territorialidade é o produto destas relações. Para o autor  a territorialidade pode ser definida 

como um conjunto de relações que se originam num sistema sociedade- espaço- tempo em vias 

de atingir maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema.  

 Mondanesse (2009) defende que o território não deve apenas ser compreendido como 

uma construção social, mas também natural e psicossocial , e isso condiciona novos elementos 

culturais, políticos e econômicos.  

 No processo de construção da hidroelétrica de Itaparica e da construção do Sistema 

Itaparica, as famílias passaram por um processo de desterritorialização, das quais muitas ainda 

não se reconstituíram. A lógica do reassentamento não considerou as relações socioespaciais  

existentes anteriormente, ocasionando muitas vezes conflitos a exemplo de  muitas famílias que 

antes residiam próximas foram reassentadas em áreas  distantes, e grupos que não se davam 

bem e passaram a ser vizinhos. 

 Segundo Saquet (2007): 
“..o desejo produz fluxos desterritorializados que envolvem a produção e a reprodução 

e criam novas territorialidades. Neste novo, há elementos que permanecem do antigo 

território, são territorialidades reconstituídas na reterritorialização  que são 

determinadas no mesmo processo de forma simultânea”. 
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 O processo do reterritorialização acontece em estágios variados para os indivíduos, que 

paulatinamente inserem-se no grupo no qual se reconhecem. Em Itaparica, algumas famílias já 

encontram-se reterritorializadas, enquanto outras reproduzem que estão “na terra da CHESF” 

e que não são deste local. A falta de reconhecimento do pertenciamento a um território ou grupo, 

dificulta a governança destes perímetros públicos de irrigação.  

Embora muitas vezes tenha-se a associação do Estado como o grande gestor de um 

território (Souza, 2000), isto não se aplica em todos os casos. Para  Raffestim (1993) o Estado 

é uma organização como qualquer outra, apenas revestido de mais peso e portanto de mais 

poder. Contudo, no caso de relações dessimétricas, como é o caso do Estado e população 

reassentada, não há reconhecimento das necessidades de outra estrutura. Essa desigualdade de 

relações e reconhecimento entre Estado, instituições e sociedade no Sistema Itaparica talvez 

seja um dos maiores entraves ao melhor desempenho da área. 

 Considerando as ideias de Milton Santos que o espaço é político, observa-se  na 

perspectiva do objeto de estudo, que diversos territórios se entrelaçam e coexistem, embora 

muitas vezes desconhecidos pelo poder público. Enquanto para a administração pública os 

limites das regiões de desenvolvimento, dos Estados e dos municípios é mais importante, para 

o aspecto local ela é limitante, tendo em vista que é nas agrovilas e como pertencentes a um 

mesmo perímetro de irrigação que as pessoas tendem a se reconhecer e se identificar com o seu 

território. Esta ligação com o território, deve portanto, ser considerada na proposição de 

modelos institucionais multissegmentares, pois apenas assim há possibilidade de sucesso em 

sua aplicação. 

 

2.7.2 Projetos públicos de irrigação administrados pela CODEVASF 

De acordo com Sampaio et al (2001), os projetos de irrigação implantados pela 

CODEVASF localizados no Vale do São Francisco em 1995 englobavam uma área liquida 

irrigada de 71.157 hectares, sendo 7.054 lotes para unidades familiares em 38.814 hectares e 

526 lotes para empresas. A distribuição espacial no Vale do São Francisco é: 22.891ha no 

Médio, 37.896 no Submédio e 9.585 no Baixo São Francisco.  

Nos Projetos Públicos de Irrigação (PPIs) da CODEVASF, em 2013, foram produzidos 

2,6 milhões de toneladas de itens agrícolas, em 84.600 ha cultivados sob irrigação. De acordo 

com a metodologia adotada pelo Banco Mundial para o cálculo de empregos diretos e indiretos 

na agricultura irrigada, estima-se que esses projetos gerem cerca de 227 mil empregos, sendo 

aproximadamente 91 mil empregos diretos e 136 mil empregos indiretos (CODEVASF, 2014).  

Nesses PPIs, somados os resultados da produção familiar e da produção empresarial, o Valor 
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Bruto da Produção (VBP) alcançou R$ 1,72 bilhão em 2013 – um crescimento real de 14% em 

relação a 2012, quando o VBP foi de R$ 1,5 bilhão (CODEVASF, 2014). 

Mais de 60 culturas são exploradas nestes PPI. É necessária a assistência de uma equipe 

multidisciplinar qualificada para promover o aumento de produção e produtividade. A 

credibilidade da equipe de ATER é seu maior ativo, por isso, seus técnicos devem receber 

treinamento e atualização, periodicamente (FEITOSA, et al 2014). Os mesmos autores afirmam 

que “o modelo de gestão de perímetros irrigados diretamente pela CODEVASF apresentou 

falhas e os principais fatores que contribuíram para o insucesso parcial foram: (i) a postura 

paternalista do Estado nos processos de implantação e gestão; (ii) a inexistência de um processo 

de participação dos irrigantes na gerência;  e(iii) a inexistência de habilidades e capacitação 

tecnológica e gerencial dos colonos assentados para empreendimentos que a agricultura irrigada 

exige”.  

2.7.3 Processo de emancipação de perímetros públicos de irrigação 

Até o início década de 80 os serviços de administração, operação e manutenção dos 

Projetos Irrigados eram executados diretamente pela CODEVASF. Esses serviços envolviam 

pessoal, máquinas, equipamentos e veículos próprios, além de recursos financeiros, cabendo 

aos irrigantes o pagamento da tarifa de água que era bastante subsidiada. Com o aumento do 

número de Projetos e da área irrigada, as dificuldades com o aumento do quadro de pessoal, os 

entraves burocráticos, os elevados custos operacionais e os altos índices de subsídios 

começaram a inviabilizar esse modelo de administrar os Projetos Irrigados (FEITOSA, et. al, 

2014). 

Dourado (2006) expõe a evolução do processo de transferência da gestão dos perímetros 

de irrigação da CODEVASF: 

a) De 1970 a 1985, a CODEVASF operava e mantinha a infra-estrutura 

de irrigação, cobrando dos produtores tarifas de água, que eram 

subsidiadas pelo Governo. 

b) A partir de 1985, visando à emancipação dos Perímetros, conforme 

preconiza a Lei de Irrigação, a gestão dos Perímetros foi delegada às 

cooperativas de produtores já existentes nos Perímetros. Apesar do 

significativo aporte de recursos públicos, os resultados dessa delegação 

ficaram muito aquém das expectativas, o que foi atribuído à 

incompatibilidade do modelo e da finalidade desse tipo de organização 

para a nova missão que lhes foi conferida. 

c) Por último, a partir de 1988, foi concebido um novo tipo de 

organização para os irrigantes, na forma de associação civil de direito 

privado sem fins lucrativos, denominada “Distrito de Irrigação” a 

quem foi delegada a administração dos Perímetros. 
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A FAO (2001) conceitua Transferência de Gestão na Irrigação como a transferência de 

responsabilidade e da autoridade sobre a gestão de um sistema de irrigação público das agências 

governamentais para associações de usuários da água ou outras entidades do setor privado. 

Em 1996, foi implantado o Programa de Emancipação dos Perímetros Irrigados 

(Proema), sob as orientações do Programa Nacional de Irrigação e Drenagem (Pronid), 

coincidindo com as diretrizes do Novo Modelo de Irrigação, com priorização nas ações 

educativas e organizacionais dos irrigantes, dando-se ênfase à capacitação técnico-gerencial, 

objeto central da transferência da gestão dos perímetros públicos de irrigação 

(ALBUQUERQUE, MONTE e de PAULA, 2010). 

O modelo de distrito de irrigação foi elaborado por uma empresa consultora denominada 

HECTA Consultoria e Administração, contratada pela Codevasf para conceber o modelo 

brasileiro de Distrito de Irrigação, que entendia os projetos de irrigação como instrumentos de 

transformação social (HECTA, 1987b). Este modelo de distrito de irrigação adotado pela 

CODEVASF é inspirado na experiência norte americana, e considera que o setor privado é mais 

eficiente que o setor público na gestão de empreendimentos agrícolas. 

Distrito de Irrigação é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

constituída de irrigantes do Projeto Irrigado, tendo por função principal, mediante delegação da 

Empresa, a administração, a operação e a manutenção da infraestrutura de irrigação de uso 

comum, podendo realizar outras atividades (em caráter permanente ou transitório) de acordo 

com as demandas dos associados. O DI possui as seguintes características e estrutura 

organizacional (Figura 2.2): 

-A participação do associado é compulsória;  

-A gestão da organização é realizada pelo Conselho de Administração;  

-O gerenciamento técnico é feito por meio de uma gerência executiva, composta por 

um gerente executivo e sua equipe;  

-Não tem sem fins lucrativos;  

-As despesas são rateadas entre associados.  
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Figura 2.2: Estrutura institucional de um distrito de irrigação 

 

 
Fonte: Feitosa et al, 2014 

 

Para que um projeto de irrigação seja administrado por meio de um distrito de irrigação 

é necessária uma fase de transição. As etapas relativas ao processo de transferência de gestão 

compreendem : Operação Inicial, Cogestão, Autogestão e Emancipação (DOURADO, 2006). 

Antes da implantação do distrito de irrigação e do processo de transição para a 

emancipação de perímetros irrigados, uma empresa terceirizada, contratada pela CODEVASF, 

desenvolve as atividades de operação e manutenção inicial do PPI. Após sua constituição, o 

Distrito assume a O&M do projeto mediante Contrato de Delegação. O Banco Mundial estima 

um prazo de 10 a 15 anos desde o início da operação até a emancipação de um PPI. Antes deste 

período Feitosa et al (2014) afirmou que entre a execução de obras, ocupação, geralmente, o 

início da produção agrícola demora de 10 a 20 anos para se estabelecer (Quadro 2.4). 

 

Quadro 2.4 : Tempo estimado por etapa do processo de transferência de gestão 

Etapa evolutiva da gestão do PPI Tempo 

Operação inicial 2 anos 

Cogestão 4 anos 

Autogestão 4 anos 

Emancipação 2 anos 

 

Fonte: FEITOSA et al (2014) 

 

De acordo com a CODEVASF e Dourado (2006), a sistemática adotada para a 

emancipação de perímetros irrigados prevê as seguintes etapas: 

Co-gestão – Etapa inicial de organização entre os irrigantes e a CODEVASF para que estes, 

paulatinamente,  assumam a administração do perímetro. Nessa etapa são verificados e 

analisados os problemas relativos à infraestrutura, à capacitação dos agricultores, ao apoio à 
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produção e à regularização fundiária. É o caso dos perímetros em fase inicial de funcionamento, 

os parcialmente em operação, mas ainda em processo de implantação de obras, e aqueles em 

que, embora antigos, a organização de irrigantes criada para assumir as atividades de 

administração do perímetro é recente. 

Autogestão - etapa em que a CODEVASF mantém o apoio técnico e financeiro à organização 

de produtores, para solução dos problemas de sua responsabilidade relacionados na etapa 

anterior. Mantém-se ainda presente com voz e veto nas decisões dos conselhos de 

administração. Nessa etapa devem ser resolvidos todos os problemas fundiários, e o apoio 

financeiro da CODEVASF restringe-se, em geral, a obras complementares e de melhoramento, 

sendo o custo operacional do perímetro assumido integralmente pela organização de irrigantes. 

Emancipação - etapa em que a organização de produtores assume de forma ampla a 

administração do perímetro, reservando-se ao Estado o acompanhamento das atividades, com 

vistas à preservação dos recursos naturais e à manutenção dos objetivos básicos do projeto. 

Estas fases tem suas características expressas no quadro 2.5.  

 

Quadro 2.5: O processo de transferência da gestão via contrato de delegação para Distritos de 

Irrigação: descrição, responsabilidade, prazos e custos estimados. 

ETAPA  O QUE  QUEM  COMO  QUANDO  R$/ha.ano  

Op. Inicial  O&M + DI  Empresa  Terceirização  2 Anos  4.157,01  

Cogestão  AO&M  Gestor - DI  C. Delegação  4 Anos  1.113,18  

Autogestão  AO&M  DI - Gestor  C. Delegação  4 Anos  1.113,18  

Emancipação  AO&M  DI - Gestor  C. Delegação  4 Anos  1.113,18  

Privatização  AO&M+PT  Distrito  Transf. Prop.  Indeterm.  -  
AO&M – Administração, Operação e Manutenção; C. Delegação – Contrato de Delegação; DI – Distrito de 

Irrigação; Indeterm. – Indeterminado; O&M – Operação e Manutenção; PT – Plano de Trabalho; Transf. Prop – 

Transferência de Propriedade. 

Fonte: FEITOSA et al 2014. 

 

É importante que o perímetro que está em processo de emancipação possua 

sustentabilidade e autonomia financeira e que os irrigantes sejam inteirados em seu processo 

administrativo, visto que a partir desta etapa eles administrarão a área e o apoio governamental 

será mínimo. Pode-se afirmar que os perímetros de irrigação do sistema Itaparica encontram-se 

em fases diferentes, mas que nenhum deles está preparado para o processo de emancipação, 

dada a extrema dependência da estrutura administrativa do Estado.  

Feitosa et al  (2014) afirmam que: 

No Brasil, as iniciativas de promover a Emancipação dos 

Projetos Públicos de Irrigação não foram bem sucedidas, ora por falta 

de recursos, ora por falta de planejamento. O que há de comum entre 

elas é que nem os agentes do Governo, nem as organizações de 

irrigantes estavam preparados para assumirem as responsabilidades 

inerentes ao processo de Transferência da Gestão que visavam a 

Emancipação Efetiva dos PPIs. A Emancipação não é um Ato, ela é um 
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estágio do processo de transferência da gestão em que a entidade que 

administra um projeto público de irrigação atinge a autossustentação 

econômica das atividades de administração, operação e manutenção da 

infraestrutura de irrigação de uso comum, e, portanto, deve ser 

construída desde a operação inicial do PPI, quiçá desde a elaboração de 

seu estudo de viabilidade (FEITOSA, et al, 2014).  

 

Antes do lançamento de um Programa de Emancipação, o Poder Público deverá criar as 

condições, estabelecer critérios e metas, disponibilizar recursos humanos, materiais e 

financeiros. Os agentes públicos deverão estar preparados e os normativos, adequados à 

realidade do planejamento e da execução do Programa. A existência de critérios, métodos e 

normas não assegura a eficácia do Programa. Normas, métodos e critérios já existem, mas é 

preciso que estes sejam de fato adotados, acompanhados, monitorados e efetivamente 

cumpridos (FEITOSA, et al, 2014). 

Como a experiência mundial demonstra, o problema central é a definição de um modelo 

institucional que organize o suprimento e a manutenção dos meios físicos necessários à 

operação do perímetro, assim como a colaboração entre o público e o privado e entre os entes 

federativos. Essa é hoje a maior prioridade para o desenvolvimento da agricultura irrigada no 

Nordeste (UNGER, 2009). 

Apesar de passados quase 30 anos após o reassentamento da população do Sistema 

Itaparica, maior parte dos perímetros desta área encontra-se na modalidade de “operação 

inicial” conforme caracterização do quadro demonstrado acima, em que predominam o serviço 

terceirizado e os agricultores ainda não conseguem gerir o perímetro, devido sobretudo a falta 

de organização social. Nesse sentido, esta tese buscou apontar alternativas para estas áreas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este capítulo consiste na caracterização da pesquisa e na descrição dos procedimentos 

metodológicos e técnicas utilizadas para alcançar os objetivos propostos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem característica multidisciplinar e está inserida no âmbito do Projeto 

INNOVATE - Interplay among uses of water reservoirs via innovative coupling of susbstance 

cycles in aquatic andterrestrial ecosystems, que possui como área de estudo reservatório de 

Itaparica, localizado entre os estados de Pernambuco e Bahia, no trecho submédio do rio São 

Francisco, semiárido brasileiro. Este projeto  tem como objetivo apontar a otimização dos 

múltiplos usos dos reservatórios artificiais a partir da implantação coordenada de inovações 

técnicas e modernas de estratégias de uso da água e do solo, para o aumento da produtividade 

agrícola, redução da emissão de gases de efeito estufa e manutenção da biodiversidade.  

As pesquisas no INNOVATE são realizadas por meio de parceria entre pesquisadores 

brasileiros e alemães que estão divididos, para fins didáticos, em sete subgrupos de trabalho, 

que se alimentam com informações e interagem entre si (Figura 3.1) . Neste contexto, os estudos 

que culminaram nesta tese estão inseridos no SP 7 – Subgrupo de trabalho  destinado ao suporte 

a tomada de decisão, que tem como objetivo Identificar constelações promissoras para boas 

práticas de gestão em reservatórios e gestão das áreas de costas de rios. 

 

Figura 3.1: Subgrupos de trabalho do projeto INNOVATE 

 

Fonte: INNOVATE, 2011. 
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Os métodos utilizados para a elaboração desta pesquisa foram o fenomenológico e 

estruturalista, tendo em vista que a partir da observação, entrevistas e realização de oficinas 

realizou-se análise de discurso e de conteúdo para a elaboração da proposta de modelagem 

institucional multissegmentar. Partiu-se do princípio que apenas a relação entre a observação 

da realidade, a análise das opiniões dos atores envolvidos com o objeto de estudo, e os materiais 

bibliográficos utilizados como referência permitiriam a criação de modelos com maior 

possibilidade de sucesso. Por este motivo, destaca-se que os modelos aqui propostos não são a 

única solução para os problemas identificados, mas sim as soluções emergentes a partir das 

análises realizadas nos contextos descritos e a partir das referências aqui escolhidas. 

De acordo com Martins & Bicudo (1989) o método fenomenológico  descreve a 

experiência do homem tal como ela é, e não segundo as proposições pré-estabelecidas pelas 

ciências naturais. Trata-se de uma forma particular de fazer ciência: a pesquisa qualitativa, que 

substitui as correlações estatísticas pelas descrições individuais, e as conexões causais por 

interpretações oriundas das experiências vividas.  

Segundo Faria (2012 b) o objetivo do método fenomenológico é voltar-se para o tema 

com interesse, investigar a experiência vivida, refletir sobre a essência e seu significado, e 

escrever e reescrever sendo fiel aos “sujeitos” analisados, a partir da consideração do todo e das 

partes.  A inda de acordo com o mesmo autor, os critérios para demarcação do campo empírico 

observam o que constitui uma experiência vivida, uma evidência singular ou coletiva, da qual 

se possa extrair a essência. Desta maneira, a experiência dos residentes que praticam 

agricultura, piscicultura e pesca nos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica foi a base de 

observação para este estudo.  

O método estruturalista utiliza modelos que considera simplificadores (Dosse, 1993) 

das relações reais. Conforme Carvalho (2010) as principais características deste método são: 

levantar os dados sociais na experiência e transportá-los ao laboratório; proceder ao esforço de 

representa-los em formas de modelos, considerando não os termos mas as relações entre eles; 

tratar cada sistema de relações de modo particular e procurar uma explicação generalizável, na 

medida do possível. Desse modo, para a autora o estruturalismo privilegia o aspecto relacional. 

Faria (2012 b) afirma que no método estruturalista a realidade somente pode ser 

compreendida a partir de modelos construídos segundo esta própria realidade, por isso relações 

sociais são a matéria-prima empregada para a construção de modelos que tornam manifesta a 

estrutura social.  Foi a partir desta perspectiva que esta tese foi construída a partir da conjunção 

dos métodos fenomenológico e estruturalista. 
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Esta pesquisa classifica-se como qualitativa e quantitativa, exploratória e aplicada (GIL, 

2002; MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Quanto a abordagem a pesquisa qualitativa, conforme  Farias Filho e Arruda Filho 

(2013),  caracteriza-se pela existência de relação dinâmica entre o mundo real e o pesquisador, 

entre o mundo objetivo e a subjetividade de quem o observa, que não pode ser expressa por 

meio de números. Já a abordagem quantitativa para Dalfovo, Lana e Silveira (2008) representa 

tudo que pode ser mensurado em números e a partir de então é passível de classificação e 

análise. 

Quanto aos objetivos, é uma pesquisa exploratória. Segundo Poupart et al (2008) uma 

pesquisa qualitativa de natureza exploratória possibilita familiarizar-se com as pessoas e suas 

preocupações. 

Com relação aos resultados esta caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois de 

acordo com Farias Filho e Arruda Filho (2013)  os seus resultados voltam-se para a aplicação 

prática. 

Optou-se por apresentar a pesquisa em três seções principais, que refletem as etapas de 

pesquisa normativa, descritiva e prescritiva (CASHMORE; KØRNØV, 2012) conforme 

pesquisa apresentada por Duarte (2013). O estudo normativo refere-se a busca do referencial 

teórico sobre instrumentos de planejamento e gestão, e sobre os aspectos legais e institucionais 

relativos a perímetros públicos de irrigação de base familiar . Por normativo, considerou-se o 

conceito utilizado por Duarte (2013) que entende tratar das explanações teóricas sobre as 

condições ideais, usando o sentido de norma enquanto modelo ou padrão para ação, não restrito 

apenas ao seu sentido jurídico. 

 Já o estudo descritivo apresentou a situação real do perímetro irrigado de Icó 

Mandantes, foco principal desta análise, localizado no Submédio do São Francisco, na região 

de desenvolvimento de Itaparica, analisada a partir de coleta de dados oficiais e observação 

realizada em visitas de campo e vários encontros com os produtores rurais em oficinas. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados em campo a utilização de questionário 

semiestruturado realizado com agricultores. Além disso, foram realizadas oficinas para 

aplicação de metodologia de análise de constelação.  Os dados obtidos nesta etapa foram 

comparados com a situação de outros perímetros públicos de irrigação localizados no Nordeste.  

Finalmente, o estudo prescritivo compreendeu  proposta de melhoria do quadro atual, 

levando em considerações tanto as lacunas e limitações encontradas no estudo descritivo quanto 

os achados do estudo normativo que podem ser incorporados na prática corrente (CASHMORE; 

KØRNØV, 2012, apud DUARTE, 2013). Nesse sentido, o estudo prescritivo englobou a 

modelagem institucional com enfoque na governança para as principais atividades econômicas 
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desenvolvidas no perímetro irrigado analisado: agricultura, piscicultura e pesca artesanal, como 

também a proposta de criação de um Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de 

Irrigação de Base Familiar (COGEPPI). A estruturação das etapas descritas é apresentada na 

figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Representação das etapas desta pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

A seguir serão descritos com mais detalhes os procedimentos metodológicos para a 

realização da pesquisa. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas 8 visitas de campo em conjunto 

com as atividades do Projeto INNOVATE detalhadas no quadro 3.1. 

 

Quadro3.1: Descrição das visitas de campo 

Período Quantidade Finalidade 

2011 1 -  Visita aos municípios atingidos pela construção da barragem de 

Itaparica 

- Reconhecimento dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica 

e do eixo Lesta da Interligação de bacias do Rio São Francisco. 

2012 2 - Missão do Projeto INNOVATE para análises nos Perímetros de 

Irrigação Icó Mandantes, Apolônio Sales e Manga de Baixo 
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- Realização de entrevistas nos escritórios locais da CHESF e 

CODEVASF 

- Visita para reconhecimento detalhado do Perímetro de Irrigação 

Icó Mandantes 

2013 2 - Realização de entrevistas prévias para identificação das demandas 

do perímetro de irrigação Icó Mandantes, escolhido como lócus 

principal da pesquisa. 

- Realização de oficinas de análise de Constelação no perímetro de 

irrigação Icó Mandantes e na prefeitura de Petrolândia 

- Entrevistas com lideranças locais e integrantes de ONG. 

2014 2 - Aplicação do questionário semiestruturado com agricultores 

- Realização de entrevistas com técnicos da CODEVASF, empresa 

administradora do perímetro de irrigação Icó Mandantes, e 

lideranças do perímetro de irrigação. 

2015 1 - Coleta de dados finais e registros fotográficos 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

Paralelamente foi realizado levantamento de dados secundários envolvendo levantamento 

bibliográfico, documental e aspectos legais. Após esta etapa foi realizada análise de dados e 

informações para elaboração das propostas de modelagem institucional. 

Para alcançar o objetivo geral desta tese correspondente a modelo institucional para 

governança de perímetros públicos de irrigação de base familiar localizados no Semiárido 

Nordestino, a metodologia geral desta tese baseou-se primordialmente nos estudos realizados 

por Ostrom que tratava de sistemas sócio ecológicos para entender formas de organizações, 

atualmente denominada de governança, de pequenos grupos utilizadores de recursos ambientais 

de acesso comum. Sistemas Sócio-Ecológicos (SSEs), como descrito no primeiro capítulo deste 

trabalho,  se referem a um subconjunto dos sistemas sociais, em que algumas das relações de 

interdependência entre os seres humanos são mediadas através de interações com unidades 

biofísicas e biológicas não humanas (ANDERIES; JANSSEN; OSTROM, 2004, 2014; SILVA, 

2014). Mcginnis & Ostrom (2014) descrevem procedimento para análise de Sistemas 

Socioecológicos, demonstrado na figura 3.3. 
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Figura 3.3: Procedimento para análise de Sistemas Socioecológicos 

 

Fonte: Mcginnis & Ostrom (2014) 

 

A análise de SES deve considerar um todo acrescido de influências exógenas de sistemas 

ecológicos relacionados ou configurações sócio, econômico e políticas que podem afetar 

qualquer componente da SES (MCGINNIS & OSTROM, 2014). A relação entre os aspectos 

para análise de sistemas socioecológicos propostas por Ostrom e as etapas metodológicas da 

pesquisa são descritas na figura 3.4. 

Figura 3.4: Relação entre as variáveis de análise e as etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Todas as etapas metodológicas serão descritas a seguir. 

3.2.1 Caracterização da área de estudo 

A caracterização da área de estudo objetivou diagnosticar os aspectos sociais, 

econômicos, ambientais e institucionais da gestão dos perímetros de irrigação do Sistema  

Itaparica localizados em Pernambuco. Optou-se por fazer a caracterização da área estudada em 

três etapas, conforme descrição do quadro abaixo 3.2. 

 

Quadro 3.2: Etapas realizadas para caracterização da área de estudo 

Etapa Caracterização Principais fontes de informação 

1º Etapa Descrição da área geográfica em que os 

perímetros de irrigação estudados estão 

inseridos, compreendendo o Semiárido 

Nordestino, a Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco, o Submédio do São 

Francisco, e o Estado de Pernambuco.  

Dados oficiais:  

INSA 

IBGE 

CONDEPE/FIDEM;  

ANA;  

 

2º Etapa Descrição do Sistema Itaparica, 

compreendendo características da 

barragem, o relato de sua construção e 

de seus perímetros irrigados. 

 

Dados oficiais: CODEVASF; CHESF; 

PACUERA; FUNDAJ (1988) 

 

3º Etapa  Descrição do Perímetro irrigado Icó 

Mandantes, lócus mais central deste 

estudo, com enfoque na sua caracterização 

atual. 

Dados Oficiais: Relatórios de Gestão 

da Hidrossondas; CODEVASF; 

CHESF 

Dados primários:  

- Entrevistas semiestruturadas com 

agricultores locais. 

- Entrevistas com técnicos agrícolas dos 

perímetros. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

3.2.2 Análise dos aspectos legais e institucionais de perímetros públicos de irrigação de 

base familiar no Semiárido 

Para realização das análises dos aspectos legais e institucionais da agricultura familiar 

em perímetros públicos de irrigação, foram analisados o histórico das políticas públicas 

direcionadas para o Semiárido brasileiro e as principais políticas públicas atuais que devem ser 

aplicadas na área: 

- Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
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- Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

- Política Nacional de Irrigação 

- Política Nacional de Meio Ambiente 

- Política Nacional de Recursos Hídricos 

Além destas, foram analisadas as legislações estaduais relacionadas as atividades 

agrícolas e as questões ambientais. Por fim, foram analisadas as interações entre estas 

legislações federais e estaduais. 

3.2.3 Avaliação da gestão dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica   

A avaliação da gestão dos perímetros irrigados do Sistema Itaparica foi realizada a partir 

da observação direta dos perímetros de irrigação localizados em Pernambuco, com ênfase para 

o perímetro de irrigação Icó Mandantes. 

Inicialmente foram avaliados os aspectos referentes a gestão da área, categorizados entre 

os aspectos: social, ambiental econômico, e político institucional. Paralelamente foi realizada 

análise sobre a infraestrutura do perímetro irrigado, por entender que as condições dos sistemas 

de engenharia locais influenciam a realização das atividades. 

Esta análise foi baseada em pesquisa documental e relatórios oficiais e confrontadas 

com os dados observados em campo. Dentre os dados oficiais analisados destacam-se:  

- Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA) de Itaparica 

- Plano de Ação Socioambiental do Sistema Itaparica 

- “Relatório de levantamento da situação da transferência de gestão dos perímetros 

públicos irrigados de Itaparica” elaborado pelo TCU 

- Relatórios de gestão dos perímetros irrigados do Sistema Itaparica entre os anos de 

2007 a 2012.  

Todas as informações de órgãos oficiais disponíveis para o projeto INNOVATE foram 

utilizadas como referências para esta pesquisa. Para a discussão destes dados foi realizada 

pesquisa bibliográfica em periódicos especializados. Complementarmente, foram realizadas 

entrevistas com representantes dos órgãos responsáveis pela gestão da área: 

- CODEVASF: Reuniões com equipe responsável pelas ações no perímetro Icó 

Mandantes e Apolônio Sales. 

- CHESF: Visita ao escritório local e entrevista com seu representante. 

- Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural e Operação e Manutenção do 

Perímetro Irrigado (Plantec, Hidrosondas e Plena): Entrevistas com técnicos agrícolas 

responsáveis pelos perímetros  e visitas guiadas. 
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- Associações Locais: Entrevistas realizadas com representante da Associação de 

Produtores Rurais de Icó Mandantes (ASPRIM), e com representante da Associação dos 

Produtores de Manga de Baixo (APROMAB).  

 

Subsidiando a análise de gestão dos perímetros irrigados foi realizada uma análise da 

percepção dos agricultores no Perímetro Irrigado Icó-Mandantes para qual foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados a aplicação de entrevista semiestruturada que foi elaborada 

buscando avaliar as variáveis pretendidas.  

A entrevista foi dividida em 35 perguntas e abordou questões de caracterização 

socioeconômica, uso e ocupação do solo, descrição das técnicas de irrigação e drenagem 

empregadas, manejo dos nos lotes agrícolas e dos aspectos considerados por eles como 

eficientes e ineficientes no Perímetro (Apêndice A). O público pesquisado compreendeu os 

agricultores do Perímetro Irrigado Icó-Mandantes, que integra o conjunto de projetos de 

agricultura irrigada implantados no entorno do reservatório de Itaparica.  

O perfil dos reassentados desse Perímetro é semelhante ao da maioria dos beneficiários 

dos Perímetros do Sistema Itaparica, ou seja, antes da inundação da represa eram pequenos 

produtores sem-terra ou com pouca terra, que praticavam uma incipiente agricultura de vazante 

na margem do rio São Francisco e mantinham pequenos rebanhos de caprinos na caatinga 

(CARVALHO, 2009). 

Para a obtenção da amostra utilizou-se o universo de 621 de agricultores assistidos pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) por 

meio dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Foi utilizado o método de amostragem aleatória simples, em que cada elemento do 

cadastro possui a mesma chance de ser sorteado.  O universo utilizado corresponde ao número 

de agricultores assistido pela ATER, 621 agricultores para o período de janeiro de 2014. 

Utilizou-se  uma margem de erro de 5%, e 95% de nível de confiança.  As variáveis acima 

descritas foram inseridas na equação a seguir para cálculo de amostras para populações finitas:  

 

 

 

Onde,  N é o tamanho da população, Z o nível de confiança e E margem de erro, obteve-

se uma amostra de 80 agricultores pesquisados. 

 Esta amostra foi distribuída entre as  dezesseis agrovilas (dez no Bloco 3 e seis no Bloco 

4)  existentes dentro do Perímetro Irrigado, conforme tabela abaixo 3.1.  
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Tabela3.1: Distribuição dos questionários por agrovila do Perímetro irrigado Icó Mandantes 

Distribuição dos questionários por agrovila do Perímetro irrigado Icó Mandantes 

Bloco 3 

 Quantidade de Questionários 

Agrovila 01 04 

Agrovila 02 05 

Agrovila 03 10 

Agrovila 04 05 

Agrovila 05 05 

Agrovila 06 05 

Agrovila 07 05 

Agrovila 08 04 

Agrovila 09 06 

Agrovila 10 06 

TOTAL DO BLOCO 3 55 

Bloco 4 

Agrovila 01 04 

Agrovila 02 04 

Agrovila 03 04 

Agrovila 04 04 

Agrovila 05 05 

Agrovila 06 05 

TOTAL DO BLOCO 4 26 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS 81 

Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

 Devido a disponibilidade de mais agricultores, foi aplicada uma entrevista a mais que 

o previsto. A distribuição dos questionários por agrovila foi realizada conforme orientação do 

técnico agrícola responsável pelo perímetro, conforme a característica de cada agrovila e 

disponibilidade de agricultores em participar da pesquisa.  

3.2.4 Análise de constelação dos perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica 

 A técnica de análise de constelação foi utilizada nesta pesquisa como uma técnica 

analítica, conforme  proposta de Schön, Nölting e Meister (2004). Para realização desta etapa 

inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica e documental para identificar todos os 

stakeholders envolvidos com o processo de gestão de perímetros públicos de irrigação na área 

estudada. Posteriormente, foi utilizada a metodologia de “Análise de Constelação” baseada na 

proposta de Schön, Nölting e Meister (2004) e no trabalho de Rodorff (2013), para observar 

como os stakeholders se relacionam. Para estes autores a análise de constelação é uma 

plataforma comum para diferentes perspectivas. 

Após esta  fase foi analisada a interação entre stakeholders identificados e os elementos 

da constelação, observando as ações dos agentes responsáveis pela gestão da área e suas 
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principais ações, além da formulação de constelações síntese para a agricultura, piscicultura e 

pesca artesanal, principais atividades econômicas desempenhadas por residentes do perímetro. 

O método da Análise Constelação baseia-se na interpretação visual das constelações 

para serem examinadas. As representações gráficas fornecem o dado inicial para a análise 

relacional entre seus elementos.  A metodologia utiliza quatro categorias: Elementos naturais, 

elementos técnicos, atores e símbolos, representados pelas cores verde, azul, amarelo e 

vermelho respectivamente (Figura 3.5).  

Figura 3.5: Elementos gráficos para análise de constelação 

 

Fonte: Adaptado de Schön et. al (2007), Bruns et. al (2011) e Rodorff et. al (2013) 

 

Os elementos podem ser categorizados em de centralidade ou periféricos (SCHÖN, 

NÖLTING e MEISTER, 2004). Além disso são analisados os  tipos de relação entre estes 

elementos (Quadro 3.3) 
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Quadro 3.3: Tipo de relação e representação gráfica da análise de constelação 

 

Fonte: RODORFF,2013 

 

As oficinas para análise de constelação utilizadas nesta tese, foram realizadas em 

conjunto com outros pesquisadores no âmbito do projeto INNOVATE. Os resultados de cada 

grupo de trabalho foram socializados para que pudessem ser interpretados pelos vários 

pesquisadores. Para os objetivos deste estudo, a análise de constelação compreendeu a 

realização de três oficinas realizadas em campo (Quadro 3.4). 

 

Quadro3.4: Informações sobre as oficinas de Análise de Constelação realizadas 

Data Local Público alvo Quantidade de 

participantes 

28 de 

abril de 

2013 

Centro administrativo 

do perímetro de 

irrigação Icó 

Mandantes 

Agricultores e Pescadores 19 pessoas: 04 

pescadores e 15 

agricultores  

 

29 de 

abril de 

2013 

Prefeitura de 

Petrolândia 

Lideranças locais, Órgãos gestores 

locais, pescadores, agricultores, 

representantes de ONGs. 

23 pessoas 

10 de 

maio de 

2013 

Auditório do MCTI - 

Recife 

Representantes de órgãos federais 

e estaduais relacionados com o 

sistema Itaparica e representantes 

de Universidades  

50 pessoas 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Nestes três encontros a metodologia foi igualmente aplicada. Em cada oficina foram 

formados subgrupos que deveriam montar um esquema de constelação, colado na parede, com 

o tema específico dado. Para auxiliar neste processo, os grupos possuíam um facilitador e um 

relator, integrantes do projeto INNOVATE, para discutir com os participantes e orientar a 

montagem.  Os facilitadores e relatores eram brasileiros e alemães, estudantes e professores de 

cursos de graduação e pós-graduação relacionados a área ambiental e conheciam previamente 

a metodologia utilizada. Kind, Hartmann e Bovenschulte (2011)  realizaram pesquisas onde 

utilizaram também 2 facilitadores por cada grupo.  O resultado destas oficinas foi a montagem 

de 13 redes que refletem aspectos sobre: gestão da bacia hidrográfica do São Francisco (1),  

gestão da água (5) e gestão da terra (7), objeto de estudo de Rodorff (2013).  

Devido ao foco da tese aqui apresentada estar nas atividades realizadas no perímetro de 

irrigação, sobretudo a agricultura, piscicultura e pesca artesanal, a interpretação das 

constelações resultantes das oficinas foram analisadas nesta perspectiva. 

Para análise das constelações tomou-se como base a metodologia de análise de conteúdo 

descrita por Bardin (2009). Estudo de análise de constelação realizado por Kröger, Rückert-

John e Schäfer (2012) também utilizou análise de conteúdo com foco sobre os elementos-chave 

e seus relacionamentos para interpretação de desenho da constelação. Os autores destacaram 

que circunstâncias pouco claras foram clarificadas por pesquisas bibliográficas complementares 

ou pedidos específicos para especialistas  

Para a pesquisa aqui descrita, primeiramente foram observados se os elementos citados 

nos grupos correspondiam as categorias (elementos naturais, elementos técnicos, Atores e 

Símbolos) em que foram enquadradas. Os elementos que não se enquadraram foram 

descartados. Após esta etapa, foram comparados dados de frequência dos elementos naturais, 

técnicos, atores e símbolos. A partir disso, foram montadas constelações sínteses para 

agricultura, piscicultura e pesca artesanal. Nestas constelações síntese identificou-se os 

elementos centrais e periféricos e os tipos de relação existentes entre eles. 

 

3.2.5 Proposta de modelagem institucional multissegmentar para governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar 

As etapas que compuseram este trabalho forneceram subsídios para a elaboração de uma 

proposta de modelagem institucional multissegmentar visando auxiliar na governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar.  

Neste contexto foram elaboradas inicialmente estratégias institucionais para a governança 

das principais atividades econômicas desenvolvidas no perímetro irrigado analisado: 
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agricultura, piscicultura e pesca artesanal a fim de elencar possibilidades para resolução dos 

principais problemas identificados durante a análise relacionados aos segmentos: gestão 

ambiental e de recursos hídricos, sistema de transporte, regularização fundiária, 

comercialização, comunicação, saneamento ambiental, assistência técnica e extensão rural, e 

operação e manutenção das áreas. Após esta etapa foi descrita a proposta de criação de um 

Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar 

(COGEPPI). 

A estrutura institucional proposta para resolução dos principais problemas identificados, 

bem como o modelo de comitê proposto foram descritos em forma de constructos que utilizaram 

como símbolos o mesmo esquema de cores da análise de constelação, descrita no item anterior 

(Figura 3.5). 

Acredita-se que o modelo institucional multissegmentar proposto pode ser adaptado para 

outros perímetros públicos de irrigação de base familiar com características semelhantes.   

3.2.6 Validação da proposta do Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de 

Irrigação de Base Familiar (COGEPPI) 

 

 A validação da proposta do Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de 

Irrigação de Base Familiar foi realizada a partir da  adaptação da técnica Delphi. Esta técnica 

consiste em buscar opiniões de especialistas sobre determinadas questões, quantas vezes for 

necessário para que se busque um consenso (MEYRICK, 2003).  

A técnica Delphi é uma ferramenta de pesquisa qualitativa que busca um consenso de 

opiniões de um grupo de especialistas a respeito de eventos futuros (GIOVINAZZO, 2001). 

Para a autora, a técnica baseia-se no uso estruturado do conhecimento, da experiência, e da 

criatividade de um painel de especialistas, no pressuposto que o julgamento coletivo, quando 

organizado adequadamente, é melhor do que a opinião de um só indivíduo, ou mesmo de alguns 

indivíduos desprovidos de uma ampla variedade de conhecimentos especializados. 

 Wright e Giovanazzo (2000) afirmam que está é uma técnica simples, que refere-se a 

um questionário interativo, que pode circular repetidas vezes entre um grupo de especialistas, 

preservando o anonimato das respostas individuais. 

Segundo Giovinazzo e Fischmann (2001), a Internet apresenta-se como uma grande 

aliada na aplicação da Metodologia Delphi, devido a facilidade de acesso e rapidez nas 

respostas, evitando que haja uma perda do interesse por parte dos participantes, devido a uma 

demora excessiva do processo como um todo. 
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Giovinazzo (2001) considera que para aplicação da técnica Delphi por meio da internet 

devem ser considerados alguns aspectos como: (i) número enxuto de questões devendo conter 

apenas as questões e informações relevantes para os objetivos da pesquisa; (ii) Número de 

rodadas médio de quatro,  no entanto, nada impede que se faça um número menor de rodadas, 

desde que os objetivos tenham sido atingidos. Um número maior não é aconselhável em virtude 

de restrições de tempo e pelo fato de não existirem mudanças de opinião significativas nas 

rodadas posteriores. 

Observa-se que a escolha de especialistas é uma das etapas principais deste processo. 

Nessa perspectiva para a validação da pesquisa desta tese, para a escolha dos especialistas foram 

considerados como critérios: (i) Conhecer a área de estudo (O Sistema Itaparica);(ii) Possuir 

experiências (acadêmicas, profissionais e pessoais) com agricultura familiar irrigada; (iii) 

Aceitar participar da pesquisa e dar retorno ao questionário via internet. 

Com base nestes critérios, foram contatados 10 (dez) especialistas para participarem da 

validação da proposta do Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de Irrigação de 

Base Familiar, dos quais 06 (seis) aceitaram em contribuir para a validação do modelo, 01 (um) 

não pode participar apesar de mostrar interesse, por questões pessoais e 03 (três) não 

responderem aos contatos. A seguir, apresenta-se cada especialista participante: 

 Especialista 01: Graduação em agronomia. Especialista em gestão de negócios 

internacionais. Analista em Desenvolvimento Regional da CODEVASF, Pernambuco. 

Experiência em: agricultura familiar, projetos de irrigação, ATER. 

 Especialista 02: Graduação em Agronomia. Doutorado em Sistemas Agrícolas. 

Pesquisador do Instituto Agronômico de Pernambuco. Possui experiência nas áreas: 

Agronomia, com ênfase em planejamento e desenvolvimento de sistemas agropecuários, 

agricultura familiar, prospecção tecnológica e de cadeias produtivas, pesquisa e 

desenvolvimento e diagnóstico rural rápido.  

 Especialista 03: Engenheiro agrônomo. Mestrado em irrigação e drenagem. Gerente da 

Unidade regional de apoio a produção da CODEVASF. Possui experiência em técnicas de 

irrigação, perímetros públicos de irrigação, ATER. 

 Especialista 04: Graduação e mestrado em ciências agrícolas. Doutorado em produção 

animal.  Pesquisadora da Universidade Técnica de Berlin. Possui experiência nas áreas de: 

Ciências agrícolas e produção animal, governança, análise de constelação, participação social. 

 Especialista 05: Engenheiro agrônomo. Mestrado em Desenvolvimento e meio 

ambiente. Doutorado em Engenharia Civil, com ênfase em tecnologia ambiental e  recursos 

hídricos. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.  
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Possui experiência nas áreas: Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, com ênfase em 

Gestão Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e planejamento 

ambiental, gestão de recursos hídricos, gestão de recursos ambientais, indicadores de 

sustentabilidade e agricultura familiar.  

 Especialista 06: Graduação, mestrado e doutorado em geografia. Professor da 

Universidade Federal de Pernambuco. Possui experiência nas áreas:  Geografia, com ênfase em 

Gestão do Território, análise e gestão ambiental do território, governança ambiental, 

ecoturismo, turismo, ambiente, educação ambiental e sustentabilidade. 

O questionário enviado apresentava primeiramente uma descrição da problemática estudada 

e da área de estudo, e possuía 4 questões, sendo duas objetivas ( com opções: concordo e 

discordo) mas passíveis de justificativa da resposta, e duas questões subjetivas (APÊNDICE 

B).  

Foi realizado envio de uma rodada de questionários no dia 21 de outubro de 2015, tendo em 

vista que nesta rodada já foi observado o consenso entre os especialistas. A partir do retorno 

dos questionários, foram realizadas alterações na proposta e considerações sobre o comitê 

gestor proposto. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O SEMIÁRIDO E OS 

PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DO SISTEMA ITAPARICA 

 

4.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

As áreas de clima árido e semiárido são predominantes no mundo. Dos 149 milhões de 

km² de terras emersas, 58% correspondem a terras secas onde vivem aproximadamente 2 

bilhões de habitantes (FAO, 2008). Dos municípios brasileiros 20,40% se encontram na região 

semiárida, representando 58,53% dos municípios localizados na região Nordeste (INSA, 2012). 

A Portaria Interministerial n° 1/2005 atualizou os critérios que delimitam a Região 

Semiárida do Nordeste. Esta portaria classifica como região Semiárida aquela que possui como 

características:  precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; Índice de 

aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a 

evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e risco de seca maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. A partir desta nova classificação a região 

Semiárida do Brasil contabiliza 1.135 municípios distribuídos assimetricamente, no espaço 

geográfico de nove unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais. 

A região do Semi-Árido brasileiro tem como traço principal as freqüentes secas que 

podem ser caracterizadas pela ausência, escassez, alta variabilidade espacial e temporal das 

chuvas (GREEN, BARCELLO,S PINTO, 2007). 

O espaço geográfico do Semiárido brasileiro estende-se por oito Estados da região 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) 

além do Norte de  Minas Gerais (Figura 4.1), totalizando uma extensão territorial de 

980.133,079 km (Tabela 4.1). (INSA, 2012, p.30) 
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Figura 4.1: Espaço Geográfico do Semiárido brasileiro

 
Fonte: INSA, 2012, p.31 

 

 

 

Tabela 4.1: Extensão territorial segundo as unidades da federação e grandes regiões, 2010. 

 

Unidades da 

federação e grandes 

regiões 

Espaço geográfico 

do Semiárido 

(km²) 

Espaço geográfico 

fora do Semiárido 

(km²) 

Espaço 

geográfico total 

(km²) 

Alagoas 12.579,185 15.200,158 27.779,343 

Bahia 391.485,078 173.345,781 564.830,859 

Ceará 129.178,779 19.741,759 148.920,538 

Minas Gerais 102.567,248 483.953,120 586.520,368 

Paraíba 48.676,947 7.792,519 56.469,466 

Pernambuco 85.979,387 12.166,928 98.146,315 

Piauí 149.463,382 102.113,262 251.576,644 

Rio Grande do Norte 49.097,482 3.713,217 52.810,699 

Sergipe 11.105,591 10.812,763 21.918,354 

    

Nordeste 877.565,831 676.821,894 1.554.387,725 

Sudeste 102.567,248 822.028,808 924.596,056 

Centro Oeste  1.606.366,787 1.606.366,787 

Norte   3.853.575,624 3.853.575,624 

Sul  563.802,077 563.802,077 

Brasil 980.133,079 7.522.595,190 8.502.728,269 

Fonte: INSA, 2012 adaptado do IBGE, 2010 

 

O Nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos rios. 

Essa situação pode ser explicada em função da variabilidade temporal das precipitações e das 



80 

 

características geológicas dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre 

rochas cristalinas e, conseqüentemente, baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O 

resultado é a existência de densa rede de rios intermitentes, com poucos rios perenes e destaque 

para os rios São Francisco e Parnaíba (CIRILO, MONTENEGRO, CAMPOS, 2010). Para os 

mesmos autores, no que se refere à ocorrência de águas subterrâneas, como o território 

nordestino é em mais de 80 % constituído por rochas cristalinas, há predominância de águas 

com teor elevado de sais captadas em poços de baixa vazão. 

Apesar disso, pode-se até afirmar que, em função das dificuldades históricas, os maiores 

avanços na gestão dos recursos hídricos, comparando-se as regiões do país, vêm ocorrendo no 

Nordeste. (CIRILO, MONTENEGRO, CAMPOS, 2010). Nesta região houve implantação de 

infraestruturas hidráulicas, isoladas ou combinadas, que constituem as ações necessárias para 

mitigar a problemática da seca. A definição de infraestrutura adequada e de estratégia de ação 

ou de gestão deve buscar o aumento da disponibilidade pelo aumento da eficiência do uso e 

controle da demanda e do desperdício, notadamente no que se refere à irrigação. Essas 

infraestruturas podem ser agrupadas para atender dois tipos de demanda: a demanda 

concentrada e a demanda rural difusa. Na primeira, por exemplo, nas cidades e perímetros de 

irrigação grandes vazões são supridas e distribuídas entre usuários próximos uns dos outros. Na 

demanda rural difusa, há uma dispersão espacial muito grande e as soluções são específicas. 

(CIRILO, MONTENEGRO, CAMPOS, 2010) 

A população residente no Semiárido brasileiro alcançou a marca de 22.598.318 

habitantes em 2010, representando 11,85% da população brasileira ou 42,57% da população 

nordestina (IBGE, 2010). Destaca-se que os maiores contingentes populacionais do espaço 

geográfico do Semiárido residem nas porções semiáridas dos estados da Bahia, Ceará e 

Pernambuco (INSA, 2012, p.36). 

Dados populacionais expuseram também que dos 1.135 municípios do Semiárido 

brasileiro a grande maioria (93,39%) é considerado de pequeno porte, onde residem 65,23% da 

população total do Semiárido. Nestas áreas, 61,97% de seus habitantes residem no meio urbano 

e 38,03% no meio rural (INSA, 2012). 

Dados do IBGE (2010) revelam que o grau de urbanização no Semiárido brasileiro está 

aquém dos observados nas demais regiões do País, onde o Sudeste e o Centro-Oeste 

apresentaram os maiores percentuais de municípios (86,75 e 86,70%, respectivamente) com 

grau de urbanização superior a 50%, seguido das regiões Sul (64,31%), Norte (61,47%) e 

Nordeste (56,74%). Com relação a distribuição por faixa etária, os dados podem ser observados 

na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: População total residente por faixa etária no Semiárido, Nordeste e Brasil - 

2010 

Federação 

e regiões 

Criança 

(até 11 

anos) 

Adolescente 

(12 a 18 anos) 

Adulto (19 a 

59 anos) 

Idoso (60 

anos ou 

mais) 

Total 

Semiárido 4.722,340 3.244,189 12.027,570 2.604,219 22.598,318 

Nordeste 10.949,635 7.346,838 29.329,300 5.456,177 53.081,950 

Brasil 35.623,594 24.033,745 110.507,861 20.590,599 190.755,799 

Fonte: INSA, 20123 

 

Observa-se a predominância da população adulta (19 a 59 anos de idade) em relação aos 

demais grupos etários, representando a População economicamente ativa. Além da participação 

de crianças (até 11 anos de idade) ser superior a de adolescentes (12 a 18 anos de idade) e a de 

adolescentes em maior número do que o de idosos (60 anos ou mais de idade). 

A taxa de fecundidade total na região semiárida alcançou o valor de 1,72 filho por 

mulher. Em 2010, a região semiárida apresentou uma taxa bruta de natalidade de 14,98 nascidos 

vivos para cada grupo de mil habitantes, superior aos observados nas regiões Sul e Sudeste e, 

inferior a das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (INSA, 2012) 

 Já a taxa bruta de mortalidade verificada na região semiárida foi de 5,24 óbitos por mil 

habitantes. No Semiárido brasileiro o maior percentual de óbitos na população masculina foi 

registrado nas faixas etárias entre 20 a 24 e 25 a 29 anos, enquanto, na população feminina entre 

1 a 4 e 70 anos a mais (INSA, 2012). A densidade demográfica da região Semiárida é de 23,06 

hab km², com destaque para os estados de Alagoas (71,50 hab/km²), Paraíba (42,99 hab/km²), 

e Pernambuco (42,52 hab/km²) que possuem a maior densidade demográfica da região. 

Apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, dentre os quais destaca-se a crescente 

urbanização, as características ambientais condicionam fortemente a sociedade regional, a 

sobreviver principalmente de atividades econômicas ligadas basicamente à agricultura e a 

pecuária (GREEN, BARCELLO,S PINTO, 2007).  De acordo com Paes (2009) ao longo de 

mais de dois séculos a ocupação humana e econômica do Semiárido brasileiro foi estruturada 

em torno do complexo gado – algodão- lavouras alimentares, complementadas em alguns 

estados pela exploração de recursos minerais.  

Nesse sentido, Araújo (2000) afirma que a crise do algodão (com a presença de uma 

praga conhecida como bicudo) contribui para tornar ainda mais difícil e frágil a sobrevivência 

do imenso contingente populacional que habita os espaços dominados pelo complexo 

pecuária/agricultura de sequeiro.  No “arranjo” organizacional local, o algodão era a principal 

                                                 
3 As faixas etárias definidas para crianças, adolescentes e idosos são as estipuladas pelo Estatuto da criança e do 

adolescente e pelo Estatuto do Idoso.  
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(embora reduzida) fonte de renda monetária dos pequenos produtores e trabalhadores rurais 

desses espaços nordestinos.  Na ausência do produto, esses pequenos produtores foram 

obrigados a levar ao mercado o pequeno excedente da agricultura alimentar tradicional de 

sequeiro (milho, feijão e mandioca). Embora a pecuária, não seja comum aos pequenos 

produtores, observa-se um modelo de exploração é predominantemente extensivo com a criação 

de bovinos, caprinos e ovinos tendo a vegetação da caatinga como a principal fonte de 

alimentos. 

No semiárido, das secas também resulta o agravamento da já elevada concentração das 

terras em mãos de pouquíssimos produtores: “na seca, pequenos proprietários inviabilizados 

vendem suas terras a baixos preços e os latifúndios crescem”, conforme Andrade (1986).   

Historicamente esta região é conhecida como de uma economia deprimida, com poucas 

possibilidades de empregos para a população e qualidade de vida insatisfatória, o que aliada às 

secas características da região impulsionou a migração para o Centro-Sul do país. Esta realidade 

vem sofrendo alterações nos últimos anos, sobretudo a partir dos trabalhos da SUDENE, e com 

grandes investimentos do setor público.  Apesar da heterogeneidade e complexidade dos 

aspectos econômicos da região Nordeste, Araújo (2010) aponta o clima semiárido, e 

particularmente a seca, como um forte elemento unificador pela limitação as atividades 

agropecuárias marcantes na região.  

 

4.2 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO  

 

O Rio São Francisco estende-se por aproximadamente, 2.700 km, entre a nascente, 

localizada na Serra da Canastra, no município mineiro de São Roque de Minas e a foz, situada 

entre os Estados de Alagoas e Sergipe, nas proximidades da cidade alagoana de Piaçabuçu. Ao 

longo do seu curso, o rio banha municípios dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. Já sua bacia hidrográfica inclui, além dos estados citados, o Estado de Goiás 

e o Distrito Federal. Esta bacia corresponde a terceira bacia hidrográfica do Brasil com relação 

à área e é a única totalmente brasileira (ANA, 2004). 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é dividida em quatro regiões fisiográficas: 

Alto, Médio, Submédio e baixo São Francisco (ANA, 2012) (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 : Unidades hidrogeográficas de referência e divisão fisiográfica da bacia do rio São 

Francisco 

 
Fonte: ANA, 2004 

 

Importante característica desta bacia hidrográfica é  que 57% de sua área encontra-se 

em  região semiárida, abrangendo 218 municípios na região que, apesar de situar-se 

majoritariamente na região Nordeste do país, alcança um trecho importante do norte de Minas 

Gerais (ANA, 2004a). 

O trecho principal do rio São Francisco possui 2.696 km, enquanto a área de drenagem 

da Bacia corresponde a 638.576 km².  Embora os níveis de precipitação sejam reduzidos no 

Semiárido, as secas nessa região caracterizam-se não pela falta de chuva, mas pela 

irregularidade em sua distribuição temporal e pelos elevados níveis de evaporação. Os valores 

médios anuais de precipitação podem ocorrer em um só mês ou ser distribuídos de forma 

irregular nos três a cinco meses do período chuvoso, impactando, principalmente, a agricultura 

de subsistência (CGEE,2012). 

O trecho compreendido entre o Submédio e baixo São Francisco é formado em sua 

maior parte por rios intermitentes, o que torna a ocorrência de períodos secos mais graves nestas 

áreas. No Alto, Médio e Submédio São Francisco predominam solos com aptidão para a 

agricultura irrigada. As principais características hidroclimáticas e físicas da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco são descritas nos quadros 4.1.e 4.2. 
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Quadro 4.1 : Principais características hidroclimáticas da bacia do rio São Francisco 

Característica Regiões fisiográficas 

 Alto Médio Submédio Baixo 

Clima predominante Tropical úmido e 

temperado de 

altitude 

Tropical 

semiárido e sub-

úmido seco 

Semiárido e 

árido 

Sub-

úmido 

Precipitação média 

anual (mm) 

2.000 a 1.100 

(1.372) 

1.400 a 600 

(1.052) 

800 a 350 

(693) 

350 a 

1500 

(957) 

Temperatura média(°C) 23 24 27 25 

Insolação média anual 

(h) 

2.400 2.600 a 3.300 2.800 2.800 

Evapotranspiração 

média anual (mm) 

1.000 1.300 1.550 1.500 

Fonte: ANA, 2004 

 

Quadro 4.2: Principais características físicas da Bacia hidrográfica do rio São Francisco 

Característica Regiões Fisiográficas 

 Alto Médio Submédio Baixo 

Área (km²0 100.076 402.531 110.446 25.523 

Altitudes (m) 1.600 a 600 1.400 a 500 800 a 200 480 a 0 

Trecho principal (km) 702 1.230 550 214 

Declividade dório 

principal (m/km) 

0,70 a 0,20 0,10 0,10 a 3,10 0,10 

Contribuição da 

vazão natural 

média(%) 

42 53 4 1 

Vazão média anual 

máxima (m³/s) 

Pirapora – 

1.303 em 

fevereiro 

Juazeiro – 

4.393 em 

fevereiro 

Pão de Açúcar – 

4.660 em 

fevereiro 

Foz – 4.999 

em março 

Vazão média anual 

mínima (m³/s) 

Pirapora – 637 

em agosto 

Juazeiro – 

1.419 em 

setembro 

Pão de Açúcar – 

1.507 em 

setembro 

Foz – 1.461 

em setembro 

Fonte: ANA, 2004 

Dados do IBGE (2000) apontam que a população total da Bacia (12.796.082 habitantes) 

é predominantemente urbana e encontra-se distribuída de forma heterogênea entre o: Alto São 

Francisco (48,8%). Médio São Francisco (25,3%), Submédio São Francisco (15,2%) e Baixo 

São Francisco (10,7%). Por outro lado, o relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) publicado em 2012 aponta que, 80% dos municípios da bacia são de pequeno porte, 

com população inferior a 30.000 habitantes. O quadro 4.3 resume as características 

socioeconômicas da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 
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Quadro 4.3 : Principais características socioeconômicas da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco 

Características Regiões Fisiográficas 

 Alto Médio Submédio Baixo 

População (hab) 6.247,027 

(48,8%) 

3.232,189 

(52,3%) 

1.944,131 

(15,2%) 

1.372,735 

(10,7%) 

Urbanização (%) 93 57 54 51 

Número de 

municípios 

167 167 83 86 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

62,9 8,0 16,8 68,7 

IDH 0,549 a 0,802 0,343 a 0,724 0,438 a 0,664 0,364 a 0,534 

Abastecimento 

de água (%)* 

97,6 94,9 88,5 82,4 

Coleta de esgotos 

(%)* 

77,7 35,5 57,8 23,4 

Coleta de lixo 

(%)* 

92,6 82,3 80,4 87,7 

Área irrigada 

(ha) 

(%) 

44.091 

12,9 

170.760 

49,8 

93.180 

27,2 

34.681 

10,1 

Principais 

barragens 

hidrelétricas 

(MW)** 

Três Marias – 

396 

R. das Pedras 

– 9,3 

Cajuru – 7,2 

Queimados – 

10,5 

Paraúna – 4,1 

Sobradinho – 1.050 

Pandeiros – 4,2 

Correntina – 9,0 

R.das Fêmeas – 

10,0 

 

Paulo Afonso 

I,II,IIIe IV – 

3.986 

Moxotó – 440 

Itaparica -  1.500 

Xingó – 3.000 

- 

Vias navegáveis 

(km) 

-  1.243 entre 

Pirapora e 

Petrolina/Juazeiro 

104 no Paracatu 

155 no Corrente 

351 no Grande 

60 entre Piranhas 

e Belo Monte 

148 de Belo 

Monte a Foz 

Principais 

atividades 

econômicas 

Indústria, 

mineração, 

pecuária e 

geração de 

energia 

Agricultura, 

pecuária, indústria 

e aquicultura 

Agricultura, 

pecuária, 

agroindústria, 

geração de 

energia e 

mineração 

Agricultura, 

pecuária, 

pesca e 

aquicultura 

*Percentual da população atendida 

** Potencial de geração de energia 

Fonte: ANA, 2004 

 

Os principais usos da água identificados na Bacia compreendem: hidroeletricidade, 

irrigação, navegação, indústria, abastecimento humano e animal, diluição de efluentes, pesca, 
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turismo, lazer, manutenção dos ecossistemas e, em alguns trechos, reservas para controle de 

cheias. 

No caso da irrigação, especificamente, 19% das retiradas do país são realizadas na bacia 

do Rio São Francisco, onde esse uso predomina tanto em número de empreendimentos quanto 

em volumes captados (ANA, 2009). Características semelhantes são observadas no trecho 

Submédio da bacia, onde se localiza a área de estudo, que será descrito adiante. 

O Submédio São Francisco, região onde está localizada a área de estudo do presente 

trabalho, estende-se de Remanso- Bahia, até o município sergipano de Poço Redondo, incluindo 

as sub-bacias dos Rios Pajeú, Tourão, Vargem e Moxotó. Este segmento da bacia é limitado ao 

norte pela Chapada do Araripe e pela Serra dos Cariris e ao sul pelo Raso da Catarina, 

abrangendo áreas dos Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe (ANA, 2003). 

Nessa região, a altitude varia de 800 a 200 m e se caracteriza por uma topografia 

ondulada com vales muito abertos, devido à menor resistência à erosão dos xistos e outras 

rochas de baixo grau de metamorfismo, onde sobressaem formas abauladas esculpidas em 

rochas graníticas, gnáissicas e outros tipos de alto metamorfismo. A precipitação média anual 

chega a 350 mm na região de Juazeiro/Petrolina e a máxima é de 800 mm, nas serras divisórias 

com o Ceará. A temperatura média anual é de 27 ºC; a evapotranspiração é da ordem de 3.000 

mm anuais e o clima é tipicamente semiárido. A vegetação predominante é a caatinga 

(CODEVASF, 2011). As principais características fisiográficas do trecho Submédio do Rio São 

Francisco são descritas no quadro 4.4. 

Quadro 4.4: Características fisiográficas do Submédio São Francisco 

Características 

fisiográficas 

Descrição 

Geomorfologia Relevo plano e superfície de pediplanação monótona 

Geologia As rochas são formadas pelo grupo Salgueiro (Carbonático), Tonalito- 

Trondgemito Granodiorito (Igneo Ácido) e o grupo Chapada 

Diamantina (Sedimentar Psamítico). Apresenta ainda porções de 

material de origem máfioúltramáfico e sedimentar pelítico. 

Hidrogeologia Presença do aquífero do grupo marizal em domínio poroso e fraturado 

nas rochas ígneas. 

Clima O clima predominante é  semiárido e áridocom as menores 

precipitações da bacia variando entre 400 a 700 mm. 

Vegetação A vegetação preponderante é de Caatinga e de área de transição 

Solos Apresentam uma grande variedade de solos com predomínio de 

Neossolo quartzarênico, cambissolo, neossolo litólico, latossolo 

vermelho-amarelo e luvissolo. 

Unidades 

geoambientais 

Depressão sertaneja, superfície Cárstica, Chapada Diamantina e Bacia 

Sedimentar 

Fonte: CHESF, 2007 
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Inicialmente o Submédio do São Francisco foi ocupado pela pecuária, após a segunda 

metade do século XIX pela cultura do algodão. A agricultura irrigada passou a se destacar na 

região apenas recentemente (ANDRADE, 1986), a partir do final da década de 1980. 

“A agricultura no Submédio São Francisco era uma atividade pouco 

significativa, ocupava apenas pequenas áreas e visava o abastecimento 

da população local. Desenvolveu-se à sombra da pecuária, que era a 

atividade principal. Nas décadas de 1930 e 1940, as principais culturas 

comerciais eram o algodão, a mamona e a cana-de-açúcar, e as culturas 

de auto abastecimento para a população local eram milho, feijão, 

mandioca e, às vezes, melancia e melão” (ANDRADE, 1983; 

GONÇALVES, 1997; PAES, 2009). 

 

 De acordo com Paes (2009): 

“Apesar do potencial que a região apresentava para a exploração da 

agricultura irrigada, antes da década de 1950, existiam vários fatores 

que dificultavam o seu desenvolvimento, destacando-se a 

desqualificação da mão de obra, a precária infraestrutura de transporte 

e energia, o baixo poder aquisitivo da população, a falta de crédito, a 

distância dos mercados consumidores e a ausência de estudos e 

pesquisas agronômicas. O avanço da irrigação foi lento: no início estava 

limitada as áreas de aluvião, ocupando o mesmo espaço da agricultura 

de vazante, porque o recurso utilizado para molhar as lavouras era o 

transporte manual de água. As áreas irrigadas foram ampliadas com o 

bombeamento de água com a utilização de rodas d’água, a partir da 

década de 1930, que foram substituídas por motobombas nos anos de 

1950 e 1960, que apesar de serem mais dispendiosas, dão maior 

eficiência à produção e permitem a expansão da área cultivada.” 

 

Segundo dados da ANA (2004) em toda a bacia do São Francisco, estima-se que existam 

entre 330.000 e 340.000 ha irrigados, com potencial para chegar a 1.500.000 ha. Para o 

Submédio São Francisco, Paes (2009) afirma que estão implantados cerca de 120 mil hectares 

(públicos e privados) com potencial para achegar a 260 mil hectares irrigáveis.  

No Vale do Submédio São Francisco a agricultura irrigada vem crescendo, mais 

recentemente, em áreas no entorno de reservatórios de produção de energia elétrica devido ao 

reassentamento involuntário da população, remanejada para perímetros de irrigação, como 

forma de mitigar os impactos negativos provocados pela construção de usinas hidroelétricas 

(LIRA, 2013). 

Nestas áreas, a produção agroindustrial, especialmente associada à irrigação, instalada 

no Vale do São Francisco (BA e PE) se desenvolvem importantes articulações econômicas 

extra-regionais, em particular no que se refere ao destino de sua produção (ARAUJO, 2000). 
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4.3  O ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

O Estado de Pernambuco situa-se na porção oriental do Nordeste, na Zona Tropical, 

possui uma área de 98.311,66 km2 do território Nacional, em configuração espacial estreita no 

sentido norte-sul, apresentando uma faixa marítima de apenas 187 km de extensão, e no sentido 

Leste-Oeste, com 784 km de extensão. Limita-se ao norte, com os Estados da Paraíba e do 

Ceará; ao sul, com os Estados de Alagoas e da Bahia; a leste, com o Oceano Atlântico; e a oeste, 

com o Estado do Piauí. É dividido político-administrativamente em 184 unidades municipais e 

um distrito estadual (Arquipélago de Fernando de Noronha) (FIGUEIREDO, 2010). 

O Estado de Pernambuco reúne em sua extensão quatro sub-regiões de características 

climáticas diferentes, denominadas de Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Apesar de 

conter 87,60%, do seu território na região Semiárida, apenas 65,95% dos municípios de 

Pernambuco estão nessa área (INSA, 2012). O IBGE divide o território do Estado de 

Pernambuco em cinco mesorregiões e 19 microrregiões geográficas, conforme apresentado no 

quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5: Divisão de Pernambuco e Mesorregiões e microrregiões geográficas 

Mesorregião Microrregião 

Metropolitana do Recife Itamaracá 

Recife 

Suape 

Fernando de Noronha 

Mata Pernambucana Mata Setentrional 

Vitoria de Santo Antão 

Mata Meridional 

Agreste Pernambucano Vale do Ipanema 

Garanhuns 

Brejo Pernambucano 

Vale do Ipojuca 

Alto Capibaribe 

Médio Capibaribe 

Sertão Pernambucano Araripina 

Salgueiro 

Pajeú 

Moxotó 

São Francisco Pernambucano Petrolina 

Itaparica 

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2006 

 

A Mesorregião do São Francisco Pernambucano é formada por duas microrregiões: 

Petrolina e Itaparica.  As águas superficiais do Estado de Pernambuco compõem-se de vinte e 

nove bacias hidrográficas e 776 açudes, com mais de 2,5 bilhões de metros cúbicos de água. 



89 

 

(PNUD/FAO/IBAMA/GOVERNO DE PERNAMBUCO, 1998). A Figura 4.3 abaixo apresenta 

o mapa com a localização das bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco. 

O território pernambucano foi dividido em 29 Unidades de Planejamento, das quais 13 

bacias hidrográficas e 16 grupos de bacias hidrográficas de pequenos rios, dos quais  seis são 

formados por pequenos rios litorâneos (GL), nove por pequenos rios interiores (GI), além de 

uma bacia de pequenos cursos d’água que formam a rede de drenagem da Ilha de Fernando de 

Noronha. Os municípios focos deste estudo, Petrolândia e Floresta, localizam-se 

respectivamente nas bacias GI-03 e na bacia do rio Pajeú. 

 

Figura 4.3: Bacias Hidrográficas de Pernambuco. 

 
Fonte: APAC 

 

Em dezembro de 1999, através da Lei Estadual nº 11.725, o Governo de Pernambuco 

dividiu o Estado em Regiões de Desenvolvimento (RD) com o objetivo de regionalizar as ações 

de governo (CONDEPE/FIDEM, 2006). A região do Sertão de Itaparica, que está localizada no 

Sudeste pernambucano e faz divisa ao Norte com as RDs do Sertão do Pajeú e Sertão Central, 

ao Sul com o estado da Bahia, ao Leste faz divisa com a RD do Sertão do Moxotó e a Oeste 

com a RD do Sertão do São Francisco (MEDEIROS, 2011). A RD Itaparica compreende 07 

municípios e área total de 9.508.612 km² e com população de 134,2 mil habitantes. Dados da 

Invest PE (2013) afirmam que a região tem participação de 1,39% no PIB de Pernambuco. 

Fazem parte desta Região os municípios de: Belém de São Francisco, Carnaubeira da 

Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu (MEDEIROS, 2011). O IDH da RD 

Sertão do Itaparica é de 0,657, inferior ao de Pernambuco que é de 0,692. As principais 

atividades econômicas da RD do Sertão de Itaparica são: a agricultura irrigada, a piscicultura; 

a agricultura de sequeiro, explorada principalmente pela agricultura familiar; e a 

caprinovinocultura.  Uma outra atividade econômica que está surgindo com boas perspectivas 

é o artesanato, com destaque para o aproveitamento do couro da tilápia, além do artesanato 

indígena (MEDEIROS, 2011). As características dos municípios localizados no entorno do 

reservatório de Itaparica pertencentes a RD Itaparica, são descritas no quadro 4.6. 
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Quadro 4.6: Características dos municípios localizados no entorno do reservatório de Itaparica 

pertencentes a RD Itaparica 

Característic

as 

Municípios 

Belém de 

São 

Francisco 

Itacurub

a 

Floresta Petrolândi

a 

Jatobá Tacaratu 

População 

(2010) (hab) 

20.253 4.369 29.285 32.492 13.963 22.068 
 

IDHM 0,642 0,595 0,626 0,623 0,645 0,573 

PIB per capta 

a preços 

correntes(R$) 

6.518,48 8.044,01 

 

11.314,66 24.548,04 5.683,24 

 

4.712,06 

Área (Km²) 1.830,802 430,033 3.644,168 1.056,595 277,861 1.264,530 

Precipitação 

pluviométrica 

anual (mm) 

691,2 151,6 508 472,1 412 460 

Principais 

atividades 

econômicas 

Agricultur

a e 

pecuária 

Agricultur

a 

Agricultur

a e 

pecuária 

Indústria, 

Agricultura

, pecuária, 

avicultura e 

piscicultura 

Agricultur

a e 

pecuária 

Agricultur

a 

Esgotamento 

sanitário 

Não 

possui 

ETE 

Possui 

ETE mas 

não 

funciona 

Possui 

ETE 

Possui ETE Não 

possui 

ETE 

Possui 

ETE 

Principais 

fontes de 

poluição 

Resíduos 

sólidos 

 Efluentes 

doméstico

s e 

resíduos 

sólidos 

Resíduos 

sólidos e 

efluentes 

Fertilizante

s, efluentes 

domésticos 

e resíduos 

sólidos 

Efluentes 

doméstico

s 

Resíduos 

sólidos 

 

Fonte: Adaptado de CARVALHO (2009); IBGE (2010); IBGE (2012) 
 

Nesta região, observam-se, problemas como: baixas taxas de escolarização, evasão e 

repetência freqüentes, agravando-se nas áreas rurais, apresentando, ainda, ausência de 

tratamento de esgoto, precárias condições de habitação e de saneamento, além da falta de local 

adequado para destinação final do lixo. Assim, apenas os municípios de Itacuruba e Petrolândia 

possuem sistema de esgoto condominial, bem como, a taxa de domicílios com esgotamento 

sanitário inadequado da Região (60,8%) é pior que a do Estado (56,2%) (CARVALHO, 2009). 

 

4.3.1 Município de Petrolândia 

 

O município de Petrolândia encontra-se na mesorregião do São Francisco 

Pernambucano, microrregião de Itaparica, a uma altitude de 282 metros, e dista da capital 

592,56 km (Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD). Sua Área é de 1.057 km². Foi criado 
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em 09/12/1938, pelo Decreto Lei Estadual nº 235. Foi inicialmente denominado Itaparica. 

Itaparica passou a denominar se Petrolândia pelo Decreto lei Estadual nº 952, de 31 de 

dezembro de 1943. (LEITE, COELHO, MORAES, 2006) 

O Município teve sua sede deslocada em 1988, do sítio original para uma nova área, às 

margens do lago Itaparica, em função da construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, atual 

Hidroelétrica Luiz Gonzaga e a formação do Lago de Itaparica. A antiga cidade de Petrolândia 

foi inundada pelas águas do lago de Itaparica, construído pela Companhia Hidro Elétrica do 

São Francisco – CHESF. (LEITE, COELHO, MORAES, 2006) 

O município está localizado na Mesorregião do São Francisco Pernambucano, 

microrregião Itaparica, Região de desenvolvimento Sertão do Itaparica, limitando-se ao Norte 

com Floresta, ao sul com Jatobá, a leste com Tacaratu e a Oeste com o Estado da Bahia. A sede 

Municipal encontra-se a 282 metros de altitude em relação ao nível do mar e tem sua posição 

geográfica determinada pelo paralelo de 09º 04' 08" E e 38º 18' 11" S, seu clima é Semiárido 

quente, sua vegetação é Caatinga Hiperxerófila (IBGE, 2010). 

Dentre as atividades econômicas destacam-se:  tem na indústria seu maior peso (70%), 

onde os chamados Serviços Industriais de Utilização Pública – SIUP representam a atividade 

principal (geração de energia – casa de força da CHESF). A 

agropecuária no município (principais produtos: cebola, melancia e banana) participa com 8% 

e os serviços com 22 % (BRASIL, 2007).  

Nas proximidades da nova cidade, foram também implantados alguns projetos de 

irrigação, como forma de devolver à população relocada uma base econômica similar à que ela 

dispunha antes da formação do lago de Itaparica. (LEITE, COELHO, MORAES, 2006). A 

maior parte da população no município reside na área urbana (Quadro 4.7) 

Quadro 4.7: População residente total e por situação do domicílio no município de Petrolândia 

Geocódigo Estado Município Número de Habitantes 

   Total Urbana Rural 

2611002 PE Petrolândia 32.492 23.621 8,871 

Fonte: IBGE, 2010 

O município de Petrolândia apresenta o 4º maior PIB per capita do Estado, em função 

do alto valor adicionado pela Chesf na geração de energia. 

4.3.2 Município de Floresta 

O município com uma área de 3.674,0 Km2 está localizado na Mesorregião do São 

Francisco Pernambucano na Mesorregião de Itaparica, Região de desenvolvimento Sertão 

Itaparica. Limitando-se ao Norte com Serra Talhada, Betânia e Custódia, ao sul com Inajá, 
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Tacaratu, Petrolândia e o Estado da Bahia, a Leste com Ibimirim e a Oeste com Carnaubeira da 

Penha e Itacuruba. A sede municipal encontra-se a 316 metros em relação ao nível do mar e 

tem sua posição geográfica determinada pelo paralelo de 08º 36' 02" E e 38º 34' 05" S, sua 

temperatura média anual é de 26,1º C, sua vegetação é predominante de Caatinga Hiperxerófila 

(IBGE, 2010). 

O acesso à cidade de Floresta, partindo de Recife, é feito pela BR-232 at é o povoado 

do Cruzeiro do Nordeste, tomando-se em seguida a BR-110 por um percurso de 60km até a 

cidade de Ibimirim, depois pega-se a PE-360 por um trecho de 106km até a cidade de Floresta 

(MASCARENHAS, 2005). O Município é constituído dos distritos de Floresta (sede), Airi, 

Carnaubeira e Olho D’agua do Padre, Nazaré do Pico, Carqueija e dos povoados: Varjota, 

Gravata de São Francisco, Juazeiro de São Francisco, Jaburu, Massapê e Santa Paula. A 

população residente é majoritariamente urbana (Quadro 4.8) 

Quadro 4.8: População residente total e por situação do domicílio no município de Floresta 

Geocódigo Estado Município Número de Habitantes 

   Total Urbana Rural 

2605707 PE Floresta 29.285 19.973 9.312 

Fonte: IBGE, 2010 

O município de Floresta tem a agropecuária como principal atividade, com a produção 

de melão, tomate, bovinos e a extração vegetal (BRASIL, 2007). 

 

4.4  PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA HIDROELÉTRICA DE ITAPARICA 

Localizada no vale do Submédio São Francisco, entre os municípios de Glória (BA) e 

Petrolândia (PE), a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) foi projetada para uma 

capacidade de geração de 2.500 MW, estendendo o seu reservatório até a cidade de Belém de 

São Francisco (PE), ocupando uma área de 834 km². Da área total do reservatório, 16.500 há 

(165 km²) de terras produtivas ficaram submersas. (SAMPAIO et al, 2001, p.5).  

O reservatório de Itaparica é formado pelo represamento, a partir da Barragem de 

Itaparica, jusante da cidade de Petrolândia, no km 315 do rio, e a 35 km do inicio do “canyon” 

que une o baixo e o submédio Rio São Francisco (CARVALHO, 2009). 

O reservatório de Itaparica e a Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga fazem parte de um 

conjunto de obras hidráulicas e de geração de energia localizadas no Submédio São Francisco 

e integra o complexo hidroelétrico de Paulo Afonso, juntamente com as Usinas Hidroelétricas 

de Moxotó, PA-I, II, III, IV e Xingó (CARVALHO, 2009). A barragem de Itaparica localiza-

se entre as barragens de Sobradinho (montante) e Paulo Afonso (Jusante) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Principais reservatórios situados no rio São Francisco.

 
Fonte: ANA, 2004 

 

Itaparica é o segundo maior reservatório da Chesf, com uma capacidade total de 

acumulação de 10,7 bilhões de metros cúbicos. O volume de água que pode ser usado para 

produção de energia, entretanto, soma apenas 3,5 bilhões de metros cúbicos (PACUERA, 

2009). De acordo com dados da Chesf (1985) foram diretamente atingidos quatro municípios 

de Pernambuco e três municípios da Bahia, conforme tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Área Total e área atingida pelo reservatório de Itaparica 
MUNICÍPIOS ÁREA TOTAL (Km²) 

(A) 

ÁREA ATINGIDA (Km²) 

(B) 

B/A (%) 

PERNAMBUCO 

Petrolândia 1.607 143.1 8.90 

Floresta 4.748 162.7 3.42 

Itacuruba 391 106.4 27.21 

Belém do São Francisco 1.785 46.4 2.59 

BAHIA 

Glória 1.888 101.5 5.37 

Rodelas 2.823 149.9 5.30 

Chorrochó 2.573 6.3 0.24 

TOTAL 15.815 716.3 4.53 

Fonte: Adaptado de CHESF (1985) 

 

O patrimônio físico atingido é descrito no quadro 4.9. 
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Quadro 4.9: Relação do patrimônio físico atingido com a formação do reservatório de Itaparica 

(Dados de meados dos anos 80) 
Áreas Inundadas Infraestrutura viária e elétrica inundada 

 Infraestrutura viária 

- Distrito sede dos municípios de Petrolândia 

(população aproximada de 10.000 residentes) e de 

Itacuruba (população aproximada de 5000 

residentes) no estado de Pernambuco; 

- Estradas federais: 

- Trechos da BR 316 entre Petrolândia e Floresta; 

- Trecho da BR 110 entre a barragem de Itaparica e 

o município de Petrolândia, com 20 quilômetros de 

extensão; 

- Distrito sede do município de Rodelas, na Bahia 

(aproximadamente 2000 residentes) 

- Estradas Estaduais: 

- PE 375, trecho Petrolândia – Tacaratu e o acesso 

ao município de Itacuruba com 11,4km 

- Trecho da BA 210 entre a barragem de Itaparica e 

o município de Rodelas e distrito de Barra do 

Tarrachil, com 106 km de extensão; 

-  Distrito de Barra de Tarrachil, no município de 

Chorrochó, no estado da Bahia (aproximadamente 

1000 habitantes) 

- Estradas Vicinais: 

- Cerca de 150 quilômetros  

- 22 núcleos rurais com mais de 250 habitantes, 

situados nos dois estados; 
Infraestrutura Elétrica 

- Comunidade indígena Tuxá, no município de 

Rodelas, compreendendo cerca de 210 famílias 

- Linhas de transmissão em 13.8KV em 

Pernambuco 

- Linhas de transmissão em 69 KV, energizados em 

13.8 KV, na Bahia 

- Área com exploração agrícola e pecuária de 

47.545 hectares, dos quais 16.537 ha com 

agricultura irrigada 

 

- Um total de 4.160 imóveis urbanos, 

compreendendo residências, prédios públicos, 

igrejas, cemitérios e terrenos (2.661 em Petrolândia, 

441 em Itacuruba, 697 em Rodelas e 411 em Barra 

do Trrachil) 

 

- 3.988 moradas rurais compreendendo 

aproximadamente 4.174 famílias 

 

Fonte: Adaptado de GALVÃO (1998) e SAMPAIO et al (2001) 

 

Destaca-se que além do patrimônio construído, a terra era um dos patrimônios mais 

importantes para a população atingida visto que nesta região tradicionalmente se vivia da 

agricultura.   

Construído em 1986 com a finalidade prioritária de geração de energia, o reservatório 

de Itaparica teve seus estudos para o planejamento da obra iniciados na década de 1970, quando 

os aspectos ambientais não eram tratados com a profundidade que a legislação e a sociedade 

civil atualmente exigem. Por conta disso, os programas de proteção ambiental implantados 

foram bastante reduzidos. A partir de 1986, com a exigência legal de realização de estudos de 

impacto ambiental para projetos desse porte, a situação melhorou sensivelmente. O estudo 

ambiental dessa barragem, realizado em 1986, foi pioneiro no Nordeste (SOBRAL, 1992). 

A inundação da área do reservatório  em fevereiro de 1988 atingiu 10.500 famílias, 

sendo 4.600 da zona urbana e 5.900 da zona rural (SAMPAIO et al, 2001, p.6). Neste 

relocamento da população rural, também foram reassentadas 200 famílias de etnia indígena 

Tuxá, que optaram por não receber lotes irrigados (CHESF/CODEVASF, 2011).  
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Para compensar as famílias atingidas pela construção do reservatório, foi construído o 

sistema Itaparica, complexo de 10 perímetros irrigados construídos pela CHESF para reassentar 

as famílias de agricultores que viviam na região do Submédio São Francisco.  

  

4.4.1 A luta dos agricultores  no processo de construção da barragem de Itaparica 

 O processo para construção da barragem de Itaparica diferenciou-se das demais 

barragens construídas anteriormente (Paulo Afonso e Sobradinho), pois os agricultores que 

seriam atingidos pela obra, despertos pela experiência de reassentamento das outras barragens 

iniciaram o seu processo de mobilização antes da construção começar. Neste mesmo período, 

surge o movimento dos atingidos por Barragens, no Sul do país, que também influenciou o 

movimento sindical local. 

 De acordo com Scott (2009, p.56) há relatos de movimentos locais dispersos de 

agricultores desde 1976, sob a reivindição de “terra por terra, na margem do lago”. A criação 

do Pólo Sindical do Submédio São Francisco, em 1979, foi determinante para o movimento de 

resistência e de luta dos agricultores da região. Desde a sua criação o Pólo sindical atuou como 

representante dos reassentados em uma série de reivindicações como pode ser observado na 

figura 4.5: 
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Figura 4.5: Cartaz descrevendo o histórico de mobilização dos reassentados da barragem de 

Itaparica até 1982 

 
Fonte: Centro dos trabalhadores rurais do Submédio São Francisco, 1982 

  

Dessa forma, os anos de 1971 a 1978 registraram ações de resistência dos agricultores, 

em Pernambuco e Bahia, desencadeando-se um processo de organização, com o crescimento 

do movimento sindical rural na região, apoiado pela atividade pastoral da Igreja e por 

organizações não governamentais, nacionais e internacionais criando-se o Pólo Sindical 

(CARVALHO, 2009). 

Ressalta-se, entretanto, que a resistência, no geral, discutia o tratamento que seria dado 

aos reassentados após a construção da obra, e não havia questionamentos expressivos sobre a 

construção da barragem, fruto do processo desenvolvimentista marcante neste período.  

A atuação do polo sindical direcionou os caminhos para o reassentamento das famílias, 

fato visível em 1984 com o documento “Diretrizes básicas para o reassentamento” criado pelo 

polo sindical. Em 1986, após um protesto dos agricultores da região que ocuparam o canteiro 

de obras durante 6 dias e apedrejaram a barragem, em um ato simbólico, foi assinado o acordo 
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que delimitaria os critérios para o reassentamento (SCOTT, 2009). Dentre as questões incluídas 

no acordo, conhecido como “Acordo de 6 de dezembro de 1986”  ressalta-se: 

- Provisões protetoras contra o desmembramento prejudicial da família; 

- Detalhe sobre o cálculo da força de trabalho familiar e seu direito à área irrigada; 

- Direito sobre a área para agricultura de sequeiro e criatório; 

- Direito a remuneração de 2,5 salários mínimos desde a transferência até a comercialização da 

primeira colheita; 

- Assistência técnica, creditícia e comercial por cinco anos; 

- Participação continuada e ativa das comunidades e entidades sindicais em todas as fases de 

reassentamento;  

- Enchimento do reservatório somente após equacionar o reassentamento.  

 

Esse pleito concentrou-se na garantia de reassentamento da população rural em áreas 

providas de infraestrutura para a irrigação, sob a alegação de que os agricultores deslocados 

deveriam receber “terra por terra na borda do lago”, para compensar as áreas que perderiam 

com a inundação causada pelo enchimento (CARVALHO, 2009). 

 É interessante destacar que a atuação do polo sindical defendia interesses coletivos, mas, 

mesmo após o acordo existiram partes insatisfeitas. A homogeneização de interesses sociais, 

não é possível, e até hoje interesses diversos refletem-se na região. 

Segundo o IICA (2001), da população rural afetada, 96,5% estava ocupada nas 

atividades agrícolas, 3,0% no comercio e serviços, e 0,5% em atividades relacionadas a 

pequenas agroindústrias (torrefação de café, debulha de arroz, panificação, olarias e fábricas de 

bebidas). Na maioria das vezes realizavam a agricultura “de vazante”, regulada pelas enchentes 

do rio São Francisco. Nas estiagens, alguns utilizavam pequenas bombas, as motobombas, para 

irrigação por sulco ou por inundação (CARVALHO, 2009). 

Assim, a economia regional da área era baseada principalmente na agricultura de 

subsistência, praticada pelos os proprietários com titulação, sem titulação, posseiros, 

arrendatários, meeiros e outros ocupantes sem propriedade legal das terras (BANCO 

MUNDIAL, 2005). 

Nessa época, estes agricultores cultivavam nos municípios pernambucanos: feijão, 

milho, algodão, arroz, mandioca, cebola e tomate; e na margem baiana do São Francisco 

predominavam os plantios de feijão, algodão, caju, milho e cebola. Destacam-se as culturas de 

cebola e tomate em Pernambuco, e mandioca e cebola na Bahia (ARAÚJO et al, 2001).  

Conforme relatório do IICA (2001) apud Carvalho (2009), a superfície total cultivada 

no conjunto dos municípios da área de influência era de, aproximadamente, 33.000ha, dos quais 
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28.000ha no Estado de Pernambuco (85%) e 5.000ha na Bahia (15%). A área irrigada era de, 

aproximadamente, 16.500ha, distribuídos em ordem de importância, nos municípios de Belém 

do São Francisco (6.200ha), Floresta (2.500ha), Itacuruba (2.500ha), Cabrobró (1.600ha) e 

Petrolândia (1.300ha). 

As cidades inundadas estavam localizadas nas margens do rio São Francisco, que 

representava a base única e fundamental das atividades agropecuárias, do fornecimento de água, 

do transporte, do saneamento e do lazer. 

O reassentamento, e a distribuição dos lotes irrigados,  foi realizado com base no cálculo 

da força de trabalho familiar. De acordo com Scott (2009,p.75) os agricultores reassentados 

pela barragem de Itaparica , na Bahia e em Pernambuco, foram cadastrados em 1985 para serem 

removidos em 1987/1988 e iniciar logo em seguida a produção agrícola em agrovilas com 

sistemas de irrigação construídos parte na beira do lago e parte em municípios distando até 150 

quilômetros a montante do fim do reservatório. Apesar dos vários atrasos para o 

reassentamento, o cálculo da força de trabalho utilizou o cadastramento de 1985, mesmo que a 

configuração familiar de algumas famílias já tivesse se alterado.  

Sampaio (2001, p.27) afirma que dos cerca de 118 mil habitantes dos municípios 

diretamente atingidos pela barragem de Itaparica, mais de 71% residiam no meio rural. Após 

quatro meses do enchimento do reservatório, a usina iniciou o fornecimento de energia. O plano 

de reassentamento acordado entre a CHESF, o banco mundial e o polo sindical, representante 

dos atingidos pela construção da barragem, contemplava os seguintes componentes:  

- Remoção das populações urbanas afetadas para novas cidades 

(Petrolândia, Itacuruba, Rodelas e Vila de Barra do Tarrachil), a serem 

construídas em outros sítios, com toda infraestrutura urbana moderna, 

incluindo desde a reposição de residências, prédios públicos, igrejas até 

a construção de ruas pavimentadas e arborizadas, de estradas de acesso 

a outros municípios e a instalação de redes elétricas, de sistemas de 

abastecimento de água e de saneamento; 

- Implantação de infraestrutura de irrigação para todas as 

famílias deslocadas do meio rural, incluindo serviços de assistência 

técnica a produção e a comercialização; 

- Provisão de infraestrutura física e social  as populações rurais, 

incluindo moradia, sistemas de abastecimento de água tratada e 

saneamento, instalação de redes elétricas, construção de estradas 

vicinais e provimento de serviços de educação, saúde e assistência 

social 

 

A população localizada nas áreas atingidas pela barragem vivia em situações precárias 

e por isso, muitos consideram que a estrutura construída pela CHESF, embora não funcione da 

maneira mais eficiente, já foi suficiente para compensar a população atingida. De acordo com 
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relatório da FUNDAJ (1988) foram oferecidas a população atingida pela barragem  opções de 

assentamento ou indenização, descritas no quadro 4.10. 

Quadro 4.10: Opções oferecidas a população atingida pela construção do reservatório de 

Itaparica 

Opção Característica 

Indenização Integral Esta opção desfazia vínculos futuros com a CHESF. 

Foi a opção privilegiada por agricultores 

capitalizados e proprietários com áreas 

remanescentes ainda viáveis. Incluiu 

aproximadamente 25,5% dos atingidos. 

Indenização e relocação em áreas urbanas Esta opção também não apresentaria vínculos 

futuros com a CHESF. Foi escolhida por 8,1% dos 

atingidos. 

Piscigranjas Absorveria cerca de 3% dos atingidos. Requeria 

nível mínimo de instrução e experiência 

empresarial. Foi estabelecida em locais sem solo 

adequado para a irrigação coletiva. Incluiu 

principalmente residentes de Itacuruba e 

Chorrochó. 

Projetos de grupos específicos Atingiu 3,1% da população e incluiu dez projetos 

com características distintas. Em todos eles a 

CHESF realizaria obras de infraestrutura, mantendo 

ou não vinculo posterior. 

- três para as 190 famílias dos índios Tuxás de 

Rodelas (Inajá, Riacho do Bento e Ibotirama); 

- Um em Remanso para 40 famílias de Itacuruba; 

- Um em Angicos, em Itacuruba, com 75 

piscigranjas e 350 hectares irrigados; 

- Um em Jeremoabo, Bahia, e outro em Delmiro 

Gouveia, Alagoas, com agricultores atingidos pelas 

primeiras obras da barragem; 

- o Manga de Baixo com 93 hectares irrigados para 

os moradores da antiga fazenda que possuía o 

mesmo nome; 

- o Apolônio Sales, para granjeiros já emancipados 

do antigo projeto Barreiras, com 100 lotes irrigados 

de 8 hectares cada 

- O Riacho da Melancia, reivindicado por 

lavradores de Chorrochó. 

Projetos da Borda do lago Incluiu 22,9% dos atingidos com 1.798 lotes 

irrigados em Petrolândia (Barreiras com 3.050 

hectares e Icó- Mandantes com 2.700 hectares) e 

530 lotes em Glória e Rodelas (1.878 hectares). 

Projetos Especiais Incluíram a maior proporção dos atingidos, 36,9%, 

com quatro projetos: 

- Brígida, em Orocó, com 429 lotes, 1.502 hectares, 

com agricultores principalmente de Itacuruba; 

- Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista, com 1.603 

lotes, 5.606 hectares com agricultores de Itacuruba, 

Floresta e Belém de São Francisco; 

- Pedra Branca, em Curaçá com 763 lotes, 2.670 

hectares e agricultores de Rodelas e Chorrochó; 

- Jusante, em Glória, com 612 lotes e agricultores 

de Glória e Rodelas. 

Fonte: FUNDAJ (1988), SAMPAIO (2001). 

 

Os projetos de borda do lago e os especiais, exceto o Jusante, receberam financiamento 

do Banco Mundial, com prazo de execução de sete anos, ficando acordado que ao final a 
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infraestrutura seria repassada para a Codevasf (Word Bank, 1987). Desta maneira o projeto de 

Itaparica foi o primeiro financiado pelo Banco Mundial em todo o mundo, que gerou o 

reassentamento para as famílias e não apenas indenização em dinheiro. Assim, garantiu-se um 

projeto de reassentamento irrigado para pequenos produtores, objetivando fortalecer a 

agricultura familiar na região, representando um novo tipo de reforma agrária (BOLETIM 

TRABALHADORES RURAIS, 2006). Os lotes irrigados destes projetos foram divididos da 

seguinte maneira (Tabela 4.4) 

Tabela 4.4: Tamanho e quantidade de lotes do Sistema Itaparica 

Tamanho do lote 

 

1,5 ha 3 ha 4,5 ha 6 ha 

Quantidade 825 2.786 889 624 

Fonte: SAMPAIO (2001). 

 

Além dos lotes, as famílias dos projetos de borda do lago receberiam, cada uma, uma 

fração ideal de 19.2 ha a 23.5 ha de área coletiva nas imediações do projeto, para agricultura de 

sequeiro ou pecuária. Nos projetos especiais esta área era de 10 ha. (SAMPAIO, et al, 2001).  

Em outubro de 1987, iniciaram-se os traslados das primeiras famílias para os projetos 

de reassentamento, porém, neste período, a maior parte da população ainda não estava 

reassentada visto que os perímetros de irrigação para os quais seriam realocadas não estavam 

prontos. Este fato foi gerador de tensão 

Em janeiro de 1988, fica confirmado que os reassentados receberiam uma ajuda 

financeira, verba de manutenção temporária (VMT), calculada mensalmente segundo uma cesta 

básica por cada família, que no momento do acordo equivalia a dois salários mínimos. A VMT 

seria paga durante o processo de implantação dos sistemas de irrigação, e apenas seriam 

suspensos seis meses após a entrada em funcionamento dos perímetros irrigáveis. O acordo 

também garantiu aos reassentados o fornecimento de assistência técnica e extensão rural 

durante cinco anos a partir do início da operação dos sistemas de irrigação (CARVALHO, 

2009). 

Os custos do projeto ficaram muitos além do previsto, devido à paralisação das obras e 

à necessidade de novos recursos do Banco Mundial além do tempo para o reassentamento ser 

maior do que o planejado. Nesse sentido, em 23 de julho de 1996, foi assinado o primeiro termo 

aditivo do acordo de 1986 e do respectivo Protocolo de normas complementares, de 01 de julho 

de 1987, entre a CHESF e o Pólo Sindical. 

O descompasso entre o período de reassentamento nos perímetros irrigados e o início 

da operação da operação da barragem fez com que muitos agricultores recebessem a VMT 

durante um tempo além do previsto, encarecendo o processo de reassentamento e fazendo com 

que muitas famílias deixassem sua atividade produtiva e passassem a depender 
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economicamente do auxílio. Atualmente, devido a problemas de solo dos lotes em alguns 

projetos de irrigação, algumas famílias ainda recebem a VMT. 

 

4.4.2  Perímetros Irrigados do Sistema Itaparica 

 

Os perímetros de irrigação foram lançados na década de 1980 como uma das alternativas 

para o desenvolvimento da região do Vale do São Francisco. A instituição de áreas polos agro 

industriais, com base na operação de projetos públicos e privados de irrigação. 

O Sistema Itaparica é formado por 10 perímetros irrigados em produção, sendo sete 

implantados em Pernambuco e três na Bahia (Figura 4.6). Destes, os projetos de irrigação de 

Itaparica que estão localizados à margem do reservatório, no Estado de Pernambuco são: 

Barreiras, Apolônio Sales, Icó-Mandantes e Manga de Baixo. No Estado da Bahia, encontram-

se os projetos de Rodelas e Glória. As características dos perímetros irrigados dos 

reassentamentos de Itaparica encontram-se apresentadas no Quadro 4.11. 

 

Figura 4.6: Perímetros de irrigação do Sistema Itaparica 

 
Fonte: CODEVASF, 2011 
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Quadro 4.11: Principais características dos perímetros do sistema Itaparica localizados em 

Pernambuco 
Projeto Ano de 

Implanta

ção 

Área 

Total 

(ha) 

Área 

irrigáv

el (ha) 

Famíli

as 

Municípi

o 

Principais 

atividades 

produtivas 

Agrovil

as 

Barreiras 

(Bloco 1 e 

Bloco  2) 

 

1993 

2010 

 

3.599 

 

316,5 

462 

 

70 

98 

 

Petrolând

ia 

Tacaratu 

Bl 01: Coco verde, 

feijão, maracujá, 

banana, macaxeira. 

Bloco 2: jerimum, 

amendoim, feijão, 

melancia, cebola, 

pimentão semestre 

de coentro. 

 02 

Apolônio 

Sales 

1993 3.506 808 101 Petrolând

ia 

Coco, goiaba, 

banana, manga, uva, 

feijão, avicultura, 

bovinocultura de 

leite, mudas 

selecionadas 

- 

Icó 

Mandantes 

(Bloco 3 e 

Bloco 4) 

 

 

 

1994 

1998 

26.09

7 

 

 

1355 

875 

 

 

397 

260 

 

Petrolând

ia e 

Floresta 

Coco verde, goiaba, 

abobora, Manga, 

melancia, feijão, 

cebola, banana, 

coentro, quiabo. 

16 (10 

Bl 3 e 6 

Bl 4) 

Manga de 

Baixo 

1987 830  93  26  Belém do 

São 

Francisco  

Ovinocaprinocultur

a, Cebola, melão, 

banana, coco e 

goiaba  

1  

Caraíbas 

(Fulgêncio

) 

1998 33.43

7 

4.389 1.456 Santa 

Maria da 

Boa Vista 

Banana, mamão, 

coco, manga, 

goiaba, amendoim, 

melancia, cebola e 

feijão. 

Agroindústria de 

processamento de 

frutas. 

47 

Brígida 1994 8.684 1.425 439 Orocó Banana, coco, 

goiaba, manga, 

cebola, feijão, 

melancia e milho. 

10 

Fonte: CARVALHO, 2009; CODEVASF, 2011 

 

Todos os perímetros irrigados são dotados de infraestrutura social, com agrovilas, postos 

de saúde, centros médicos e escolas. 

Devido a várias paralisações das obras de irrigação, os projetos iniciaram sua operação 

em períodos distintos, e principalmente a partir de 1993 é que se verificou o início da fase de 

produção irrigada, atingindo uma fração muito pequena da área total do projeto. Os perímetros 

iniciarem sua operação em períodos diferentes, o que aliado a outros fatores, contribui para que 

estes estejam com características econômicas bastante diferentes atualmente.   

Os perímetros do reassentamento de Itaparica destoam dos perímetros de irrigação 

frutos de processos desenvolvimentistas da época, pois as áreas destinadas ao reassentamento 

de Itaparica não foram conduzidas como os perímetros de irrigação de Petrolina e Juazeiro, o 

nos quais a prioridade foi a fruticultura irrigada, posteriormente destinada a exportação.  
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Conforme aponta Sampaio et al (2001) 

 

“Uma coisa é reassentar a população atingida, e outra é implantar um 

projeto de irrigação. No primeiro caso, a população é dada e o 

compromisso é o de restaurar sua base de renda, que neste projeto era 

reconhecidamente precária. No segundo caso, o compromisso é duplo: 

elevar a renda da área, e dos irrigantes selecionados. Por pressuposto 

assume-se que os irrigantes serão escolhidos e que assumem 

voluntariamente o compromisso de adotarem praticas modernas de 

produção e correrem riscos; os que se ajustarem permanecerão”. 

 

Para Sampaio et al em pesquisa realizada no ano de 2001, após mais de dez anos do 

início da implementação dos perímetros irrigados de Itaparica, os níveis de retorno de todo 

capital investido são muito baixos. Todavia, considerando-se a experiência acumulada com a 

execução do projeto, verifica-se já ter ocorrido um substancial acréscimo no estoque do 

conhecimento na região, seja da parte dos agentes envolvidos na administração, organização e 

assistência ao projeto, seja no que diz respeito aos próprios agricultores beneficiários no 

assentamento.  

Através de Convênios a CHESF tem transferido as atividades de administração dos 

perímetros para a CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba), que foi criada para administração dos perímetros públicos de irrigação. 

A CODEVASF atualmente é responsável pela Assistência técnica aos agricultores e pela 

Operação e Manutenção dos sistemas de irrigação dos perímetros irrigados. A companhia 

busca, paulatinamente, encaminhar os perímetros do sistema Itaparica para o processo de 

autogestão, como nos outros perímetros que ela administra. 

Dificuldades pela conjuntura socioeconômica destes perímetros, potencializada pelo 

processo traumático de reassentamento, faz com que maior parte dos agricultores rejeitem a 

possibilidade de autogerirem o projeto, reforçando a relação de dependência do governo. 

 

4.4.3 O Perímetro de Irrigação  Icó Mandantes 

 

O perímetro irrigado de Icó-Mandantes fica localizado na margem esquerda do 

Reservatório de Itaparica nos municípios de Petrolândia e Floresta no estado de Pernambuco.  

Está a 30 km da sede de Petrolândia, a 35 km da sede de Floresta e a 470 km da cidade do 

Recife (CODEVASF, 2007, p.9). 

O perímetro Limita-se ao norte com município de Floresta; ao sul com o município de 

Jatobá e o Estado da Bahia, a oeste com o Reservatório de Itaparica; e a leste com município 

de Tacaratu. O acesso é feito por meio da BR 110, que liga os municípios de Jatobá e Floresta 
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e em relação à capital do estado (Recife) dista 429,6 km. Está situado entre os meridianos 38º 

25´ 14´´ e 38º 15´ 40´´ W e os paralelos 9º 15´ e 8º 52´ S. O perímetro é atravessado pela rodovia 

BR 316 e liga-se aos principais mercados regionais e à malha rodoviária nacional pelas rodovias 

BR 110, BR 426 e BR 232. A BR 316 conduz, também, à BR 428 que dá acesso às demais 

cidades do Submédio São Francisco (LIRA, 2013). 

O perímetro recebeu este nome por estar situado na região onde passam os riachos Icó 

e Mandantes, ambos afluentes do Rio São Francisco (Chesf/Codevasf, 2011). O Perímetro 

irrigado foi implantado em março de 1994, possui 16 agrovilas, divididas em dois blocos 

(Blocos 3 e 4) (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Localização do Reservatório de Itaparica e do Perímetro Irrigado Icó Mandantes, 

Blocos 3 e 4 

 

 

O número de famílias de reassentadas por bloco foi variável. O bloco 3 é o mais 

extenso e foi ocupado por maior número de famílias. Apesar disso, o bloco 4 atualmente 

possui melhores condições de produção (Tabela 4.5). 

  

Icó-Mandantes: Bloco-4 

Icó-Mandantes: Bloco-3 
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Tabela 4.5: Número de famílias e área por blocos do perímetro irrigado Icó Mandantes. 

Projeto Número de Famílias4 Área (hectares) 

  Irrigada Sequeiro 

Icó- Mandantes (Bloco 4) 260 875 5625 

Icó- Mandantes (Bloco 3) 397 1355 9540 

Fonte: CHESF, 1998 

Os lotes variam de 1,5 a 6,0 ha com a quantidade de aspersores por lote inicialmente 

instalados, variável de acordo com o tamanho da área, conforme descrito na tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Quantidade inicial de aspersores distribuídas por lote 

Tamanho do Lote Quantidade inicial de aspersores 

1,5 ha 6 

3 ha 12 

4,5 ha 18 

6 ha 24 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) a partir dos dados da CHESF, 1998 

Os solos são de areia quartzosa (64%), cambissolos amarelos (9%) e associações de solo 

(10%) (CODEVASF, 2007, p. 8). O sistema de irrigação implantado inicialmente foi a aspersão 

convencional, mas já é possível observar alguns lotes que possuem irrigação por gotejamento 

ou microaspersão.  

O Perímetro entrou em operação em épocas diferentes. O Bloco 4 iniciou sua operação 

em março de 1994 com as estações de bombeamento EB-2 e EB-3; a EB-5 começou em 

dezembro de 1994, a EB-4 em dezembro de 1995. Este bloco totaliza uma área irrigada de 885 

ha, com 285 lotes com a seguinte distribuição: MP EB-02, 39 lotes; MP EB-03, 64 lotes; MP 

EB- 04, 81 lotes, e, MP EB-05, 101 lotes (Quadro 4.12). O Bloco 3 entrou em operação em 

maio de 1998, com 464 lotes e área total irrigada de 1.302 ha (Quadro 4.13).  

Quadro 4.12: Disposição da área irrigada no Bloco 4 

Estação de 

bombeamento 

Número de 

produtores 

Quantidade de lotes Total de 

lotes 1,5 ha 3 ha 4,5 ha 6 ha 

Bloco-04, EB-02  38  4  25  1  9  39  

Bloco-04, EB-03  56  13  38  9  4  64  

Bloco-04, EB-04  71  14  58  4  5  81  

Bloco-04, EB-05  84  30  50  11  10  101  

Total  249  61  171  25  28  285  

Fonte: CARVALHO, 2009 

 

                                                 
4 O número de famílias e de lotes encontrados nas fontes oficiais é variável. Encontram-se fontes atestando 620 a 

657 famílias atendidas.  
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Quadro 4.13: Disposição da área irrigada do Bloco 3 

Bloco 3 Número de produtores Quantidade de lotes Total de lotes 

1,5 ha 3 ha 4,5 ha 6 ha 

EB-01  401  126  295  20  23  464  

Fonte: CARVALHO, 2009 

 

A captação do Bloco 03 é realizada através de estações de bombeamento a partir de 

canais, localizadas na margem esquerda do Reservatório de Itaparica, os quais alimentam um 

reservatório de 54.000 m³ chamado de Reservatório do Papagaio. Esse reservatório alimenta 

por gravidade as adutoras, redes de distribuição e parcelares. O Bloco 03 é composto de 1 

estação de bombeamento (EB 01), que utiliza quatro conjuntos de motobombas de 1.291 CV 

cada, com uma vazão operativa total de 2,10 m3/s, recalcando a água a uma altura manométrica 

de 135 mca, até um reservatório de compensação situado na cota de 425 m, no Morro do 

Papagaio, de onde é distribuída por gravidade para os lotes irrigados. A distribuição de água do 

Bloco 03 é feita por dutos, por gravidade, a partir do Reservatório de Compensação, na cota de 

425,50 metros, tendo extensão de 31,5 km.  (CARVALHO, 2009). 

A mesma autora descreve que, no Bloco 04 a captação é realizada através de estações 

de bombeamento e pressurização, a partir de canais de aproximação, localizadas na margem 

esquerda do Reservatório de Itaparica (Figura 30). Essa captação alimenta as adutoras, redes de 

distribuição e parcelares. Esse Bloco é composto de 4 estações de bombeamento e pressurização 

(EB´s 02, 03, 04 e 05), com bombas centrifugas de eixo horizontal (KSB) acionadas por motores 

elétricos (WEG), sendo:  

- EB-02 é composta de três conjuntos moto-bombas de 150 CV cada, com uma vazão total de 

0,27 m3/s (972 m3/h) a uma altura manométrica de 73,0 mca;  

- EB-03 conta com três conjuntos moto-bombas de 250 CV cada, com vazão total de 0,34 m3/s 

(1.224 m3/h), a uma altura manométrica de 90,0 mca;  

- EB-04, operada com três moto-bombas de 250 CV cada, tem uma vazão total de 0,43 m3/s 

(1.548 m3/h) e uma altura manométrica de 92,0 mca,  

- EB-05, composta por três conjuntos moto-bombas com potência de 250 CV cada, tem uma 

vazão total de 0,52 m3/s (1.872 m3/h).  

Para os lotes do Bloco 04, a distribuição é feita por tubulação enterrada, com diâmetros 

entre 75 a 300 mm, com as seguintes extensões: EB-02, 6.616 metros; EB-03, 9.497 metros; 

EB-04, 13.467 metros e EB-05, 15.532 metros. Estes blocos possuem características distintas 

conforme apresentado no quadro 4.14. 



107 

 

Quadro 4.14: Características dos Blocos 3 e 4 do Perímetro Icó Mandantes 

Característica Unidade Bloco 3 Bloco 45 

Área Irrigável hectares 1.302,00 885 

Área Irrigada hectares 520,05 470,95 

Quantidade de Lotes unidade 464 285 

Lotes com irregularidades unidade 175 101 

Usuários unidade 401 249 

Estações de Bombeamento unidade 1 4 

Fonte: Compilado pela autora a partir dos relatórios gerenciais da Hidrossondas (2007 a 2012) 

 

A área destinada a Reserva Legal (Figura 4.8) não está do tamanho adequado (Quadro 

4.15) e as áreas que deveriam ser  destinadas a APP, sobretudo a margem do lago, também não 

existem. 

Figura 4.8 : Localização da Reserva legal do perímetro irrigado Icó Mandantes 

 

Fonte: PAES, 2012 

 

Quadro 4.15: Destinação da área de Reserva Legal no perímetro Icó Mandantes 

Destinação Perímetro Icó Mandantes 

Área Total do Perímetro 23.116 ha 

Reserva Legal prevista em lei 20% 4.623,2 ha 

Reserva Legal existente 16% 3.701 ha 

Déficit de área de Reserva Legal 4% 922,2 ha 

FONTE: LIRA, 2013. 

                                                 
5 Podem haver distorções entre os valores iniciais das áreas irrigadas e os valores atuais devido aos lotes 

descartados por problemas na drenagem. 
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As agrovilas funcionam como os núcleos urbanos nos perímetros, já que foram criadas 

para funcionar como vilas, e os lotes de produção são situados distantes destas áreas. O 

perímetro possui 16 agrovilas, sendo 10 situadas no bloco 3 e 6 situadas no bloco 4. Estas áreas 

abrigam a estrutura implantada inicialmente pela Chesf, como postos de saúde(apenas em 

algumas delas) e escolas municipais6. Existe escola de nível médio apenas próximo ao centro 

administrativo do perímetro (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9: Escola Estadual Icó Mandantes 

 
Fonte: Maiara Melo, 2013. 

 

Atualmente agrovilas comportam equipamentos de lazer, conquistados posteriormente 

pelos moradores como áreas de convivência, quadras de esportes e igrejas, bem como serviços 

de comercio que surgiram após o reassentamento. Nestes locais, há ainda um telefone público. 

Estas estruturas, na maioria dos casos, foi construída com a realização de campanhas e mutirões 

dos moradores. 

Em todas as agrovilas existem Estações de Tratamento de Água que realizam a filtragem 

e cloração, e são mantidas pela prefeitura, embora sem a existência de um funcionário com 

capacitação adequada para realizar a operação da ETA. 

A coleta de resíduos sólidos nas agrovilas deveria ser realizada uma vez por semana, 

mas conforme relato dos moradores não há frequência adequada de recolhimento dos resíduos, 

o que faz com que muitos deles queimem os resíduos sólidos depositados a céu aberto. 

Nessas áreas observou-se a presença de bares, restaurantes e pequenos mercados onde 

é possível adquirir produtos simples e de uso corriqueiro, sem a necessidade de se deslocar para 

o centro de Petrolândia. Além disso, constatou-se a presença de pequenos comércios para a 

venda de cosméticos e miudezas. 

                                                 
6  O quinto ano corresponde a antiga quarta série primária do Fundamental I. 
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Em duas agrovilas (3 e 10 do Bloco 3) existem lojas de produtos agropecuários, 

dinamizando o comercio local, e facilitando o acesso do pequeno produtor aos insumos 

utilizados. Estas lojas fornecem assistência técnica, normalmente por um técnico agrícola, aos 

seus consumidores. Na agrovila 10 há a construção de um posto de gasolina, ainda não 

finalizada por problemas com o licenciamento ambiental da obra, que segundo o proprietário 

estava em negociação pois o órgão ambiental estadual solicitou autorização da CHESF para a 

construção. 

Destaca-se que o transporte das agrovilas para o centro de Petrolândia é precário, feito 

em transporte alternativo, sem fiscalização da prefeitura, sem frequência, e com valor elevado 

(R$7,00 por pessoa em cada viagem) (Figura 4.10). O transporte para o centro de Floresta é 

ainda mais complicado, necessitando que o morador se desloque até a BR para então esperar 

um transporte alternativo que funciona nas condições já mencionadas. 

 

Figura 4.10: Transporte coletivo utilizado pelos moradores das agrovilas para se 

deslocar até a área urbana do município de Petrolândia. 

 
Fonte: Maiara Melo, janeiro de 2014. 

 

A fim de caracterizar melhor a situação vivenciada pelos agricultores no PI Icó 

Mandantes serão descritas a seguir as agrovilas situadas nos blocos 3 e 4. Optou-se por esta 

caracterização mais detalhada, com a utilização de registros fotográficos, pois apesar da 

tendência de inúmeros trabalhos encontrados na literatura descreverem o perímetro como 

homogêneo as agrovilas dos dois blocos apresentam diferenças consideráveis, gerando 

inclusive problemas para os agricultores. 

 

Agrovilas do Bloco 3 

A agrovila 1 é a agrovila mais distante do acesso feito pela  BR 426, além de não possuir 

acesso asfaltado e apresentar iluminação bastante precária a noite, gerando inúmeras 

reclamações sobre a segurança no local, semelhante a agrovila 5 que apresenta as mesmas 

problemáticas.  
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Só existem postos comunitários de saúde nas agrovilas 1 e 6, e a frequência médica é 

irregular gerando dificuldade no atendimento da população do perímetro irrigado. 

A agrovila 2 apresenta um diferencial das outras por ter rua principal asfaltada com 

canteiro central onde são cultivadas plantas nativas oferecendo aspecto mais agradável a 

localidade. Já a agrovila 3 é considerada por muitos residentes do perímetro como uma das 

agrovilas mais bem sucedidas do bloco 3.  A agrovila 3 possui vários estabelecimento 

comerciais como mercados e loja de produtos agropecuários, que possui assistência técnica para 

seus consumidores. 

A agrovila 4 possui uma característica peculiar, pois por possuir lotes agrícolas em suas 

proximidades (alguns são localizados ao final da rua principal) e pelo recolhimento de 

embalagens de agrotóxicos ser bastante irregular (não há periodicidade) há embalagens de 

agrotóxicos espalhadas pela agrovila, como pode ser observado na figura 4.11. Quando esta 

pesquisa foi realizada a agrovila 6 estava com a rua principal em processo de calçamento (em 

2014). 

Figura 4.11: Embalagens de agrotóxicos sem 

destinação adequada nas proximidades da 

Agrovila 4 do Bloco 3 

 
Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

A agrovila 7 não possui rua principal asfaltada e foi a que apresentou seus equipamentos 

estruturais mais danificados. Os postes e o telefone público estavam com marcas de pichação, 

e a parada de transporte coletivo encontra-se danificada e sem pintura. 

A agrovila 8 não possui calçamento em sua rua principal, apresentando diversos 

problemas de drenagem com acúmulo de água na rua (Figura 4.12). A problemática da falta de 

coleta de resíduos sólidos pode ser observada nas ruas, onde os resíduos são depositados a céu 

aberto (Figura 4.13). 

  



111 

 

 

Figura 4.12: Problemas de drenagem na rua 

principal da Agrovila 8 do Bloco 3 

Figura 4.13: Resíduos sólidos depositados 

de maneira inadequada na Agrovila 8 do 

Bloco 3 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

De acordo com dados dos moradores dos perímetros e dos técnicos da Plena, a agrovila 

10 também é bastante diferenciada, apesar de não possuir seu acesso asfaltado. Possui um 

restaurante, um posto de gasolina (Figura 4.14), uma loja de produtos agropecuários (Figura 

4.15). 

 

 

Figura 4.14: Estabelecimento comercial de 

produtos agrícolas na Agrovila 10 do Bloco 3 

Figura 4.15: Posto de combustível em 

construção na agrovila 10 do Bloco 3. 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

Um quadro resumo das características das agrovilas do bloco é apresentado abaixo: 
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Quadro 4.16: Resumo da infraestrutura das agrovilas do bloco 3 

Bloco 3 

Equipamentos de infraestrutura Agr. 1 Agr. 2 Agr. 3 Agr. 4 Agr. 5 Agr. 6 Agr. 7 Agr. 8 Agr. 9 Agr. 10 

Equipamentos instalados pela CHESF 

Escola Municipal x x x x x x x x x x 

Posto de saúde x     x     

Abrigo para transporte público x x x x x x x x x x 

Estação de Tratamento de Água x x x x x x x x x x 

Iluminação pública x x x x x x x x x x 

           

Equipamentos instalados posteriormente 

Igreja x x    x  x (2) x  

Restaurante   x       x 

Posto de combustível          x 

Telefone público x x x x x x   x (2) x 

Loja de produtos agropecuários   x       x 

Acesso asfaltado  x  x     x  

Espaço para atividades de lazer (campo / quadra)   x     x   

Fonte: Elaborado pela autora, 2015
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Agrovilas do Bloco 4 

 

Quando comparada as outras agrovilas, a agrovila 1 do bloco 4 é a que possui a melhor 

estrutura de lazer com uma quadra poliesportiva com proteção lateral e iluminação (Figura 4.16) 

e uma igreja.  Dentre os estabelecimentos comerciais destaca-se a presença da única borracharia 

do perímetro, que serve para moradores dos dois blocos. A agrovila 3 não possui rua principal 

com calçamento, o que ocasiona diversos problemas de drenagem dificultando o acesso dos 

moradores as suas casas, como também a escola municipal localizada na área (Figuras 4.17). 

 

Figura 4.16: Quadra para prática de esportes 

na Agrovila 1 Bloco 4 

Figura 4.17: Problemas de drenagem na 

Agrovila 3 do Bloco 4 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

Na agrovila 4 muitos moradores alegaram apresentar problemas de saúde relacionados 

ao tratamento inadequada da água na ETA que é proveniente de poço artesiano. Outro fator 

preocupante é que o  posto comunitário de saúde localizado na agrovila 5 encontrava-se 

desativado em todas as visitas realizadas de 2011 a 2014. 

A agrovila 6 possui funcionamento diferente das outras por estar localizada no 

município de Floresta, no lado esquerdo da BR 426 (Todas as outras agrovilas situam-se do 

lado esquerdo sentido Petrolândia – Floresta) e estar localizada em área de administração militar 

(Figura 4.18).   A água utilizada para abastecimento na comunidade é proveniente de poço 

artesiano profundo perfurado pelo exército, que de acordo com os residentes na agrovila, possui 

água é de melhor qualidade do que a disponibilizada pela ETA das demais agrovilas. O 

comercio desta agrovila é bastante dinamizado, influenciado pela demanda dos militares 

oferecendo, sobretudo pequenos serviços de alimentação. Dentre os problemas mais comuns 

relatados pelos moradores destacam-se a prostituição de adolescentes e pequenos furtos que 

ocorrem na localidade e não foram relatados em outras agrovilas, além da infraestrutura precária 

da escola (Figura 4.19). 
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Figura 4.18: Acesso a agrovila 6 do Bloco 

4. 

 

Figura 4.19: Escola administrada pela 

prefeitura de Floresta na agrovila 6 do Bloco 4 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

 

Um quadro resumo das características das agrovilas do bloco 4 é apresentado abaixo. 

 

Quadro 4.17: Resumo da infraestrutura das agrovilas do bloco 4  

Bloco 4 

Equipamentos de infraestrutura Agr. 

1 

Agr. 

2 

Agr. 

3 

Agr. 

4 

Agr. 

5 

Agr. 

6 

Equipamentos instalados pela CHESF 

Escola Municipal x x x x x x 

Posto de saúde x   x x  

Abrigo para transporte público x x x x x x 

Estação de Tratamento de Água x x x x x x 

Iluminação pública x x x x x x 

       

Equipamentos instalados posteriormente 

Igreja x x x (2)    

Restaurante       

Posto de combustível       

Telefone público x x x x x x 

Loja de produtos agropecuários       

Acesso asfaltado x x    x 

Espaço para atividades de lazer (campo / 

quadra) 

x x     

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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5. ANÁLISE DOS ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DE PERÍMETROS 

PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO DE BASE FAMILIARNO SEMIÁRIDO 

 

A proposta deste capítulo é realizar uma análise dos aspectos legais e institucionais 

aplicáveis aos perímetros públicos de irrigação de base familiar localizados no Semiárido 

Nordestino. Para isso, primeiramente foi realizado um histórico das principais políticas públicas 

voltadas para a região Semiárida e uma análise mais específica das principais políticas públicas 

federais aplicáveis a agricultura irrigada de base familiar no Semiárido: a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional, a Política Nacional de agricultura familiar e empreendimentos 

familiares rurais, e a Política Nacional de Irrigação. Com relação as questões ambientais, são 

apresentadas a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Nesta mesma perspectiva foram analisadas as políticas do estado de Pernambuco 

aplicadas a agricultura e meio ambiente bem como a interação entre as legislações citadas 

anteriormente. 

 

5.1 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEMIÁRIDO BRASILEIRO  

A descrição das principais políticas públicas destinadas ao Semiárido Brasileiro é 

necessária para auxiliar a compreensão da atuação do Estado nesta região e subsidiar e 

formulação de novas formas de ação considerando além das dimensões econômica e social, as 

demais dimensões da sustentabilidade. Nesse sentido, serão descritas de maneira breve, as 

principais políticas públicas destinadas a região. 

Segundo a Winrock Internacional (2000) ações oficiais de combate à pobreza rural do 

Nordeste podem ser categorizadas de acordo com cinco fases que refletem a transição do 

pensamento de combate à seca, a convivência com o semiárido e a busca pela sustentabilidade 

(Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1: Fases de ações oficiais de combate à pobreza rural do Nordeste 

Fase Características 

Hidráulica   que se inicia no começo do século XX e se estende até a década de 50, 

caracterizada pela construção de açudes e por um discurso político a 

favor da irrigação (IOCS, IFOCS, DNOCS); 

Transição para o 

desenvolvimento  

tem início ainda durante os anos 40 (CHESF, CVSF) e se estende até 

1959; 

Modernização 

reformista  

marcada por um processo pioneiro de planejamento regional, 

emergência da questão regional ou da questão Nordeste (início da ação 

da SUDENE); 

Modernização 

conservadora  

Vai de 1964 a 1985, na qual as secas voltam a ser encaradas como um 

dos determinantes principais da pobreza regional. É a fase do 

desenvolvimento rural integrado, quando os programas mais 

importantes foram, numa primeira fase, o Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(POLONORDESTE) e em seguida, o Projeto Nordeste e o Programa 

de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP); as ações voltam a ser 

centralizadas no Governo Federal; 

Desenvolvimento 

sustentável  

É o modelo dos anos 90, fundado nas idéias de descentralização, 

participação e privatização; o caráter social é substituído por outro, de 

cunho mais econômico 

Fonte: Winrock Internacional (2000) apud FEITOSA et al (2014) 

 

De acordo com Paes (2009) a primeira fase de ação no Semiárido data dos períodos 

colonial e imperial, onde havia a ausência de ações governamentais sistemáticas. As ações do 

governo limitavam-se a distribuição de alimentos no período das secas.  Uma das principais 

contribuições deste período foi a criação em 1856 de uma comissão científica para estudar e 

propor soluções para os problemas da região. Após este período tem início à fase conhecida 

como hidráulica ou de concepção de engenharia, onde foram frequentes as ações para o 

aumento da oferta de água, como a construção de reservatórios. 

Estas ações eram viabilizadas a partir de 1909 pelo IOCS, criado pelo Decreto Federal 

nº7.619 de 21 de outubro de 1909. Em 1919 por meio do decreto Federal nº 13.687, esta 

instituição foi transformada na Inspetoria Federal de Obras contra as secas (IFOCS).  

Finalmente em 1945 o IFOCS foi transformado no Departamento Nacional de Obras contra as 
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Secas (DNOCS) por meio do Decreto  lei nº 8.846 de 28 de dezembro de 1945, que em 1963 

foi transformada em autarquia federal (Lei nº 4.229 de 1 de junho de 1963). 

Durante este período, conforme afirma Hirschman (1965) as ações emergenciais contra 

as secas eram compostas por 4 ações: Formação de frentes de trabalho, distribuição de 

alimentos nos períodos mais críticos, distribuição de água por meio de carros pipa e o crédito 

emergencial. 

Segundo Malavasi e Queiroz (2003) acreditava-se, inicialmente, que o desenvolvimento 

do Nordeste se daria na medida em que a seca fosse combatida. Consoante já demonstrado, há 

um equívoco básico de concepção, pois a seca não se combate, uma vez que é um fenômeno 

climático muito comum nas regiões semiáridas do mundo (CARVALHO, 2009). 

Nesse sentido, em 1942, o Ministro da Agricultura –Apolônio Salles - destinou recursos 

para a implantação do Núcleo Colonial de Petrolândia, que foi o primeiro empreendimento 

público de irrigação do Nordeste (FEITOSA, et al 2014). 

Segundo Paes (2009): 

“Na Constituição Federal de 1934, foi inserido um artigo que tornou 

obrigatória a destinação de 4% da receita tributária federal para a 

“defesa contra os efeitos das secas” no Nordeste. [...] Na Constituição 

de 1946 este artigo foi reintroduzido de forma diferente, onde o 

percentual foi reduzido para 3%, devido a destinação de 1% ao 

desenvolvimento do Vale do São Francisco. Com isso as intervenções 

públicas no Nordeste se voltam para o desenvolvimento do Vale do São 

Francisco, quando foi priorizado o aproveitamento do potencial para 

geração de energia, como alternativa ao problema da deficiência 

energética surgido com o processo de industrialização e o 

aproveitamento do potencial dos recursos hídricos para irrigação.” 

 

Nesse sentido criou-se a CHESF por meio do decreto lei nº 8.031 de 3 de outubro de 

1945, e da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) através da lei nº541 de 15 de dezembro 

de 1948. 

A partir da década de 1950, junto a fase hidráulica, citada anteriormente, inicia-se 

também uma “solução econômica” com a criação do BNDES em 1952. Em 1958 o Relatório 

do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) , elaborado sob a 

orientação de Celso Furtado apresentou a primeira análise teórica das desigualdades regionais 

no Brasil, evidenciando questões necessárias para o desenvolvimento do Nordeste. 

 A Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959 

considerou o desenvolvimento do Nordeste de forma muito mais abrangente e dependente de 

muitas variáveis, sendo que uma das ações iniciadas previa o estímulo a estudantes do interior 

do Nordeste para seguirem diferentes cursos de graduação nas principais capitais do Nordeste 

e depois, e criar a possibilidade deles voltarem para seus locais de origem. A política foi 
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interrompida nos dois primeiros anos. Outra ação da SUDENE foi a criação do Grupo de 

Irrigação do São Francisco (GISF), que, ao lado de Departamentos do Órgão e com ajuda da 

FAO, efetuou, na década de 60, o levantamento dos solos irrigáveis no Submédio São Francisco 

(CARVALHO, 2009). 

Em 1967 a CVSF foi extinta e criou-se a Superintendência do Vale do São Francisco 

(SUVALE) por meio do decreto lei nº292 de 28 de fevereiro de 1967, que a partir de 1974 foi 

transformada na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), 

através da lei federal nº 6.088 de 16 de julho de 19747. Atualmente denominada Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, cuja atuação passou a priorizar a 

agricultura irrigada, colaborando com a SUDENE na criação de condições para o 

estabelecimento de vários perímetros de irrigação no Vale do São Francisco (CARVALHO, 

2009). 

A política de irrigação como uma estratégia de intervenção governamental  só foi 

seriamente considerada a partir de fins da década de 1960 (MAFFEI, 1986, p.20). A partir deste 

período foram criados vários programas de incentivo ao desenvolvimento regional (Quadro 

5.2), sobretudo com apoio a irrigação. 

 

Quadro 5.2: Programas Especiais de Desenvolvimento Rural Integrado – PDRI voltados para o 

Semiárido. 

ANO PROGRAMA OBJETIVO 

1968 GEIDA – Grupo Executivo 

de Irrigação para o 

Desenvolvimento Agrícola  

Formulou o programa plurianual de irrigação (PPI) e relacionou as 

áreas objeto de intervenção. O modelo proposto foi materializado nas 

experiências pioneiras de Bebedouro e Morada Nova, cujo projeto foi 

transferido pela SUDENE ao DNOCS, a quem coube a sua 

implantação. 

1970 PIN – Programa de 

Integração Nacional 

Financiar o plano de obras de infraestrutura nas regiões compreendidas 

nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM e promover sua 

integração à economia nacional. Com os recursos do PIN, as iniciativas 

no campo da agricultura mudaram consideravelmente. 

1971 PROTERRA – Programa de 

Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agroindústria do 

Norte e Nordeste 

Promover o mais fácil acesso do homem a terra; criar melhores 

condições de emprego de mão de obra e fomentar a agroindústria nas 

regiões compreendidas nas áreas de atuação da SUDAM e da 

SUDENE. 

1971 PROVALE – Programa 

Especial para o Vale do São 

Francisco 

Estimular o desenvolvimento da agricultura irrigada no Vale do São 

Francisco 

1974 POLO NORDESTE – 

Programa de 

Desenvolvimento de Áreas 

Integradas do Nordeste  

Promover o desenvolvimento e a modernização das atividades 

agropecuárias de áreas prioritárias do Nordeste. Orientava-se para a 

solução de problemas nos subsetores de produção e comercialização 

agrícola, oferta de serviços agrícolas (pesquisa, assistência técnica e 

crédito) e infraestrutura no meio rural. 

1974 Sistema FINOR Instituição, pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de Dezembro de 1974, 

dos Fundos de Investimento do Nordeste (FINOR) e da Amazónia 

(FINAM). 

                                                 
7 A Lei Federal nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000 ampliou a área de atuação da CODEVASF também para o 

Vale do Parnaíba. 
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1976 PROJETO SERTANEJO – 

Programa Especial de Apoio 

ao Desenvolvimento da 

Região Semiárida 

Fortalecer a economia de pequenas e médias unidades de produção 

agropecuárias localizadas no Semiárido nordestino, tornando-as mais 

resistentes as secas. O projeto Sertanejo representou um contraponto 

ao Polo Nordeste, tendo suas ações orientadas para as áreas mais 

afetadas pelas secas e seu público qualificado por pequenos e médios 

proprietários. 

1979 PROHIDRO – Programa de 

Aproveitamento dos 

Recursos Hídricos 

Foi criado para dar solução aos problemas de escassez de oferta de 

recursos hídricos para diferentes usos. O PROHIDRO foi destinado a 

suprir lacunas observadas em programas como o Polo Nordeste, o 

Projeto Sertanejo e o Programa de Irrigação no tocante a 

disponibilidade de recursos hídricos. 

1983 PAPP – Programa de Apoio 

ao Pequeno Produtor 

No âmbito do Polo Nordeste foi definida estratégia de 

desenvolvimento rural para pequenos produtores que visa a permitir 

que cada família possa tornar-se economicamente auto sustentável e, 

ao mesmo tempo, propiciar a todas elas acesso a condições adequadas 

de educação, saúde e saneamento. A estrutura central dessa nova 

concepção foi o PAPP. Ao eleger esses segmentos o PAPP se 

distinguia do Polo Nordeste por não envolver ações de infraestrutura 

rural. 

1986 PROINE – Programa de 

irrigação do Nordeste 

Concebido para impulsionar a agricultura irrigada no Nordeste. 

Representou um avanço do ponto de vista institucional administrativo, 

porque introduziu novos conceitos sobre projetos de irrigação. 

Realizou também um importante trabalho de levantamento e avaliação 

dos recursos naturais para irrigação. 

Fonte: Adaptado de  CARVALHO, 1994 apud PAES (2009) 

 

Estas ações foram importantes, sobretudo para aprimorar a infraestrutura de áreas do 

Semiárido, contudo foram insuficientes e marcadas por questões políticas. Aliado a isso, a partir 

da segunda metade da década de 1960 os recursos financeiros destinados a SUDENE foram 

diminuídos (PAES, 2009, p.78) dificultando ainda mais as ações locais. 

A partir da década de 1970, o Ministério da Agricultura reformulou o sistema de 

pesquisa e criou uma Unidade para dedicada ao Semiárido, o Centro de Pesquisa Agropecuária 

para o Trópico Semiárido (CPATSA) (CARVALHO, 2009).Além disso, a autora, salienta que 

a partir de 1982, novos atores sociais e políticos entraram em cena com um discurso afirmativo 

da possibilidade de um desenvolvimento sustentável no semiárido brasileiro, como a 

EMBRAPA e EMATER, que elaboraram proposta de convivência do homem com a seca, de 

agroecologia e de tecnologias alternativas. 

Em 2001 a SUDENE foi extinta por meio da Medida Provisória n° 2.156-5/2001, 

e foi criada a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) pela Medida Provisória Nº 

2.146-1/2001. Em 2007 ocorreu a recriação da SUDENE e extinção da ADENE por meio da Lei 

Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007. 

Além das ações específicas para irrigação, ações governamentais voltadas para o 

Semiárido, devido aos problemas socioeconômicos e ambientais historicamente conhecidos, 

são frequentes nesta região (Quadro 5.3). 

http://www.integracao.gov.br/fundos/fundos_fiscais/legislacao/mp_2146_1.htm
http://www.integracao.gov.br/fundos/fundos_fiscais/legislacao/mp_2146_1.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Complementar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Complementar
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Quadro 5.3: Principais ações governamentais voltadas para o Semiárido 

Enfoque 

Prioritário 

Ano Ação Objetivo 

Ambiental 

 

 

1995 Projeto Áridas Identificar uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o Semiárido brasileiro 

2003 P1MC – Programa um milhão de 

cisternas 

Iniciativa que objetiva garantir o acesso de um milhão de famílias a equipamentos de captação e 

armazenamento de água da chuva para o consumo humano 

2003 Programa de Desenvolvimento 

Integrado e Sustentável do Semiárido 

- CONVIVER/MI 

Contribuir com a sustentabilidade de atividades econômicas para a inserção produtiva da população a partir 

de ações de desenvolvimento regional que visam à dinamização de arranjos, setores e cadeias produtivas 

regionais, articuladas com as ações de implantação de infraestrutura hídrica. 

2004 Projeto Cenários para o Bioma 

Caatinga 

Primeira etapa do ZEE da região Nordeste, representa uma importante fonte de informações para subsidiar 

a formulação e implementação de ações para o desenvolvimento sustentável na Caatinga. 

2004 PRSF - Programa de Revitalização do 

São Francisco 

Visa implantar uma política de desenvolvimento na bacia com sustentabilidade socioambiental 

2005 Projeto de Gestão Ambiental Rural – 

GESTAR/MMA;  

Difundir e consolidar o desenvolvimento rural sustentável e a justiça ambiental, por meio de ações de 

motivação, capacitação e engajamento das comunidades, em busca da melhoria da qualidade ambiental e 

das condições de vida nos territórios onde atua 

2007 P1+2 – Programa uma terra e duas 

águas 

Objetiva além da captação da água de chuva para consumo humano, a utilização sustentável da terra e o 

manejo adequado dos recursos hídricos para produção de alimentos, promovendo a segurança alimentar e a 

geração de renda. 

 

 

 

 

 

Social 

1993 Ação da Cidadania contra a Fome e a 

Miséria e pela Vida 

Formação de comitês de solidariedade e combate à fome. Considerado como o embrião de uma Política 

Nacional de Segurança Alimentar. 

1996 Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil -PETI  

Lançado pelo Ministério da Previdência e Assistência social, o PETI repassa aos Estados e municípios 

recursos para o pagamento de bolsas e para manutenção de jornadas escolares ampliadas com o objetivo de 

retirar crianças do trabalho e mantê-las na escola. Inicialmente este programa contemplou 3 estados: PE, BA 

e MS (BRASIL, 2004). 

2003 Programa Fome Zero Objetivava garantir a segurança alimentar e nutricional  buscando a inclusão social 

2003 Bolsa Família Programa de transferência direta de renda, com deposito mensal de valores dependentes do tamanho da 

família, da idade dos seus membros e da sua renda. O programa ajuda a garantir o direito à alimentação, à 

saúde e à educação para a parcela mais vulnerável da população, 

2003 Programa Construção de Cisternas Financia a construção de cisternas de placas de cimento. Trata-se de uma tecnologia simples e de baixo 

custo, na qual a água da chuva é captada do telhado por meio de calhas e armazenada em um reservatório 

de 16 mil litros, capaz de garantir água para atender uma família de cinco pessoas em um período de estiagem 

de aproximadamente oito meses. 

2003 Programa de Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar - PAA 

Possui como finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para 

isso, o Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os 

destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede 

socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e 

filantrópica de ensino. 

 2009 Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) 

A Lei n° 11.947/2009 determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE para  

alimentação escolar, na compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 
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suas organizações, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas 

e comunidades quilombolas. 

 

Econômico 

1994 PROVAP - Programa de Valorização 

da Pequena Produção Rural 

Programa que operava basicamente com recursos do BNDES, foi o precursor do PRONAF. Representou 

uma política de transição em direção a uma política pública diferenciada por categorias de 
produtores rurais. 

1996 Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar - PRONAF  

Destina-se a promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos de produção, 

visando à elevação da renda da família produtora rural. O programa é baseado no apoio financeiro a 

atividades agropecuárias ou não-agropecuárias, para implantação, ampliação ou modernização da estrutura 

de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas, de acordo com projetos específicos.  

2003 Programa Luz para todos O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobras e executado 

pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural em parceria com os governos 

estaduais. O objetivo do programa é acabar com a exclusão elétrica no país com a meta de levar o acesso à 

energia elétrica, gratuitamente. 

 

2006 

 

Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas 

do Nordeste Setentrional - PISF 

DE acordo com a Agência Nacional de Águas, a integração do rio São Francisco às bacias dos rios 

temporários do Semi-árido será possível com a retirada contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a 1,4% 

da vazão garantida pela barragem de Sobradinho (1850 m³/s) no trecho do rio onde se dará a captação. Este 

montante hídrico será destinado ao consumo da população urbana de 390 municípios do Agreste e do Sertão 

dos quatro estados do Nordeste Setentrional. O projeto é de responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional, destinado a assegurar a oferta de água, em 2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, 

médias e grandes cidades da região semi-árida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. 

2006 Programa de Organização Produtiva 

de Comunidades – PRODUZIR/MI 

tem por objetivo combater a situação de desemprego e subemprego em comunidades de baixa renda, situadas 

nos territórios considerados prioritários pela PNDR. O foco do Produzir é a capacitação profissional e a 

organização produtiva dos membros destas comunidades, em sintonia com arranjos produtivos locais 

identificados como geradores de oportunidades de emprego e renda, em especial aqueles apoiados, de 

alguma forma, por programas do governo federal 

2007 Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC  

Teve a primeira fase iniciada em 2007 e a segunda em 2011.  O programa objetiva o planejamento e execução 

de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas em PAES (2009) ; CARVALHO (2009);  e legislações específicas 
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Além destas, outra importante ação foi a criação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) que será discutida adiante e do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (PDSA) em 2005 que constituiu o primeiro plano 

específico para essa região 

As informações sobre políticas públicas e aspectos históricos relacionados ao Semiárido 

descritos até esta etapa buscaram elencar os esforços governamentais para esta região. A partir 

deste relato optou-se por realizar uma análise mais pormenorizada de 3 políticas nacionais 

específicas: (i) Política Nacional de Desenvolvimento Regional; (ii) Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos familiares rurais; (iii) Política Nacional de Irrigação. 

Estas legislações foram escolhidas por entender-se que, na esfera federal, são aquelas que 

podem influenciar mais diretamente a agricultura irrigada em áreas Semiáridas. Posteriormente 

serão discutidas a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e  analisadas as interações entre estas políticas e sua aplicação no Semiárido. 

 

5.2 POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

  O histórico de desigualdade regional historicamente consolidada no Brasil é visível 

sobretudo ao evidenciar-se os dados da região Nordeste que concentra 28% da população 

brasileira, mas responde por apenas 13% do Produto Interno Bruto. O PIB per capita desta 

região é menos da metade da média nacional e quatro vezes menor que o de São Paulo. Como 

consequência, o Nordeste concentra 53% dos analfabetos e 59,1% da população extremamente 

pobre do País (BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, a proposta da primeira etapa da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR I) em 2003, representou um amplo esforço de retomada da 

importância do planejamento no País, na tentativa de reduzir as desigualdades  a partir de uma 

política pública. Esta política foi institucionalizada em 2007 por meio do Decreto Federal 

nº6.047 de 22 de fevereiro de 2007, com dois objetivos primordiais: reverter a trajetória das 

desigualdades regionais e explorar os potenciais endógenos da diversa base regional brasileira. 

Esta política afirma que suas estratégias devem ser convergentes com os objetivos de 

inclusão social, de produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade econômica, 

representando um importante avanço no sentido de apontar pautas comuns a outras legislações.  

Ações importantes desempenhadas no âmbito desta Política foram a reestruturação de 

órgãos como a SUDENE e articulação da política regional com a ação de órgãos setoriais 

federais, com o setor produtivo e a sociedade civil. Considerando as carências sociais, o 

Semiárido foi apontado dentro desta política como área prioritária para ação. No Semiárido, a 
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atuação do Ministério da Integração Nacional no âmbito da PNDR deram-se por meio do 

Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido (CONVIVER), existente 

anteriormente a PNDR. Esse programa absorveu o Programa de Organização Produtiva de 

Comunidades (PRODUZIR) que vigorava anteriormente.  

Os principais instrumentos destinados ao Nordeste são: Plano Macrorregional de 

Desenvolvimento para o Nordeste/Semi-árido; Programa do Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Semi-Árido; Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional;  o Fundo 

Constitucional de Financiamento da região Nordeste - FNE e o Fundo de Desenvolvimento do 

Nordeste – FDNE. 

Contudo, apesar dos avanços alcançados desde então, a PNDR não logrou ainda 

alcançar um status de Política de Estado, nem de construir o consenso político e federativo 

necessários para promover o salto de qualidade que o enfrentamento da questão regional no 

Brasil exige (BRASIL, 2012). 

Por este motivo, a intenção de revisar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR) foi enunciada formalmente no final do ano de 2010, em documento publicado pelo 

Ministério da Integração Nacional (MI). A partir de 2012, esse processo teve continuidade com 

a realização da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (I CNDR), concluída em 

Brasília em março de 2013. A Conferência propôs um amplo debate nacional para a elaboração 

de princípios e diretrizes para uma nova Política, visando elevá-la a uma posição de maior 

destaque junto ao planejamento governamental (CARGNIN, 2014).  

Ainda está em curso o processo de criação da Nova Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional, visando garantir uma política mais eficaz. Neste processo Estão 

sendo elaborados e discutidos textos de referência que já contém alguns indicativos que virão 

na nova Política.  Os textos de referência tem apresentado que os princípios da PNDR em geral, 

deverão ser os que têm norteado o conjunto dos Planos Nacionais (de Educação, Saúde, 

Saneamento Básico, etc.), assim como outras políticas públicas federais de promoção do 

desenvolvimento socioeconômico: Transparência nos objetivos, nos processos e resultados; 

Monitoramento e avaliação das políticas; Competitividade-equidade; Participação da sociedade 

civil; Respeito e valorização da diversidade territorial e do meio ambiente; Combinação entre 

políticas “de baixo para cima” e políticas “de cima para baixo”, e atenção às políticas 

transversais; Parceria público-privada; e respeito aos princípios e pactos federativos, a fim de 

possibilitar a participação efetiva das várias escalas de governo na execução da PNDR. 

Embora o processo de revisão da Política ainda esteja ocorrendo acredita-se que avanços 

já podem ser observados. Ao estabelecer uma estrutura organizacional bem definida e eixos 
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prioritários de ação a Nova PNDR procura delimitar melhor o seu lócus de atuação e criar 

mecanismos de executar suas atribuições de maneira mais direta. 

 

5.3 POLÍTICA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDIMENTOS 

FAMILIARES RURAIS  

De acordo com o artigo 3º da Lei Federal nº11.326/ 2006 que estabelece diretrizes para a 

formulação da Política Nacional de Agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, 

considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 

meio rural e atende simultaneamente, aos requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 

forma definida pelo Poder Executivo 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família. 

O artigo 4º desta política defende que a descentralização é um princípio que deve ser 

atendido.  Esta legislação reconhece que a agricultura familiar deve ser atendida por políticas 

permanentes nas mais diversas áreas. Destaca-se que ter atenção permanente de políticas 

públicas não torna os agricultores familiares permanentemente dependentes, mas sim fornece 

meios para que eles alcancem sua autonomia.  

Estratégias do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) destinadas ao 

desenvolvimento rural estão ancoradas na promoção de ações que destacam: o combate à 

pobreza rural; a criação de novas oportunidades de trabalho e renda para as pessoas do campo; 

e o fortalecimento da identidade das comunidades rurais. A implementação de tais ações é 

viável pelas parcerias promovidas entre os órgãos governamentais, a sociedade civil, as ONG’s 

e o setor privado (CARVALHO, 2009). 

O MDA, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), iniciou, em 

2003, o processo de conformação de territórios rurais, promovendo a criação dos órgãos 

colegiados como a Comissão de Instalação das Ações Territoriais (CIAT) e o Colegiado de 

Desenvolvimento Territorial (CODETER) e, incentivando e fortalecendo os Conselhos 

Estaduais de Desenvolvimento Rural (CEDR’s) e os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (CMDR’s). O Decreto Federal n.º 4.854, de 8 de outubro de 2003, 
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institui o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), como órgão 

colegiado integrante do MDA, com voz e voto nas Comissões Temáticas que têm por foco de 

planejamento e gestão o Território Rural. Essa política territorial ampara-se nos aspectos: 

organização e participação da sociedade civil, através da formação de redes sociais territoriais 

de formação e capacitação e o fortalecimento institucional. Assim, o ordenamento, territorial 

nos moldes do MDA tem implicado em uma redefinição das funções e competências do Estado 

em relação às populações rurais e, em especial, ao conceito de agricultura familiar 

(CARVALHO, 2009).  

Dentre os principais programas de apoio à agricultura familiar está o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Criado em 1995, o programa se propõe a 

fortalecer a agricultura familiar como categoria social, mediante apoio financeiro 

(financiamento para custeio e investimento de atividades agrícolas), capacitação e apoio à 

infraestrutura social e econômica dos territórios rurais fortemente caracterizados pela 

agricultura familiar. Embora seja um programa amplo, os maiores avanços estiveram 

concentrados na área do crédito (custeio e investimento) (PERONDI, SCHNEIDER, e 

BONATO, s/d). 

Do ponto de vista operacional, o PRONAF apresenta, atualmente, quatro grandes linhas 

de atuação, a saber: a) Crédito de custeio e investimento destinado às atividades produtivas 

rurais; b) Financiamento de infraestrutura e serviços a municípios de todas as regiões do país, 

cuja economia dependa fundamentalmente das unidades agrícolas familiares; c) Capacitação e 

profissionalização dos agricultores familiares através de cursos e treinamentos aos agricultores, 

conselheiros municipais e equipes técnicas responsáveis pela implementação de políticas de 

desenvolvimento rural; d) Financiamento da pesquisa e extensão rural visando a geração e 

transferência de tecnologias para os agricultores familiares (SCHNEIDER, SILVA, 

MARQUES, 2004). 

Os mesmos autores, afirmam que em relação à delimitação do público-alvo, o programa 

atende especificamente os agricultores familiares, caracterizados a partir dos seguintes critérios: 

a) Possuir, pelo menos, 80% da renda familiar originária da atividade agropecuária; 

b) deter ou explorar estabelecimentos com área de até quatro módulos fiscais (ou até 6 

módulos quando a atividade do estabelecimento for pecuária); 

c) explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; 

d) utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo, no entanto, manter até dois 

empregados permanentes; 

e) residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo; 

f) possuir renda bruta familiar anual de até R$ 60.000,00. 
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Apesar de ter criação anterior a Política Nacional de Agricultura familiar e 

empreendimentos familiares rurais, o Pronaf é um dos instrumentos mais consolidados que 

garante o aplicação da política de agricultura familiar.  

De acordo com o enquadramento do agricultor familiar, o Pronaf adota condições de 

taxas de juros diferenciadas em seus 17 grupos, destinados pra tipologias de projetos 

diferenciados (ANEXO A).  

 

5.4 POLÍTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO 

 

A Lei Federal nº 12.787/2013 institui a Política Nacional de Irrigação. A mesma 

legislação considera projeto de irrigação o sistema planejado para o suprimento ou a drenagem 

de água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e 

qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo 

de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água. Os objetivos principais 

desta política são: O incentivo a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em 

bases ambientalmente sustentáveis; a redução dos riscos climáticos inerentes à atividade 

agropecuária, principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas;  o 

desenvolvimento local e regional, com prioridade para as regiões com baixos indicadores 

sociais e econômicos;  e a contribuição para o abastecimento do mercado interno de alimentos, 

de fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para 

exportação;  

Os princípios que norteiam a Política de irrigação nacional, são: 

 uso e manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à irrigação;  

 integração com as políticas setoriais de recursos hídricos, de meio ambiente, de energia, 

de saneamento ambiental, de crédito e seguro rural e seus respectivos planos, com prioridade 

para projetos cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos;  

 articulação entre as ações em irrigação das diferentes instâncias e esferas de governo e 

entre estas e as ações do setor privado;  

 gestão democrática e participativa dos Projetos Públicos de Irrigação com infraestrutura 

de irrigação de uso comum, por meio de mecanismos a serem definidos em regulamento;  

 prevenção de endemias rurais de veiculação hídrica.  

 

Visando a efetivação da Política Nacional de Irrigação e a melhoria da prática de 

irrigação, este diploma legal descreve nove instrumentos (Quadro 5.4). 
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Quadro 5.4: Descrição dos instrumentos da Política Nacional de Irrigação 

Instrumento da 

Política Nacional de 

Irrigação 

Descrição 

Planos e Projetos de 

Irrigação;  

Devem orientar o planejamento e a implementação da Política Nacional de Irrigação. 

Deve conter: diagnóstico das áreas com aptidão para agricultura irrigada; 

hierarquização de regiões ou bacias hidrográficas prioritárias para a implantação de 

projetos públicos de agricultura irrigada; levantamento da infraestrutura de suporte à 

agricultura irrigada; e indicação das culturas e dos sistemas de produção, dos métodos 

de irrigação e drenagem a serem empregados e dos arranjos produtivos. 

Sistema Nacional de 

Informações sobre 

Irrigação;  

Sistema destinado a coleta, processamento, armazenamento e recuperação de 

informações referentes à agricultura irrigada. 

Incentivos fiscais, o 

crédito e o seguro rural 

Os projetos públicos e privados de irrigação poderão receber incentivos fiscais, que 

observará as regiões com os mais baixos indicadores de desenvolvimento social e 

econômico, bem como as consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional. 

Além disso, o crédito rural privilegiará a aquisição de equipamentos de irrigação mais 

eficientes no uso dos recursos hídricos, a modernização tecnológica dos 

equipamentos em uso e a implantação de sistemas de suporte à decisão para o manejo 

da irrigação.  

Formação de recursos 

humanos  

A formação e a capacitação de recursos humanos será incentivada por meio da 

educação superior e tecnológica, voltadas para o planejamento, a gestão e a operação 

da agricultura irrigada. 

Pesquisa científica e 

tecnológica 

As instituições públicas participantes do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, 

poderão dar prioridade à implementação de projetos de pesquisa e transferência de 

tecnologia em agricultura irrigada.  

Assistência técnica e a 

extensão rural 

O poder público deve garantir ao agricultor irrigante familiar assistência técnica e 

extensão rural, em projetos públicos e privados de irrigação. Estas ações devem ser 

articuladas com Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração 

Nacional. 

Certificação dos 

projetos de irrigação 

Projetos públicos e privados de irrigação e suas unidades parcelares poderão obter 

certificação quanto ao uso racional dos recursos hídricos disponíveis, incluindo os 

aspectos quantitativos e qualitativos associados à água e à tecnologia de 

irrigação. Esta certificação poderá trazer benefícios para os projetos.  

Fundo de Investimento 

em Participações em 

Infraestrutura (FIP-IE)  

 Fundo que pode financiar a implantação de projetos de irrigação e a expansão de 

projetos já existentes. 

Conselho Nacional de 

Irrigação 

O Poder Executivo deve instituir o Conselho Nacional de Irrigação. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Esta mesma lei prevê ainda que a implantação de projeto de irrigação dependerá de 

licenciamento ambiental, quando exigido em específica, e da outorga para uso dos recursos 

hídricos. As instituições participantes do sistema nacional de crédito rural só poderão financiar 

a implantação, a ampliação e o custeio de projetos de irrigação que detenham outorga do direito 

de uso dos recursos hídricos. A interação entre estes instrumentos será descrita adiante. 

5.5 POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE  

A interdependência entre economia e meio ambiente tem gerado preocupações 

relacionadas ao esgotamento dos recursos naturais, sobretudo a partir da década de 1970. De 

acordo com Paes (2011) as respostas das instituições a esta nova realidade ocorreu em três fases 
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que objetivavam respectivamente: o controle da poluição, a prevenção da poluição e a 

incorporação destas questões na estratégia empresarial. 

Para Ribeiro (2000) a gestão ambiental representa essencialmente a mediação de 

interesses distintos. Cada ator social que atua com o meio ambiente tem interesses convergentes 

em determinadas circunstâncias e que se opõe em outros momentos. Cada um mantém com os 

demais relações qualitativamente diversas, de apoio ou de aliança mútua até o confronto e a 

oposição explícita ou velada. Podem compartilhar informações, estabelecer cooperação ou 

deflagrar denúncias e cobranças.  Nesta tese, gestão ambiental será compreendida como 

integração entre planejamento e gerenciamento. 

A Política Nacional de Meio Ambiente foi instituída em 1981 por meio da Lei Federal 

nº 1981, tendo por finalidade a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Dentre os principais objetivos desta Política destacam-se: (i) compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; (ii)  definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 

qualidade e ao equilíbrio ecológico; (iii) estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; (iv)  difusão de 

tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à 

formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico; e (v) imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos. 

Esta legislação prevê ainda que as atividades empresariais públicas ou privadas serão 

exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, que a fim 

de operacionalizar a sua execução dispõe de 13 instrumentos: Estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental; Zoneamento ambiental; Avaliação de impactos ambientais; 

Licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; Incentivos à 

produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental; Criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 

Poder Público federal, estadual e municipal; Sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente; Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental; Instituição do Relatório de Qualidade do 

Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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Recursos Naturais Renováveis  (IBAMA) ; Garantia da prestação de informações relativas ao 

Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 

ambientais; e Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros. 

Deve ser realizado o cadastramento do proprietário e sua atividade agropecuária, 

incluindo informações sobre a situação fundiária, localização da propriedade, Reserva Legal, 

Área de Preservação Permanente, área degradada e área explorada economicamente.  

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente nº01/1986 

impacto ambiental compreende qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. Nesta Resolução estabeleceu-se definições 

e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA), exigido para as 

atividades consideradas de significativo impacto ambiental. 

A mesma resolução estabelece que estão sujeitas a Avaliação de Impacto ambiental: 

Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 

hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 

navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e 

embocaduras, transposição de bacias, diques. 

A resolução do CONAMA 237/1997 estabelece deve ser realizado o procedimento de 

licenciamento ambiental para atividades agropecuárias dentre as quais: projeto agrícola, criação 

de animais e projetos de assentamentos e de colonização. 

A Resolução CONAMA nº 284, de 30 de agosto de 2001 dispõe sobre o licenciamento 

de empreendimentos de irrigação. Esta norma dispõe que “Poderá ser admitido um único 

processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e 

vizinhos, ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, 

pelo órgão ambiental licenciador, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de 

empreendimentos ou atividades”. Este caso pode ser aplicado aos perímetros públicos de 

irrigação, que normalmente solicitam uma licença ambiental do perímetro (Coletiva) e não 

individual. Esta resolução classifica os empreendimentos de irrigação em faixas de acordo com 

o tipo de irrigação utilizado e o tamanho da área (Tabela 5.1) 
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Tabela 5.1: Classificação dos empreendimentos de irrigação pelo método empregado e 

dimensão efetiva da área irrigada 

 Área Irrigada/ Categoria 

Método de Irrigação 

empregado 

Área < 

50 ha 

50 ha 

a100 ha 

100 ha 

a500 ha 

500 ha a 

1000 ha 

Área > 

1000 ha 

I- Aspersão A A B C C 

II- Localizado A A A B C 

III- Superficial A B B C C 

I- Aspersão - pivô central, auto propelido, convencional e outros; II - Localizado - gotejamento, microaspersão, 

xique-xique e outros; e III - Superficial - sulco, inundação, faixa e outros 

Fonte: CONAMA, 2001 

 

Os empreendimentos de irrigação da Categoria A são considerados os mais simples e 

por isso causadores de menor impactos, por isso poderão ter os seus processos de licenciamento 

simplificados, desde que haja aprovação no respectivo Conselho de Meio Ambiente. 

Os empreendimentos categorizados como B possuem exigências de licenças prévias, de 

instalação e operação. Estas licenças contêm exigências como os Estudos ambientais 

pertinentes, os projetos Ambientais e de Engenharia; e Plano de Controle Ambiental contendo, 

no mínimo: Programa de controle e proteção de solo e água; e Programa de monitoramento de 

solo e água. 

Já a categoria C, é a que possui mais requisitos a serem cumpridos pelo empreendedor. 

São solicitados além de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Social e Ambiental, 

inclusive EIA/RIMA, quando couber; um Plano de Controle Ambiental mais completo 

contendo: (i) Programa de educação e mobilização ambiental; (ii) Programa de recuperação de 

áreas degradadas; (iii) Programa de controle e uso de explosivos na obra; (iv) Programa de 

controle, proteção e monitoramento dos recursos hídricos e solos; (v) Programa de gestão de 

resíduos sólidos e uso de agrotóxicos; e (vi) Medidas de proteção da fauna e flora. 

Além destas exigências, cada perímetro público de irrigação deve manter sua Reserva 

Legal e as Áreas de Preservação Permanente, conforme previsto no Código Florestal. 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente foi criado por meio da Política Nacional de Meio 

Ambiente e regulamentado pelo Decreto nº 99.274/1990.  De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente o objetivo do Sisnama é estabelecer um conjunto articulado e descentralizado de 

ações para a gestão ambiental no País, integrando e harmonizando regras e práticas específicas 

que se complementam nos três níveis de governo. A estrutura organizacional do sistema é 

composta por órgãos federais, estaduais e municipais (Figura 5.1). 
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Figura 5.1: Estrutura do SISNAMA adaptada para o município de Petrolândia em Pernambuco 

 

Fonte: Adaptado do Decreto Federal nº 99.274/1990. 

 

Dentre os integrantes do plenário do CONAMA está um representante de trabalhadores 

da área rural, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG). 

Cabe ao Ministério do Meio Ambiente, por meio de sua Secretaria-Executiva, prover os 

serviços de apoio técnico e administrativo do CONAMA. 

Os órgãos seccionais referentes aos estados são responsáveis pela execução de 

programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental. Em Pernambuco este órgão é a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH). 

Os órgãos locais correspondem as entidades municipais responsáveis pelo controle 

ambiental. No município de Petrolândia, por não existir uma secretaria específica para meio 

ambiente, as atribuições são executadas pela Secretaria de agricultura, indústria, comércio e 

turismo de Petrolândia, que dentre suas funções agrega a defesa e recuperação do meio 

ambiente, e a preservação das florestas, da fauna e da flora. 

5.6 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

De acordo com Silva (2014) a alocação justa e a proteção dos recursos hídricos devem 

ocorrer dentro de uma estrutura integrada de gestão e governança da água. Gestão integrada de 
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recursos hídricos é uma abordagem baseada nos ecossistemas, que considera as relações entre 

os sistemas de recursos naturais, processos biofísicos, e sistemas e objetivos socioeconômicos, 

com vista a integrá-los na gestão dos recursos hídricos (UNDP, 2004). Nesse sentido, a proposta 

apresentada nesta tese, configura-se como uma ferramenta que pretende promover a efetividade 

do envolvimento das partes interessadas também na gestão ambiental e dos recursos hídricos. 

Durante a década de 1970 foi construída no Brasil uma série de reservatórios como, por 

exemplo, o Reservatório de Sobradinho, no trecho submédio da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, com a função primordial de regularização da vazão, constituindo-se o maior da 

América Latina, com uma área de 4.214 km2 e comprimento de 350 km, reassentando 70.000 

pessoas. Nesta fase, o processo de tomada de decisão era prioritariamente disciplinar baseados 

nos conhecimentos da engenharia e economia, utilizando o critério do menor custo-benefício, 

sem considerar os aspectos da biologia, geografia, sociologia, entre outros para incorporação 

das alterações na biota e no meio físico e antrópico.  Os bancos financiadores de projetos de 

desenvolvimento, como o Banco Mundial começaram a ser questionados sobre os impactos 

ambientais de projetos hídricos, como por exemplo, a construção de grandes barragens para 

geração de energia elétrica, que não consideravam as demandas da população reassentada e das 

comunidades tradicionais, em especial as indígenas.  

O gerenciamento integrado de recursos hídricos é uma das soluções propostas no final 

da década de 1980 e decorre da incapacidade de construir um processo dinâmico e interativo 

somente com uma visão parcial e exclusivamente tecnológica (TUNDISI, 2003). Esta visão já 

apontava para a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para a resolução dos conflitos 

relacionados ao uso da água.  

O estabelecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), em 1997, 

representou um avanço tanto no sentido conceitual, como também na institucionalização da 

gestão integrada, interdisciplinar e participativa com a integração entre os órgãos gestores, 

usuários e outras instituições. A implementação da PNRH vem demandando uma atuação multi 

e interdisciplinar dos agentes responsáveis, tanto no poder executivo, como nos colegiados. 

Sobre os avanços da Política Nacional de Recursos Hídricos, Pereira (2014) afirma que: 

“Os modelos de gestão por bacias hidrográficas estão apenas 

começando a surgir no país. Sua concepção, embora baseada no modelo 

francês, prima por dar um cunho formal e oficial à participação da 

sociedade, garantindo sua interferência no processo de tomada de 

decisão. O próprio usuário é chamado a reflexão sobre seus históricos 

descasos, de forma permanente, através de sua participação no 

processo, que inclui ainda o pagamento pelo uso do recurso natural 

(água). Já o governo passa a ter que expor com clareza seus objetivos e 

limitações, e aprende assim, a lidar com uma nova forma de governar, 

mais democrática” (PEREIRA, 2014, p.14). 
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Pereira (2014) afirma a partir de estudo realizado no Rio de Janeiro que o interesse maior 

da política de recursos hídricos reside no fato de uma comunidade poder interagir e discutir, 

junto com seus entes federativos e atores privados, no âmbito de uma bacia hidrográfica, os 

caminhos e as soluções para problemas que influenciam diretamente a qualidade de vida das 

pessoas que lá vivem. 

De acordo com Tundisi (2003) os avanços no sistema de planejamento e gerenciamento 

das águas devem considerar processos conceituais, processos tecnológicos e processos 

institucionais. 

A legislação brasileira trata a água como um bem público dotado de valor econômico. 

Aliado a isso, sabe-se que a agricultura é a atividade econômica com maior índice de utilização 

dos recursos hídricos. Nesse sentido, há necessidade de adequação desta atividade as 

legislações específicas sobre recursos hídricos. 

O Ministério do Meio Ambiente, a partir da década de 90, passou a desenvolver ações 

relevantes para o semiárido, inicialmente com a criação da Secretaria de Recursos Hídricos 

(SRH) em 1995. Tal Secretaria tem o papel de formular a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, promover a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, dar 

suporte ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), instruir os Conselhos Estaduais 

e os Comitês de Bacias Hidrográficas.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi instituída pela Lei Federal nº 9. 

433 em 8 de janeiro de 1997, que estabelece as diretrizes gerais de ação para sua 

implementação: Gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; Adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; Integração 

da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; Articulação do planejamento de recursos 

hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

Articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; e integração da gestão das 

bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Além destas diretrizes, a 

PNRH cita seis instrumentos para operacionalizar a sua aplicação (Quadro 5.5) 
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Quadro 5.5: Descrição dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Instrumento da Política 

Nacional de Recursos 

Hídricos 

Descrição 

Planos de Recursos 

Hídricos 

São planos diretores que visam a fundamentar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Devem ser planos de 

longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o 

período de implantação de seus programas e projetos. Devem 

ser elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. 

Enquadramento dos 

corpos de água em classes, 

segundo os usos 

preponderantes da água 

Visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas, e diminuir os custos de 

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes. 

A classe dos corpos d’água são estabelecidas pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005 alterada e complementada pelas 

Resoluções 410/2009 e pela 430/2011 

Outorga dos direitos de 

uso de recursos hídricos 

É uma autorização do poder público ao usuário de recursos 

hídricos que deve considerar o balanço entre disponibilidade e 

demanda hídrica. Tem como objetivos assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água. 

Cobrança pelo uso de 

recursos hídricos 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva o 

reconhecimento da água como bem econômico e dar ao usuário 

uma indicação de seu real valor; o incentivo a racionalização de 

seu uso; e a obtenção de  recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 

planos de recursos hídricos. 

Deverão  ser cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a 

outorga, porém na maioria dos Estados o processo de cobrança 

pelo usoda água ainda não está consolidado.. 

Compensação a 

municípios 

Instrumento que teve seus artigos vetados na PNRH, mas não 

foi extinto da legislação, é ainda pouco explorado. Possui uma 

importância crucial como instrumento econômico que pode 

facilitar a relação da gestão de bacia hidrográfica e da gestão de 

usos do solo, por meio de incentivos financeiros aos 

municípios. 

Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos 

É um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes em sua gestão. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de BRASIL (1997) 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006), o modelo de 

gerenciamento adotado no Brasil incorpora novos princípios e instrumentos de gestão, embora 

já aceitos e praticados em vários países, enquadra-se no modelo sistêmico de integração 

participativa, que determina a criação de uma estrutura, na forma de matriz institucional de 

gerenciamento, responsável pela execução de funções específicas, e adota o planejamento 



135 

 

estratégico por bacia hidrográfica, a tomada de decisão por intermédio de deliberações 

multilaterais e descentralizadas e o estabelecimento de instrumentos legais e financeiros. 

Para Tundisi (2003) a abordagem da gestão de recursos hídricos tendo a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento instituída pela PNRH promove a 

integração de cientistas, gerentes e tomadores de decisão com o público em geral, permitindo 

que eles trabalhem juntos em uma unidade física com limites definidos.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) foi criado pela 

PNRH, e tem como principais objetivos: (i) coordenar a gestão integrada das águas; (ii) arbitrar 

os conflitos relacionados com os recursos hídricos; (iii) implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos; (iv) planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos hídricos; e (v) promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. A estrutura 

organizacional do sistema é composta pelas seguintes instituições e órgãos colegiados conforme 

Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Estrutura organizacional do SNGRH 

 

Fonte: Adaptado de RE CIDS/EBAPE/FGV, 2003 

 

A seguir é apresentada uma síntese das competências das instituições e órgãos colegiados. 

 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos: é o órgão superior do SNGRH, composto 

por ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no 

uso das águas, bem como por representantes dos conselhos estaduais de recursos hídricos, dos 

usuários e da sociedade civil (BRASIL, 2006). 

De acordo com o  Decreto Federal nº 4.613/2003 está entre as competências deste 

Conselho: (i) promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários; (ii) deliberar sobre os 

projetos de aproveitamento de recursos hídricos,  cujas repercussões extrapolem o âmbito dos 

Estados em que serão implantados; (iii) analisar propostas de alteração da legislação pertinente 

a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos; (iv)  estabelecer diretrizes 

complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de 

Nacional

Estadual

Bacia 
Hidrográfica

Deliberativa Propositiva Executiva

CNRH
- Aprova a PNRH e 
acompanha sua execução
- Define critérios e 
diretrizes para a 
implementação da PNRH
- Delibera sobre projetos 
nacionais
- Representa interesses
- Arbitra conflitos

MMA/SRH
- Propõe e supervisiona a 
implementação da PNRH
- Secretaria o CNRH

ANA
-Outorga
- Cobra
- Analisa
- Supervisiona, controla e 
analisa ações federais
- Fiscaliza uso, no domínio 
da União
-Elabora estudos
-Organiza e gere o SNIRH

CERH

Secretarias 
Estaduais de 

Recursos 
Hídricos

Órgãos ou 
entidades 
estaduais

Comitês de 
Bacia 

Hidrográfica
-Articula, representa e 
arbitra interesses
- Aprova o plano de bacia e 
acompanha a sua 
execução
- Define mecanismos de 
cobrança pelo uso da água

Agências de Bacia
-Realiza a cobrança pelo uso da água
- Mantém o cadastro de usuários
- Mantém o balanço de disponibilidade dos recursos hídricos
- Analisa projetos de investimento
- Gere os recursos arrecadados pelo SIRH 
- Promove estudos técnicos
- Propõe: o enquadramento dos corpos d'água nas classes de uso;  
os valores a serem cobrados pelo uso da água;  o plano de 
aplicação dos recursos arrecadados;.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4613.htm
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seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; (v) 

acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, dentre outras.  

 Agência Nacional de Águas: A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada a partir 

da Lei Federal nº 9984/2000, e tem como missão implementar e coordenar a gestão 

compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a água, promovendo seu uso 

sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.  Compete à  ANA “regular e fiscalizar, 

quando envolverem corpos d'água de domínio da União, a prestação dos serviços públicos de 

irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a 

disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões 

de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os 

aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes” (Art. 4º, inciso XIX, Lei 

nº 9.984/2000) 

 Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal: São órgãos 

colegiados deliberativos e normativos em cada ente federativo. São responsáveis pelo 

planejamento, normatização e articulação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos.  

 Comitês de Bacia Hidrográfica: De acordo com a ANA (2014) os Comitês de Bacia 

Hidrográfica são órgãos colegiados formados por representantes do poder público, usuários e 

sociedade civil com atribuições normativas, deliberativas e consultivas a serem exercidas na 

bacia hidrográfica de sua jurisdição.  Devem ser formados por 1/3 de órgãos governamentais, 

1/3 de usuários e 1/3 da sociedade civil. Isso automaticamente leva a criação de grupos com 

formações distintas, exercitando-se assim não apenas a interdisciplinaridade, como também a 

interinstitucionalidade da gestão dos recursos hídricos. 

 Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos: É importante destacar 

que os Estados e Distrito Federal devem criar órgãos executivos de suas Políticas Estaduais de 

Recursos Hídricos a fim de facilitar a gestão de recursos hídricos a um nível mais local.    

Ressalta-se que a criação de estruturas municipais para tratar da gestão de recursos hídricos 

deve ser incentivada, pois é neste nível que a resolução dos conflitos pode ocorrer de maneira 

mais eficaz.  

 Agências de Água: Denominadas também de agências de bacia, são entidades dotadas 

de personalidade jurídica, criadas para dar suporte administrativo, técnico e financeiro aos 

comitês de bacia, sendo requisitos essenciais para a sua instituição a prévia existência do comitê 

e sua viabilidade financeira, assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos (BRASIL, 

2006).  



138 

 

De acordo com Tundisi (2003) os avanços no sistema de planejamento e gerenciamento 

das águas resultam da incorporação de processos conceituais (adoção da bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e gerenciamento e a integração econômica e social), processos 

tecnológicos (uso adequado de tecnologias de proteção, conservação, recuperação e tratamento) 

e processos institucionais (integração institucional em uma unidade fisiográfica). 

5.7 POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS  

5.7.1 Políticas Públicas Estaduais para a agricultura  

A Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA) tem como missão formular, 

implementar e monitorar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da 

agricultura e da pecuária do Estado de Pernambuco. 

Mais recentemente foi criada a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar (Seaf) na 

tentativa de voltar mais ações para este segmento.  A Secretaria Executiva da Agricultura 

Familiar, tem como objetivo organizar e controlar as atividades relacionadas à execução das 

ações de produção, organização, comercialização, capacitação, associativismo e 

cooperativismo solidário, Segurança Alimentar e Nutricional, Convivência com o Semiárido, 

assistência técnica e articulação para o desenvolvimento territorial assegurando um 

desenvolvimento sustentável e a participação igualitária de mulheres, jovens e população 

quilombola e indígena. Além disso, existe também a Gerência de Convivência com o Semiárido 

com a finalidade de Coordenar, organizar e controlar as atividades afetas à convivência dos 

agricultores com o semiárido. 

Dentre as competências da SARA destacam-se: 

 Implementar e executar ações de abastecimento d'água, assistência técnica e extensão rural;  

 Implementar programas de irrigação;  

 Executar obras, produtos e serviços tocantes a recursos hídricos relacionados com a 

infraestrutura rural, em articulação com órgãos e entidades estaduais 

 

Atualmente os órgãos vinculados a secretaria são a Adagro, Ceasa, IPA, Iterpe e 

Prorural.  Dentre as ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e de seus órgãos 

vinculados voltadas para agricultura familiar e convivência com o Semiárido que podem ser 

aplicadas em perímetros públicos de irrigação, merecem destaque (Quadro 5.6). 

  



139 

 

Quadro 5.6: Principais ações da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e de seus órgãos 

vinculados voltadas para agricultura familiar e convivência com o Semiárido 

PROGRAMA OBJETIVOS AÇÕES SETOR 

RESPONSÁVEL 

Fortalecimento 

Organizacional 

da Agricultura 

Familiar 

Capacitar e profissionalizar 

agricultores familiares, 

visando á melhoria da 

qualidade dos atuais padrões 

indispensáveis aos processos 

de produção, beneficiamento, 

industrialização e 

comercialização da produção 

agropecuária.  

Ação 1 - Infra-estrutura de 

Apoio à Agricultura 

Familiar e Áreas de 

Assentamentos 

Ação 2 - Apoio ao 

Associativismo 

Ação 3 - Apoio à 

Profissionalização da 

Agricultura Familiar 

Administração 

Direta da SARA 

Apoio à Melhoria 

da Produção 

Vegetal 

Propiciar aos agricultores do 

Estado condições para 

melhoria qualitativa e 

quantitativa da produção 

vegetal.  

Ação 1 - Apoio à 

Revitalização de Culturas 

Agrícolas  

Ação 2 - Apoio à 

Agricultura Irrigada e de 

Sequeiro 

Ação 3 - Apoio às 

Atividades Rurais não 

Agrícolas 

Ação 4 - Apoio às Ações 

de Preservação Ambiental 

e de Agroenergia 

Administração 

Direta da SARA 

 Apoio às Ações 

de Convivência 

com o Semiárido 

Beneficiar as populações 

residentes na região semiárida 

que sofrem com os efeitos das 

estiagens promovendo a 

ampliação e melhoria da 

oferta de água para o consumo 

humano e animal.  

Ação: Apoio e Supervisão 

das Ações Assistências às 

Populações Atingidas 

pelas Estiagens.  

Administração 

Direta da SARA 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Agrário  

Contribuir para redução da 

pobreza rural com a promoção 

e a modernização tecnológica 

da produção rural, em bases 

sustentáveis, aperfeiçoando a 

geração e a democratização do 

conhecimento com a 

assistência técnica focada na 

agricultura familiar e ampliar 

a oferta de água no campo 

visando a elevação do nível 

socioeconômico dos 

produtores rurais no Estado. 

Ação 1 - Melhoramento da 

Infraestrutura Hídrica 

Rural 

Ação 2 - Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

Ação 3 - Apoio Científico 

e Tecnológico ao Setor 

Rural 

Ação 4 - Apoio ao 

Desenvolvimento da 

Agroenergia 

IPA 

Apoio às Ações 

de Convivência 

com o Semiárido 

Beneficiar as populações 

residentes na região semiárida 

que sofrem com os efeitos das 

estiagens, promovendo a 

ampliação e melhoria da 

oferta de água para o consumo 

humano e animal. 

Ações Assistenciais ás 

Populações Atingidas pela 

Estiagem 

IPA 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SARA, 2015 
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5.7.2 Políticas públicas estaduais para a gestão ambiental  

Em Pernambuco, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi criada em 2010, 

e desde então é responsável pela instituição das políticas públicas ambientais no estado. O órgão 

de execução das Políticas estaduais de meio ambiente é a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH), que tem como função a execução as atividades relacionadas ao licenciamento e à 

fiscalização, além de promover ações de educação ambiental, normatização, controle, 

regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais (SEMAS, 2015). 

Existe ainda o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) que é um órgão 

colegiado, com caráter consultivo e deliberativo com 48 representantes da sociedade civil e do 

poder público (SEMAS, 2015).  

Dentre os problemas em aplicar as Políticas de meio ambiente na área rural destacam-

se a dificuldade de realizar a fiscalização em cidades de interior, a falta de apoio dos poderes 

locais, e a falta de divulgação das políticas, perceptível quando os agricultores alegam 

desconhecer até os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. As legislações estaduais 

relativas ao meio ambiente que devem ser aplicadas em áreas de perímetros públicos de 

irrigação localizados no Semiárido são descritas no quadro 5.7. 

 

Quadro 5.7: Legislações do estado de Pernambuco relativas ao meio ambiente aplicáveis a 

Perímetros de irrigação 

Legislação 

Estadual 

Descrição Principais Objetivos 

Lei Nº 

14.091, de 17 

de Junho de 

2010  

Institui a Política Estadual de 

Combate à desertificação e Mitigação 

dos Efeitos da Seca 

- Proteger, monitorar e efetuar 

controle socioambiental dos 

recursos naturais das áreas afetadas 

e susceptíveis à desertificação; 

- Fortalecer as entidades sociais, 

conselhos, instituições e órgãos 

estaduais responsáveis pela 

prevenção e combate à 

desertificação e mitigação dos 

efeitos da seca e a convivência com 

o semiárido, fomentando a criação 

de núcleos regionais 

descentralizados 

Lei Nº 14. 

236, de 13 de 

Dezembro de 

2010  

Institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos 

-Implementar a gestão integrada de 

resíduos sólidos 

-Estimular a regionalização da gestão 

dos resíduos sólidos 

Lei Nº 

14.090, de 17 

de Junho de 

2010 

Institui a Política Estadual de 

Enfrentamento às Mudanças 

Climáticas de Pernambuco 

-Garantir à população que o Poder 

Público promova os esforços 

necessários para aumentar a resiliência 

http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=79d0d85f-fed6-4d07-8a6b-8e7c3f1892b3&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=79d0d85f-fed6-4d07-8a6b-8e7c3f1892b3&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=79d0d85f-fed6-4d07-8a6b-8e7c3f1892b3&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=79d0d85f-fed6-4d07-8a6b-8e7c3f1892b3&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=8364b6ca-6724-4e0b-a3ac-4c56b337a589&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=8364b6ca-6724-4e0b-a3ac-4c56b337a589&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=8364b6ca-6724-4e0b-a3ac-4c56b337a589&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=8364b6ca-6724-4e0b-a3ac-4c56b337a589&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=ae64c7af-2591-4e4c-b5a0-bcf99760b16b&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=ae64c7af-2591-4e4c-b5a0-bcf99760b16b&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=ae64c7af-2591-4e4c-b5a0-bcf99760b16b&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=ae64c7af-2591-4e4c-b5a0-bcf99760b16b&groupId=709017
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da população à variabilidade e às 

mudanças climáticas  

-Promover padrões sustentáveis para 

atividades agropecuárias  

Lei Nº 

12.916, de 08 

de 

Novembro 

de 2005 

Dispõe sobre licenciamento 

ambiental, infrações administrativas 

ambientais 

Controlar as atividades, os processos 

produtivos, as obras, os 

empreendimentos e a exploração de 

recursos ambientais, que produzam, ou 

possam produzir, alterações às 

características do meio ambiente 

Lei Nº 

12.753 de 21 

de Janeiro de 

2005  

Dispõe sobre o comércio, o 

transporte, o armazenamento, o uso 

e aplicação, o destino final dos 

resíduos e embalagens vazias, o 

controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, bem como o monitoramento 

de seus resíduos em produtos 

vegetais, e dá outras providências. 

 

Estabelecer princípios, 

procedimentos, normas e critérios 

referentes a comércio, transporte, 

armazenamento, uso e aplicação, 

destino final dos resíduos e 

embalagens vazias, controle, inspeção 

e fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, bem como o 

monitoramento de seus resíduos em 

produtos vegetais no Estado de 

Pernambuco. 

Lei Nº 

12.744 de 23 

de Dezembro 

de 2004 

Dispensa de licenciamento 

ambiental em Pernambuco, as 

atividades agrícolas e pecuárias 

desenvolvidas em sequeiro, de 

acordo com os limites territoriais 

que indica 

Dispensar de licenciamento ambiental 

no Estado de Pernambuco, as 

atividades agrícolas e pecuárias 

desenvolvidas em sequeiro, de acordo 

com os limites territoriais 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas legislações estaduais citadas. 

 

A Política Estadual de combate à desertificação e  mitigação dos efeitos da seca tem 

como seus princípios mais importantes: (i) a participação das comunidades e controle social no 

planejamento, desenvolvimento e gestão das ações voltadas ao combate à desertificação e 

mitigação dos efeitos da seca; e (ii)  a gestão participativa permanente e integrada dos recursos 

hídricos, visando à sustentabilidade das bacias hidrográficas, que devem ser utilizadas como 

unidades de planejamento de políticas públicas e projetos privados. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos prevê em suas diretrizes o fomento à criação e 

implantação de fóruns e conselhos municipais e regionais para garantir a participação da 

comunidade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos. 

A lei estadual nº 12.916/2005 estabelece que as Atividades Agrícolas com Irrigação e/ou 

Drenagem de Solo Agrícola necessitam de licenciamento ambiental. Já de acordo com a Lei 

Estadual nº12.744/2004 estão dispensadas de licenciamento ambiental as atividades 

agropecuárias desenvolvidas em área de sequeiro  que possuam até 220,07 hectares e estejam 

localizadas na Região de Desenvolvimento Sertão de Itaparica (RD 01) que compreende os 

municípios de Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, 

Petrolândia e Tacaratu. 

http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=fc154f95-259b-4e03-b426-083f73db8068&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=fc154f95-259b-4e03-b426-083f73db8068&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=fc154f95-259b-4e03-b426-083f73db8068&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=fc154f95-259b-4e03-b426-083f73db8068&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=fc154f95-259b-4e03-b426-083f73db8068&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a55455f2-8b52-4664-a77f-7b11879001e1&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a55455f2-8b52-4664-a77f-7b11879001e1&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a55455f2-8b52-4664-a77f-7b11879001e1&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=a55455f2-8b52-4664-a77f-7b11879001e1&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9eddda5f-217e-4f0e-a1fc-2498ed8c2fa5&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9eddda5f-217e-4f0e-a1fc-2498ed8c2fa5&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9eddda5f-217e-4f0e-a1fc-2498ed8c2fa5&groupId=709017
http://www.semas.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9eddda5f-217e-4f0e-a1fc-2498ed8c2fa5&groupId=709017
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A Lei estadual nº 12.753/ 2005 afirma que agrotóxicos, seus componentes e afins, só 

poderão ser comercializados ou entregues ao uso, mediante prescrição da Receita Agronômica. 

Além disso, a legislação prevê para o descarte final das embalagens vazias a realização da 

tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, e devolvidas com as respectivas tampas, aos 

estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos ou aos postos e centrais de recolhimento. 

 

5.7.3  Políticas Públicas estaduais para a gestão de recursos hídricos  

A Secretaria de recursos hídricos de Pernambuco foi criada em 2007, mas com a 

instituição do Decreto Estadual nº 35.294/2010 ela passou a ser denominada de Secretaria de 

Recursos Hídricos e Energéticos, que possui como funções principais: (i) Formular e executar 

as políticas estaduais de recursos hídricos, saneamento e de Energia; (ii) Coordenar o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (SIGRH); (iii) 

Implantar e consolidar os instrumentos da política estadual de recursos hídricos; (iv) Promover 

a gestão integrada, racional e participativa dos recursos hídricos no Estado; (v) Promover a 

universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia no 

Estado; e (vi) Propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, 

obras e serviços atinentes aos recursos hídricos, energéticos e saneamento. 

 A Lei Estadual nº12.984/2005 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  Esta lei possui como diretrizes: 

 Gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 

qualidade, bem como sua adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Estado;  

 Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;  

 Articulação da gestão dos recursos hídricos com a dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, municipal, estadual e nacional;  

 Articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso e ocupação do solo; 

 Integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos, costeiros 

e de áreas legalmente protegidas;  

 Atuação preventiva e de mitigação de eventos críticos, como secas e cheias; e  

 Maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento 

múltiplo dos recursos hídricos e minimização dos impactos ambientais. 
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Além dos instrumentos previstos na legislação federal, a política estadual inclui a 

fiscalização e monitoramento dos recursos hídricos. O Plano estadual de recursos hídricos prevê 

o desenvolvimento de tecnologia e legislação específica para as peculiaridades do semiárido. 

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

(SIGRH/PE) tem como objetivos principais coordenar a gestão integrada dos recursos hídricos  

arbitrando  administrativamente os conflitos relacionados com seus usos, e planejar, regular e 

controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. A composição do 

SIGRH/PE inclui: Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH);  Comitês de Bacia 

Hidrográfica (COBHs); Órgão gestor de recursos hídricos do Estado; Órgãos executores do 

SIGRH/PE;  Organizações civis de recursos hídricos;  e a gências de Bacia. 

O órgão gestor de recursos hídricos de Pernambuco, responsável pela execução da Política 

Estadual de Recursos Hídricos é a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) criada 

por meio da Lei Estadual nº 14.028/2010. O decreto estadual nº 38.752/2012 estabelece 

procedimentos administrativos de fiscalização do uso de recursos hídricos no Estado de 

Pernambuco. 

5.8 INTERAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ANALISADAS  

 

A existência de políticas públicas voltadas para o Semiárido brasileiro foi intensifica 

nos últimos 12 anos (sobretudo a partir de 2003), como foi demonstrado anteriormente. Apesar 

da dinamização das políticas públicas voltadas para as áreas rurais, muitos indicadores 

socioeconômicos ainda são insatisfatórios.  

Apesar do aumento de recursos financeiros destinados as áreas rurais, observa-se ainda 

o distanciamento de relações entre as formas de produção, a infraestrutura local, os recursos 

ambientais disponíveis e as exigências do mercado. Aliado a isso, a carência de assistência 

técnica adequada faz com que a aplicação destes recursos financeiros não seja acompanhada 

pela qualidade desejada. Outro fator que compromete ações desenvolvidas na área rural é a 

sobreposição de ações por órgãos governamentais em diferentes esferas o que o que pulveriza 

os recursos financeiros.  

Deve-se entender, que nenhuma política existe isoladamente em um território, e o seu 

grau de interação com outras políticas públicas pode influenciar positivamente a eficiência de 

sua ação. Nesse sentido, os pontos de intersecção entre as políticas descritas neste capítulo serão 

apresentadas no sentido de fornecer caminhos para buscar uma aplicação mais eficiente destes 

diplomas legais. 

De acordo com Sayago (2006) a inquietação com o destino das populações rurais tem 

instigado transformações nas políticas públicas dedicadas à agricultura familiar, que vem 
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incluindo o conceito de Território Rural na pauta das discussões. Nesse sentido, a Política 

Nacional de Agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais integra-se com a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional, sobretudo ao tratar da agricultura na região Semiárida 

que é área prioritária da PNDR. 

Carvalho (2009) afirma que mediante a articulação de ações nas três esferas 

governamentais com os segmentos pertinentes da sociedade civil, foram implementados, vários 

programas, em escala sub-regional, com o objetivo de dinamizar as localidades identificadas 

como regiões deprimidas economicamente no Nordeste Semiárido. 

No entanto, não se deve pensar na aplicação de projetos voltados ao desenvolvimento 

territorial sem considerar as especificidades das atividades desempenhadas na região, como é o 

caso da agricultura familiar irrigada no Semiárido Nordestino.  

A Política Agrícola e a Política Nacional de Irrigação dispõem de instrumentos para 

promover o seu desenvolvimento, mas sua efetividade é limitada. Os serviços de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER), crédito, seguro rural e acesso aos mercados ainda são 

restritos e não atendem à demanda dessa atividade (FEITOSA, et al, 2014). 

A Política Estadual de combate à desertificação e  mitigação dos efeitos da seca tem 

como um de seus princípios a integração e articulação entre as políticas públicas 

governamentais municipais, estaduais e federais e as iniciativas não governamentais, dos povos 

e comunidades tradicionais e da agricultura familiar, demais setores produtivos, do 

empresariado e detentores de terra, visando a otimizar a aplicação dos recursos financeiros e o 

intercâmbio de conhecimentos e informações sobre o combate à desertificação e mitigação dos 

efeitos da seca, a fim de promover o desenvolvimento sustentável local. 

Também não se pode realizar irrigação em uma área com histórica escassez de água, 

sem cumprir e considerar as exigências realizadas na Política Nacional de Recursos Hídricos e 

na Política Nacional de meio ambiente que visam a manutenção dos serviços ambientais 

fornecidos pela área. Mesmo assim, observa-se que a composição de conselhos de meio 

ambiente e recursos hídricos estaduais que  possui poucas representações da região  Semiárida,  

e na maioria dos casos desconsidera questões de adequação da prática de irrigação as questões 

ambientais locais. Esta mesma carência interrelacional  é observada na concessão de outorgas 

para uso de água que não considera a situação de escassez hídrica agravada nos últimos anos 

na região Semiárida.  

A Política Nacional de Irrigação prevê que a implantação de projeto de irrigação 

dependerá de licenciamento ambiental, quando exigido em específica, e da outorga para uso 

dos recursos hídricos. As instituições participantes do sistema nacional de crédito rural só 

poderão financiar a implantação, a ampliação e o custeio de projetos de irrigação que detenham 
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outorga do direito de uso dos recursos hídricos. A interação entre estas políticas, já explicitada 

na recente Política Nacional de Irrigação, criada em 2013, apresenta um avanço para a melhoria 

da atividade desempenhada. Resta, no entanto aprimorar o diálogo entre as instituições que 

realizam estes procedimentos para que as informações passam ser compartilhadas de forma 

mais dinâmicas. 

Nesse sentido, para Carvalho (2009) “o êxito da interface da gestão de recursos hídricos 

com a agricultura sustentável está no desenvolvimento de metodologias e instrumentos 

tecnológicos apropriados à cada especificidade, estando o incremento da agricultura irrigada 

por exigir procedimentos tecnológicos e econômicos para aperfeiçoar o uso da água, melhorar 

a eficiência de aplicação e os ganhos de produtividade baseados na resposta da cultura à 

aplicação de água e outros insumos sem, contudo, comprometer a disponibilidade nem a 

qualidade do recurso”. Ainda nesta perspectiva a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

apresenta como um de seus instrumentos o licenciamento ambiental.  

Apesar da legislação estadual sobre a utilização e recolhimento de embalagens de 

agrotóxicos, vários agricultores informaram que o recolhimento pelo poder público ocorre 

esporadicamente (1 vez por ano). Embora as lojas que comercializem os produtos sejam 

obrigadas a receber os recipientes vazios, muitas não levam esta informação ao agricultor, pois 

as mesmas tem dificuldade em realizar a destinação adequada dos recipientes.   

  

  



146 

 

6. GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS  DE IRRIGAÇÃO DO SISTEMA 

ITAPARICA 

A análise da gestão dos perímetros de irrigação do sistema Itaparica foi realizada a partir 

da integração de duas perspectivas. Uma envolveu análise ampla, a partir de dados 

bibliográficos, documentos oficiais e dados coletados em campo; e outra a percepção dos 

moradores do perímetro de irrigação Icó Mandantes lócus analisado com mais detalhe nesta 

tese. 

Foram analisadas as dimensões: social, ambiental, econômica e político institucional.  

Além disso, realizou-se uma  discussão sobre os entraves para a emancipação do perímetro 

público de irrigação Icó Mandantes a partir dos fatores limitantes  identificados  pelos 

moradores da área e de diretrizes apontadas por Feitosa el al (2014) para a emancipação. 

Para análise da percepção dos moradores do perímetro irrigado Icó Mandantes foram 

realizados 81 questionários em todas as agrovilas, em janeiro de 2014, conforme metodologia 

descrita no terceiro capítulo . 

 

6.1 ANÁLISE DA GESTÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS DO SISTEMA ITAPARICA 

De acordo com dados da empresa responsável pela ATER8, terceirizada pela 

CODEVASF que atende o perímetro Icó Mandantes, atualmente o perímetro possui 

aproximadamente 650 famílias produtoras cadastradas. Embora observe-se que a área de 

expansão do perímetro é crescente, estes agricultores não cadastrados não são contemplados 

com assistência técnica pública, nem com os serviços de infraestrutura básica como acesso a 

água e energia elétrica. Por este motivo, os agricultores que realizam suas atividades nestas 

áreas em expansão não foram contemplados na entrevista realizada para esta pesquisa. 

Dos 81 agricultores pesquisados, 95% correspondem ao sexo masculino e 5% ao sexo 

feminino. A faixa etária está descrita no gráfico 6.1 abaixo: 

 

  

                                                 
8 Até 2013 a empresa responsável pela ATER no perímetro irrigado Icó Mandantes era a Hidrossondas, porém a 

partir de 2014, a empresa passou a ser a PLENA, porém vários funcionários foram deslocados de uma empresa 

para outra para continuarem trabalhando na área. 
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Gráfico 6.1: Faixa etária dos agricultores pesquisados 

 

Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

Observa-se que os responsáveis atuais pelos perímetros são, em grande maioria, filhos 

de reassentados. Deste valor 70% nasceu na localidade ou municípios próximos, e 30% nasceu 

em outras regiões e se deslocou para Itaparica para viver no perímetro irrigado (Gráfico 6.2). 

Gráfico 6.2: Condição como agricultor 

 
Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

 

Do total de entrevistados, 75% residem no perímetro a mais de 20 anos, e presenciou 

várias mudanças na gestão da área irrigada. 

Os critérios para identificar itens prioritários para a análise da gestão do perímetro 

irrigado Icó Mandantes foi identifica-los a partir das demandas apontadas pelos agricultores. 

Nessa perspectiva, quando realizada entrevista semiestruturada para observar a  percepção dos 

agricultores que residem no perímetro irrigado, conforme descrito anteriormente, foi realizada  

a pergunta:“O que pode melhorar para que o perímetro de irrigação seja um lugar melhor 

para viver? ” realizada durante a aplicação da entrevista, com resposta livre de 81 agricultores. 

A diversidade e a robustez das respostas apontaram questões prioritárias que deveriam ser 

abordadas na avaliação da gestão do perímetro. As respostas foram enquadradas em blocos 
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referentes a aspectos sociais, ambientais, político institucionais, econômicos e questões 

relativas a infraestrutura do perímetro, que posteriormente foram englobadas nas questões 

sociais (Quadro 6.1). 

Optou-se por considerar todas as respostas dadas pelos agricultores, por acreditar-se que 

as políticas locais voltadas para  atividades no perímetro irrigado não são participativas e não 

envolvem os que estão mais diretamente relacionados à atividade agrícola irrigada na área. 

Acredita-se que ouvir os mais interessados no processo de gestão de perímetros públicos de 

irrigação pode ser o caminho ideal para a construção de uma proposta com maior possibilidade 

de sucesso. 
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Quadro 6.1: Respostas dos agricultores sobre aspectos que precisam ser aprimorados na gestão dos perímetros de irrigação 

Aspectos 

Sociais 

Aspectos 

Ambientais 

Aspectos Políticos e 

Institucionais 

Aspectos Econômicos Infraestrutura do 

Perímetro Produção Agrícola Comercialização 

Assistência 

médica 

Treinamento para os 

agricultores 
Incentivo do governo 

Aumentar a 

produtividade 
Cooperativas 

Infraestrutura hídrica  

para irrigação 

Lazer Falta de EPI 

Melhorar condições para 

empréstimos e 

financiamentos 

Custos altos para 

manutenção da 

produção 

Instalar uma balança 

coletiva 
Saneamento adequado  

Educação  

Recolhimento de 

embalagem de 

agrotóxicos 

Incentivo para 

agricultura familiar 

Baixar o preço dos 

insumos agrícolas 

 

Reduzir a figura do 

atravessador 

Acesso as Estradas e 

Asfaltamento entre as 

agrovilas 

Questão 

fundiária 

Falta de informação 

sobre meio ambiente 
Investimento dos bancos 

Mudar métodos de 

irrigação 

Aumentar o preço das 

mercadorias para os 

agricultores 

Melhoria de acesso aos 

lotes 

 
Proteger o 

reservatório 

Presença dos 

governantes no 

perímetro 

 Centro de comercialização  
Calçamento das 

agrovilas 

 
Criar um novo 

reservatório  
ATER frequente  Transporte de mercadorias Falta terra para plantar 

  
Resolver pendências 

com a CHESF 
 

Aumentar a concorrência 

de compradores 

Trator para o trabalho 

nos lotes 

  
Comunicação com a 

hidrossondas 
 

Falta de informação sobre 

preço dos produtos  

Drenagem adequada 

nos lotes 

    

Comunicação entre 

agricultores para 

manutenção do preço 

Fiscalizar as invasões, 

nas áreas de expansão 

     Perfurar poços  

     
Policiamento nas 

agrovilas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015
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 A partir das demandas observadas foi realizada uma análise de cada uma delas, 

subsidiada por pesquisa em fontes bibliográficas e documentais. As respostas dos entrevistado, 

enquadradas nos blocos citados foram divididas em temáticas relacionas que serão tratadas a 

seguir (Quadro 6.2). 

 

Quadro 6.2: Relação entre os aspectos e temáticas analisadas 

Temática Itens analisados 

Aspectos sociais Saúde 

Lazer 

Educação 

Questão fundiária 

Infraestrutura 

Aspectos Ambientais Utilização de agrotóxicos 

Instrumentos de controle ambiental (Licenciamento, cobrança pelo 

uso da água, outorga pelo uso da água, fiscalização) 

Educação ambiental 

Aspectos Econômicos Produção agrícola  

Beneficiamento e escoamento da produção para comercialização 

Sistemas de Irrigação 

Acesso ao crédito 

Aspectos Políticos e 

institucionais 

Estrutura da governança no perímetro de irrigação 

Administração, Operação e Manutenção do Perímetro 

ATER 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

6.1.1 Aspectos sociais 

 

Na análise sobre os aspectos sociais os principais entraves encontrados foram: a 

deficiência de assistência médica e social, a necessidade de melhores escolas de atendimento 

ao ensino fundamental I e mais escolas que atendam aos adolescentes de fundamental II, a 

insegurança nas agrovilas evidenciada na falta de policiamento, e sobretudo a permanência de 

impasses relativos a questão fundiária com a CHESF . 

 Saúde 

O município de Petrolândia possui 30 estabelecimentos de saúde registrados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), dos quais seis são localizados em 

área rural, quatro no perímetro Icó Mandantes (Quadro 6.3), 1 no Perímetro Apolônio Sales e 

1 no Perímetro Barreiras. O estabelecimento de saúde de referência do município é o Hospital 

Doutor Francisco Simões de Lima, localizado no centro da cidade, que possui também um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) destinado para dependentes de álcool e drogas. 
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Quadro 6.3: Localização dos postos de saúde no perímetro irrigado Icó Mandantes 

PI Icó Mandantes Agrovila Quantidade de postos de saúde 

Bloco 3 Agrovila 1  

Agrovila 6 

1 

1 

Bloco 4 Agrovila 1 

Agrovila 4 

1 

1 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

O perímetro Icó Mandantes possui 16 agrovilas, e os moradores de vilas que não 

possuem postos de saúde procuram normalmente a agrovila com atendimento mais próxima. 

Moradores relataram a existência de dois postos de saúde no bloco 4 (agrovilas 3 e 5) que foram 

desativados desde 2006, aproximadamente. Por meio das observações em campo constatou-se 

que os postos comunitários de saúde possuem estruturas deficientes e falta de equipamentos, 

além de inexistência de médicos em áreas especializadas (Quadro 6.4).  

Quadro 6.4: Infraestrutura dos estabelecimentos de saúde do perímetro irrigado Icó Mandantes 

Posto de Saúde Instalações físicas Serviços de apoio Profissionais 

Bloco 3 – Agrovila 

1 

Consultório de 

atendimento 

Sala de curativo 

Sala de enfermagem 

Ambulância 1* 

Bloco 3 – Agrovila 

6 

Consultório de 

atendimento 

Consultório 

Odontológico 

Sala de curativo 

Sala de enfermagem 

Ambulância 1 Médico  

1 Enfermeiro 

1 Técnico em 

enfermagem 

1 Auxiliar de 

enfermagem 

1 Cirurgião dentista 

1 Auxiliar em saúde 

bucal 

5 Agentes 

comunitários de 

saúde 

Bloco 4 – Agrovila 

1 

Consultório de 

atendimento 

Sala de curativo 

- 1 * 

Bloco 4- Agrovila 4 Consultório de 

atendimento 

Consultório 

Odontológico 

Sala de curativo 

Sala de enfermagem 

Ambulância 1 Médico 

1 Enfermeiro 

1 Técnico em 

enfermagem 

1 Cirurgião dentista 

1 Auxiliar em saúde 

bucal 

5 Agentes 

comunitários de 

saúde 

*Os postos de saúde das Agrovilas1 dos blocos 3 e 4 não possuem cadastro de profissionais 

no CNES. Por este motivo utilizou-se para esta pesquisa, dados fornecidos por Carvalho em 

2009. Fonte: CARVALHO, 2009; CNES, 2015 



152 

 

Considerando uma média de 4 pessoas por família reassentadas inicialmente no 

perímetro Icó Mandantes por blocos (397 Bloco 3 e 260 no Bloco 4), obtêm-se uma média de 

atendimento de 132 pessoas por profissional no bloco 3, e 94,54 pessoas por profissional no 

bloco 4, número elevado ao se considerar que cada bloco da agrovila possui apenas 1 médico e 

1 cirurgião dentista. 

Além disso, muitos moradores reassentados, sobretudo os mais idosos, ainda relatam 

problemas emocionais devido ao reassentamento da população, evidenciando a necessidade de 

um acompanhamento psicológico mais específico existente apenas no hospital localizado no 

centro da cidade.  

Outro fator importante é a falta de profissionais especializados para acompanhar os 

trabalhadores que utilizam agrotóxicos frequentemente, inclusive para a prevenção de 

contaminação. Esta solicitação fez parte da pauta de solicitação dos eventos promovidos pela 

FETAPE em 2009 e 2011. 

 

 Lazer 

Dentre as carências relatadas sobre a assistência social, foi destacada a ausência de 

estruturas de lazer voltadas sobretudo para crianças e adolescentes. Observou-se que apenas 4 

das 16 agrovilas do perímetro Icó Mandantes possuem quadra para prática de atividades 

esportivas. 

A carência de programas específicos voltados para infância e adolescência suscita 

problemas como a ocorrência de trabalho infantil. Entre 10 e 15 anos o trabalho infantil ocorre 

majoritariamente na atividade agrícola (51,76%), seguido do ramo de comércio e reparação 

(17,3%) (BRASIL, 2004). Em termos absolutos, o maior número de trabalhadores infantis 

encontra-se na região Nordeste que possui 1,1 milhão deles, correspondendo a 37,1% do total 

brasileiro (BRASIL, 2004).  

Nesse sentido, o Plano de Ação Socioambiental (PAZ) promovido pela CHESF para 

cinco municípios dentro da área de influência das barragens de Paulo Afonso: Paulo Afonso e 

Glória, no Estado da Bahia; Delmiro Gouveia e Pariconha, no Estado das Alagoas; e Jatobá, no 

Estado de Pernambuco, propôs o estimulo a organização de grupos para o resgate da história 

dos lugares por meio de expressões culturais e as atividades que promovam o florescimento dos 

laços afetivos com o lugar. Acredita-se que estes tipos de atividades poderiam ser desenvolvidas 

com idosos e mulheres em Icó Mandantes, já que as únicas opções de lazer nas agrovilas são 

bares e igrejas. 
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 Educação 

 

Embora as oportunidades de estudo sejam cada vez maiores para a população residente 

no interior do estado, o grau de escolaridade observado nos residentes do PI Icó Mandantes  é 

em sua maioria (65%) de pessoas que não possuem o ensino médio completo (Gráfico 6.3 ). 

Apesar da experiência prática na agricultura, a falta de instrução em áreas específicas pode 

dificultar a administração das áreas produtivas. 

Gráfico 6.3: Nível de escolaridade 

 
Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

 

Pesquisa realizada pela CODEVASF em 2007 obteve dados semelhantes: 41% dos 

entrevistados têm o ensino fundamental I; 23% Ensino fundamental II, 16% Ensino Médio, 

18% não são alfabetizados e 1% tem curso superior; apontando que não houve mudança 

significativa desde então.   

Todas as agrovilas instaladas pela CHESF para o reassentamento da população possuem 

uma escola de nível fundamental I com administração municipal.  As escolas municipais são 

equipadas com salas de aula, sala para professores, sala de diretor, cozinha e pátio (Figuras 6.1 

e 6.2).   
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Figura 6.1: Escola municipal Aveloz, 

localizada na Agrovila 4, Bloco 4 

Figura 6.2: Escola municipal Dr. Trajano 

Nóbrega localizada na agrovila 3, Bloco 3 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014. Fonte: Maiara Melo, 2014. 

 

Ao lado do centro do perímetro irrigado está localizada a Escola Estadual Icó Mandantes, 

que oferece ensino fundamental II, médio e educação de jovens e adultos.  Dados do IGBE 

(2012) apontam que a escola possui: 8 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, 

laboratório de informática, quadra de esportes descoberta, cozinha, biblioteca, sala de 

secretaria, banheiro com chuveiro, almoxarifado, despensa, e pátio coberto. Além disso, a 

escola possui acesso a rede de internet banda larga, e acesso a aparelhos eletrônicos para 

utilização nas aulas como computador e data show. A escola possui um blog mantido por 

funcionários e estudantes, onde são disponibilizadas informações sobre os eventos promovidos. 

Uma das reivindicações dos pais dos estudantes é que as escolas do município não 

disponibilizam o ensino integral, no qual a criança ou adolescente passa a manhã e tarde e faz 

as principais refeições do dia na escola, onde são disponibilizados cursos de aperfeiçoamento 

como o de língua estrangeira e atividades culturais. 

O movimento ”Grito da Terra” promovido pela Federação dos trabalhadores da agricultura 

do estado de Pernambuco (FETAPE) em 2011, incluiu nas suas reivindicações a ampliação do 

de universidades no interior para cursos voltados às ciências agrárias, além da implantação de 

mais seis escolas agrícolas no estado, considerando os municípios de Águas Belas, Brejo da 

Madre de Deus, Surubim, Ouricuri, Afogados da Ingazeira e Petrolândia, apontando a 

importância do município de Petrolândia para a região na qual está inserido e dos cursos 

voltados para área agrária, como uma estratégia para promover a permanência dos jovens no 

campo. 

Destaca-se ainda a necessidade de fornecer formação continuada para os profissionais que 

trabalham com educação no campo, a fim de que possam trabalhar a educação de maneira cada 

vez mais contextualizada com a realidade local. 
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 Questão Fundiária 

A resolução dos problemas fundiários advindos do reassentamento de Itaparica são 

essenciais para o sucesso dos perímetros irrigados, pois além de questões subjetivas a falta do 

título da terra dificulta o acesso ao crédito e financiamento por bancos.  

Para Feitosa et al (2014) um dos problemas recorrentes em projetos públicos de irrigação é 

a regularização fundiária. Os gargalos são provenientes desde a seleção do irrigante, a ocupação 

irregular até a morosidade da burocracia em função da legislação vigente. 

O decreto nº 93.664, de 5 de Dezembro de 1986 autorizou a implantação do perímetro de 

irrigação Icó Mandantes, mesmo com a situação fundiária ainda não totalmente definida. A área 

ainda está subjudice referente à transferência e titulação definitiva para a CHESF, e enquanto 

esta questão não for definida os títulos individuais da terra não podem ser concedidos aos 

moradores do perímetro. Em outros perímetros, a exemplo de Apolônio Sales, alguns títulos já 

foram entregues.  

Problema identificado no período de irrigação Apolônio Sales por meio de entrevistas com 

técnicos responsáveis para administração local, é que atualmente aproximadamente 60% dos 

lotes não são do titular reassentado. Embora a situação fundiária de Apolônio Sales esteja 

regularizada, este fato pode estar ocorrendo em outros perímetros tornando-se um complicador 

maior para a regularização das terras. 

 Infraestrutura 

Após a realização do reassentamento da população realizado pela CHESF, as questões 

relativas a infraestrutura do perímetros passaria a competência  dos entes públicos 

governamentais, estaduais ou municipais, conforme determinação da  situação em questão na 

legislação pertinente. Porém, observou-se a dificuldade ainda permanente dos poderes públicos 

assumirem esta responsabilidade, evidenciando uma problemática da maioria das áreas rurais 

do Nordeste. 

Aliado a isto, quando os perímetros foram construídos, não se planejou o seu crescimento e 

isto hoje representa um problema para os moradores que convivem com a expansão ilegal tanto 

das áreas agrícolas como das moradias, causando a expansão descontrolada das agrovilas e 

consequentes problemas de aumento da demanda de abastecimento de água e aumento da 

geração de efluentes doméstico.  

Embora toda agrovila do Icó Mandantes possua uma Estação de Tratamento de Água, a 

qualidade da água pra consumo humano não é consenso entre os reassentados. A maior parte 

das casas é abastecida com água proveniente da ETA. Por outro lado é preocupante o fato de 
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agricultores levarem água bruta do lote para consumo doméstico. Quando questionados sobre 

a qualidade da água consumida, 83% afirma que a água é boa.  

O abastecimento de água das agrovilas é realizado a partir da ETA localizada em cada uma 

delas que possui um sistema simplificado de filtragem e desinfecção e é operada por um 

agricultor residente na agrovila e pago pela prefeitura (Figura 6.3). Este fato demonstra a 

precariedade do sistema de tratamento, visto que nenhum deles passou por treinamento em 

estações mais complexas e possui instrução técnica formal para realização do procedimento.  

Nas agrovilas 4 e 6 do Bloco 4 em Icó Mandantes, o abastecimento doméstico é realizado com 

água subterrânea, habitualmente não tratada, proveniente da perfuração de poços.Na agrovila 4 

do Bloco 4 foram relatados vários casos de diarreia proveniente da água consumida. 

 

Figura 6.3: Estação de Tratamento de Água 

localizada na Agrovila 3 do Bloco 3 

 
Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

Ainda nesse sentido, 90% dos entrevistados afirmaram consumir água do reservatório de 

Itaparica. Embora quando perguntado se os fertilizantes consumidos poderiam afetar 

negativamente o reservatório 50% tenha afirmado que sim. 

Com relação ao esgotamento sanitário, o sistema instalado no reassentamento era de fossa 

rudimentar, e as instalações sanitárias eram localizadas na área externa da casa na agrovila. 

Muitas famílias, entretanto, alteraram esta estrutura inicial e muitas vezes sobrecarregando o 

sistema inicial. Além disso, observaram-se em muitas situações que os efluentes de sanitários 

são destinados as fossas, mas as águas cinza são lançadas em valas naturais do terreno, podendo 

acarretar poluição do solo (Figuras 6.4 e 6.5). Destaca-se ainda que conforme relatos dos 

residentes do perímetro Icó Mandantes, quando as empresas privadas realizam a limpeza das 

fossas lançam os resíduos nos canais de drenagem do perímetro intensificando a poluição do 

local. 
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Figura 6.4: Estrutura original de fossa 

rudimentar 

Figura 6.5: Águas cinzas dispostas em valas no 

solo nos quintais das casas 

  
Fonte: Nailza Arruda, 2013. Fonte: Nailza Arruda, 2013. 

 

 

Não há periodicidade na coleta de resíduos sólidos e é comum encontrar resíduos 

depositados a céu aberto, ou queimados pela comunidade, embora haja nas agrovilas recipientes 

destinados para o recolhimento dos resíduos (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6: Depósito de resíduos sólidos em 

locas inapropriado 

 
Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

Outro problema estrutural detectado foi o estado precário de conservação das estradas 

vicinais, sobretudo de acesso aos lotes irrigados, dificultando o escoamento da produção 

agrícola. Nessa mesma perspectiva, IBAM (2009) afirma que a precariedade das condições de 

acessibilidade das estradas vicinais é uma realidade em grande parte dos municípios rurais 

brasileiros afetando sobremaneira as comunidades rurais, comprometendo a comercialização 

dos produtos agrícolas. Este problema está estreitamente relacionado a falta de transporte 

adequado na região dos perímetros de irrigação, realizado sobretudo em carros não 

especializados oferecendo risco a população. 
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Dificuldades com relação a segurança também foram constatadas. O policiamento não 

é frequente e o contingente policial insuficiente para atender a área rural. Além disso, a 

FETAPE em 2011 já solicitava a implantação de delegacias de mulheres com equipe qualificada 

em Petrolândia bem como a estruturação das delegacias já existentes. 

6.1.2 Aspectos Ambientais 

A análise dos aspectos ambientais englobou questões relacionadas: (i) utilização 

adequada de agrotóxicos; (ii) instrumentos de controle ambiental; e (iii) educação ambiental. 

 Utilização de agrotóxicos 

A utilização de agrotóxicos deve ser realizada de acordo com o receituário agronômico. 

Porém, como a ATER nos perímetros irrigados é ineficiente, muitos agricultores realizam a 

utilização de agroquímicos por conta própria, causando riscos à saúde ao ambiente. Destaca-se 

ainda que embora muitos agricultores afirmem que utilizam parte do EPI, foi observado nas 

visitas de campo que a maioria deles trabalha sem os devidos equipamentos de proteção. A falta 

de fiscalização da ADAGRO, bem como de ações das secretarias de agricultura na região, 

favorecem a permanência destas práticas. 

Entre os produtores pesquisados em Icó Mandantes, 50% acredita que os fertilizantes 

utilizados podem chegar ao reservatório de Itaparica e causar algum problema. Enquanto 47% 

acredita que os fertilizantes não podem chegar ao reservatório e 3% não soube responder o 

questionamento. 

Agravando ainda mais este fato, quando questionados sobre a realização de análises de 

solo apenas 40% dos agricultores pesquisados afirmaram já terem feito este tipo de análise, 

motivados para utilização da adubação adequada. A maior parte dos  60% que não realiza 

análises de solo justificaram afirmando que o valor das análises é alto, é difícil o acesso a 

laboratórios especializados, e que “não sabe mexer com isso”.  Esta constatação aponta para 

carência na assistência técnica oferecida e destaca o risco ambiental ao qual a área está exposta, 

pois sem análises de solo não há como detectar a real necessidade de fertilizantes e adubos. 

Todos os agricultores pesquisados fazem adubação com fertilizantes químicos. Destes, 

68% utilizam esterco de maneira complementar. Os agricultores alegaram que o valor do 

esterco está cada vez mais alto, dificultando a adubação. Este fato é agravado por grande parte 

dos agricultores não cria gado em quantidade suficiente para que a produção de esterco seja 

utilizada para adubação. 

Outro fator preocupante é que 68% dos agricultores analisados afirmaram não fazer 

nenhum tipo de anotação quando fazem adubação nem utilizar o receituário agronômico. A 
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utilização de quantidades inadequadas de fertilizantes, além de prejuízos ao agricultor pode 

ocasionar impactos ambientais na área, sobretudo relacionados à poluição do solo e dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. Por outro lado, quando questionados sobre o desejo de 

utilizar mais fertilizantes químicos 67% respondeu que não há necessidade, pois a quantidade 

que usa já é suficiente. 

A problemática foi tratada pelo próprio sindicato dos trabalhadores rurais, que estimula 

a estratégia de produção agroecológica em contraponto ao uso de agrotóxico (FETAPE, 2011). 

Por outro lado, a carência de incentivos governamentais para este tipo de produção, e a incerteza 

de mercados de produtos agroecológicos na região desanima os produtores rurais. 

Quando questionados sobre a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 46% 

afirmou que realizava sua utilização (Gráfico 6.4). Na prática, em campo, foram observados 

pessoas sem treinamento e menores trabalhando com este tipo de produto (Figura 6.7).Na maior 

parte dos casos os agricultores não utilizavam os equipamentos, e quando o faziam utilizavam 

apenas a bota. 

 

Gráfico 6.4: Utilização de EPI pelos agricultores pesquisados 

 
Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 
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Figura 6.7: Aplicação de agrotóxicos sem EPI no PI 

Icó Mandantes 

 
Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

A Lei estadual nº 12.753/2005 em seu artigo Art. 7o estabelece que o manuseio, o uso e a 

aplicação de produtos agrotóxicos, bem como o manuseio de suas embalagens vazias, só 

poderão ser feitos por pessoas alfabetizadas, maiores de 18 anos e utilizando os respectivos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), submetidas a treinamento, de acordo com as 

normas do órgão competente. 

A comercialização de produtos agrícolas vem sendo realizada em estabelecimentos dentro 

das agrovilas, o que facilita o acesso do agricultor aos insumos (Figura 6.8). A mesma legislação 

citada anteriormente estabelece ainda em seu artigo 23 que os usuários de agrotóxicos, deverão 

devolver as embalagens vazias tríplice lavadas, com as respectivas tampas, aos 

estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos ou aos postos e centrais de recolhimento. 

Observou-se em campo que os insumos agrícolas são armazenados nos lotes, a maioria sem 

proteção, e que as embalagens são descartadas a céu aberto (Figuras 6.9 e 6.10). 

 

Figura 6.8: Comércio de produtos agrícolas na 

Agrovila 03, Bloco 3 do PI Icó Mandantes 

 
Fonte: Maiara Melo, 2013 
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Figura 6.9: Armazenamento de insumos 

agrícolas no lote, Bloco 3 

Figura 6.10: Descarte inadequado de 

embalagem de agrotóxicos em lote do bloco 3 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

Os estabelecimentos comerciais que comercializam agrotóxicos deverão dispor de 

instalações adequadas para recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas 

pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas responsáveis pela 

destinação final das embalagens, além de possuir licenciamento ambiental. Das casas de 

produtos agropecuários existentes no perímetro irrigado Icó Mandantes, apenas a da agrovila 

10, Bloco 3 possui licenciamento ambiental para análise realizada entre os anos de 2009 e 2015. 

 Instrumentos de Controle Ambiental 

Com relação aos instrumentos de controle ambiental, serão apresentados o 

licenciamento ambiental, a outorga para uso dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso da 

água. 

 

 Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deve ser solicitado por todas as atividades passíveis de 

licenciamento, conforme Resolução CONAMA nº237/1997. Neste contexto, devem ser 

solicitadas licenças para os múltiplos usos realizados no entorno do reservatório de Itaparica, 

tais como:  geração de energia elétrica, agricultura irrigada, piscicultura, saneamento. 

Contudo, o processo de licenciamento ambiental das atividades realizadas na área de 

entorno do reservatório de Itaparica começou a ser regularizado a partir da Licença de Operação 

n° 510/2005, concedida por um prazo de 4 anos pelo IBAMA que estabeleceu uma série de 

condicionantes para a geração de energia elétrica da UHE Luiz Gonzaga.  
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Dentre as principais condicionantes desta LO, destacam-se as solicitações de: apresentar 

programas de monitoramento de áreas de reserva legais; Apresentar programas de recuperação 

de áreas degradadas na área de influência direta dos projetos; Programa para estimular o uso de 

técnicas e sistemas de irrigação que proporcionem maior eficiência e economia de água ; 

Programas para estimular produção orgânica; Promover orientação técnica e educativa com 

relação ao uso, aplicação e armazenamento de agrotóxicos e o descarte final das embalagens; 

Adotar procedimentos, normas e critérios estabelecidos pela Lei 12.753/05, que Dispõe sobre 

o armazenamento, uso e aplicação de agrotóxicos, bem como o destino final dos resíduos e das 

embalagens vazias de agrotóxicos; Proibição da prática de queimadas sem prévia autorização 

dos órgãos competentes; e Apresentar semestralmente relatório de ATER. 

Além destas as exigências mais importantes  foram a elaboração de um Plano e 

Conservação ambiental de entorno de reservatórios artificiais (PACUERA) e o detalhamento 

dos projetos de reassentamento criados em decorrência da UHE Luiz Gonzaga”, a qual 

estabeleceu que, no prazo de um ano, apresentasse detalhamento de todos os projetos, incluindo 

mapas, estágio atual, evolução histórica, propostas para o futuro e levantamento minucioso dos 

passivos, com as respectivas propostas de ações (CARVALHO, 2009). 

 Licenciamento Ambiental da agricultura irrigada 

O processo de licenciamento ambiental da atividade de agricultura irrigada realizada nos 

perímetros de irrigação do sistema Itaparica localizados em Pernambuco começou a ser 

regularizada em 2003, quando foi emitida a primeira licença de operação pela CPRH, com 

validade de um ano. De acordo com Paes (2012) entre os programas ambientais solicitados 

estão: monitoramento da fauna e flora das reservas legais, educação ambiental aos agricultores 

sobre o manejo de agrotóxicos, entre outros.  

A partir de então, as licenças de operação da agricultura irrigada devem ser renovadas. 

Como os perímetros ainda não estão sendo administrados por convênio entre CHESF e 

CODEVASF, as licenças de operação ainda estão sendo solicitadas pela CHESF, o que dificulta 

o cumprimento de algumas condicionantes. Além disso, a maioria dos agricultores não conhece 

nenhuma exigência realizada nas licenças de operação, ocasionando uma lacuna entre o 

solicitado pela CPRH e o realizado pelos agricultores. 

Como dentro dos perímetros não há declaração de novas áreas irrigadas, não há 

necessidade de solicitação de licenças prévias e de instalação. De acordo com a lei estadual 

nº12.916/2005, os valores do licenciamento ambiental correspondente a licença de operação é 

descrito no quadro 6.5. 

 



163 

 

Quadro 6.5 : Valores das licenças de operação para agricultura irrigada 

Tamanho da área irrigada(ha) Categoria Valor da licença de operação (R$) 

Até 2 C 120,99 

2,1 a 5 D 181,48 

5,1 a 10 E 241,97 

10,1 a 50 G 483,98 

Acima de 50 I 967,88 

Fonte: Lei Estadual nº12.916/2005 

A renovação da LO, deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da 

finalização de seu prazo de validade. Dentre as condicionantes das licenças de operação mais 

recentes, destacam-se: a solicitação do cumprimento da legislação ambiental nos níveis federal, 

estadual e municipal, sobretudo o Código Florestal, que refere-se a manutenção das áreas de 

APP e Reserva Legal, e a lei estadual nº14.249/2010 que trata do licenciamento ambiental e 

infrações ambientais (Figura 6.11). 

 

Figura 6.11: Licença ambiental do Perímetro Icó Mandantes, Bloco 4 para 2012-2014 

 
Fonte: Disponível na página da CPRH, 2015 
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A pouca especificidade da licença ambiental, que apresenta exigências genéricas, aliada 

a falta de fiscalização do órgão de controle ambiental favorece o descumprimento da legislação 

ambiental nos perímetros irrigados. É de conhecimento público que as áreas de reserva legal 

vem sendo invadidas para a expansão da atividade agrícola e que as áreas de APP não são 

respeitadas, e mesmo assim não há registro de multas e Termos de ajustamento de conduta 

(Figuras 6.12 e 6.13). 

 

Figura 6.12: Margem do reservatório de 

Itaparica 

Figura 6.13: Placa de identificação da Reserva 

Legal do Perímetro Icó Mandantes, Bloco 3  

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

A manutenção das áreas destinadas a Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

são de responsabilidade da CHESF, solicitante das licenças ambientais, mas ela só atua em caso 

de denúncias, devido a sua incapacidade de monitoramento. A CODEVASF deveria realizar 

este monitoramento, mas alega não ter pessoal para esta tarefa e as práticas de desmatamento 

são visíveis corriqueiramente (Figura 6.14). 

Figura 6.14: Retirada de madeira para 

comercialização de lenha em área de reserva 

legal. 

 
Fonte: Maiara Melo, 2012 
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Relata-se ainda a ocorrência de licenças de operação sem nenhuma condicionante 

expressa (Figura 6.15). É interessante observar que as licenças de operação vigentes no ano de 

2011 (emitidas em 2010) de todos os projetos de irrigação do sistema Itaparica em Pernambuco 

foram expedidas sem condicionantes. 

 

Figura 6.15: Licença ambiental do Perímetro Icó Andantes, Bloco 3  para 2010-2011 

 
Fonte: Disponível na página da CPRH, 2015 

 

 

Entre os anos de 2010 e 2012 averiguou-se a expedição de 11 licenças ambientais pela 

CPRH para atividades agrícolas.  

 

 Licenciamento ambiental da piscicultura 

Além da agricultura irrigada, a piscicultura também é praticada nos perímetros irrigados. 

Esta atividade quando realizada em tanques escavados deve ser licenciada pela CPRH. Para o 

licenciamento da piscicultura em tanques escavados no solo, devem ser solicitadas as licenças 

prévia, de instalação e de operação, consecutivamente. Os valores determinados pela lei 

estadual nº12.916/2005, correspondem são apresentados na Tabela 6.1 

Tabela 6.1: Valores das licenças ambientais para a piscicultura 

Tamanho da área 

ocupada pelo tanque 

escavado (ha) 

Categoria Valor da 

Licença 

Prévia 

Valor da 

Licença de 

Instalação 

Valor da 

Licença de 

Operação 

Até 5 F 241,97 483,94 362,95 

5,1 a 10 G 362,95 725,91 483,94 

10,1 a 30 H 483,94 967,88 725,91 
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30,1 a 100 I 725,91 1.451,83 967,88 

Acima de 100 J 967,88 1.935,77 1.451,83 

Fonte: Lei Estadual nº12.916/2005,  

 

Por meio de análise realizada na CPRH, constatou-se que entre os anos de 2009 e 2014 

foram expedidas 07 licenças de operação para pisciculturas de tanques escavados em 

Petrolândia, sendo duas no perímetro Icó Mandantes. 

Já o licenciamento ambiental de tanques rede (Figura 6.16) é mais complexo, pois a 

outorga, licença e autorização da Capitania dos Portos são emitidas em conjunto, a partir da 

solicitação a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca de uma autorização para utilização de 

águas de domínio da União, com estrutura estabelecida pela instrução normativa 

interministerial  nº 06/2004. Caso seja observada a adequação técnica do projeto, a SEAP o 

submeterá à ANA para concessão da outorga, ao IBAMA para concessão da licença ambiental 

e à Capitania dos Portos, que emite um parecer conclusivo para a segurança do tráfego 

aquaviário, para análise e manifestação conclusiva. 

Figura 6.16: Piscicultura em tanques rede realizada 

no município de Petrolândia 

 

Fonte: Prefeitura de Petrolândia, 2012. 

 

 Para o licenciamento da piscicultura a ANA disponibiliza uma tabela com a relação dos 

reservatórios de domínio federal e a respectiva informação de quais possuem ou não capacidade 

de suporte para essa atividade, para atender a  Resolução CONAMA n° 413/2009, que dispõe 

sobre o licenciamento ambiental da aquicultura. De acordo com esta tabela, o reservatório de 

Itaparica ainda possui capacidade suporte para realização de atividades de aquicultura, porém 

não são disponibilizados dados mais específicos, como o volume de água que ainda pode ser 

disponibilizado e a espacialização das áreas mais comprometidas.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=608
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Fernandes e Sant’Anna (2007), afirmam que montou-se um considerável aparato legal 

e institucional ambiental no Brasil, mas não foram dadas as condições para que ele operasse 

com resultados efetivos, permanecendo assim uma espécie de inércia institucional. Corrobora-

se esta afirmação, ao se analisarem casos sobre o licenciamento ambiental das pisciculturas em 

tanques rede em Petrolândia. Muitas áreas de piscicultura operam sem o devido licenciamento, 

devido ao tempo de espera para liberação da documentação pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura que em alguns caso passa de cinco anos. 

 Outorga para o uso da água 

A outorga para uso de água é um instrumento instituído por meio da Política Nacional 

de Recursos Hídricos em 1997. De acordo com a ANA (2011), a Outorga é um instrumentos 

pelo qual o Poder Público autoriza o usuário, sob condições preestabelecidas, a utilizar ou 

realizar interferências hidráulicas nos recursos hídricos necessários à sua atividade, garantindo 

o direito de acesso a esses recursos. As outorgas são gratuitas e podem ser solicitadas pela 

internet. As Resoluções de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, aprovadas pela 

ANA, têm seu extrato publicado no Diário Oficial da União e são disponibilizadas 

integralmente no site da ANA. 

Analisando as outorgas para uso da água concedidas pela ANA para piscicultura em 

tanques rede entre os anos de 2001 a 2015 apenas duas outorgas foram concedidas para o 

município de Petrolândia, que corresponde a uma empresa privada localizada no município. 

Para a atividade de irrigação foram concedidas para o município de Petrolândia 118 

outorgas, sendo 2 para Associações de agricultores, 23 para a CHESF referentes a irrigação de 

Perímetros Públicos de Irrigação e 93 para produtores individuais. Evidencia-se que alguns 

destes produtores individuais podem estar localizados na área de perímetros públicos de 

irrigação, mas possuem outorga para captação de água independente do sistema de irrigação 

fornecido pela CHESF. Destas outorgas concedidas para o município, 91 tem duração de 5 

anos, 22 de 10 anos e 5 de 20 anos. Todas as outorgas com duração de 20 anos foram concedidas 

para a CHESF. Considera-se um período muito elevado para concessão de termos de uso de 

água, devido a variabilidade da disponibilidade hídrica.  

Por outro lado, considera-se as outorgas liberadas como documentos técnicos de boa 

qualidade que fazem a diferenciação entre a quantidade de água e as horas disponíveis para 

captação nos diferentes meses do ano. 
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 Cobrança pelo uso da água 

 

Embora a cobrança seja um instrumento previsto na Política Nacional de Recursos 

Hídricos e na Política Estadual de Recursos Hídricos ela ainda não é realizada no sistema 

Itaparica, sobretudo porque os irrigantes ainda não assumiram as responsabilidades na gestão 

dos perímetros. 

Em sistemas mais estruturados e independentes, o custo de água para irrigação deve ser 

incorporado aos custos de produção, da mesma maneira que custos de insumos agrícolas. Nesta 

perspectiva, Kelman e Ramos (2005) apud Feitosa et al (2014) apontam que o Custo Total de 

Alocação (CTA) na irrigação deve considerar as seguintes parcelas (Quadro 6.6). 

 

Quadro 6.6: Composição do Custo de Alocação Total 

Custo Característica 

Custo de capital 

(CC) 

Representa o valor dos investimentos em infraestrutura hídrica, 

necessários para levar a água até a área irrigada (construção de canais, 

barragens, instalação de bombas, etc.).  

Custo de O & M 

(COM) 

Representa os recursos despendidos para operação e manutenção da 

infraestrutura (energia elétrica, pessoal, reparação de equipamentos, entre 

outros). 

Custo de 

oportunidade 

(CO)  

Reflete o valor da água para alocação em sua melhor alternativa de uso. 

Este é o custo incorrido pela sociedade, em situações de escassez, pela 

alocação do recurso hídrico a um usuário em detrimento de outro que 

apresente uma rentabilidade maior para a água em seu processo 

produtivo. O melhor uso pode ser apresentado por outro usuário do 

mesmo setor ou de setores diferentes, ou até para um uso ambiental. O 

custo de oportunidade é zero quando não existe uso alternativo ou quando 

não existe escassez. 

Externalidade 

Econômica (EE) 

é o custo gerado para outras atividades econômicas em decorrência do 

uso do recurso hídrico na irrigação (por exemplo, aumento de custos de 

tratamento da água para abastecimento público pela presença de 

poluentes oriundos da irrigação na água bruta). 

Externalidade 

Ambiental (EA) 

é o custo gerado para a sociedade em geral em decorrência do uso do 

recurso hídrico na irrigação (por exemplo, aumento de  

custos de tratamento de doenças ou redução da biodiversidade 

decorrentes da presença de poluentes oriundos da irrigação na água 

bruta). 

 

Fonte: Kelman e Ramos (2005) apud Feitosa et al (2014) 

 

O autor complementa a análise de viabilidade de um empreendimento agrícola, quando 

feito por um investidor privado, considera pelo menos os custos de capital e de O & M. Quando 
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o investimento é feito pelo setor público, o custo repassado ao irrigante é, principalmente, o de 

O & M. Na maioria dos países, as parcelas CO, EE e EA não são pagas pelo irrigante. A 

diferença entre o custo total de alocação e o preço pago pelo irrigante recai sobre toda a 

sociedade. 

Em perímetros emancipados administrados inicialmente pela CODEVASF os custos 

repassados aos irrigantes correspondem ao custo de capital representado por K1 e o Custo de 

O&M representado como K2.  

No caso do Sistema Itaparica a taxa K1 não pode ser cobrada, pois o reassentamento foi 

compulsório e a criação da infraestrutura de irrigação foi parte de acordo assinado pela CHESF 

em 1986. 

Feitosa et al (2014) afirma que referente à parcela K2 da tarifa d´água, que prevê o rateio 

das despesas de administração, operação e manutenção, em sua maioria, os valores históricos 

foram insuficientes para a cobertura integral das referidas despesas, tendo sido necessários 

eventuais investimentos públicos para a reabilitação das infraestruturas.  

Nas etapas de cogestão e autogestão, o Poder Público arcará com as parcelas de K2 fixo 

de sua responsabilidade. A partir do estabelecimento da Política Nacional de Irrigação, previu-

se que o estabelecimento dos valores reais do K2 dependerão de critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Integração Nacional. 

  

 Educação Ambiental 

A lei federal n° 9.795 /1999 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e 

dispõe sobre a Educação Ambiental e afirma que “Entendem-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”. O mesmo marco legal dispõe que a educação ambiental deve ocorrer de 

maneira formal e informal como tema transversal em todos os níveis de ensino. 

Nesse sentido, deve-se inserir a temática ambiental nas escolas localizadas nos 

perímetros irrigados que devem abordar questões como a proteção do reservatório, importância 

de manutenção de matas ciliares, risco socioambientais da utilização inadequada de 

agrotóxicos, importância da utilização de EPI, dentre outros. 

A escola estadual Icó Mandantes realiza algumas atividades de educação ambiental com 

os estudantes. No âmbito do Projeto INNOVATE foram realizadas atividades de educação 

ambiental em escolas de Petrolândia e Itacuruba.  
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Durante realização de oficina de educação ambiental com estudantes de ensino 

fundamental em escola pública no município de Itacuruba foi solicitado que os adolescentes 

demonstrassem em desenhos seus desejos para a região (Figura 6.17). Dentre os desenhos 

realizados surgiram temas como melhoria da agricultura irrigada, aumento da produtividade de 

peixes do reservatório, diversificação das atividades econômicas e instalação de estruturas de 

lazer como museus na cidade.   

Figura 6.17: Desenho representando o diversificação 

das atividades econômicas em Itacuruba 

 
Fonte: Maiara Melo, 2012 

  

Além disso, as ações de extensão rural devem privilegiar a prática da educação 

ambiental para os agricultores e residentes no perímetro, como um subsidio para a melhoria das 

ações realizadas na localidade. Registra-se, nesta perspectiva, a realização de palestra pelo 

Instituto Chão Vivo em setembro de 2012 que visava o incentivo a prática da agricultura 

orgânica no perímetro Apolônio Sales. 

6.1.3 Aspectos econômicos 

 Geração de renda e produção Agrícola 

O tamanho dos lotes, são predominantes  as áreas de até 3 hectares, como demonstrado 

no quadro 6.7 abaixo: 

Quadro 6.7: Tamanho predominante dos lotes em Icó Mandantes 

Tamanho dos lotes (ha) Quantidade de agricultores Percentual aproximado 

1,5 1 1% 

3,0 48 59% 

4,5 16 20% 

6,0 12 15% 

Outros 4 5% 

Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 



171 

 

 

Há agricultores que além de seu lote original, arrendaram ou compraram lotes de outros 

proprietários que não produziam. Este fato foi bastante observado em situações em que o 

agricultor possuía um lote de 1,5 hectares e o considerava pequeno para produção.  

Atualmente, estima-se que esta área do perímetro esteja aumentada em 1300 hectares. 

Estas áreas invadidas por pessoas não reassentadas são chamadas de “áreas de expansão” e 

comprometem o funcionamento adequado do perímetro irrigado, pois competem com os 

reassentados pelo uso de água. 

Observou-se que 85% dos entrevistados possui renda familiar média de até 2 salários 

mínimos9. Esta renda é considerada baixa para manter as necessidades familiares e realizar a 

compra de insumos adequados para o manejo agrícola (Gráfico 6.5). 

 

Gráfico 6.5: Renda familiar média das famílias analisadas 

 
Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

 

Comparando-se com a pesquisa realizada em 2007, de acordo com a CODEVASF 

(2007, p.12) 79% dos produtores pesquisados informaram que ganham menos de 1 S.M por 

mês no lote, 14% de 1 a 2 salários mínimos, 3% 2 a 3 S.M, 1% 3 a 4 SM, enquanto os outros 

3% declararam que não tem renda10. Aliado a isso, viu-se que a quantidade de pessoas 

residentes é predominantemente de 4 a 6 familiares por residência, embora nem todos estes 

auxiliem na produção agrícola. 

Na agricultura, a principal atividade do sistema Itaparica está voltada para a produção e 

comercialização de frutas de espécies tradicionalmente cultivadas pela agricultura familiar, 

                                                 
9 A partir de  janeiro de 2014 o salário mínimo passou a ser equivalente a R$724,00, instituído por meio do 

Decreto nº 8.381/2014.  
10 A partir de abril de 2007 o salário mínimo passou a ser equivalente a R$380,00, instituído por meio da Lei 

Federal nº 11. 498/2007 
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como mamão, melão, melancia, banana, dentre outras, e mais fortalecido para a produção e 

comercialização do feijão e milho (BRASIL, 2007).  

Dados do Plano Safra da região de Itaparica (2007) demonstram que do lado 

Pernambucano, a região se configura na segunda maior produtora de melão, chegando a 

representar 48% do total produzido no Estado, com produção anual de 2.520 frutos, destacando-

se os municípios de Floresta, Jatobá e Petrolândia. Na produção de melancia, o índice chega a 

6.054 frutos/ano, contribuindo com 49% do total produzido no Estado.  O município de 

Petrolândia é o maior produtor do Estado participando de 37% do total da produção dessa fruta, 

seguidos por Belém de São Francisco, Floresta e Jatobá. Quanto ao tomate, a produção é de 

14.300 toneladas/ano, representando 16% do total da produção do Estado. Os municípios com 

maior contribuição são: Floresta, Itacuruba, Jatobá e Petrolândia. Na produção de cebola, a 

região produz 16.950 toneladas/ano, representando 35% da produção estadual, onde se destaca 

o município de Belém de São Francisco que produz cebola semente e comercialização com o 

IPA (Figura 6.18).  

 

Figura 6.18: Área de produção de cebola semente no 

Perímetro de irrigação Manga de Baixo, município de 

Belém de São Francisco 

 
Fonte: Maiara Melo, 2012 

 

Além destas culturas agrícolas há produção complementar de banana, mamão, coco, 

uva, dentre outras (Figuras 6.19 e 6.20). 
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Figura 6.19: Produção de banana em Icó 

Mandantes, Bloco 3 

Figura 6.20: Produção de mamão em 

Itacuruba 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2012 

 

 

Em 2013, o valor bruto da produção dos perímetros do Sistema Itaparica, foi de R$ 

139,3 milhões apresentando alta de 4,4% em relação a 2012, que teve VBP de R$ 133,4 milhões 

(CODEVASF, 2014) (Tabela 6.2 ).  

 

Tabela 6.2: Valor Bruto da Produção dos perímetros do Sistema Itaparica em 2014 

Local Área 

cultivada 

(ha) 

Produção 

(T) 

VBP 

Familiar (R$ 

mil) 

VBP 

Empresarial (R$ 

mil) 

VBP 

Total 

2012 

Pernambuco 20.857 503.123 296.122 452.888 749.009 

Sistema 

Itaparica 

15.316 255.909 133.351 - 133.351 

2013 

Pernambuco 22.832 469.109 299.024 491.587 790.611 

Sistema 

Itaparica 

17.040 270.436 139.260 - 139.260 

Fonte: CODEVASF, 2014 

 

Destaca-se a elevação do fator bruto de produção, mesmo em período de estiagem 

severa na região Semiárida. Em Icó Mandantes, dentre os produtos mais cultivados destacam-

se a melancia, a abóbora, o coco, o feijão, o amendoim e a cebola conforme gráfico 6.6 abaixo. 

Porém a produtividade da área está diretamente relacionada a condição financeira do agricultor 

e sua possibilidade de investir em insumos agrícolas e novas tecnologias. 
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Gráfico 6.6: Produtos mais cultivados no perímetro de irrigação Icó Mandantes 

 
Fonte: Dados coletados pela autora (janeiro de 2014) 

 

O acesso a alguns meios de produção também é precário como o trator que é 

disponibilizado pela prefeitura com o aluguel de R$70,00/hora.  Com relação ao acesso a 

insumos agrícolas como fertilizantes, existe nas agrovilas 3 (Campos Soluções agrícolas) e 10 

(Agro 10)  do Bloco 3 comercio especializado em venda de produtos agrícolas. Contudo, 

quando estes estabelecimentos não possuem os insumos desejados é necessário fazer a compra 

na cidade de Petrolândia que é distante do  perímetro Icó Mandantes, sobretudo para os 

produtores que não possuem veículo próprio. Além disso, é comum que os agricultores, 

sobretudo os de baixa renda, se endividem e comprometam parte de sua produção para pagar 

os insumos disponibilizados pela loja. 

Pesquisa realizada no perímetro pela CODEVASF em 2007 constatou que além da 

agricultura existem outras atividades realizadas por outros integrantes da família  dentre as 

quais destacam-se: Técnico agrícola; operador de bomba, inspetor de irrigação, agente de saúde, 

auxiliar de enfermagem, mecânico, borracheiro, tratorista, motorista e vigilante (CODEVASF, 

2007). Além das atividades descritas neste relatório, observou-se que a atividade do comércio 

na cidade de Petrolândia tem empregado diversos jovens do PI Icó Mandantes. Estas atividades 
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adicionais configuram-se como um complemento a renda da família, embora seja difícil 

contabiliza-las pois muitas destas atividades são exercidas de maneira informal, sem carteira de 

trabalho assinada, ou são atividades temporárias quando existem demandas locais. 

Além da atividade agrícola, destaca-se a caprinovinocultura em municípios do Sistema 

Itaparica (BRASIL, 2007). A assistência técnica para esta atividade é majoritariamente 

praticada por organizações vinculadas ao SEBRAE. Porém no Perímetro Manga de Baixo em 

Belém de São Francisco há um projeto de caprinocultura apoiado pela CODEVASF, no qual os 

produtores realizam a engorda do animal e carne é comercializada para atendimento de 

programas governamentais como o PAA e o PNAE. Neste sentido, havia interesse dos 

produtores do perímetro de pleiteara implantação de um abatedouro certificado na área para 

que eles pudessem ampliar a comercialização. 

Estudo realizado em 2007 para realização do Plano safra para o território Itaparica com 

projeções até 2010 trouxe uma análise das 12 principais cadeias produtivas da região de 

Itaparica11, destacando os principais entraves e potencialidades para a região. Destas, sete 

possuíam maior possibilidades de serem no perímetro de irrigação analisado: Caprino 

ovinocultura; Agricultura irrigada Cebola, Arroz, tomate, Fruticultura; Avicultura; Piscicultura; 

Pesca artesanal; Agroindústria e Agroecologia (Anexo A). Embora este planejamento tenha 

sido realizado desde 2007 as atividades econômicas na área permanecem como a agricultura 

irrigada, piscicultura e pesca artesanal, ressaltando a necessidade de diversificação produtiva 

para maximização da renda dos produtores. 

Documento elaborado pela FETAPE (2001) ressaltou a necessidade de ampliação da 

implantação de agroindústrias da agricultura familiar e investir na modernização e manutenção 

das existentes, buscando uma maior agregação de valor aos produtos. Este anseio foi 

compartilhado também em entrevistas com agricultores de vários perímetros de irrigação como 

Manga de Baixo, Icó Mandantes e Apolônio Sales.  

 

 Comercialização e Escoamento da produção 

 

Dentre os maiores problemas observados nos perímetros do Sistema Itaparica, ressalta-

se a dificuldade do escoamento da produção agrícola e pesqueira e da comercialização dos 

produtos. Os agricultores do perímetro Icó Mandantes destacaram  que são levados a vender 

suas mercadorias por um preço baixo aos atravessadores que buscam estes produtos nos lotes e 

                                                 
11 As cadeias produtivas analisadas no documento citado compreendem: Caprino ovinocultura; Agricultura 

irrigada Cebola, Arroz, tomate, Fruticultura;  Apicultura; Piscicultura; Pesca artesanal; Artesanato – tecido couro, 

palha e Cerâmica; Avicultura; Bovinocultura de corte e leite; Agroindústria; Agro-ecologia; Turismo e Floricultura 
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vendem nas feiras dos municípios adjacentes e trazem para a CEASA em Recife. Os 

agricultores alegam que o acesso aos lotes no perímetro de irrigação é difícil, pois não há 

calçamento e rede de drenagem adequada, o que dificulta o escoamento da produção. 

Em entrevista realizada com técnico responsável pelo perímetro Apolônio Sales em 

2012 este relatou que “o grande problema dos agricultores no perímetro é a comercialização. 

Os principais produtos agrícolas de Apolônio Sales são coco, banana, goiaba e uva, mas são 

vendidos a preços muito baixos. No segundo semestre de 2012, o agricultor vendeu um coco 

ao atravessador por R$00,15 e este repassa para a indústria de beneficiamento a R$00,80. 

Neste processo o agricultor perde muito.” 

Em Petrolândia existem instaladas atualmente duas empresas que beneficiam o coco e 

comercializam a água engarrafada, mas ela compra a matéria-prima de atravessadores com 

atuação local e não diretamente dos agricultores. Se existisse uma política de incentivo e 

valorização de criação de associações de produtores locais, este seria um bom acesso a mercado. 

O escoamento da produção é dificultado devido as más condições de acesso aos lotes de 

produção, sobretudo daqueles localizados mais distantes da BR.  

 

 Sistemas de Irrigação 

 

Grande parte da agricultura irrigada ainda utiliza técnicas inadequadas de irrigação 

como, por exemplo, aspersão convencional, muitas vezes não empregando os turnos de regas e 

uso excessivo da água. O manejo inadequado das práticas agrícolas e do uso incorreto das terras 

agricultáveis resulta em um padrão frequente de exploração dos recursos hídricos, extrapolando 

sua capacidade de suporte, causando impactos negativos sobre a qualidade das águas, 

contribuindo para a  degradação ambiental.  

  Segundo Sobral et al. (2007), a irrigação representa um importante fator de pressão 

sobre a cobertura vegetal e com o desmatamento, além de acarretar erosão, problemas de 

qualidade e disponibilidade de água, ocasionando o assoreamento de cursos d’água. Em muitos 

casos, principalmente em regiões semiáridas, não se contempla um eficiente sistema de 

drenagem superficial e/ou subterrânea. A prática de irrigação inadequada, principalmente do 

manejo impróprio com excessos de irrigação elevando o lençol freático em alguns lotes, tem 

ocasionado alguns efeitos da umidade elevada no solo, salinização e degradação do solo. 

 Os números de usuários e vazões de captação dos perímetros do Sistema Itaparica são 

descritos na tabela 6.3. 

  



177 

 

Tabela 6.3: Características hídricas dos perímetros de irrigação do Sistema Itaparica 

Perímetro Número 

de 

usuários 

Área 

irrigada 

(ha) 

Vazão 

Nominal 

(m³/h) 

Volume 

captado 

(m³) 

Volume 

fornecido 

(m³) 

Eficiência 

de 

condução 

PERNAMBUCO 

Caraíbas* 1.554 3.565,72 30.999,72 5.025,400 3.863,170 76,87% 

Brígida* 428 1.122,14 14.675,00 1.731,200 1.366,420 78,90% 

Manga de 

Baixo 

26 42,88 489,99 97,474 92,598 95% 

Icó 

Mandantes 

(Bloco 3) 

401 571 7.588,31 1.922,630 1.829,240 95,10% 

Icó 

Mandantes 

(Bloco 4) 

249 504 6.268,00 1.060,470 1.047,440 98,80% 

Apolônio 

Sales 

101 661 9.064,20 733,150 690,840 94% 

Barreiras 428 1.122,14 14.675,00 1.731,200 1.366,420 78,90% 

BAHIA 

Pedra 

Branca* 

693 1.656,70 16.132,00 2.089,100 1.741,490 83,40% 

Rodelas 401 754,32 12.532,33 1.584,876 1.490,640 94,10% 

Glória 126 219,54 2.416,36 376,380 363,280 96,50% 

Os valores dos volumes captados e fornecidos referem-se a média mensal 

* Perímetros irrigados com captação a montante do reservatório de Itaparica 

Fonte: CODEVASF, 2007; CARVALHO, 2009 

 

 Embora seja apresentado um alto percentual de eficiência de condução, são 

identificados muitos vazamentos devido a depreciação das tubulações e infraestrutura hídrica. 

O sistema de irrigação instalado pela CHESF quando houve o reassentamento foi a aspersão 

convencional, mas atualmente muitos agricultores já realizaram complementação destes 

sistemas por conta própria. Os principais métodos de irrigação utilizados atualmente são 

gotejamento, microaspersão e aspersão convencional. É comum a realização de consórcios 

entre dois sistemas de irrigação um instalado inicialmente pela CHESF e o outro custeado pelo 

produtor rural (Figura 6.21 e 6.22 ).  
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Figura 6.21: Sistema de irrigação por 

gotejamento instalado por agricultor em Icó 

Mandantes, Bloco 3 

Figura 6.22: Sistema de irrigação por 

aspersão instalado em Icó Mandantes, Bloco 

4 

  
Fonte: Maiara Melo, 2014 Fonte: Maiara Melo, 2014 

 

 

 Pesquisa realizada em Icó Mandates demonstrou que os sistemas de irrigação utilizados 

correspondem ao gotejamento, microaspersão e aspersão convencional.  Normalmente os 

agricultores fazem consórcios entre dois sistemas de irrigação. A maioria deles manteve o 

sistema de aspersão convencional instalado pela CHESF quando houve o reassentamento, e 

implantou como sistema  complementar a microaspersão ou gotejamento. Aproximadamente 

59% dos agricultores utiliza o sistema composto por aspersão convencional e gotejamento, 

enquanto 7,4% utilizam aspersão convencional e microaspersão. Em 4,9% dos casos os 

agricultores retiraram o sistema instalado pela CHESF e utilizam a microaspersão e o 

gotejamento.  Os aproximados 30% restante utilizam sistemas de irrigação isolados sendo 

primordialmente a aspersão convencional, seguida do gotejamento e da microaspersão. 

Destaca-se que os sistemas complementares de irrigação são instalados por técnicos 

contratados pelos agricultores e muitas vezes estas instalações não são realizadas de maneira 

correta, comprometendo a drenagem dos lotes. 

Além disso, observa-se uma demanda muito maior pelo uso da água do que a demanda 

no período de reassentamento o que compromete o abastecimento de água para irrigação. 

As bombas para irrigação ficam ligadas de 12 a 14 horas por dia, e o aspersor 

convencional instalado pela CHESF possui vazão de 1.440litros/hora12.O manejo da irrigação 

realizado atualmente em Icó Mandantes para culturas temporárias corresponde a irrigação diária 

com duração de 40 a 50 minutos por posição do aspersor. Já para culturas permanentes, a 

irrigação ocorre em dias alternados com 2 horas de duração por posição do aspersor. As 

posições dos aspersores são alteradas de maneira que toda a área de produção seja atendida com 

                                                 
12 Informações obtidas em entrevistas com os técnicos da Hidrossondas em janeiro de 2014. 
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irrigação. Para lotes com sistema de gotejamento, os próprios agricultores determinam o tempo 

de rega.  

Em entrevista realizada com técnico da Hidro sondas em 2014 foi afirmado que já 

existiam aproximadamente 1300 hectares de área de expansão em Icó Mandantes, 

comprometendo a irrigação dos lotes planejados. Outro fator relevante foi a afirmação que no 

período entre 2011 e 2013 em que o Sertão de Pernambuco já era afetado pela seca, não foram 

realizadas nenhuma alteração no regime de irrigação.  

Observou-se em campo que os principais tipos de drenagem utilizados são: desnível 

natural do lote; dreno coletor entubado e valas escavadas. Em quatro lotes, que tinham parte de 

sua área encharcada, afirmou-se não haver sistema de drenagem. Essa carência resulta na 

inutilização do terreno a longo prazo, causando prejuízo ao agricultor. 

A água do sistema de drenagem superficial que escoa naturalmente para o reservatório 

tem sua qualidade degradada, com a adição de sais, pesticidas, metais pesados e sedimentos. 

Observa-se que a irrigação tem um importante papel na qualidade da água, pressionando a 

cobertura vegetal e acarretando o assoreamento de cursos d’água e dos reservatórios (PAES, 

2012). Entre 2009 e 2015 estava ocorrendo um programa de desassoreamento do sistema de 

drenagem dos lotes irrigados do perímetro Icó Mandantes, embora a obra estivesse prevista 

para terminar em 2010 (Figuras 6.23). 

Figura 6.23: Canal de drenagem em Icó 

Mandantes 

 
Fonte: Maiara Melo, 2014. 

 

 Acesso ao crédito 

O crédito rural destina-se ao financiamento de atividades rurais, seja de agricultores 

individuais, cooperativas ou associações. Foi sistematizado pela Lei no 4.829/1965 e 

regulamentado pelo Decreto no 58.380/1966. A legislação estabeleceu dentre os principais 

objetivos do Programa Nacional de Crédito Rural:  
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-Estimular o crescimento ordenado dos investimentos rurais;  

-Financiar o custeio oportuno e a comercialização de produtos agropecuários;  

-Fortalecer os produtores rurais, particularmente, os pequenos e médios;  

-Facilitar a introdução de métodos racionais de produção no setor agrícola.  

 Porém nos perímetros irrigados do sistema Itaparica, muitos produtores reclamam da 

falta de acesso ao crédito, seja porque não se adequam as condições de financiamento, a 

exemplo de muitos produtores que não possuem o título da terra, nem outras posses, e por este 

motivo não tem garantias para oferecer ao banco financiador; ou porque quando tem acesso ao 

recurso financeiro a sua liberação demora muito tempo, não ocorrendo no período adequado 

para o plantio. 

Atualmente, a principal linha de financiamento em áreas rurais é o PRONAF. Para que 

o produtor rural tenha acesso ao financiamento é necessário que o IPA forneça a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF.  Com relação ao Pronaf no município de Petrolândia, dados do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar previam que a 

demanda potencial anual média para 2006/2007 era de aproximadamente R$7.317.980,00, 

como pode ser observado com mais detalhes no quadro 6.8. 

Quadro 6.8: Demanda potencial de crédito para o município de Petrolândia, safra 2006-2007 
LINHAS DO PRONAF NÚMERO DE AGRICULTORES VALOR 

(R$) 

A 100 1.800.000,00 

B 180 720.000,00 

C 250 750.000,00 

D 400 1.200.000,00 

E 8 288.000,00 

Mulher 30 540.000,00 

Jovem 30 540.000,00 

Agroecologia 25 450.000,00 

Semiárido 50 900.000,00 

Biodiesel 20 99.980,00 

Agroindústria 3 30.000,00 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

 

O mesmo estudo estimou a Demanda Qualificada do Crédito, Assistência técnica e 

extensão rural e capacitação entre 2007 e 2010, apresentando valores relacionados a atividade 

produtiva (Quadro 6.9), Modalidade do Pronaf (Quadro 6.10) e agente financeiro (Quadro 6.11) 

são dispostos a seguir. 
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Quadro 6.9: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com a atividade 

produtiva em Petrolândia. 

 
EIXO/ATIVIDADE 

PRODUTIVA 

2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Caprinovinocultura 1.000.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 3.100.000,00 

Artesanato 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 200.000,00 

Agricultura de sequeiro 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 80.000,00 

Agricultura irrigada 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 4.000.000,00 

Apicultura 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 400.000,00 

Piscicultura 1.200.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 3.300.000,00 

Turismo e Cultura 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 200.000,00 

Avicultura 700.000.00 600.000.00 500.000.00 600.000.00 2.400.000,00 

Agroindústria 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 800.000,00 

TOTAL 4.320.000,00 3.620.000,00 3.320.000,00 3.220.000,00 14.480.000,00 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

Com relação a atividade produtiva, observa-se que o maior investimento foi realizado 

na agricultura irrigada, seguido da piscicultura, caprinovinocultura e avicultura. As 

modalidades do PRONAF com maiores investimentos foram investimento, custeio, agricultura 

irrigada e agroindústria. 

 

Quadro 6.10: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com a 

modalidade do Pronaf em Petrolândia. 

MODALIDADE 2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Custeio 800.000,00 800.000,00 680.000,00 650.000,00 2.930.000,00 

Investimento 1.500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 4.250.000,00 

Semiárido 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Jovem 80.000,00 80.000,00 60.000,00 80.000,00 300.000,00 

Agroecologia 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 

Agricultura Irrigada 100.000,00 960.000,00 900.000,00 840.000,00 3.700.000,00 

Agricultura de sequeiro 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

Atividades não 

agrícolas 

120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 420.000,00 

Biodiesel 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Turismo 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 220.000,00 

Agroindústria 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.300.000,00 

TOTAL 4.320.000,00 3.620.000,00 3.320.000,00 3.220.000,00 14.480.000,00 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

A maior parte do investimento financeiro é realizado pelo Banco do Nordeste, embora 

seja observada atuação complementar significativa do Banco do Brasil. 
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Quadro 6.11: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com o agente 

financeiro em Petrolândia. 

 
AGENTE 

FINANCEIRO 
2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Banco do Brasil 1.296.000,00 1.267.000,00 1.328.000,00 1.610.000,00 5.501.000,00 

Banco do Nordeste 3.024.000,00 2.353.000,00 1.992.000,00 1.610.000,00 8.979.000,00 

Cooperativas de crédito - - - - 0,00 

MDA - - - - 0,00 

Outras Entidades - - - - 0,00 

TOTAL 4.320.000,00 3.620.000,00 3.320.000,00 3.220.000,00 14.480.000,00 

Fonte: BRASIL, 2007 

  

Embora o investimento financeiro exista, ele não é suficiente para garantir a efetividade 

das ações realizadas, principalmente devido a falhas na aplicação financeira ou problemas 

técnicos nos projetos.  

Já para o município de Floresta com relação a atividade produtiva, observou-se que o 

maior investimento foi realizado na caprinovinocultura, seguida da bovinocultura de corte e de 

leite, da agroindústria e da agricultura irrigada. Apesar do município possuir vila de pescadores 

e piscicultura não há verba específica para financiamento destas atividades (Quadro 6.12). 

 

Quadro 6.12: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com a atividade 

produtiva em Floresta. 

 
EIXO/ATIVIDADE 

PRODUTIVA 

2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Caprinovinocultura 2.655.000,00 3.053.250,00 3.511.237,50 4.037.923,13 13.257.410,63 

Artesanato 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00 

Agricultura Irrigada 80.000,00 92.000,00 105.800,00 121.670,00 399.470,00 

Apicultura 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 

Bovinocultura de corte e 

leite 

1.251.000,00 1.438.650,00 1.654.447,50 1.902.614,63 6.246.712,13 

Turismo rural e ecológico 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 

Agricultura de sequeiro 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

Agroindústria 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,00 

TOTAL 4.616.000,00 5.083.900,00 5.771.485,00 6.562.207,76 22.033.592,76 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

As modalidades do PRONAF com maiores investimentos foram custeio, investimento, 

Semiárido e agroindústria (Quadro 6.13). 
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Quadro 6.13: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com a 

modalidade do Pronaf em Floresta. 

 
MODALIDADE 2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Custeio 1.200.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.200.000,00 

Investimento 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 

Semiárido 600.000,00 600.000,00 650.000,00 650.000,00 2.500.000,00 

Jovem 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 650.000,00 

Mulher 106.000,00 153.000,00 170.000,00 250.000,00 679.000,00 

Agroecologia 100.000,00 100.000,00 190.000,00 250.000,00 640.000,00 

Pequena agricultura 

irrigada 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 32.207,76 122.207,76 

Atividades não agrícolas 300.000,00 300.000,00 300.000,00 280.000,00 1.180.000,00 

Biodiesel 30.000,00 39.000,00 31.485,000 50.000,00 142.385,00 

Turismo 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 370.000,00 

Agroindústria 1.000.000,00 650.000,00 650.000,00 750.000,00 3.050.000,00 

TOTAL 4.616.000,00 5.083.900,00 5.771.485,00 6.562.207,76 22.033.592,76 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

Da mesma maneira que no município de Petrolândia, a maior parte do financiamento é 

realizado pelo Banco do Nordeste com atuação complementar do Banco do Brasil (Quadro 

6.14). 

Quadro 6.14: Investimentos do Pronaf entre as safras de 2007 e 2010 de acordo com o agente 

financeiro em Floresta. 

 
AGENTE 

FINANCEIRO 
2007 2008 2009 2010 TOTAL/ANO 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Banco do Brasil 1.384.800,00 1.779.365,00 2.308.594,00 3.281.103,88 8.753.862,88 

Banco do Nordeste 3.231.200,00 3.304.535,00 3.462.891,00 3.281.103,88 13.279.729,88 

Cooperativas de crédito - - - - 0,00 

MDA - - - - 0,00 

Outras Entidades - - - - 0,00 

TOTAL 4.616.000,00 5.083.900,00 5.771.485,00 6.562.207,76 22.033.592,76 

Fonte: BRASIL, 2007 

 

Carvalho (2009) constatou que as operações do PRONAF "B" estavam suspensas neste 

período no município de Petrolândia devido ao percentual de inadimplência dos agricultores. A 

inadimplência municipal atingiu uma taxa de aproximadamente 45% frente à União.  

Atualmente a inadimplência continua sendo realidade do município, embora desde 2010 as 

operações do PRONAF B tenham sido retomadas.  

6.1.4 Aspectos Político Institucionais  

 

Desde 1990 existe um convênio de parceria entre a CHESF e a CODEVASF, renovado 

em 2007, para que esta empresa assuma a gestão dos perímetros públicos de irrigação do 

Sistema Itaparica.  O modelo atual de implantação e gestão de perímetros públicos de irrigação 

adotado pela CODEVASF tem como características longos períodos para implantação e baixa 
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exploração das áreas irrigadas, apontando a necessidade de um novo modelo para a gestão da 

irrigação pública. 

Qualquer estratégia de desenvolvimento que tenha como foco a agricultura familiar no 

Semiárido deve considerar as características socioambientais, culturais e políticas desta região. 

Esta realidade deve ser objeto de estudo ainda mais específico quando tratar-se de projetos 

públicos de irrigação, resultantes do reassentamento da comunidade para construção da 

barragem de Itaparica. A dependência estrutural destes agricultores ao Estado, criada neste 

período, tem comprometido o desenvolvimento destes projetos de maneira adequada. Com o 

passar dos anos, e as estruturas instaladas pelo Estado se deteriorando, evidencia-se, mais uma 

vez, a necessidade de um projeto de desenvolvimento que trate estes agricultores como atores 

principais responsáveis pelo bom funcionamento dos perímetros irrigados, e não apenas 

espectadores dependentes dos auxílios governamentais. Porém, para que esta visão seja 

modificada há necessidade de integração dos residentes destes perímetros a gestão e 

funcionamento dos projetos de irrigação. 

As observações realizadas na área evidenciam um baixo histórico de controle social, pós 

reassentamento, com pouca atuação de conselhos (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável; Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco integrante do 

CBHSF, etc). Outro fator importante são as fragilidades nas lideranças institucionais e políticas 

na área. Apesar de existirem dois vereadores de Petrolândia residentes nos perímetros, um deles 

filho de reassentado, os benefícios alcançados são poucos, destacando o limite da capacidade 

política de cada entidade existente na região em promover mudanças necessárias para o melhor 

funcionamento local. 

A participação dos agricultores em associações e organizações comunitárias em Icó 

Mandantes foi pouco observada corroborando a identificação de Carvalho (2009) que 

considerou esta adesão deficiente em Icó-Mandantes (43,75%), e regular no perímetro de 

Apolônio Sales (66,66%).  

A relação da CHESF com os agricultores reassentados é considerada crítica e necessita 

ser repensada, visto que ao mesmo tempo em que a CHESF quer delegar as responsabilidades 

técnicas do Perímetro a CODEVASF e se liberar desta obrigação, a percepção de muitos 

reassentados com relação a instituição é que estes foram prejudicados devido as suas ações, 

permanecendo a ideia de dívida da CHESF para com os reassentados. Em entrevista realizada 

com o responsável da CHESF pelo Sistema Itaparica ele relatou que “A CHESF segue os planos 

de governo, por isso ainda existem tantas pendências com relação aos perímetros irrigados. 

Hoje já estamos na terceira geração de famílias dentro dos perímetros e os problemas 

continuam”. Atualmente a CHESF espera a finalização da implantação do Perímetro de 
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Irrigação Jusante para transferir total e definitivamente a gestão dos perímetros para a 

CODEVASF. 

A CODEVASF também não possui atuação direta junto aos produtores rurais, 

delegando esta atuação as empresas terceirizadas para executar a administração, operação e 

manutenção dos perímetros irrigados além da ATER. 

A atuação do Pólo Sindical dos trabalhadores do Submédio São Francisco , criado em 

1979, que durante o período do reassentamento intermediou a relação entre a CHESF e os 

produtores rurais, tem diminuído paulatinamente deixando uma lacuna de representatividade 

dos agricultores. Embora pouco representativo, quando necessária negociação com a CHESF 

ou CODEVASF o pólo continua respondendo pelos agricultores dos perímetros do Sistema 

Itaparica, exceto pelo perímetro Apolônio Sales. A atuação do sindicato de trabalhadores rurais 

atualmente também é deficiente.  

A Cooperativa Agropecuária dos Irrigantes de Icó-Mandantes (COOPERAGRI) que 

existia no perímetro irrigado está inativa, pois se encontra descapitalizada, sem estrutura e 

documentação, desde 2003 quando a CHESF cessou o repasse de recursos financeiros a estas 

entidades. Apesar de existirem registros de oito organizações sociais entre cooperativas e 

associações no Perímetro Icó Mandantes apenas a Associação dos Produtores Rurais de Icó 

Mandantes (ASPRIM), a Associação dos Pequenos Criadores de Peixes do Largo do Papagaio 

(APCP) e a Associação Agropesca São Francisco (AASF) estão atuantes (Quadro 6.15). 

Quadro 6.15: Organizações existentes no perímetro de irrigação Icó Mandantes 

Nome Sigla Endereço 

Associação dos Apicultores e 

Produtores Rurais do Projeto Icó-

Mandantes.  

APIMA  Agrovila 03, Boco. 04  

Projeto Icó-Mandantes.  

Cooperativa Agropecuária dos 

Irrigantes de Icó-Mandantes.  

COOPERAGRI  Centro Administrativo do 

Icó-Mandantes.  

Associação dos Pequenos Criadores 

de Peixes do Largo do Papagaio.  

APCP  Largo do Papagaio Bloco 

03 Projeto Icó-Mandantes.  

Associação Agropesca São 

Francisco.  

AASF  Serra do Papagaio Bloco 03 

Projeto Icó-Mandantes. 

Associação de Moradores da 

Agrovila 03.  

AMAT  Agrovila 03, Bloco 04  

Projeto Icó-Mandantes.  

Cooperativa Agropecuarista do 

Projeto Icó-Mandantes.  

CAPIM.  Agrovila 02 Bloco 04  

Projeto Icó-Mandantes.  

Associação dos Produtores Rurais 

de Icó Mandantes 

ASPRIM  Agrovila 06, Bloco 03  

Projeto Icó-Mandantes.  

Grupo de Mulheres: As Margaridas 

da Amapim.  

AS MARGARIDAS 

DA AMAPIM  

Agrovila 06, Bloco 04  

Projeto Icó-Mandantes.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (2009) 
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 A rede de governança do perímetro irrigado Icó Mandantes  

Considera-se como governança uma forma adicional de condução social, que pode ser 

ou não amparada pelo Estado. Formam a rede de governança dos perímetros do sistema 

Itaparica , todos os entes, sejam grupos sociais, instituições públicas e privadas, ONGs e 

organizações da sociedade civil relacionados com as atividades desenvolvidas no perímetro 

irrigado. Tais redes organizacionais configuram-se muitas vezes como espaços de tensões 

Sperling (1999) afirma que a adequada prática de usos múltiplos de reservatórios exige 

a implantação de um sistema de gerenciamento bastante eficiente, cuja responsabilidade é 

normalmente atribuída a agências de bacias ou consórcios administradores.  

Nesta perspectiva, Pereira (2014) que afirma que: 

 “No processo de gestão por bacias hidrográficas, não se pode imaginar 

que algum modelo vá substituir o papel do Estado, do público, mas sim 

na condição de fazer a gestão do público de forma participativa. O 

grande desafio, então, vai além de só gestionar (dialogar): requer que 

não se perca de vista que todos os atores que atuam no processo de 

gestão, em especial o Estado, têm de estar fortes, capazes de 

desempenhar suas funções. Para que se constitua em um modelo de 

gestão bem sucedido, será necessário, realmente, incorporar todos os 

atores, inclusive aqueles que tradicionalmente tem sido desprezados 

nos processos políticos decisórios, aqueles que representam desde a 

comunidade tradicional até a ciência dos saberes das universidades”.  

 

O mesmo autor afirma que faz-se necessário gerir os conflitos que ocorrem nessa 

territorialidade segundo dois segmentos de atores envolvidos: um que tem poder de decisão, e 

que podem barrar os processos e, assim sendo, precisam estar bem informados e comprometidos 

com as decisões; e outros que estão envolvidos mas não participam do processo de tomada de 

decisão. 

Neste estudo agrupou-se para cada uso do reservatório de Itaparica no município de 

Petrolândia, os atores envolvidos, sejam eles: instituições federais, estaduais e municipais, 

sociedade civil e instâncias de decisão colegiadas (Figura 6.24). 
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Figura 6.24: Principais usos múltiplos dos recursos hídricos no município de Petrolândia

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.



188 

 

As principais instituições federais envolvidas na governança do perímetro público de 

irrigação Icó Mandantes são: 

- Agência Nacional de Águas (ANA): Tem a finalidade de regular o uso da água de corpos 

hídricos da União, assegurando os seus usos múltiplos em quantidade e qualidade. Deve atuar 

na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. No âmbito dos PPIs compete a ANA a outorga pelo uso 

dos recursos hídricos do reservatório de Itaparica, bem como a realização de ações voltadas 

para a mitigação dos efeitos da seca e manutenção da qualidade da água do reservatório. 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): Órgão vinculado ao Ministério da 

Saúde, tem dentre as suas funções o estabelecimento de  normas e padrões sobre limites de 

contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à 

saúde. Nesse sentido, é responsável pelo controle do uso de agrotóxicos e prevenção da 

contaminação do trabalhador rural. 

- Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF): Sociedade anônima de capital fechado, 

possui como missão produzir, transmitir e comercializar energia elétrica com qualidade, de 

forma rentável e sustentável. Foi a empresa responsável pela criação do Sistema Itaparica para 

reassentamento da população atingida pela construção da UHE Luiz Gonzaga, por este motivo 

ainda é responsável legal pela solicitação do licenciamento ambiental dos perímetros do 

Sistema Itaparica e das outorgas para irrigação inicial do projeto. 

- Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF): 

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional,  tem como finalidade a promoção do 

desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco,  Parnaíba, Itapecuru e 

Mearim buscando a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades 

produtivas para a inclusão econômica e social. Atualmente a CODEVASF é responsável pela 

criação, implantação e gestão dos perímetros públicos de irrigação. 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA): Vinculada ao Ministério da 

Agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA) desenvolve tecnologias e informações técnico 

científicas para a agropecuária no Brasil.  

- Fundação Nacional de Saúde (FUNASA): órgão executivo do Ministério da Saúde, é 

responsável por promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e 

controle de doenças. É sua competência ainda a formulação e implementação de ações de 

promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional 

de Vigilância em Saúde Ambiental. 

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): 

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente atua na execução da Política Nacional de Meio 
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Ambiente, sobretudo no licenciamento e controle ambiental das atividades realizadas no 

reservatório de Itaparica e na gestão das Unidades de Conservação e fiscalização das áreas 

protegidas. 

- Instituições de Pesquisa e Ensino: Algumas instituições de ensino e pesquisa realizam 

atividades na área do Sistema Itaparica, a exemplo da atuação do Projeto INNOVATE com a 

participação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE), dentre outras, além de instituições localizadas na área de influência de Itaparica como 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco (IF-Sertão) e 

a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).   

- Secretaria Nacional de Irrigação (SENIR) vinculada ao Ministério da Integração Nacional: 

Objetiva configurar um sistema de gestão para a agricultura irrigada pública e privada, por meio 

da articulação de órgãos relativos ao setor e otimizando áreas públicas para o desenvolvimento 

de regiões menos favorecidas, a exemplo do Semiárido Nordestino. Busca ainda promover a 

irrigação como instrumento de eficiência na produção agrícola. 

- Ministério da Integração Nacional: Conduz a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

e atua diretamente na aplicação da Política Nacional de Irrigação. É o órgão responsável pela 

destinação de recursos para criação e manutenção de perímetros públicos de irrigação. 

- Secretaria do Patrimônio da União (SPU): Tem como uma de suas competências disciplinar a 

utilização de bens de uso comum do povo, adotando as providencias necessárias à fiscalização 

de seu uso. Com relação a atuação no Perímetro irrigado a SPU é responsável pela emissão do 

Termo de Entrega ao Ministério da Pesca e Aquicultura, parte do procedimento para autorização 

de uso das Águas da União que deve ser realizado por piscicultores. 

- Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): Formula, implementa e viabiliza a execução da 

política nacional pesqueira e aquícola, abrangendo produção, transporte, beneficiamento, 

transformação, comercialização, abastecimento e armazenagem. Com relação aos PPIs é 

responsável pela: (i) realização do Registro Geral da Atividade Pesqueira, e concessão de 

licenças, permissões e autorizações para o exercício da aquicultura; (ii) fiscalização das 

atividades de aquicultura e pesca no âmbito de suas atribuições e competências. Além disso, o   

MPA deve fornecer ao Ministério do Meio Ambiente dados do Registro Geral da 

Atividade Pesqueira referentes às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e 

aquicultura, para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.  

- Ministério da Saúde:  Possui a função de oferecer condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças 
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endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde. É o responsável pela fiscalização 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Ministério das Cidades: Responsável pelas políticas setoriais de habitação, saneamento 

ambiental, transporte urbano e trânsito, inclusive nas áreas rurais. 

- Ministério do Desenvolvimento Agrário: Possui dentre as suas competências a promoção do 

desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares. 

Responsável pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

 

No âmbito estadual destacam-se as instituições: 

- Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH): Responsável pela execução da 

Política Estadual de Meio Ambiente.  Atua no licenciamento ambiental da agricultura irrigada 

e tanques de piscicultura escavados, além do controle e fiscalização ambiental.  

- Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC): Possui como finalidade principal 

viabilizar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, além de planejar e disciplinar 

os usos múltiplos da água em âmbito estadual, realizar monitoramento hidrometeorológico e 

previsões de tempo e clima no Estado. Atualmente realiza a outorga para uso da água em corpos 

hídricos no domínio do Estado e monitoramento hidrometeorológico da região de Itaparica. 

- Agência de defesa e fiscalização agropecuária de Pernambuco (ADAGRO): Vinculada a 

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, possui dentre os seus objetivos: (i) cadastrar, 

fiscalizar e inspecionar pessoas físicas e jurídicas que produzem, comercializam e distribuem 

produtos agrotóxicos e demais produtos agropecuários, bem como prestadores de serviços 

zoofitossanitários; (ii) exercer as atividades de vigilância epidemiológica, profilaxia e controle 

de pragas e doenças animais e vegetais; (iii) estabelecimento de ações de prevenção e controle 

de pragas e doenças dos vegetais e animais e (iv) fiscalizar a entrada, o trânsito, o comércio, o 

beneficiamento de produtos, subprodutos e derivados de origem animal e vegetal, inclusive 

atividades em propriedades rurais no território pernambucano. 

- Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Pernambuco (CEAP): É uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criada para apoiar 

financeiramente os micro empreendedores, prestando-lhes orientação gerencial. Possui como 

missão a melhoria da qualidade de vida dos pequenos empreendedores, através da massificação 

do acesso ao crédito orientado, no âmbito estadual, como estratégia de combate à pobreza. 

- Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA): Possui como missão Prestar, com 

efetividade, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma sustentável, 

conservando o meio ambiente e contribuindo para a qualidade de vida da população. A 
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COMPESA atua no perímetro urbano dos municípios do Sistema Itaparica, mas não tem 

atuação nos perímetros públicos de irrigação.  

- Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA): Responsável por gerar e adaptar tecnologia, 

prestar assistência técnica e extensão rural prioritariamente aos agricultores de base familiar, 

realizar obras de infraestrutura hídrica e disponibilizar bens e serviços para o desenvolvimento 

sustentável do agronegócio. Possui atuação no Sistema Itaparica, apenas aos agricultores não 

inseridos em perímetros públicos de irrigação, porque estes teoricamente já recebem apoio e 

ATER da CODEVASF. A única atividade realizada pelo IPA para os agricultores e pescadores 

do PPI é a concessão da declaração de aptidão ao PRONAF. 

- Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA): Responsável pelas políticas públicas 

destinadas ao desenvolvimento da agropecuária em Pernambuco. Dentre as suas principais 

atividades, destacam-se: (i) Planejamento e execução da política agrícola do Estado, (ii) 

Implementação e execução das ações de abastecimento d'água, assistência técnica e extensão 

rural,(iii) Implementação de programas de irrigação, (iv) Execução de obras, produtos e 

serviços tocantes a recursos hídricos relacionados com a infra-estrutura rural e (v) Realizar 

atividades de inspeção, fiscalização e defesa agropecuária. Possui uma unidade específica para 

pesca e aquicultura, pois o estado não possui secretaria destinada especificamente para estas 

atividades. 

Apesar da prefeitura ser responsável por muitas ações de melhoria de infraestrutura e 

governança no perímetro irrigado, existem poucas instituições a nível municipal que atuam nos 

perímetros de irrigação. Deveriam atuar mais ativamente a Secretaria de agricultura e meio 

ambiente, a Secretaria de Pesca, Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Saúde.  

A arrecadação de impostos municipais (ITR, IPTU, ISS e ICMS) é muito pequena na 

maior parte dos municípios atingidos pela construção da barragem de Itaparica. Os orçamentos 

municipais são baseados amplamente nas transferências do governo Federal, seja pelo Fundo 

de Participação dos Municípios, ou pela contribuição da CHESF pela proporcionalidade de área 

inundada pelo Lago de Itaparica. Neste sentido, é necessário maior transparência quanto a 

destinação dos royalties da geração de energia pagos pela CHESF ao município de Petrolândia, 

visto que os agricultores e piscicultores locais não são beneficiados com esta verba. 

Atuação das organizações da sociedade civil no local apesar de tímida é imprescindível, 

pois são os primeiros espaços de envolvimento da comunidade local. Dentre as Organizações 

Não Governamentais (ONGs) com ação no Sertão de Itaparica, destaca-se a Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), a Comissão Pastoral da Pesca (CPP) muito atuante no Sertão de Itaparica, 

sobretudo junto as associações de pescadores de Petrolândia e a Associação de Reciclagem 

Biológica (ARBIO) no município de Petrolândia. 
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O Banco do Brasil e Banco do Nordeste possuem agências no município de Petrolândia 

e são os responsáveis por programas de financiamento e repasse das verbas do PRONAF.  

Dentre as associações, merece destaque a Associação dos Produtores Rurais de Icó 

Mandantes (ASPRIM), Associação dos Pequenos Criadores de Peixes do Largo do Papagaio 

(APCP) e a Associação Agropesca São Francisco (AASF) embora as duas últimas possuam 

maior atuação econômica do que sociopolítica. 

Embora não se observe atuação periódica das instâncias de decisão colegiadas na área 

do perímetro, deveriam haver representações no Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(CONSEMA), Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco é órgão colegiado responsável pela gestão descentralizada e participativa dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do São Francisco. É formado por 62 membros titulares 

e expressa, na sua composição tripartite, os interesses dos principais atores envolvidos na gestão 

dos recursos hídricos da bacia. Em termos numéricos, os usuários somam 38,7% do total de 

membros, o poder público (federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a sociedade civil 

detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%.  Além desses, compõe o comitê os membros 

das diretorias executiva (03 membros), colegiada (07 membros) e os coordenadores das 

Câmaras Consultivas Regionais (CCRs). 

Por meio da metodologia de observação participante, constatou-se a partir da 

participação de uma plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, realizada 

em Recife entre os dias 05 e 06 de dezembro de 2013 que embora haja representação do Sub 

médio São Francisco no CBHSF não há representantes de perímetros de irrigação do sistema 

Itaparica atuantes no Comitê, e nenhuma das discussões realizadas na plenária mencionou os 

perímetros irrigados. 

Além disso, em pesquisa de campo junto aos irrigantes nenhum deles relatou conhecer 

ações realizadas pelo Comitê de Bacia do São Francisco na área.  Este fato aponta para um 

importante questão: apesar de existir representação geográfica do Sub médio São Francisco no 

Comitê, parece não existir a participação política, o que dificulta o sentido de pertencimento 

dos irrigantes do sistema Itaparica na Bacia Hidrográfica do São Francisco e não contribui para 

o espaço de luta por melhorias que os Comitês de Bacia possuem em sua definição. 

A falta de atuação da Agência de Bacia Peixe Vivo no Sistema Itaparica também 

evidencia esta falta de interação entre o comitê e os usuários do Submédio, uma vez que a maior 

parte dos projetos financiados pela agência de bacia hidrográfica localizam-se no Alto São 

Francisco. 
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 Administração, operação e manutenção (AO&M) de Perímetros Irrigados 

As atividades de administração, operação e manutenção dos perímetros do Sistema Itaparica 

são desempenhadas atualmente por empresa terceirizada pela CODEVASF. Atualmente 

empresas diferentes administram os perímetros do Sistema. 

Outro fator que compromete o funcionamento adequado dos perímetros é a grande 

quantidade de atividades para os técnicos agrícolas responsáveis pelas áreas que além de prestar 

assistência técnica são responsáveis pelas atividades de operação e manutenção (O&M) da área. 

De acordo com os técnicos entrevistados “as atividades O&M sobrecarregam os técnicos, pois 

além de ligar e desligar as bombas nos horários adequados eles são responsáveis pelos 

consertos de canos e tubulações  que acontece diariamente na área pois o material utilizado 

encontra-se ultrapassado e desgastado13”. 

Os custos de AO&M  são considerados perenes  e elevados dado o tempo de 

permanência, visto que quase 25 anos após a relocação, a gestão total do perímetro irrigado 

ainda é responsabilidade do poder público. Uma análise realizada por Sampaio (2001) no plano 

de reassentamento como um todo em 1996 já considerava os custos de implantação bastante 

elevados, superando em muito os valores previstos, quando da fase do projeto.  

 Os custos totais para manutenção dos perímetros irrigados do Sistema Itaparica, onde 

os agricultores não pagam nenhuma taxa ao governo, são divididos em custos fixos e custos 

variáveis.  Os custos fixos compreendem despesas com pessoal, veículos, instalações e 

mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos; enquanto os custos variáveis 

envolvem as peças e materiais, máquinas e equipamentos, materiais de consumo, energia e 

outros serviços sazonais. 

Os custos mensais e anuais entre os anos de 2008 e 2011 para manutenção do perímetro 

Icó Mandantes podem ser observados nas tabelas 6.4 e 6.5 abaixo: 

                                                 
13 Entrevista realizada com técnico da Hidrossondas em janeiro de 2014. 
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Tabela 6.4: Custo Total de Operação e Manutenção do Bloco 3 entre os anos de 2008 e 2011 

Custos Totais de Operação e Manutenção do Bloco 3 – 2008 a 2011 

jan/08 fev/08 marc/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 TOTAL  

216.798,12 167.321,58 177.050,88 180.921,24 249.593,22 276.792,90 252.254,62 269.502,07 346.073,09 267.752,03 273.589,03 276.936,67 2.954.585,45 

jan/09 fev/09 marc/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09   

185.804,34 200.041,45 255.978,48 233.137,24 204.767,47 214.783,02 250.777,65 320.235,30 140.789,99 159.982,97 332.160,59 302.458,60 2.800.917,10 

jan/10 fev/10 marc/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10   

220.941,43 229.405,62 262.534,71 225.395,75 227.193,01 204.112,39 200.642,24 269.777,74 266.595,50 228.098,24 240.866,12 225.935,59 2.801.498,34 

jan/11 fev/11 marc/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11   

253.035,02 228.017,90 211.299,02 205.668,42 244.749,93 197.044,37 255.360,58 257.408,47 265.238,00 278.999,45 260.631,57 270.072,19 2.927.524,92 

Fonte: Dados compilados a partir dos relatórios gerenciais da Hidro sondas (2008 a 2011) 

 

Tabela 6.5: Custo Total de Operação e Manutenção do Bloco 4 entre os anos de 2008 e 2011 

Custos Totais de Operação e Manutenção do Bloco 4 – 2008 a 2011 

jan/08 fev/08 marc/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 TOTAL 

220.943,81 178.910,88 198.040,79 174.434,35 245.604,22 276.582,58 251.252,14 263.666,81 337.383,88 271.814,44 280.953,86 291.383,36 2.990.971,12 

jan/09 fev/09 marc/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09   

197.920,32 204.763,35 279.675,18 259.311,24 231.303,90 243.642,86 250.438,03 341.840,16 232.962,69 257.357,92 258.403,82 245.851,64 3.003.471,11 

jan/10 fev/10 marc/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10   

236.643,50 211.247,81 227.204,18 219.123,87 223.275,70 198.109,92 215.638,55 257.504,28 248.122,60 222.164,45 247.235,28 215.105,12 2.721.375,26 

jan/11 fev/11 marc/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11   

229.842,00 235.237,28 211.103,44 209.802,96 248.018,41 190.203,90 265.458,17 278.686,42 274.597,89 291.555,48 277.072,91 285.072,42 2.996.651,28 

 

Fonte: Dados compilados a partir dos relatórios gerenciais da Hidro sondas (2008 a 2011) 
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As tabelas apontam para variações aproximadas de 200 mil por ano com custos de 

operação e manutenção dos perímetros do Sistema Itaparica, com variações decorrentes de 

problemas estruturais específicos para cada ano, como aumento de energia elétrica ou 

manutenção de equipamentos. Nenhuma grande alteração estrutural foi realizada na 

infraestrutura hídrica, bastante deteriorada. 

Estudos de Feitosa et al (2014) demonstraram a comparação das despesas de AO&M 

rateadas nos Distritos de Irrigação (K2) na 3ª Superintendência Regional (SR) e na 6ª SR da 

CODEVASF.   A Tabela 6.6 apresenta os valores de K2 praticados no ano de 2012 pelos 

Distritos de Irrigação nas regiões do médio e do submédio São Francisco. O valor médio do K2 

era de a R$ 1.113,18/ha no ano de 2012. 

Tabela 6.6: Valores de rateio das despesas de AO&M (K2) praticados nos distritos de 

irrigação nas regiões do médio e do Submédio São Francisco no ano de 2012 

Projeto de 

Irrigação 

Despesas com 

serviços de 

AO&M 2012 

(R$) 

Despesas com 

energia elétrica 

2012 (R$) 

Área 

irrigada 

média de 

2012 (ha) 

Valor total das 

despesas/área 

irrigada (R$/ha) 

Mandacaru 56.411,20  304.060,63  458,02  787,02  

Tourão 4.517.753,06  10.115.705,65  14.961,40  978,08  

Maniçoba 3.891.354,32  1.923.906,91  7.415,72  784,18  

Curaçá I 1.238.274,71 1.746.802,13 2.495,00 1.196,42 

Bebedouro 757.167,84 522.881,59 850.45 1.505,14 

Nilo Coelho 15.275.903,94 13.240.520,04 19.966,01 1.428,25 

Média    1.113,18 

Fonte: FEITOSA, et al, 2014 

 

A Tabela 6.7 apresenta os valores médios de despesas de AO&M equivalente ao que 

seria o K2, praticados pelas empresas contratadas pela Codevasf para prestação dos serviços de 

irrigação nos perímetros do Sistema Itaparica, onde não são cobradas taxas de manutenção aos 

irrigantes e este valor é custeado pelo governo. O valor médio das despesas de AO&M (K2) era 

de a R$ 4.053,91/ha no ano de 2012 (FEITOSA, et al, 2014). 

Tabela 6.7: Valores das despesas de AO&M (K2) nos perímetros do Sistema Itaparica no ano 

de 2012 

Projeto de 

Irrigação 

Despesas com 

serviços de 

AO&M 2012 (R$) 

Despesas com 

energia elétrica 

2012 (R$) 

Área 

irrigada 

média de 

2012 (ha) 

Valor total das 

despesas/área 

irrigada (R$/ha) 

Salitre*  2.535.016,42  1.621.991,55  1.000,00  4.157,01  

Pedra 

Branca  

5.781.606,31  4.715.479,20  2.371,00  4.427,28  

Rodelas  2.033.996,26  1.973.660,45  1.110,07  3.610,27  

Glória  1.355.765,95  636.422,23  330,11  6.034,92  

Apolônio 

Sales  

2.656.200,00  1.117.721,01  825,00  4.574,45  
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Barreiras  1.161.720,00  852.832,82  1.154,50  1.744,96  

Icó-

Mandantes  

5.013.000,00  2.666.232,65  2.187,00  3.511,31  

Brígida  4.368.600,00  1.762.506,18  1.435,50  4.271,06  

Fulgêncio  11.854.050,60  7.785.535,72  4.728,00  4.153,89  

Média     4.053,91 

Fonte: FEITOSA, et al, 2014 

 

Comparando os valores médios rateados e contratados, conforme as tabelas acima, 

Feitosa et al (2014) constataram que o valor dos serviços de AO&M praticados por empresas 

contratadas correspondem a 3,6 vezes os valores dos mesmos serviços, quando estes são 

executados pelos distritos de irrigação e suas despesas são rateadas entre seus associados e 

usuários de água.  

Esta análise ressalta a ineficiência das atividades de AO&M realizadas por empresas 

terceirizadas no Sistema Itaparica, que apesar de possuir um custo efetivo maior não apresentam 

melhores serviços. As falhas no processo de planejamento também comprometem as ações 

realizadas. Apesar da seca severa que ocorreu entre 2011 e 2013 não houve nenhuma alteração 

no regime de irrigação do perímetro irrigado Icó Mandantes, demonstrando a falta de 

planejamento e gestão dos serviços de AO&M. 

Embora o Perímetro Irrigável de Apolônio Sales, possua desde de 1998, um Distrito de 

Irrigação do Perímetro Irrigável de Apolônio Sales (DIPAS), nos moldes dos DI´s instituídos 

pela CODEVASF, e que assumiu as negociações no Projeto e participa das atividades de O&M, 

não há ainda o registro do pagamento da taxas K2, referente as despesas de irrigação e 

manutenção. Apesar do perímetro Apolônio Sales ser mais desenvolvido economicamente do 

que o Icó Mandantes não se pode afirmar que isto se dê pela existência do DIPAS pois este 

perímetro desde o seu início possui características diferenciadas, com produtores rurais de 

maior poder aquisitivo e com experiência anterior em irrigação. 

 

 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

Para Feitosa et al (2014) a ATER pública em um Projeto Público de Irrigação deve 

cumprir, no mínimo, com os seguintes elementos:  

-Promoção do desenvolvimento sustentável;  

-Educação ambiental para produtores;  

-Capacitação administrativa dos produtores para a gestão dos lotes agrícolas;  

-Promoção do associativismo;  

-Gestão e repasse de informação para produtores;  

-Comercialização.  
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Análise do Sistema Itaparica permite afirmar que os serviços de ATER oferecidos estão 

muito aquém da proposta descrita, limitando-se ao acompanhamento sem periodicidade de 

alguns produtores rurais.  Este fato prejudica a credibilidade dos técnicos agrícolas que 

acompanham os perímetros, como observado na pesquisa de campo. Quanto questionados sobre 

a presença de assistência técnica, 66% dos agricultores afirmou já ter recebido, embora a maior 

parte deles não pratique as orientações sugeridas pelos técnicos (Gráfico 6.7). 

 

Gráfico 6.7: Percentual de agricultores que seguem as orientações da ATER 

 
 

Este fato reflete a falta de confiança que vários agricultores demonstram no serviço 

ofertado. É comum agricultores afirmarem que os técnicos “não tem experiência em 

agricultura”, ou que “não sabem plantar”. Aliado a isso, o fato de muitas áreas não receberem 

a adubação adequada e ter o solo de baixa fertilidade ou comprometido pela drenagem 

ineficiente faz com que a produção dos lotes seja considerada baixa. 

Apesar dos vultosos custos governamentais para a ATER, a assistência técnica nos 

projetos irrigados é quase sempre deficientes e pouco eficazes. Isso se deve, em parte ao 

reduzido número de técnicos para prestação do serviço, já que no perímetro Icó Mandantes, por 

exemplo, são 4 técnicos agrícolas para realizar além da assistência técnica, as atividades de 

manutenção e operação do sistema. Apenas o superintendente é engenheiro agrônomo, mas este 

não realiza visitas aos lotes para assistência aos produtores. 

Em entrevista realizada em 2012 com técnico da Plantec responsável pelo perímetro de 

irrigação Icó Mandantes ele afirmou “Eu mesmo nunca dei um receituário agronômico. É tanta 

coisa pra fazer que não tem tempo”. Além disso o profissional afirmou que é “muito difícil 

repassar informação técnica para agricultores analfabetos”, demonstrando de certa maneira o 

despreparo de parte destes profissionais para realizar a extensão rural. 
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O custo anual da ATER em 2007 para Icó Mandantes foi especificado por Carvalho 

(2009): 

Tabela 6.8: Custo total da ATER para o ano de 2007 

Projeto Custo 

Anual 

(R$) 

Área 

irrigável 

(ha) 

Custo por 

ha/ano 

(R$) 

Número de 

produtores 

(um) 

Custo por 

produtor/ano 

(R$) 

Icó 

Mandantes 

540.000 2.190 247 718 752 

Fonte: Carvalho, 2009. 

 

Para o perímetro Apolônio Sales, no mesmo ano a autora encontrou  custo/produtor/ 

ano de  R$1.080,00. 

Tendo em vista que os Projetos Públicos de Irrigação são bens públicos e de importância 

estratégica para o desenvolvimento, principalmente, em regiões deprimidas, devem recair, em 

última instância, sobre o Estado, a manutenção de tal patrimônio, principalmente a conservação 

de bens intangíveis como água e solo. Destaca-se o papel da ATER, que trata dos aspectos 

produtivos, além de gestão e conservação da coisa pública, como a infraestrutura de irrigação 

de uso comum, a conservação do solo e o uso adequado da água (FEITOSA, et al, 2014) 

A assistência técnica nos perímetros de irrigação pode ser obtida por duas vias. A 

primeira refere-se a empresa administradora do perímetro, contratada pela CODEVASF, que 

possui técnicos para operação e manutenção do perímetro irrigado bem como para prestação de 

assistência técnica aos produtores rurais, já a segunda é relativa a assistência técnica oferecida 

pelas lojas de produtos agropecuários presentes na região, nas atividades de venda ou pós venda. 

O IPA pode fornecer assistência técnica nos PPIs apenas nas áreas de sequeiro, visto que há 

destinação de investimento público para pagamento de empresa terceirizada. 

Um modelo diferente de ATER tem sido realizado pela atualmente pela Codevasf nos 

projetos de irrigação  Jaíba e  Gorutuba. A CODEVASF repassa os recursos financeiros ao 

órgão público estadual responsável pela assistência técnica em Minas Gerais, a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater/MG), que é responsável pela 

ATER nos perímetros citados. De acordo com Feitosa et al (2014) Esta experiência tem sido 

muito positiva, foi estabelecida uma parceria por meio de convênio, onde a Codevasf repassa 

recursos para os investimentos das equipes de ATER e a Emater/MG aloca pessoal 

especializado para a prestação dos serviços aos produtores dos respectivos projetos. 

Este modelo poderia ser uma alternativa para complementação da ATER nos perímetros 

de Itaparica, com o repasse de recursos financeiros para o IPA.  Outra modalidade que poderia 

ser praticada é o repasse de recursos às associações de produtores para prestação dos serviços 

de ATER, porém esta tem sido desaconselhada pelo TCU. Já em projetos que recebem fortes 
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investimentos privados os irrigantes contratam individualmente a assistência técnica com 

recursos próprios, a exemplo dos perímetros do Pólo-Juazeiro-Petrolina. 

Proposta apresentada por Souza e Barros (1997) baseava-se na constituição de uma rede 

de cooperativas singulares e centrais que a curto e médio prazos fizessem a administração da 

ATER, a operação e manutenção e da produção e comercialização, incluindo a instalação de 

agroindústrias. Confrontando esta afirmação estudo realizado por Albuquerque e Cândido 

(2013) aponta que são raras as cooperativas que prestam algum serviço aos seus associados no 

âmbito dos perímetros de irrigação do vale do Submédio São Francisco nos dias atuais, e as 

tentativas existentes encontram entraves nas relações interpessoais e interorganizacionais. 

Nesta perspectiva, Feitosa et al (2014) afirma que é preciso criar normas para a prestação 

dos serviços de ATER nos PPIs, definindo indicadores de desempenho, inclusive com 

estabelecimento de prazos para a manutenção dos serviços custeados pelo Governo. 

 A FETAPE incluiu em sua pauta de reinvindicações em 2011 ações de assistência 

técnica, difusão de tecnologias, distribuição de insumos, entre outras, que possam atender às 

populações dos projetos de irrigação de Pernambuco, a exemplo de Itaparica. No mesmo 

documento, o órgão destaca a importância da reestruturação do modelo de assistência técnica 

do Estado, com o estabelecimento de indicadores de resultado e com ações voltadas para a 

organização produtiva com foco na produção orgânica (FETAPE, 2011). 

6.1.5 Entraves para o processo de emancipação do Perímetro Público de Irrigação Icó 

Mandantes 

Pesquisa da CODEVASF (2007) demonstrou que as principais dificuldades apontadas 

pelos produtores para a atividade agropecuária no perímetro irrigado correspondia a:  Acesso 

ao “Crédito” (56% ), seguindo-se por drenagem (21%) e tratos culturais (18%), os demais 18%, 

declararam outros os motivos. Observa-se que oito anos após, os problemas maiores 

permaneceram. Acredita-se que isto se deve, em grande parte, a permanência de um modelo de 

gestão dos perímetros ultrapassado e ineficiente, incapaz de solucionar os problemas locais por 

não dialogar diretamente com os moradores da área. 

Entende-se que um perímetro de irrigação do Sistema Itaparica só terá condições de ser 

emancipado quando possuir viabilidade econômica e estrutura político institucional habilitada 

para realizar a gestão adequada da área. Feitosa et.al. (2014) apresentaram diretrizes para  

transferência de gestão de perímetros públicos de irrigação no quadro 6.16 abaixo. 
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Quadro 6.16: Diretrizes para a transferência de gestão de perímetros públicos de irrigação 

DIRETRIZ CARACTERÍSTICA 

Regulamentação da Lei 

no 12.787/2013  

regulamentar os artigos relacionados aos principais temas que 

interferem na emancipação;  

Planos de Emancipação  estabelecer os critérios para a elaboração com base no Manual de 

Irrigação; deflagrar a elaboração do plano para cada projeto 

considerado emancipável pelo MI. Contextualizar no âmbito dos 

planos estaduais e nacional de irrigação.  

Planos de Gestão 

(Modelo para PPIs)  

 

considerando o princípio da gestão democrática e participativa 

(Lei no 12.787/2013) deve ser aperfeiçoado o modelo de distrito 

de irrigação, visando auferir maior profissionalização da gestão e 

promover sua evolução para Organização Social; 

Tarifas d´água reais  Portaria do MI estabelecer os critérios para elaboração dos planos 

operativos anuais (POA), que determinarão as tarifas reais de 

cada PPI. Os POAs deverão ser monitorados e as tarifas deverão 

ser aprovadas e publicados pelo Ministério da Integração 

Nacional;  

 

Ocupação  maximizar a ocupação dos lotes agrícolas e flexibilizar a gestão 

fundiária (transferências e retomadas);  

ATER  promover a execução sistemática dos serviços de ATER de forma 

articulada com a atual Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, considerando os princípios e a abrangência da 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ANATER). Garantir recursos orçamentários e financeiros para 

prestação dos serviços de ATER.  

Crédito Rural  melhorar as condições de acesso, adequar os prazos de carência e 

amortização dos investimentos, flexibilizar as garantias; 

disponibilizar recursos para custeio agrícola e pecuário;  

Seguro Rural  

 

criar modalidade de seguro adequada para a fruticultura e outras 

atividades da agricultura irrigada; 

Regularização 

Ambiental  

atendimento às condicionantes ambientais e de outorga do uso da 

água, renovação das licenças;  

 

Regularização 

Fundiária  

concluir titulação e georreferenciamento das áreas;  

 

Infraestrutura Social   fortalecer os serviços básicos para as comunidades dos PPIs 

(planos diretores e setoriais); articular com os Órgãos 

responsáveis (MCID) pela execução cada serviço para a 

transferência definitiva dessas atividades. Os novos projetos 

devem prever as infraestruturas sociais e sua gestão – os projetos 

são para o homem e não para o negócio;  

Financiamento, 

Seguros e Fundo 

Setorial (K1)  

estabelecer formas de financiamento, de seguros e a constituição 

de fundo setorial, com possibilidade de antecipação de 

recebíveis, para os reinvestimentos nas infraestruturas de uso 

comum e nos novos projetos;  

Revisão e 

Homologação do 

Manual de Irrigação  

Atualizar o Manual de Irrigação; homologar sua revisão; adotar 

as normas e procedimentos emanados deste Manual como base 

para a formulação das diretrizes e dos planos de emancipação;  
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Regulação e Controle 

(Auditorias)  

executar procedimentos de regulação tarifária, de serviços de 

irrigação e o controle de contas de forma intensiva e sistemática; 

aplicação dos dispositivos legais e normativos;  

Sistema de 

Informações, 

Monitoramento e 

Avaliação por 

Indicadores  

concluir, homologar e implementar o Sistema Nacional de 

Informações sobre Agricultura Irrigada. Utilizá-lo para geração 

de indicadores para monitoramento e avaliação dos PPIs, visando 

subsidiar as decisões dos gestores durante os processos de 

emancipação;  

 

Fortalecimento 

Institucional, 

Estruturação e 

Capacitação   

 

Desenvolver programas de educação continuada, visando à 

estruturação das organizações de produtores e das instituições 

públicas, preparando-as para cumprirem as tarefas propostas nos 

planos de emancipação; fortalecer as instituições públicas e as 

organizações de produtores que deverão trabalhar em conjunto 

em busca dos objetivos da Emancipação; 

Plano de Transferência 

de Propriedade e pós-

Emancipação –  

 

estabelecer os procedimentos e critérios para a elaboração e 

execução dos planos de transferência de propriedade 

(privatização), incluindo o acompanhamento posterior; 

Deflagrar os Processos 

de Transferência de 

Propriedade -  

Fazer Planos de Transferência de Propriedade para os PPIs já 

emancipados (Tourão, Pirapora, Lagoa Grande, Arroio Duro) e 

aplicá-los quando a Lei no 12.787/2013 for regulamentada.  

 

Inserir o Programa de 

Emancipação no PPA –  

 

garantir recursos orçamentários para o desenvolvimento do 

Programa; 

Inserir o Programa de 

Emancipação nas 

LOAs -  

 

assegurar recursos orçamentários e financeiros, tempestivamente, 

para o desenvolvimento do Programa. 

Fonte: FEITOSA et al, 2014 

 

 Dentre as diretrizes sugeridas por Feitosa et. al (2014) observa-se que a maior parte 

delas representas gargalos no Sistema Itaparica.  

 A necessidade de articulação da prática da ATER realizada nos perímetros públicos de 

irrigação em consonância com a política nacional de assistência técnica e extensão rural, bem 

como com a política nacional de desenvolvimento territorial e a política nacional de agricultura 

familiar e empreendimentos rurais é fator imprescindível para viabilizar maior produção local, 

e consequentemente ganhos econômicos aos agricultores.  

Aliado a isso, formações frequentes aos residentes em temas de interesse como 

associativismo, cooperativismo, formas de organização social facilitariam maior autonomia e 

participação política dos residentes nos perímetros. Esse pode ser um primeiro passo na 

adequação do modelo dos distritos de irrigação, amplamente utilizados pela CODEVASF em 

outros perímetros de irrigação, mas claramente não aplicáveis em Itaparica na atual conjuntura. 

Acredita-se que o aperfeiçoamento deste modelo passa pela democratização das decisões no 
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âmbito dos perímetros do Sistema Itaparica, que necessita de ampla participação social, fato 

que ainda não ocorre. 

É necessário ainda criar um Plano de Emancipação específico para os perímetros do 

Sistema Itaparica, dadas as suas particularidades. Acredita-se que este plano só será viável 

quando as questões institucionais entre CHESF e CODEVASF estiverem melhor delineadas 

uma vez que a CHESF não opera no acompanhamento de perímetros irrigados e a CODEVASF 

não aceita receber esta área com as pendências jurídicas ainda existentes. A regularização 

fundiária e ambiental são exemplos destas lacunas. 

Outro aspecto que necessita de acompanhamento para que no futuro a área possa ser 

emancipada é o reestabelecimento e revitalização da infraestrutura social. Uma vez que os 

perímetros de irrigação funcionam como espécie de “bairros”, estes merecem ter sua 

infraestrutura mantida.  

Desta maneira, é necessário acompanhar periodicamente estes perímetros e prepara-los 

para atuar de maneira autônoma e independente no futuro. 
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7. ANÁLISE DE CONSTELAÇÃO COMO SUBSIDIO PARA MODELAGEM 

INSTITUCIONAL MULTISSEGMENTAR 

Este capítulo descreve os resultados das oficinas de análise de constelação realizadas a 

fim de analisar a relação entre elementos naturais, técnicos, instrumentos legais e atores da 

governança de perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica. 

Inicialmente são descritas, de maneira detalhada, as constelações formadas por cada 

subgrupo em cada uma das três oficinas de trabalho realizadas no ano de 2013. Os participantes 

das oficinas compreenderam agricultores, pescadores, integrantes do poder público municipal, 

lideranças locais, indígenas, MST, ONGs, representantes de órgãos estaduais e federais 

responsáveis por atividades na área dos perímetros irrigados de Itaparica e instituições de 

pesquisa e ensino. Este público diverso permitiu a identificação de problemas que foram 

descritos posteriormente.  

Após esta etapa, são detalhadas as constelações síntese da agricultura, piscicultura e 

pesca artesanal, principais atividades econômicas desempenhadas por moradores dos 

perímetros irrigados. 

 

7.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE CONSTELAÇÃO 

 

A análise de constelação é uma prática naturalmente interdisciplinar, que busca entender 

as relações entre sujeitos, instituições, elementos técnicos e naturais, bem como dos requisitos 

legais aplicados a cada caso. A realização deste exercício, passa antes de tudo, pela 

compreensão que diferentes atores podem perceber as mesmas situações de maneiras diversas, 

de acordo com suas experiências e vivências.  

A análise de constelação prevê a montagem de redes/constelações incluindo quatro 

categorias representadas por cartões de cor específica: : elementos naturais (verde), elementos 

técnicos (azul), atores (amarelo) e símbolos (vermelho). Cada grupo trabalhado montou uma 

constelação (com papéis colados em plásticos na parede) de acordo com as suas experiências. 

A partir desta perspectiva a metodologia para realização da coleta de dados para análise de 

constelação envolveu encontros que ocorreram em três diferentes momentos, de acordo com o 

acesso ao público. Foram realizadas 3 oficinas em momentos diferentes com grupos distintos, 

envolvendo 92 participantes, conforme descrição realizada no capítulo 3. O primeiro grupo 

envolveu agricultores e pescadores. O segundo grupo englobou o poder público municipal, 

lideranças locais, indígenas, MST, e movimentos com ações específicas no município e no 

perímetro irrigado. O terceiro grupo envolveu representantes de órgãos estaduais e federais 
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responsáveis por atividades na área dos perímetros irrigados de Itaparica e instituições de 

pesquisa e ensino. Em cada grupo, havia presença de um moderador para incentivar as 

discussões e um relator para registro do processo. O resultado destas oficinas foi a montagem 

de 13 constelações representando as ideias de cada grupo analisado, englobando a gestão da 

bacia hidrográfica do São Francisco, a gestão da água e a gestão da terra.  

A análise de constelação realizada no âmbito do projeto ELaN descrita por Kröger, 

Rückert-John e Schäfer (2012) envolveu em seu workshop 38 participantes e foi considerada 

satisfatória.  

Acredita-se que a análise das diferentes opiniões dos envolvidos em diferentes níveis 

com a governança dos perímetros irrigados do reservatório de Itaparica, permitiu que fossem 

evidenciados conflitos não perceptíveis  no estudo bibliográfico. Além disso, a presença ou 

ausência de algum elemento na constelação pode ter importante significado, só realçado quando 

observado separadamente. 

 

7.1.1 Avaliação das constelações formadas por agricultores e pescadores 

Este grupo foi composto por 19 pessoas (04 pescadores e 15 agricultores), que foram 

divididos em quatro subgrupos e montaram uma constelação referente a gestão da água e três 

referentes a gestão da terra. O grupo composto por pescadores formou a constelação referente 

a gestão da água (Figura 7.1). 

Figura 7.1: Constelação representando a Gestão da Água 

elaborada pelos pescadores da Colônia localizada no PI Icó 

Mandantes. 

 

Fonte: Maiara Melo, 2013 
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Nesta constelação foi evidenciada uma relação de reciprocidade entre pescadores e 

agricultores do perímetro irrigado, sem conflitos diretos entre as duas atividades.  

Foi relatado o conflito entre pescadores e a prática da piscicultura em tanques rede, que 

devido à falta de controle dos órgãos competentes, pode ocasionar poluição do corpo hídrico 

devido ao uso indiscriminado de rações facilitando o aparecimento de macrófitas, bem como 

inibir o acesso de pescadores a estas áreas. Outro conflito relatado corresponde a posse irregular 

da margem do reservatório de Itaparica por pessoas que cercam as áreas e colocam seguranças 

na área impedindo que os pescadores montem os “ranchos” no período de pescaria. Nestes 

ranchos é montada a estrutura para que os pescadores possam dormir e se alimentar enquanto 

realizam a pesca. Neste sentido, foi relatada a necessidade de regularização fundiária para evitar 

estas práticas. 

Relatou-se ainda o problema da falta de local específico para venda do pescado, 

obrigando os pescadores a repassarem seus produtos para “atravessadores” por um preço abaixo 

do mercado para garantir a venda da produção. Outro fator relatado foi o atraso do pagamento 

do seguro defeso, única fonte de renda para pescadores no período em que a atividade pesqueira 

é proibida. Neste período, a única fonte de renda dos pescadores é o seguro, além de auxílios 

governamentais como bolsa família para algumas famílias, que quando atrasado compromete a 

sobrevivência da família, fazendo com que muitos precisem pescar para alimentação. 

Com relação a gestão da terra, foram montadas três constelações por agricultores 

reassentados pela CHESF no perímetro irrigado, seus parentes, ou pessoas que compraram lotes 

após o reassentamento. 

Um dos principais problemas relatados referentes a gestão da terra é o crescimento 

irregular das áreas de expansão dentro do perímetro irrigado. As áreas de expansão 

correspondem a locais onde não foram reassentados agricultores, sobretudo a área destinada a 

atividade agrícola de sequeiro, que vem sendo paulatinamente invadida por filhos dos 

agricultores reassentados ou por outras pessoas da região para realização da agricultura. Como 

estes locais não foram inicialmente destinados a irrigação, são montados sistemas rústicos e a 

água é desviada da encanação inicial do projeto para estas áreas. Muitos agricultores chamam 

estes casos de “roubo da água”, aumentando os conflitos pelo usos dos recursos hídricos, 

embora grande parte dos agricultores participantes das oficinas entendam que é necessário criar 

alternativas econômicas para este grupo. Conforme relato de agricultor na oficina: 

“A Área de expansão é irrigada com “água roubada” e por 

causa disso a CHESF já processou vários agricultores. No início a 

polícia agia na área e cortava a ligação clandestina. Com o tempo a 

CHESF desistiu de continuar processando os agricultores.... Daqui a 
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um tempo a área de expansão não será mais suficiente. A solução é 

educar as crianças e tentar aumentar a produtividade dos lotes para 

produzir mais em menos terra”. (Relato em 27 de abril de 2013) 

 

A situação descrita acima é agravada pelo período de seca vivenciado no Nordeste que 

vem diminuindo a quantidade de água disponível para irrigação, acarretando a diminuição do 

tempo com água nos lotes, que desde 2013 só era liberada as 6 horas da manhã e ao meio dia, 

ficando disponível por aproximadamente uma hora. Considerando que a água não é 

disponibilizada por tubulações individuais, os lotes mais distantes do reservatório recebem 

menos água e se sentiam mais prejudicados. 

Outro fato evidenciado foi a precariedade dos serviços de assistência técnica, 

administração, manutenção e operação do perímetro irrigado, realizados por empresa 

terceirizada pela CODEVASF. O período de realização das oficinas compreendeu a transição 

de uma empresa que passara mais de 5 anos administrando estas atividades (Hidrossondas), 

para outra que recentemente havia vencido a concorrência (Plena). Muitos técnicos agrícolas 

que trabalharam na empresa anterior estavam sendo contratados pela empresa atualmente 

responsável pelas atividades. Agricultores reclamaram da falta de periodicidade da assistência 

técnica e da qualificação dos profissionais. Relataram também a ocorrência sistemática de 

vazamentos na tubulação de irrigação, bem como a depreciação do sistema de irrigação 

instalado quando o perímetro irrigado foi entregue que não recebe reparos. Destaca-se que 

grande parte dos sistemas de irrigação instalados pela CHESF incialmente são de aspersão 

convencional, que gera utilização excessiva dos recursos hídricos. 

Outro problema relatado foi a qualidade dos solos do perímetro, que sem 

monitoramento, estavam sendo encharcados e salinizados em decorrência de práticas agrícolas 

inadequadas. 

Relatou-se também que muitos agricultores ainda recebem a Verba de Manutenção 

Temporária (VMT), equivalente a dois salários mínimos, disponibilizada pela CHESF no início 

do reassentamento para os agricultores que receberam lotes em que os solos não eram 

apropriados para a prática agrícola. Este tema divide as opiniões dos moradores dos perímetros, 

pois muitos que recebem o dinheiro utilizam áreas abandonadas para a produção e obtém renda 

extra, enquanto os que não recebem acham a prática injusta, evidenciando a necessidade de 

fiscalização da CODEVASF para regularização da situação. Além deste assunto, levantou-se 

também a necessidade de regularização fundiária do perímetro visto que em Icó Mandantes 

nenhuma família recebeu o titulo de posse da terra, enquanto em outros perímetros, como 

Apolônio Sales localizado nas proximidades, essa situação está sendo regularizada. 
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Levantou-se a demanda por capacitação para os agricultores para beneficiamento de sua 

produção, bem como a necessidade de investimentos para que possam ser instaladas centrais de 

beneficiamento ou agroindústrias de pequeno porte para que estes possam agregar valor a sua 

produção. Em paralelo a isso, destacou-se a necessidade de ações específicas para qualificação 

dos jovens, sobretudo para atuarem na área, bem como das mulheres que vivem no perímetro 

irrigado e não tem facilidade de acesso a escolas e programas de capacitação.  

Com relação a gestão local, observou-se que não há uma instituição que represente os 

agricultores de todas as agrovilas. Atualmente existe a Associação dos moradores do perímetro 

de irrigação Icó Mandantes (ASPRIM), mas que não possui grande representatividade. Nessa 

perspectiva vários todos os grupos citaram a necessidade de criação de uma associação de 

produtores, e que as pessoas fossem educadas para atuar nestas associações, bem como 

pontuou-se a necessidade de criação de um conselho administrador do perímetro irrigado com 

a participação dos produtores. 

 

7.1.2 Avaliação da constelação formada por lideranças locais, ONGs e poder público 

municipal 

 

A oficina realizada em um segundo momento envolveu 23 pessoas nas quais haviam 

representantes de órgãos gestores locais, pescadores, agricultores, representantes de ONGs e 

representantes de instituições locais. Nesta oficina foram montados quatro subgrupos mistos 

entre os participantes resultando na elaboração de duas constelações referentes a gestão da água 

e duas referentes a gestão da terra.  

Sobre a gestão da água observou-se, diferente das oficinas realizadas com agricultores 

e pescadores, o reconhecimento do IBAMA e CPRH, órgãos de controle ambiental federal e 

estadual, bem como da ANA responsável pelos recursos hídricos a nível federal. Não houve 

menção a APAC, que é o órgão estadual de recursos hídricos, podendo evidenciar a falta de 

atuação do órgão na localidade. 

Nestes grupos foi evidenciada a falta de atuação da prefeitura na manutenção da 

infraestrutura dos perímetros irrigados, como esgotamento sanitário, estradas e segurança. 

Citou-se ainda a existência de empresas privadas de piscicultura em tanques rede no 

reservatório de Itaparica como a Netuno, Purina e a Vale. Evidenciou-se a atuação de ONGs 

como a Comissão Pastoral da Pesca para apoio aos pescadores e pequenos piscicultores, bem 

como de colônia de pescadores e associação de pescadores.  Citou-se a dificuldade para a 
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regulamentação da piscicultura, sobretudo a demora de retorno do processo do Ministério da 

Pesca e Aquicultura. 

 Foi destaca a importância do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil no financiamento 

das atividades produtivas, bem como a dificuldade de acesso aos financiamentos devido a falta 

de garantia de pagamento para o banco e dificuldade de acesso a documentações necessárias 

para iniciar o financiamento como: título de posse da terra para alguns produtores; e licença 

ambiental do IBAMA para piscicultores. 

 Estes grupos destacaram a necessidade de atividades de educação ambiental com a 

população local para evitar a poluição do reservatório, como também a necessidade de 

reflorestamento para recomposição da APP. 

 Com relação a gestão da terra (Figura 7.2) o principal problema elencado   a 

ineficiência dos órgãos governamentais na região, elencando inclusive, a passividade dos 

órgãos municipais desde o período de reassentamento. Destacou-se a dificuldade de acesso a 

tecnologias de produção, como melhores técnicas de irrigação, sementes e insumos, e o 

distanciamento das empresas de pesquisa agropecuária como EMBRAP e IPA dos produtores 

dos perímetros irrigados. Nesta mesma perspectiva, relatou-se que a atuação da ADAGRO nos 

perímetros irrigados limita-se a vacinação de animais contra a febre aftosa, e a observação de 

ocorrência de pragas e doenças não havendo ações sobre o uso de agrotóxicos e controle da 

utilização de EPIs. 

Figura 7.2: Constelação representando a Gestão da 

Terra 1 elaborada durante a segunda oficina. 

 

Fonte: Maiara Melo, 2013 

 

Citou-se também a presença de empresas privadas que contratavam trabalhadores dos 

perímetros para atuar na produção agrícola. O principal exemplo citado foi a empresa Noble, 

especializada na produção de amendoim.  
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As deficiências no sistema de tubulação, estradas, transporte, esgotamento sanitário e 

acesso a água tratada nos perímetros irrigados foram apontadas como sérios problemas. Muitas 

pessoas que participaram da oficina não sabiam distinguir dentro destes problemas de 

infraestrutura quais seriam responsabilidade da CODEVASF ou prefeitura. Muitas 

participantes, sobretudo os que estavam relacionados a cidade de Petrolândia e ao processo de 

reassentamento atribuíram estas responsabilidades ainda a CHESF. 

A falta de acesso ao plano diretor do município de Petrolândia e o seu descumprimento, 

comum a vários municípios do interior de Pernambuco, interferem no controle social sobre a 

sua aplicação.  Outro fator elencado como limitante é a falta de espaços de decisões 

participativas no âmbito municipal, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, inexistente 

em Petrolândia. 

Questões sociais como a falta de apoio técnico do INCRA para o MST presente no 

município de Petrolândia, e a falta de apoio governamental para a comunidade indígena 

Pankararu também foram relacionadas. Os participantes relataram a necessidade de atuação do 

SEBRAE e SENAC para o desenvolvimento do turismo rural na região, dada a potencialidade 

do turismo histórico e ecológico. 

 

7.1.3 Avaliação da constelação formada por de órgãos federais e estaduais relacionados 

com o sistema Itaparica e representantes de Universidades 

 

O terceiro grupo envolveu média de 50 participantes representantes de órgãos federais 

e estaduais relacionados com o sistema Itaparica e representantes de Universidades. Por conter 

mais participantes, foram formados 5 subgrupos que elaborou constelações referentes a gestão 

da bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Figura 7.3), duas constelações representando a 

gestão da água e duas relativas a gestão da terra.  
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Figura 7.3: Constelação representando a Gestão da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elaborada 

durante a terceira oficina. 

 
Fonte: Maiara Melo, 2013 

 

Na constelação sobre a bacia hidrográfica do rio São Francisco foram elencados como 

múltiplos usos do reservatório de Itaparica: Geração de energia elétrica, agricultura, indústria, 

aquacultura, diluição de efluentes e navegação, e seus respectivos riscos para o reservatório. 

Nesta discussão a atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica foi citado pelo primeira vez, 

demonstrando o desconhecimento e a falta de atuação deste comitê em instâncias mais locais. 

Observou-se que neste grupo, as discussões de deram de maneira macro, observando a 

região do sistema Itaparica amplamente e nenhuma menção aos perímetros irrigados foi 

realizada. A Atuação de órgãos como a EPE, ONS, Eletrobrás, e as companhias estaduais de 

saneamento foi discutida, como também a atuação de ministérios e investimentos do PAC. 

Com relação as análises sobre a gestão da água observou-se sobretudo a realização da 

pesca, piscicultura e agricultura, e os órgãos responsáveis por cada atividade, destacando-se o 

conflito entre a pesca artesanal e a piscicultura. 

 Fatores de degradação ambiental do reservatório de Itaparica como lançamentos de 

efluentes domésticos e agroindustriais e resíduos da piscicultura, podem acarretar eutrofização 

e acumulo de sedimentos comprometendo a qualidade da água. Outro fator importante foi a 

inserção de espécies exóticas de peixes realizadas por empresas privadas que realizam 

piscicultura em tanques rede, que podem se tornar competidoras das espécies nativas.  

Foi elencada a importância do Banco do Brasil e Banco do Nordeste no financiamento 

das atividades produtivas, como impulsionador do desenvolvimento local. 

Os aspectos legais foram bem descritos, evidenciando as lacunas entre sua existência e 

a fiscalização de seu cumprimento pelos órgãos responsáveis. Dentre estas questões citou-se a 
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necessidade do monitoramento da qualidade da água do reservatório, e da divulgação destes 

dados, que não é realizado por nenhum órgão responsável, impossibilitando o acesso da 

população e da comunidade acadêmica a estas informações. 

Destacou-se o mau uso da água pela agricultura, devido aos métodos de irrigação 

ineficientes, sem a devida assistência técnica. Neste grupo, criticou-se o fato do licenciamento 

ambiental dos perímetros irrigados ser realizado pela CHESF e não pela CODEVASF. 

Foi citado o cenário da  interligação de bacias do rio São Francisco, como um fator 

potencializador dos conflitos pelo uso da água na região. 

Sobre a gestão da terra  foi detectada  falta de informação sobre o cumprimento do Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) elaborado 

pela CHESF em 2009 e do Plano de Ação Socioambiental, conduzido pelo Instituto de Ecologia 

Humana em parceria com a CHESF. Mencionou-se que é preciso atualizar estes documentos 

para a região de Itaparica para que questões ambientais sejam minimizadas, incluindo 

legislações mais recentes, a exemplo do Código Florestal de 2012. 

  Discutiu-se a falta de propostas de educação ambiental para os residentes dos perímetros 

irrigados, agricultores e pescadores, bem como para os integrantes do MST que utilizam os 

recursos naturais na região. Foi destacada a importância das universidades neste sentido, e no 

desenvolvimento de pesquisas que possam dar suporte as melhorias no local, como estudos 

sobre a capacidade de suporte dos perímetros de irrigação. 

A continuidade do pagamento da VMT para  algumas famílias de agricultores que 

receberam lotes sem capacidade para produção agrícola, foi mencionada como falta de 

planejamento dos administradores do perímetro irrigado que já deveriam ter providenciado a 

distribuição de outros lotes, para evitar situações de comodismo entre os agricultores. Outra 

questão levantada foi em relação à assistência técnica que, embora presente nos assentamentos, 

foi considerada inadequada e ineficiente. 

Outro fator relevante foi a falta de planejamento e transparência sobre a aplicação dos 

royalties pagos pela CHESF as prefeituras dos municípios atingidos pela construção da 

barragem.  De acordo com os participantes dos grupos, parte do valor que deveria ser destinado 

a implantação de Planos de Gestão ambiental municipal, a fim de melhorar a qualidade de vida 

da população, é utilizado pela prefeitura para outros fins como pagamento de pessoal, compra 

de equipamentos, não havendo como cobrar a destinação deste recurso.  

Na oficina sobre gestão da terra foi citada a necessidade da atuação do Comitê de bacia 

hidrográfica do São Francisco na sensibilização sobre o uso adequado da água nas atividades 

produtivas.  Destacou-se a falta de atuação da CPRH e secretaria municipal de meio ambiente 

na gestão de resíduos sólidos, principalmente nos resíduos provenientes da área rural que na 
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maioria dos casos pela coleta pouco frequente são queimados, gerando poluição. Nesta mesma 

perspectiva, foi citada a falta de ações da ADAGRO na fiscalização e controle do uso de 

agrotóxicos e EPIs, para prevenção de contaminações. 

No âmbito destas discussões, ressaltou-se que, nos perímetros irrigados não existe um 

manejo sustentável da terra e que há um desperdício de água, visto que este recurso é gratuito. 

Nesse sentido, o grupo acredita que se fosse realizada a cobrança pela água utilizada pelos 

irrigantes este desperdício diminuiria. Além destas questões, foi levantada a necessidade da 

criação de Unidade de Conservação no território de Itaparica, com devido plano de manejo para 

auxiliar nas propostas de preservação da caatinga. Nesta mesma perspectiva, são necessárias 

ações de reflorestamento para recomposição da APP e das áreas de reserva legal. 

7.1.4 Síntese da análise de constelação 

Após a realização das atividades, as constelações montadas foram analisadas, os seus 

elementos categorizados e foi realizada uma observação dos itens mais frequentes, conforme 

dados apresentados no quadro 7.1.  

Quadro 7.1: Elementos mais citados na Análise de Constelação 

Categoria Quantidade 

de 

elementos 

citados 

Elementos mais frequentes 

Elementos 

Naturais 

111 -Água 

- Poluição/ Desequilíbrio ecológico 

- Biodiversidade/Caatinga 

- Peixes (introduzidos e nativos) 

- Semiárido 

Elementos 

Técnicos 

159 - Agrotóxicos/ Fertilizantes/ Pesticidas 

- Infraestrutura do Perímetro irrigado (Comunicação, estradas, 

transporte, segurança e tubulação) 

- Abastecimento, consumo e tratamento de água 

- Aquacultura/ Pesca/Piscicultura 

- Tratamento de águas residuais, efluentes e resíduos de 

agrotóxicos 

- Reservatórios (Itaparica e outros) 

- Irrigação (Tecnologia, modernização e investimento) 

- Agricultura 

- Tanques rede e tanques escavados. 

Atores 317 -Ministérios  

- Poder público municipal 

- CHESF 

- Agricultores 

- CODEVASF 

- IBAMA 

-Secretarias estaduais 

- Banco do Nordeste 
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- CPRH 

Símbolos 151 - Legislações ambientais e de recursos hídricos 

- Título da terra/ Regularização fundiária 

- Questões diversas relativas ao perímetro irrigado 

(Aposentadoria do agricultor, documento com reivindicações 

por agrovila, perdão de dívidas, plano de assistência familiar 

pós-morte, entre outros) 

- Programas de investimento/ Financiamento das atividades 

agrícola e pesqueira 

- Instrumentos para gestão ambiental, tais como Avaliação de 

impacto ambiental e licenciamento ambiental. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Para a análise de conteúdo da metodologia de análise de constelação foram considerados 

dois princípios: (i)O mesmo elemento não pode estar presente em mais de uma categoria, e 

(ii)os elementos que não se enquadram na categoria utilizada devem ser descartados. Nesse 

sentido, foram descartados os itens citados que não correspondiam a categoria enquadrada 

(Quadro 7.2).  

 

Quadro 7.2: Elementos descartados da análise por não se enquadrarem na categoria citada 

Categoria Elementos citados descartados da análise 

Elementos 

Naturais 

- Agricultura  

- Pecuária 

Elementos 

Técnicos 

- Divulgação de informações 

- Saúde pública 

- Território da União 

-Outras bacias hidrográficas 

Atores - Posto de saúde 

- Renascer em catingueiras 

- VMT 

Símbolos - Questões ambientais referentes a: alimentação de peixes, uso racional da 

água, uso e ocupação do solo, reuso de esgotos em lotes, poluição, 

qualidade da água, desmatamento, escoamento, e privatização do acesso. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Observou-se a predominância de citação de atores, seguidos de elementos técnicos, 

símbolos e elementos naturais.  Espera-se que a partir da valorização de todos os atores e do 

resgate da sua identidade, fomentar um novo tipo de cidadania baseada na participação 

engajada, como citado por Fernandes e Sampaio (2006) em pesquisas sobre gestão municipal. 

As principais questões identificadas na análise de constelação e os grupos em que elas foram 

discutidas são representadas no quadro 7.3. 

  



214 

 

Quadro 7.3: Resumo das principais temáticas abordadas nas oficinas de Análise de Constelação 

Temática identificada Grupo 

1¹ 

Grupo 

2² 

Grupo 

3³ 

Conflitos entre pescadores e piscicultores x x x 

Degradação do reservatório x x x 

Dificuldade de comercialização dos produtos x   

Problemática das áreas de expansão x  x 

ATER insuficiente x  x 

Precariedade da operação e manutenção dos perímetros de 

irrigação 

x x x 

Utilização de técnicas de irrigação inadequadas x x x 

Manutenção da VMT x  x 

Qualificação de agricultores, mulheres e jovens x x x 

Ausência da participação dos moradores dos perímetros de 

irrigação nas decisões 

x x  

Atuação insuficiente da prefeitura x x x 

Financiamentos das atividades produtivas x x x 

Necessidade de educação ambiental  x x 

Desarticulação dos órgãos responsáveis por ações nos 

perímetros de irrigação 

 x x 

Ausência de fiscalização do cumprimento da legislação x x x 

Necessidade de recomposição florestal de APP e reserva legal x x x 

¹ Formado por agricultores e pescadores; ² Formada por lideranças locais, ONGs e 

representantes do poder público municipal;³ Formado por de órgãos federais e estaduais 

relacionados com o sistema Itaparica e representantes de Universidades 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

As 16 temáticas mais citadas nas constelações representam os maiores problemas 

vivenciados nos perímetros de irrigação, como a ineficiência dos sistemas de irrigação e 

administração do perímetro inadequada com falta de ATER e operação e manutenção do 

perímetro.  Destas ações 4 referem-se a problemas relacionados a instituições que deveriam 

possuir ação local, evidenciando lacunas na governança dos perímetros públicos de irrigação. 

Estas constelações foram analisadas e compiladas de acordo com a organização das 

atividades produtivas. A partir disso pode-se analisar a relação dos atores envolvidos na 

governança do perímetro referentes a agricultura, piscicultura e pesca artesanal.  
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7.2 ANÁLISE DA CONSTELAÇÃO DA AGRICULTURA 

 

A realização da atividade agrícola no perímetro de irrigação Icó Mandantes é observada 

nas modalidades irrigada e de sequeiro, sobretudo nos perímetros de irrigação decorrentes da 

construção das barragens para geração de energia elétrica. 

Os elementos naturais influenciam diretamente a prática da atividade agrícola na Região 

Semiárida. Limitações de usos dos recursos hídricos e do solo advém das condições climáticas 

da localidade. 

Os principais elementos técnicos identificados correspondem a irrigação e insumos 

agrícolas. Entre os principais atores envolvidos destacam-se: CODEVASF, CHESF, ANA, 

IBAMA, EMBRAPA, CPRH, ADAGRO, secretaria de agricultura estadual e municipal, 

agricultores e suas organizações, Sindicatos dos trabalhadores rurais, ONGs como a Comissão 

Pastoral da Terra e bancos financiadores. 

 

 Principais problemas socioambientais identificados nas oficinas de trabalho:  

- Utilização de técnicas ineficientes de irrigação, gerando desperdício de água 

- Turnos de rega não realizados de acordo com a cultura agrícola cultivada 

- Assistência técnica ineficiente e insuficiente, o que faz com que muitos agricultores utilizem 

agrotóxicos sem o devido receituário agronômico gerando risco de poluição dos recursos 

hídricos e do solo 

- Prática de técnicas agrícolas inadequadas com risco de degradação e erosão do solo, 

- Drenagem dos lotes deficiente com risco de salinização em áreas específicas 

- Falta de interação entre os órgãos responsáveis pela gestão da área (CODEVASF, órgãos de 

regulação ambiental e de recursos hídricos, secretarias estaduais e municipais, e associações) 

- Conflitos dos agricultores com a CHESF devido a regularização fundiária 

- Ausência de atuação das instituições locais e governo do Estado. 

- Ausência de canais específicos de comercializando deixando o agricultor dependente do 

atravessador. 

- Carência de infraestrutura adequada de transporte no Perímetro irrigado dificultando o 

escoamento da produção. 

 

 Uma constelação síntese da atividade agrícola é apresentada na figura 7.4 abaixo. 
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Figura 7.4: Síntese da Constelação da Agricultura no Perímetro Icó Mandantes 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015
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 A análise da síntese da constelação da agricultura em Icó Mandantes revela além da 

predominância de relações simples e direcionadas outras que merecem destaque.  

 Sob o aspecto institucional a relação reacional entre CHESF e CODEVASF ressalta que 

a indefinição das responsabilidades legais  entre as duas instituições é sentida pelos agricultores 

e afeta negativamente o desenvolvimento de suas atividades. Este mesmo tipo de relação ocorre 

entre a CODEVASF e a empresa terceirizada que realiza as atividades de operação e 

manutenção e assistência técnica no perímetro irrigado. A CODEVASF realiza o processo de 

contratação desta empresa, mas o acompanhamento não é realizado de maneira planejada e não 

há um planejamento estratégico para as ações de cada perímetro, de forma que, os técnicos 

contratados atuam mais resolvendo problemas de manutenção da infraestrutura hídrica, como 

o controle de bombas e vazamentos, do que realizando assistência técnica aos produtores. 

 Relações indeterminadas entre a CPRH e a realização da fiscalização ambiental e da 

CHESF e do procedimento de regularização fundiária também foram descritos. Atualmente não 

se sabe como estes procedimentos estão analisados por estes órgãos, embora seja indiscutível 

que estas relações existem. A CPRH atua de maneira não frequente e sem planejamento 

específico nas fiscalizações, agindo sobretudo quando há denúncias, e a CHESF afirma não 

haver avanços no processo de regularização de terras há anos. 

 A relação sem resistência entre a CHESF que solicita o licenciamento ambiental dos 

perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica a CPRH mesmo sem realizar atividade 

agrícola também foi destacada. Como mencionado anteriormente, este fato compromete o 

cumprimento das condicionantes das licenças de operação pelos agricultores, embora não haja 

fiscalização ostensiva da CPRH para pressionar o cumprimento das medidas. Este mesmo tipo 

de relação, ocorre entre os agricultores e os atravessadores, que compram a produção por um 

preço mais baixo para revenda em comércios fora do perímetro e até do município. Embora os 

agricultores estejam visivelmente insatisfeitos, não possuem meios de resistir a esta ação.  

 A relação conflituosa de principal destaque é a dos agricultores com os bancos para 

financiamento da produção. Como estes não tem título de posse da terra, não tem acesso a 

financiamento e crédito bancário dificultando o desenvolvimento de suas atividades. As 

relações que deveriam ocorrer mas na prática não funcionam são  entre o Comitê de bacia 

hidrográfica, os residentes e a ADAGRO e a fiscalização e acompanhamento do uso de 

agrotóxicos, a prefeitura de Petrolândia e a manutenção da infraestrutura do perímetro. 
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7.3 ANÁLISE DE CONSTELAÇÃO DA PISCICULTURA  

 

As principais atividades aquícolas desempenhadas na área são a piscicultura em tanques 

rede e tanques escavados. A piscicultura no semiárido vem se expandindo significativamente 

como uma alternativa econômica de produção alimentar para a população local. 

Entre os principais atores envolvidos na governança da piscicultura em tanques rede, 

destacam-se: ANA, IBAMA, CODEVASF, Ministério da Pesca e Aquicultura, SPU, Capitania 

dos Portos,  CHESF, associação de piscicultores, empresas privadas, Comissão Pastoral da 

Pesca e bancos financiadores. 

Entre os principais atores envolvidos na governança da piscicultura em tanques escavados 

no solo, destacam-se: ANA, CPRH, APAC, CODEVASF, associação de piscicultores, 

empresas privadas, Comissão Pastoral da Pesca e bancos financiadores.  

 

 Procedimentos para regularização da piscicultura  

A instrução Normativa nº16/2013 do Ministério da Pesca e Aquicultura determina a 

necessidade de realização do registro de aquicultor. A realização deste registro é condicionada 

a existência de licença ambiental para a atividade. Após a realização do Registro de aquicultor, 

Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Estado, o interessado receberá a licença de 

aquicultor conforme a Instrução Normativa nº06/2011. O valor da taxa de pagamento será 

calculado de acordo com a área ou volume das unidades de aquicultura requeridas, conforme a 

mesma instrução normativa. O procedimento de licenciamento ambiental de piscicultura em 

tanques redes e escavados será descrito a seguir: 

 

Piscicultura em tanques rede 

  A outorga para uso da água desta atividade em tanques-rede localizados no reservatório 

de Itaparica deverá ser emitida pela ANA, e à licença ambiental, deverá ser emitida pelo 

IBAMA. 

  Estes procedimentos são realizados em conjunto a partir da solicitação a Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca de uma autorização para utilização de águas de domínio da 

União, com estrutura estabelecida pela instrução normativa interministerial  nº 06/2004. Caso 

seja observada a adequação técnica do projeto, a SEAP o submeterá à ANA, ao IBAMA e à 

Capitania dos Portos, que emite um parecer conclusivo para a segurança do tráfego aquaviário, 

para análise e manifestação conclusiva. 
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Piscicultura em tanques Escavados  

A outorga para uso de água deve ser emitida pelo órgão estadual de gestão dos recursos 

hídricos que em Pernambuco é a APAC, e a licença ambiental pelo órgão estadual de meio 

ambiente, CPRH.  

 

 Principais problemas socioambientais identificados nas oficinas de trabalho:  

- Degradação da qualidade da água pelo lançamento de ração para os peixes que juntamente 

com seus dejetos contribuem para o aumento da presença de nutrientes e consequente risco de 

eutrofização do reservatório, no caso de tanques rede, ou do corpo hídrico receptor do efluente, 

no caso dos tanques escavados.  

- Assistência técnica ineficiente para pequenos piscicultores. 

- Burocracia na regularização dos tanques rede devido à demora de resposta da solicitação 

realizada junto a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que compreende o licenciamento 

ambiental, a outorga para uso de água e parecer conclusivo para a segurança do tráfego 

aquaviário. 

- Dificuldade de acesso a financiamento devido a falta de documentação solicitada. 

- Conflitos com a CHESF pela inexistência da regularização fundiária. 

- Dificuldade de acesso a mercados, ampliada pela ineficiência de ação do Centro de Apoio aos 

Pequenos Empreendimentos de Pernambuco (CEAP) 

 

 A constelação síntese da piscicultura é demonstrada na figura 7.5. 
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Figura 7.5: Síntese da constelação da Piscicultura no Perímetro de Irrigação Icó Mandantes 
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 A prática da piscicultura tem apresentado relação conflituosa com a pesca artesanal 

devido a provável degradação da qualidade da água pelo lançamento de ração para os peixes e 

dos seus dejetos que contribuem para o aumento da presença de nutrientes e consequente risco 

de eutrofização do reservatório, afetando diretamente a pesca. 

 De maneira semelhante a agricultura, há relação sem resistência entre os piscicultores e 

atravessadores, demonstrando gargalo na área de comercialização para todas as atividades que 

ocorrem no perímetro. Esta situação é agravada pela relação indeterminada entre o CEAP e os 

piscicultores, não promovendo novos canais de comercialização. 

 Os problemas da relação indeterminada da CHESF  com o procedimento de 

regularização fundiária também foram descritos. 

 

7.4 ANÁLISE DE CONSTELAÇÃO DA PESCA ARTESANAL 

 

Embora de difícil quantificação, visto que não há garantia de registro de pescadores 

artesanais no perímetro irrigado, a atividade da pesca artesanal pode ser observada.  Em 

Petrolândia existe a Associações dos Pescadores e Pescadoras de Peixe do Lago do Papagaio, 

que compreende pescadores artesanais. Junto a estas associações outras instituições compõe a 

governança da atividade pesqueira: Ministério da Pesca e Aquicultura, CODEVASF, 

associação de pescadores, Comissão Pastoral da Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e 

bancos financiadores. 

 

 Procedimentos para regularização da pesca artesanal: 

A atividade de pesca artesanal não requer licença ambiental ou outorga para uso de água, 

no entanto existe o Registro Geral da Pesca (RGP), estabelecido pelo Ministério de Pesca e 

Aquicultura, onde são cadastrados os pescadores artesanais.  

Fiscalização do IBAMA para verificação do tamanho da malha utilizada para pesca e 

cumprimento do período de defeso. Estes pescadores devem seguir a portaria do IBAMA nº 

50/2007 que estabelece normas sobre o período de defeso.  O período de defeso é anual, de 1 

de novembro a 28 de fevereiro. A mesma norma em seu artigo 6º estabelece que nos rios e 

reservatórios da bacia do rio São Francisco, o limite de captura e transporte será de 5kg (cinco 

quilos) de peixes mais um exemplar, por pescador registrado, permissionado, licenciado ou 

dispensado de licença. Durante o período de defeso, o INSS, sob gestão do Ministério do 

Trabalho em Emprego paga um benefício aos pescadores registrados denominado de “Seguro 
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Defeso”, no valor de um salário mínimo. O pagamento deste seguro tem duração máxima de 5 

meses (Regulamentado pela Lei n. 10.779, de 25 de novembro de 2003 e pelo Decreto 8.424, 

de 31 de Março de 2015). Destaca-se que durante o recebimento do seguro defeso, as famílias 

tem o pagamento do Bolsa Família suspenso.  

É necessário realizar a inscrição da embarcação de pesca na marinha, procedimento 

complexo que requer além de documentação específica do pescador, notas fiscais comprovando 

a origem da embarcação ou dos materiais utilizados em sua construção, pagamento de seguro, 

preenchimento do boletim de cadastro da embarcação e pagamento de taxa para retirada da 

inscrição. Alegando estas dificuldades, nenhum pescador pesquisado no perímetro Icó 

Mandantes possui este registro. 

 

 Principais problemas socioambientais identificados nas oficinas de trabalho:  

- Ocupação das margens do reservatório por terceiros, que não permitem que os pescadores 

parem durante a pesca e montem os “ranchos” onde costumam passar alguns dias enquanto 

pescam, destruindo muitas vezes os apetrechos deixados no local. De acordo com relatos de 

uma pescadora que chega a passar até cinco dias pescando no lago de Itaparica, estes ranchos 

servem para dormir e se alimentar, mas também para limpar e salgar os peixes para que estes 

fiquem conservados no gelo até o retorno a Vila de Pescadores em Petrolândia. 

- Lançamento de resíduos agroindustriais ou águas residuais da piscicultura poluindo o 

reservatório e diminuindo a quantidade de peixes. 

- Introdução de espécies de peixes exóticas pela piscicultura, como é o caso da tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus). Diversos estudos realizados demonstram o poder de competição e 

adaptação das espécies introduzidas, em contrapartida às espécies nativas, que sofrem forte 

impacto com as alterações oriundas da construção das barragens (ARANTES et al., 2011), 

como é o caso do surubim (Pseudoplatystoma corruscans) que é uma espécie que realiza 

piracema, processo de migração para o local de origem a montante das barragens.. 

- Dificuldades de regularização na Marinha. 

- Atraso do pagamento do seguro defeso. 

- Dificuldades de acesso a programas de financiamento. 

- Inexistência de zoneamento no reservatório, indicando áreas prioritárias para pesca artesanal, 

bem como área de reprodução de peixes que devem ser preservadas. 

 

 A constelação síntese da pesca artesanal é apresentada na figura 7.6 abaixo. 
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Figura 7.6: Síntese da Constelação da Pesca artesanal no perímetro de irrigação Icó Mandantes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.
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De forma semelhante a constelação da piscicultura foram observadas relações 

indeterminadas entre a  CHESF e o procedimento de regularização fundiária e do CEAP com 

os pescadores.  Destacou-se também a relação conflituosa entre a pesca e a piscicultura. Outra 

relação conflituosa observada foi a dos pescadores com a prática dos ranchos, agravada pela 

falta de regularização fundiária que permite o apossamento das margens do reservatório por 

residentes no perímetro irrigado.  

Também foi descrita relação sem resistência entre pescadores e atravessadores, 

repetindo as constelações da agricultura e piscicultura. Uma relação eu merece ser destacada é 

a tênue entre a prática da pesca artesanal e o desaparecimento de espécies nativas de peixes. 

Embora alguns estudos afirmem  desaparecimento de espécies nativas da região, não se pode 

afirmar sem dúvidas que isto ocorre pela prática da pesca artesanal.  

Com base nas informações coletadas e na análise de dados realizadas por meio da 

Análise de constelação e avaliação da gestão do perímetro de irrigação, foi elaborada proposta 

de modelagem institucional que será descrita no capítulo seguinte. 
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8. MODELAGEM INSTITUCIONAL COM ENFOQUE MULTISSEGMENTAR PARA 

GOVERNANÇA DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO DE BASE 

FAMILIAR  

 

 

A proposta de modelagem institucional multissegmentar do presente estudo foi 

realizada em dois blocos. O primeiro se deu a partir das principais atividades produtivas 

desempenhadas em perímetros públicos de irrigação. Buscou-se elencar alternativas a partir da 

estruturação institucional para a resolução dos principais problemas identificados para a 

agricultura, que será tratada com mais ênfase, piscicultura e pesca. Em um segundo momento, 

propôs-se uma estratégia de modelagem institucional multissegmentar para governança de 

perímetros públicos de irrigação e geração de um espaço de planejamento e tomada de decisão 

que considere os atores locais. 

  

8.1 MODELAGEM INSTITUCIONAL MULTISSEGMENTAR PARA AGRICULTURA 

Observou-se que as principais dificuldades de execução da atividade agrícola podem ser 

agrupadas em dois grupos: o primeiro refere-se a gestão ambiental e de recursos hídricos, 

sobretudo no âmbito da regularização desta atividade, e o segundo a questões de infraestrutura 

e operação e manutenção do perímetro irrigado, compreendendo transporte, regularização de 

terras, alteração dos canais de comercialização, estabelecimento de canais de comunicação, 

ATER e Operação e Manutenção da área.   Neste sentido, para cada problemática citada, foi 

elaborada uma proposta de modelagem institucional: 

 Gestão ambiental e de recursos hídricos 

 A proposta de modelagem institucional para otimização da gestão ambiental e de 

recursos hídricos de perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica é descrita na figura 

8.1. Dentre as propostas elencadas para a mitigação dos problemas relacionados a gestão 

ambiental e de recursos hídricos destacam-se a outorga e a cobrança para uso dos recursos 

hídricos, ambos instrumentos previstos nas Políticas Nacional e Estadual de recursos hídricos, 

como descrito anteriormente. A outorga é o instrumento mais consolidado, e é concedida pela 

ANA quando trata-se da retirada do reservatório de Itaparica que é de dominialidade federal. 

Sugere-se entretanto, que a vazão outorgada para uso na irrigação seja flexível e variável de 

acordo com o momento climático vivenciado, pois nos últimos períodos secos não houve 

alteração nas vazões outorgadas para atividade agrícola e consequente alteração dos períodos 
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de irrigação embora os níveis do reservatório de Itaparica estivessem baixos e insuficientes para 

manutenção do padrão de utilização. 

Sugere-se, ainda, um esforço para consolidação e implantação do sistema de cobrança 

pelo uso da água para irrigação a fim de contribuir para o racionamento do consumo. Devido a 

tratar-se em sua maioria de agricultores familiares de baixa renda, acredita-se que o valor 

cobrado pelo uso da água deva ser diferenciado. 

 

Figura 8.1: Modelagem institucional para  gestão ambiental e de recursos hídricos da agricultura 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

O processo de licenciamento dos perímetros de irrigação é bastante fragilizado e 

ineficiente. Mais de vinte anos após o reassentamento, ainda é a CHESF que realizada a 

solicitação da licença dos perímetros assumindo responsabilidades de cumprimento de 

condicionantes que não são sua responsabilidade contidas nas licenças, como   destinação 

adequada de embalagem de agrotóxicos e manutenção de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente. Por este motivo, sugere-se que CODEVASF, por meio da administração do 

perímetro irrigado seja a responsável pela solicitação da licença ambiental ao órgão estadual de 

meio ambiente e que as responsabilidades de cumprimento das condicionantes sejam 

compartilhadas pelos agricultores. Além disso, sugere-se a realização de visitas de averiguação 

de cumprimento das condicionantes ambientais pela CPRH a fim de garantir o cumprimento da 

legislação ambiental. 

Outra sugestão corresponde a adoção de um modelo de licença ambiental flexível, que 

deva ser alterado conforme o período climático e as condições hidrológicas.  
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Apesar da fiscalização da CPRH e do IBAMA com relação a manutenção das Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal serem pouco frequentes, é necessário garantir que 

estas exigências do Código Florestal sejam respeitadas. Neste sentido, a recomposição das 

Áreas de Preservação Permanente, sobretudo localizadas na margem do reservatório de 

Itaparica, deve ser priorizada. Para isso, sugere-se a criação de um modelo de “Pagamento por 

Serviços Ambientais” que pode ser gerido pela ANA, na modalidade do projeto produtor de 

águas, ou da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade que recentemente 

promulgou a Lei Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais.  Deve ser observada ainda 

a recomposição da Reserva Legal que frequentemente é invadida por moradores para retirada 

de lenha para venda e ocupada com a criação de animais. 

Adicionalmente a estas ações o incentivo a prática da agricultura orgânica, por meio de 

parcerias com a prefeitura, IPA ou secretaria estadual de agricultura pode contribuir para 

minimização de problemas ambientais como a poluição gerada pela utilização de agrotóxicos e 

insumos químicos.  

 Infraestrutura do Perímetro Irrigado 

Nesta etapa serão descritas as propostas de modelagem institucional para aspectos 

relativos a infraestrutura do Perímetro irrigado compreendendo o sistema de transporte, 

regularização de terras, alternativas de comercialização, estabelecimento de canais de 

comunicação, ATER e operação e manutenção da área.   

Sistema de Transporte: 

Com relação a melhoria no sistema de transporte e locomoção, propõe-se (Figura 8.2):  
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Figura 8.2: Modelagem institucional para a redução dos problemas de transporte 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

Visando melhorar as condições de transporte dos residentes no perímetro de Irrigação 

Icó Mandantes propõe-se a realização do asfaltamento das vias de acesso as 16 agrovilas que 

compõe o perímetro. Esta ação poderia ser realizada pela prefeitura, por meio de verba da 

secretaria de infraestrutura, ou por meio da CODEVASF com financiamento do governo 

federal, sobretudo do Programa de Aceleração do Crescimento que possui linha de 

financiamento para áreas rurais. 

Outro fator importante corresponde a manutenção periódica das vias que dão acesso aos 

lotes de produção, a fim de facilitar sobretudo o escoamento da produção agrícola. Esta 

manutenção deve ser realizada pela prefeitura.  

Na tentativa de minimizar a precariedade do transporte coletivo, sugere-se que a 

prefeitura intermedeie um cadastro de mototaxistas e vans para realizarem o transporte das 

agrovilas a cidade, estipulando preços menos abusivos do que os praticados atualmente.  

 

Regularização Fundiária  

Outro fator importante para melhorar as condições de vida no perímetro irrigado 

corresponde a regularização fundiária, cuja modelagem é proposta na figura 8.3.  
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Figura 8.3: Modelagem institucional para a regularização fundiária 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

 Desde o reassentamento da população, após a construção da barragem, nenhum 

agricultor do perímetro Icó Mandantes possui título de posse da terra, o que compromete o 

acesso a créditos bancários, bem como representa uma frustração pessoal para estas famílias 

que deixaram sua propriedade particular e hoje habitam terras que são suas por direito mas não 

há regularidade jurídica.  

 Esta discussão já foi levada a CHESF inúmeras vezes, sem sucesso. Por esta razão, 

acredita-se que apenas uma ação do Ministério Público como agende de defesa dos interesses 

coletivos, poderá resolver o impasse. Inicialmente deverá ser realizada a localização e 

recadastramento das famílias que foram originalmente reassentadas, para que seja observado o 

nome do responsável para a confecção dos títulos de posse.  

O governo do estado de Pernambuco criou um Programa de Regularização Fundiária 

visando garantir a segurança jurídica dos agricultores perante a posse do imóvel. Para isso, os 

técnicos do ITERPE realizam o cadastramento da população através do escritório móvel. Outra 

possibilidade para a realização do cadastro dos reassentados, seria uma parceria com este 

instituto para a execução desta etapa. 

Outro aspecto que deve ser observado para futuros projetos públicos de irrigação é o 

distanciamento entre as agrovilas e o lotes o que dificulta a prática da pecuária. Além disso, 

alguns lotes são muito pequenos, de apenas 1,5 hectares. 

 

Estabelecimento de canais de comercialização 

Um dos principais problemas relatados por agricultores e pescadores refere-se a 

comercialização de seus produtos, na maioria dos casos desvalorizados no mercado local. Por 
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este motivo, uma estrutura de comercialização coletiva pode facilitar o escoamento da produção 

(Figura 8.4)  

 

Figura 8.4: Modelagem institucional para estabelecimento de canais de comercialização de 

produtos agrícolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Dentre as principais reivindicações dos agricultores locais está a implantação de uma 

balança comunitária, para que a produção possa ser pesada em uma balança única, e sejam 

evitados variações entre o peso estabelecido pelo agricultor e pelo atravessador. Por estar 

localizada em esfera municipal, este equipamento é de responsabilidade da prefeitura de 

Petrolândia, que informou já possuí-lo. 

Junto a balança poderia ser implantada uma central de beneficiamento comunitário, para 

higienização e organização das mercadorias. 

Outra reivindicação refere-se a implantação de um centro regional de comercialização, 

para que fossem evitados os “atravessadores” que compram a produção de pescadores e 

agricultores por um preço abaixo do mercado, e revende com uma margem maior de lucro. Para 

a utilização deste centro de comercialização, deverá ser realizado um cadastro prévio dos 

pescadores ou agricultores interessados em utilizar o espaço, que deverão pagar taxa de 

manutenção da área. A criação deste centro, ampliaria as possibilidades de comercialização da 

produção local, que além das feiras livres da região e dos atravessadores, poderiam ser 

comercializadas em maior porte neste centro. 
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Outro escape para a comercialização de produtos agrícolas e pesqueiros são programas 

governamentais.  O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é realizado com recurso 

financeiro do governo federal e pode ser executado pelos estados ou municípios. Criado em 

2003 (Lei Federal nº 10.696/2003) o PAA possui duas finalidades: promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar.  

Para alcança-las o PAA prevê a compra alimentos oriundos da agricultura familiar, com 

dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional 

e àquelas atendidas pela rede assistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar 

e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. 

Além deste, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que favorece 

a agricultura familiar, pois a Lei Federal nº 11.947/2009 determina que no mínimo 30% % do 

valor repassado ao estado e município referente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para o PNAE devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de alimentos 

provenientes da agricultura familiar. As entidades executoras dos recursos financeiros relativos 

ao PNAE são escolas públicas federais, estaduais ou municipais. Para ser contemplado nestes 

programas sugere-se a priorização de associações de agricultores e/ou pescadores a fim de 

beneficiar um maior número de pessoas e evitar casos de corrupção. 

 

Sistema de Comunicação  

Outro grande problema observado no perímetro irrigado é a precariedade da 

comunicação, sobretudo com relação a informações subsidiárias a produção. Na tentativa de 

minimizar esta problemática propôs-se (Figura 8.5): 

Figura 8.5: Modelagem institucional de canais de comunicação  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Puderam ser observados dois grandes gargalos de comunicação no perímetro. O 

primeiro refere-se a falta de informações sobre preços e condições de comercialização, o que 

faz com que alguns agricultores não tenham parâmetros de preços para repasse de sua produção. 

Nessa perspectiva, é necessária a criação de uma rede de informações com preços e condições 

de mercado dos produtos da região. A CEASA/PE possui um banco de dados que poderia ser 

disponibilizado para a empresa administradora do perímetro ou CODEVASF e para o IPA a 

fim de que estas entidades fizessem a divulgação semanal dos preços, via internet e produzissem 

também um informativo mensal com estas informações.  

Outro ponto crítico refere-se ao acesso de agricultores e pescadores a dados climáticos 

e hidrológicos já produzidos por outros órgãos governamentais como ANA, ITEP e APAC.  

A fim de facilitar o fluxo de informações no perímetro irrigado, sugere-se a criação de 

uma central de compilação e distribuição de informações que poderia funcionar na sede 

administrativa do perímetro irrigado. A coordenação destas informações poderia ser 

coordenada pela empresa administradora do perímetro irrigado, ou poderia ser realizada 

parceria com as escolas de ensino fundamental II da região, para que estudantes pudessem 

realizar estas atividades em um estágio.  

A criação de um informativo mensal com informações do perímetro irrigado é uma 

alternativa para a disseminação destas informações e também para a divulgação de questões 

uteis para os residentes. Este informativo, bem como as informações de preços e condições 

climáticas e hidrológicas poderiam ser disponibilizados em papel e via internet para ampliar a 

divulgação e diminuir custos. 

Em caso de informações urgentes, como adversidades climáticas, poderia ser utilizado 

o sistema de mensagens de celular para informações mais rápidas, conforme modelo de 

preparação para atendimento a emergências já executado em algumas regiões onde eventos 

extremos estão ocorrendo com mais frequência.  

É necessário também a identificação de rede de lideranças que recebam e repassem 

informações importantes para os moradores do perímetro. Além de garantir a democratização 

do acesso à internet por meio de centros de inclusão digital localizados nos perímetros irrigados. 

 

Saneamento básico 

 

Para auxiliar na resolução dos problemas relacionados ao saneamento básico em 

perímetros irrigados propôs-se a modelagem descrita na figura 8.6. 
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Figura 8.6: Modelagem institucional para saneamento básico em perímetros irrigados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

 

Com relação ao abastecimento de água existem duas possibilidades complementares que 

compreendem: (i) a adoção de tecnologias alternativas para captação e armazenamento de água 

como dessalinizadores e cisternas, comuns no Semiárido e normalmente implementadas por 

ONGs, mesmo que com investimento do governo federal; e (ii) a manutenção e correto 

funcionamento das Estações de Tratamento de Água que existem em cada agrovila. Destaca-se 

que é necessário investimento da prefeitura na capacitação de técnicos para realizarem o 

tratamento adequado da área, bem como a disponibilização dos produtos necessários para este 

tratamento. Este treinamento poderia ser viabilizado por meio de uma parceria da prefeitura 

com a COMPESA. As ETAs deverão operar em conformidade com a portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde e outras legislações em casos específicos. 

O esgotamento sanitário é o maior problema relacionado ao saneamento, não apenas nos 

perímetros analisados mas em todo o Brasil. Nesse sentido, acredita-se que o maior 

investimento financeiro deva ser realizado neste segmento, dado o déficit histórico. Para esta 

questão propõe-se duas alternativas. A primeira compreende um consórcio entre a prefeitura e 

a COMPESA, para a construção de Estação de Tratamento de Efluentes em cada agrovila, 

estruturando um sistema de tratamento descentralizado. A prefeitura poderia pleitear 

financiamento para a construção das estruturas de coleta e transporte de efluentes e a 

COMPESA se responsabilizar pelo tratamento na ETE. Uma tarifa diferenciada para áreas 

rurais poderá ser aplicada, da mesma maneira como planejado para a cobrança pelo uso da água 

ainda não implementada pela ANA.  Outra proposta refere-se a limpeza periódica subsidiada 
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pela prefeitura das fossas rudimentares já existentes. Destaca-se que as ETES devem opera em 

consonância com as resoluções do CONAMA nº357/2005 e nº430/2011, e outras legislações 

complementares.  

Com relação ao manejo de resíduos sólidos, a Lei Federal nº11.445/2007 e a Política 

Nacional de resíduos sólidos Lei Federal nº 12.305/10 preveem a criação de Planos de gestão 

integrada de resíduos sólidos, que também poderia ser realizado para o território Itaparica ou 

para o município especificamente. O município de Petrolândia já possui aterro sanitário em 

funcionamento, devendo o investimento maior ser realizado para a regularização da coleta na 

área rural. A CODEVASF possui linha de ação existente em outros perímetros relativa a 

manutenção de aterros sanitários, e poderia contribuir para esta atividade. Destaca-se a 

importância de além da coleta e destinação para o aterro sanitário, manter um centro de triagem 

de materiais recicláveis que pode funcionar como gerados de renda para a população local. 

A limpeza, abertura e manutenção dos canais de drenagem nas agrovilas devem ser 

realizadas pela prefeitura, e nos lotes deve ser mantida pela equipe de operação e manutenção 

da empresa administradora do perímetro contratada pela CODEVASF. 

A Lei Federal nº11.445/2007 regulamenta em seu artigo 14 a prestação regionalizada de 

serviços de saneamento, revelando a possibilidade de pequenos municípios do território 

Itaparica realizarem consórcios intermunicipais objetivando o planejamento e gestão associada 

e participativa do saneamento básico em parte do território Itaparica. Acredita-se que o 

consórcio municipal é viável, com municípios de um mesmo estado, devido a facilidade de 

repasse do governo estadual. Nesse sentido, propõe-se também a elaboração de um plano de 

saneamento básico para a porção pernambucana do território de Itaparica que considere 

prioritário o saneamento rural, dada a grande quantidade de perímetros de irrigação existentes 

nestes municípios. Aliado a isto, destaca-se a importância dos municípios elaborarem os seus 

Planos municipais de saneamento básico, privilegiando também a área rural.  

 

Assistência Técnica 

A assistência técnica é uma atividade essencial para o desenvolvimento adequado de 

atividades agropecuárias. Embora exista verba para a execução da ATER no perímetro irrigado, 

está ainda apresenta deficiências devido principalmente a falta de fiscalização e de indicadores 

de desempenho da empresa contratada. Nesse sentido as alternativas analisadas são apontadas 

na figura 8.7. 
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Figura 8.7: Modelagem institucional para ATER 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Com relação a ATER sugere-se a manutenção uma pasta com cadastro atualizado de 

cada agricultor/lote do perímetro, mantendo o histórico das orientações dadas e realizando o 

acompanhamento adequado, além de avaliação dos laudos técnicos, como análises de solo e 

resposta das culturas agrícolas aos agroquímicos recomendados. Esse controle facilitaria o 

acompanhamento dos resultados de produção agrícola de cada lote, possibilitando medidas 

específicas para o aumento da produtividade. Paralelo a esta medida, devem ser realizadas 

substituições do sistema de irrigação por métodos mais eficientes, com assistência técnica de 

técnicos especializados. 

O acesso aos meios de produção como tratores e sementes deve ser facilitado por 

programas da prefeitura e do governo do Estado, através do IPA. Um sistema de empréstimo 

de tratores, com mecanismo de rodízio entre os lotes, poderia ser empregado para facilitar o 

acesso dos produtores agrícolas. Ressalta-se que para este empréstimo poderia ser cobrada uma 

taxa de manutenção, de acordo com as horas utilizadas, mas que o valor deve ser estudado, 

visto que o valor cobrado atualmente é inviável, como demonstrado anteriormente. Além disso, 

o programa de distribuição de sementes praticado pelo IPA deveria ser estendido aos 

agricultores do perímetro. 

Outra ação prioritária é um programa capacitação periódica de agricultores em temas 

relevantes como: racionalização do uso da água, controle do uso de agrotóxicos e utilização de 

EPIs, dentre outros. 
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Paralelamente é necessário existir uma campanha permanente de incentivo a destinação 

adequada de embalagem de agrotóxicos tanto com os lojistas para o recebimento, quanto com 

os agricultores para a destinação adequada. Esta ação pode ser realizada por meio da secretaria 

municipal de agricultura e meio ambiente em parceria com outras instituições. 

 

Operação e Manutenção 

 

O sistema de operação e manutenção dos perímetros irrigados de Itaparica é bastante 

deficitário. Outros perímetros de irrigação possuem estruturas administrativas internas que 

realizam a coordenação destes serviços, denominadas pela CODEVASF de distritos de 

irrigação e implantado quando acreditam que o processo de transferência de gestão de um 

perímetro público de irrigação pode ser realizado, enquanto os perímetros de Itaparica ainda 

não possuem este sistema. Neste sentido, toda a O&M do sistema Itaparica é realizada pela 

empresa administradora do perímetro que possui quantidade de técnicos insuficientes, aliada ao 

sistema de infraestrutura já precarizado pela ação do tempo.  

Os principais problemas de operação e manutenção do perímetro estão inseridos em dois 

tipos: Precariedade no sistema de distribuição de água, e falta de agua para irrigação (Figura 

8.8). Neste estudo, a drenagem também integrante da O&M foi contemplada no aspecto 

saneamento.  

 

Figura 8.8: Modelagem institucional para aprimoramento dos serviços de O&M 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Faz-se urgente a revitalização e manutenção do sistema de distribuição de água, com 

substituição do sistema de encanação desgastado evitando vazamentos e consequente 

desperdício. Outra necessidade urgente é a implantação do controle hidrométrico por lote, 

facilitando o direcionamento de medidas de controle para racionamento, e fornecendo valores 

que podem subsidiar a cobrança pelo uso da água. Sugere-se ainda a adoção de métodos 

diferenciados de distribuição de água de acordo com a cultura agrícola.  

Em áreas com baixa disponibilidade hídrica superficial ou com grande gasto de energia 

para distribuição, a perfuração de poços artesianos apresenta-se como alternativa viável.  

Elenca-se a necessidade de pesquisas sobre disponibilidade e demanda hídrica na região 

para subsidiar um plano de irrigação local. Paralelo a isso, devem ser realizadas campanhas de 

sensibilização dos agricultores para que estes diminuam o desperdício de água em seus lotes. 

8.2 MODELAGEM INSTITUCIONAL MULTISSEGMENTAR PARA  PISCICULTURA  

 

A atividade da piscicultura apresenta grande índice de irregularidade ambiental devido 

a burocracia e dificuldade de adequação. Neste sentido, a maior parte das da eficácia das 

propostas aqui elencadas só serão alcançadas na medida em que estes procedimentos forem 

desburocratizados e mais ágeis (Figura 8.9).  

 

Figura 8.9: Modelagem institucional para gestão ambiental e de recursos hídricos da 

piscicultura 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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A piscicultura em tanques rede apresenta um processo de regularização que demora em 

média cinco anos, conforme relatos de funcionaria do Ministério de Pesca e Aquicultura. 

Devido a vinculação da outorga, licença ambiental e parecer da Capitania dos Portos, à 

autorização de uso de águas da União, e a demora no retorno dos processos, muitos empresas 

piscicultoras funcionam ilegalmente. Sugere-se a informatização deste procedimento e 

realização de vistorias por órgãos ambientais locais a fim de agilizar o processo de 

regularização. 

O processo de licenciamento ambiental de tanques escavados é realizado na CPRH e é 

bastante simples, compreendendo o pagamento de uma taxa e expedição da licença. A outorga 

deve ser solicitada a APAC. Destaca-se que todo processo de licenciamento deve ser 

acompanhado de fiscalização para averiguação do cumprimento das condicionantes 

estabelecidas, sob pena de cancelamento da licença ambiental. 

Com relação a piscicultura em geral, recomenda-se a implantação do sistema de 

cobrança pelo uso da água pelos órgãos executores de recursos hídricos, visto que a atividade 

lança efluentes no corpo hídrico alterando a sua qualidade. Este elemento aparece em figura 

pontilhada porque ainda não é implantado efetivamente na área analisada. 

Além dos procedimentos de regularização ambiental descrito acima, são necessários 

procedimentos de estruturação local para melhoria da atividade (Figura 8.10). 

 

Figura 8.10: Modelagem institucional para os principais problemas relacionados ao 

desenvolvimento da piscicultura 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Quando as atividades produtivas desempenhadas necessitam do uso inevitável dos 

recursos hídricos locais, o monitoramento da qualidade da água torna-se essencial. Devido aos 

múltiplos usos do reservatório de Itaparica, várias instituições realizam avaliações 

independentes de qualidade da água em diversos pontos do reservatório. É necessário manter a 

periodicidade destas avaliações, bem como divulgar estes dados para os outros órgãos, para que 

não sejam realizadas análises do mesmo local ou de locais muito próximos, a fim de que se 

possa estabelecer uma rede de monitoramento e um banco de dados público atualizado. 

Devido a proposta inicial dos perímetros do sistema Itaparica ser a prática da agricultura 

irrigada, não há assistência técnica da CODEVASF para prática da piscicultura, sendo 

necessária ação do IPA e da secretaria municipal de pesca.  

O entrave da regularização fundiária incorre sobre a piscicultura da mesma maneira que 

para a atividade agrícola, sendo necessária ação do Ministério Público e articulação da CHESF 

e CODEVASF para que sejam concedidos título de posse da terra, ou documentação 

equivalente. Destaca-se a necessidade desta documentação para o acesso a financiamento da 

atividade econômica. 

A fim de garantir acesso a mercado para os produtos pesqueiros estendem-se os mesmos 

programas propostos pata a agricultura, como a criação de um centro de comercialização 

regional pelo governo do Estado, bem como o acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos 

e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. A formação continuada para piscicultores, 

por meio de cursos de beneficiamento de pescados e técnicas de higiene para manipulação de 

alimentos pode impulsionar a comercialização, ampliando o acesso a mercados.  

8.3 MODELAGEM INSTITUCIONAL MULTISSEGMENTAR PARA A PESCA 

ARTESANAL 

 A análise das alternativas para resolução dos problemas da pesca artesanal foi baseada 

nos principais problemas observados na análise de constelação da atividade, resultando na 

modelagem apresentada na figura 8.11. 
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Figura 8.11: Modelagem institucional para a Pesca artesanal 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Realização de uma campanha para regularização da inscrição das embarcações na 

Marinha, viabilizada por parceria entre a Marinha e a Secretaria de Agricultura e Reforma 

Agrária do Estado, via Unidade de Pesca e aquicultura. A realização de uma comissão 

itinerante, que fosse ao município sede de alguns perímetros anualmente para facilitar a 

realização da inscrição da embarcação possibilitaria adesão de mais pescadores ao 

procedimento. Além disso, é necessário flexibilizar a substituição de alguns documentos 

necessários para o procedimento, bem como estabelecer tarifas sociais para o seguro e a taxa 

de inscrição.  

Para ampliar a adesão a realização do Registro de Pescador Profissional, sugere-se maior 

divulgação do procedimento, por meio de comissões locais do Ministério de Aquicultura e 

Pesca. Paralelamente, a implantação do Sistema de Gestão Compartilhada do uso sustentável 

dos recursos pesqueiros (SGC), instituído pelo decreto federal nº. 6.981/2009, auxiliará na 

gestão da atividade pesqueira, sobretudo a partir da realização do  Zoneamento ambiental do 

reservatório para Mapeamento das áreas prioritárias para pesca artesanal, bem como áreas de 

reprodução de peixes. Este zoneamento deveria observar também as áreas de piscicultura e o 

cadastro das espécies utilizadas, a fim de inibir a inserção de espécies exóticas. Além disso, o 

SGC prevê a criação de comitês permanentes de gestão, em parceria do Ministério da 

Aquicultura e Pesca, Ministério do Meio Ambiente e instituições estaduais e locais para 

viabilizar a gestão da atividade pesqueira tradicional. Este comitê ainda não existe na região de 
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Itaparica, fragilizando o processo de utilização sustentável de recursos naturais por 

comunidades tradicionais. 

É necessária também a fiscalização do cumprimento do período de defeso pelo IBAMA, 

bem como evitar o atraso do pagamento do seguro, feito a partir de 2015 pelo INSS. 

Complementarmente a continuidade do monitoramento da qualidade da água do reservatório 

pela CPRH  e IBAMA, a fim de evitar mortandade de peixes, pode ser aprimorar a execução 

da atividade. 

 

8.4 COMITÊ GESTOR DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO  

Além da modelagem para a resolução de problemas pontuais em cada atividade 

produtiva, emergiu a necessidade de incorporar a estruturação de um grupo gestor do perímetro 

irrigado, a fim de viabilizar mecanismos de governança que envolvam os atores locais e os 

tornem partes do processo de tomada de decisão, e não apenas suscetíveis aos reflexos destas. 

Este comitê gestor pode funcionar como uma estrutura de transição para os procedimentos 

necessários para a autogestão definidos pela CODEVASF, ainda inviabilizados para o Sistema 

Itaparica por problemas estruturais e de falta de organização local. 

 Sabourin (2000) tratando das estratégias da viabilidade da agricultura familiar, diz que 

num território estabelecem-se relações de comunicação interpessoal ou de proximidade, 

relações socioeconômicas de solidariedade ou de reciprocidade entre as famílias e também 

novas formas locais de coordenação entre os produtores: as organizações profissionais como 

sindicatos, associações, cooperativas e as redes interpessoais como as de comercialização ou as 

redes de inovação. Estas organizações indicam atores chave e princípios de governança que 

podem auxiliar no processo de gestão de perímetros públicos de irrigação.  

Para Dourado (2006) a questão gerencial dos sistemas de irrigação em praticamente todo 

o mundo é crucial e tem despertado o interesse de especialistas em identificar as causas de 

insucessos e avançar em estudos de caso de projetos bem sucedidos. O problema central se 

refere às possibilidades e dificuldades de transferir a gestão de sistemas de irrigação de órgãos 

governamentais para os usuários ou outras formas de gestão com participação privada. 

Nas últimas três décadas vários países adotaram programas de emancipação de sistemas 

públicos de irrigação, também denominados programas de transferência de gestão, nos quais 

órgãos governamentais foram substituídos por organizações de usuários de água ou outras 

entidades do setor privado na gestão dos perímetros irrigados (JOHNSON et al., 1995).  

Segundo Johnson (1997), por mais de 40 anos tem-se comprovado a incapacidade dos 

governos para cobrar dos usuários dos perímetros de irrigação as despesas efetuadas com as 
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atividades de operação e manutenção, sem mencionar o reembolso dos custos de investimento, 

como também a escassez de recursos governamentais para execução dessas atividades. Esta 

situação contribui para a deterioração da infraestrutura, encontrando-se casos em que os 

sistemas de irrigação foram construídos para uma perspectiva de vida útil de 50 anos, mas 

tiveram que ser reabilitados em menos de 10 anos. No âmbito da pesquisa atual, destaca-se que 

no sistema Itaparica, não devem ser cobrados os custos de reassentamento inicial, visto que a 

ocupação foi compulsória. 

Pesquisa realizada por Albuquerque e Cândido (2013) “evidenciou que os distritos de 

irrigação, por força da lei e do histórico para sua constituição estão funcionando nos perímetros 

do agropolo Petrolina/Juazeiro, no entanto, no contexto de Itaparica, ainda, trava-se sucessivos 

embates acerca do processo emancipatório entre os agricultores, através do Polo Sindical e a 

CODEVASF”. Os autores observaram que “historicamente não ocorreu apoio aos processos 

organizacionais na perspectiva da formação de capital social no âmbito dos perímetros irrigados 

do Submédio São Francisco, cujo resultado é a fragilidade das relações horizontais, fruto de um 

projeto de desenvolvimento setorial excludente que privilegiou a eficiência econômica acima 

de qualquer outra dimensão, o que não coaduna com a perspectiva do desenvolvimento 

territorial sustentável”. 

Entende-se que na região Semiárida, os pequenos grupos a exemplo de agricultores, 

pescadores e piscicultores, foram estratégica e historicamente desvalorizados nos processos de 

tomada de decisão. É necessário então, incentivar que estes participem destes processos e sejam 

capazes de criar a sua identidade coletiva para que possam paulatinamente ter seus interesses 

representados. 

De acordo com os procedimentos adotados pela CODEVASF, os perímetros públicos 

de irrigação são autogeridos por meio de um “distrito de irrigação” que possui estrutura 

administrativa relativamente complexa, descrita no primeiro capítulo desta tese, não possível 

de ser aplicada atualmente no Sistema Itaparica pelos problemas já relacionados anteriormente. 

Conhecendo a realidade da maioria dos perímetros de irrigação do sistema Itaparica, a exemplo 

do Icó Mandantes, onde foi realizada uma pesquisa mais detalhada entende-se que estas áreas 

ainda não podem ser elevadas a autogestão, por possuírem problemas estruturais complexos. 

Implantar um distrito de irrigação nesta área, neste momento, equivaleria a abandonar um 

projeto que mesmo com auxílio governamental não consegue se desenvolver de maneira 

satisfatória, sobretudo na oferta de qualidade de vida a população residente. 

Fernandes (2012) tratando de  uma proposta para gestão ambiental municipal sugeriu a 

formação de uma comissão multi-stakeholder, com diversidade de partes interessadas, 

composta por membros do governo e sociedade civil. Este critério foi considerado para a 
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formulação da proposta do Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação (COGEPPI), no 

qual tentou-se inserir a maior quantidade viável de pessoas representantes dos perímetro de 

irrigação e de suas atividades econômicas mais representativas.  

Para Passador et.al (2009) a implementação do programa de irrigação pública no Brasil 

caracterizada pela implantação de projetos públicos de irrigação teve como objetivo a 

dinamização da economia regional, geração de empregos, retenção de migrantes e redução da 

pobreza. No Sistema Itaparica, acrescidos a estes objetivos estão o reassentamento da população 

atingida pela construção da barragem e a melhoria dos indicadores socioeconômicos locais.  

O perímetro irrigado Propriá, em Sergipe, administrado CODEVASF teve em 2014 os 

serviços de operação e manutenção executados por uma associação de produtores do próprio 

perímetro, à Associação de Produtores do Perímetro Irrigado Propriá. O contrato inicial teve 

validade de 12 meses, para avaliação da experiência. 

Vários perímetros de irrigação administrado pelo DNOCS em Pernambuco possuem 

estruturas de gestão locais a exemplo de: perímetro de irrigação Moxotó (Associação dos 

Produtores Rurais e Irrigantes do Vale do Moxotó - UNIVALE); o perímetro Cachoeira II 

(Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Cachoeira II – CAMIPEC); 

no perímetro de irrigação Bia Vista, localizado em Salgueiro em Pernambuco a Associação dos 

Irrigantes da Boa Vista  (AIBV, responde pela organização administrativa da área. 

Segundo Williansom (1985) governança é um processo e conjunto de mecanismos que 

facilitam a participação da sociedade nos processos de tomada de decisão na gestão pública e 

social. Para Fernandes (2012) a ampliação do tema “governança”, o coloca como forma de 

gestão compartilhada e democrática, de responsabilidade não só os governos, mas também de 

todas as organizações que configuram a territorialidade. Nessa perspectiva, será apresentada a 

seguir a proposta de comitê gestor para área objeto deste estudo. 

8.4.1 Proposta de Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar 

(COGEPPI)  

A valorização do capital social também é um item decisivo para impulsionar o 

desenvolvimento local. Sob este aspecto, acredita-se que um coletivo pode representar mais 

fielmente os interesses dos residentes no perímetro e pode deliberar questões relativas a sua 

administração como: operação e manutenção da área, problemas prioritários para resolução, 

além da responsabilização pelas demandas internas, como o licenciamento da atividade agrícola 

realizado ainda pela CHESF, embora esta não tenha mais relação direta com a agricultura local. 

Propôs-se a criação de um Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de Base 

Familiar (COGEPPI), com implantação paulatina, que deve funcionar como uma espécie de 
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sistema de gerenciamento de transição até que os residentes aprimorem seu capital social e se 

empoderem dos aspectos de governança que serão desenvolvidos e aos poucos a área possa ser 

gerida por eles próprios.  

O objetivo deste comitê é fornecer espaço para discussão e tomada de decisão sobre o 

planejamento e gestão das atividades de administração, manutenção e operação do perímetro 

irrigado devido a necessidade de uma “entidade” que represente os interesses coletivos, 

atualmente timidamente representados por instituições  pulverizadas e pouco representativas 

nos perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica. 

Sugeriu-se inicialmente a composição deste comitê por 23 representantes fixos, sendo: 

(i) 1 representante de cada agrovila, totalizando 16; (ii) 1 representante das atividades 

econômicas mais expressivas do perímetro, no caso agricultura, piscicultura, pesca artesanal e 

navegação, totalizando 4; (iii) 1 representante da CODEVASF, instituição pública responsável 

pela administração dos perímetros federais públicos de irrigação e; 2 representantes da empresa 

contratada para administração do perímetro, sendo 1 responsável pela ATER, e outro 

responsável pela Operação e Manutenção da estrutura de irrigação (Figura 8.12). 

 

Figura 8.12: Proposta do Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Esse comitê se reuniria ordinariamente para deliberação de questões internas, podendo 

ser marcadas reuniões extraordinárias, inclusive com a participação de outras instituições não 

presentes em sua composição inicial. A frequência destas reuniões deve ser definida pelo grupo, 

conforme necessidades. Sabe-se que pode haver dificuldade de participação periódica de um 
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membro da CODEVASF nesta estruturação, contudo, este órgão governamental é responsável 

pela execução das políticas voltadas a PPI e pela coordenação das empresas responsáveis pela 

administração, operação e manutenção das atividades do perímetro, por isso optou-se pela sua 

participação como membro efetivo do conselho gestor. 

A ideia é que cada agrovila e atividade econômica leve para discussão no seu grupo suas 

questões prioritárias, previamente discutidas com seus pares, a fim de facilitar a resolução de 

conflitos e auxiliar o processo da tomada de decisão local. Neste modelo, deve existir uma 

associação dos moradores para cada agrovila, bem como um grupo representante de cada 

atividade econômica realizada no perímetro de irrigação. O representante participante do 

comitê gestor deve ser escolhido mediante eleição direta por seus pares, ou seja, cada agrovila 

elege o seu representante e cada atividade econômica elege o seu. 

Internamente devem ser eleitos um representante e vice representante do Comitê, bem 

como um conselho administrativo (formado por 4 pessoas) e um conselho fiscal (formado por 

3 pessoas). A duração de cada gestão deve ser discutida entre os membros do comitê, mas na 

maior parte dos casos analisados, a gestão dura 2 anos cabendo uma reeleição. 

Dentre as competências sugeridas para este comitê, estão: 

1- Realizar planejamento e auxiliar na administração da estrutura de operação e  manutenção 

de uso comum do perímetro público de irrigação, bem como acompanhar atuação do 

Poder Público e empresa contratada para ATER e O&M. 

2- Auxiliar na definição de critérios para estabelecimento de volumes e horários de 

distribuição de água para irrigação, respeitando as condicionantes da outorga para uso da 

água. 

3- Acompanhar o cumprimento das condicionantes das licenças de operação do perímetro 

público de irrigação. 

4- Definir prioridades para temáticas de ações de extensão rural e educação ambiental. 

5- Defender os interesses comuns da coletividade  propondo medidas para melhorias do     

perímetro irrigado. 

6- Receber dos residentes os valores referentes a taxa de manutenção do comitê gestor (em 

caso de aprovação pelo comitê). 

Este comitê gestor deve organizar-se com outras instituições a fim de realizar  

planejamento e avaliação das atividades do perímetro, em uma estrutura institucional para a 

governança de perímetros de irrigação públicos que poderá ser utilizada como base em outros 

PPI. Para o funcionamento desta estrutura  sugere-se a cobrança de uma taxa  de manutenção 

do comitê e pagamento de despesas dos integrantes, como participações em reuniões externas. 
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Simulou-se a cobrança no valor de R$5,00 mensais. Considerando a média de residentes 

cadastrados inicialmente de 620 famílias, este valor resultaria em uma receita de R$3.100 

mensais e R$37.200 anual. Embora seja um valor simbólico, esta seria a única taxa cobrada dos 

residentes dos perímetros públicos do Sistema Itaparica, atualmente,  diferente de outros 

perímetros que realizam o pagamento de uma taxa para manutenção do sistema de O&M. 

Para Lázaro (2008) o sentido de pertencimento pelo fortalecimento das sociedades 

locais se reflete no desenvolvimento regional e constitui fator de governança. Neste contexto, 

para Fernandes (2012) “a efetividade do processo de planejamento e a construção da 

sustentabilidade têm relação direta com o grau de compromisso dos governos nos diversos 

âmbitos, nos planos vertical e horizontal, e das lideranças dos setores empresariais e da 

sociedade civil. A organização das partes interessadas em formato de parceria pode criar 

condições de sinergismo para que se alcancem resultados palpáveis e duradouros. Um colegiado 

de representações efetivas do governo e da sociedade civil pode coordenar a aplicação dos 

mecanismos e processos que permitam aprendizado e melhoria contínua, uma vez que um dos 

pontos principais do sucesso inclui viabilizar uma estrutura adaptativa que incorpore 

mecanismos exitosos e que perdure nas mudanças de gestão governamental”. 

É evidente que ao se colocar frente à frente, num mesmo fórum, com igualdade de 

expressão, governantes, usuários, setor no qual a legislação inclui das companhias de 

abastecimento aos pescadores, além da sociedade civil, representada por seus grupos 

organizados, quer sejam associações, ONGs e universidades, uma enormidade de conflitos 

latentes ou não, haverão de vir à tona (PEREIRA, 2014).  Contudo, acredita-se que envolvendo 

todos os atores importantes para a governança da área em uma mesma arena de discussão, as 

possibilidades de sucesso na gestão e desenvolvimento dos perímetros públicos de irrigação 

serão ampliadas. 

Um processo de gestão, seja ele governamental ou privado, municipal ou de outro 

âmbito, deve ter como ponto de partida, a missão da organização, do Município, do Estado ou 

do País. A missão expressa a vocação da organização ou território, dado determinado contexto, 

ou seja, o que ela pode ser na prática, quais são suas condições objetivas (FERNANDES, 2012).  

Embora se reconheça que muitas vezes os comitês não são capazes de garantir 

participação efetivada da comunidade, pela relações pouco democráticas no seu interior, 

sobretudo quando são formadas instâncias com atores de diferentes realidades, acredita-se que 

o comitê gestor proposto tem grande viabilidade por agregar pessoas de uma realidade comum, 

em sua maioria residente do perímetro irrigado, facilitando a comunicação interna. A ideia não 

é burocratizar ainda mais a gestão dos perímetros, mas criar espaços participativos de discussão 
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permitindo que governo, sociedade civil, residente nos perímetros busquem as melhores 

alternativas para os problemas da região.  

 

8.4.2 Validação da proposta de Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de 

base familiar (COGEPPI)  

 

Para verificar a viabilidade da proposta do Comitê gestor foi realizada uma consulta 

com especialistas a partir da aplicação do método Delphi adaptado. Conforme descrito no 

capítulo 3, foram contatados dez especialistas para participarem do processo de validação da 

proposta mas apenas seis participaram de maneira efetiva.  

O questionário utilizado foi composto por 4 questões. A primeira delas questionava se 

os especialistas acreditam que Conselhos gestores poderiam auxiliar a aprimorar a governança 

de perímetros públicos de irrigação. Todos eles concordaram com a afirmação. Dentre as 

justificativas destacam-se: 

“...Através dos conselhos gestores, os agricultores poderão exercitar a 

gestão do perímetro e promover a formação de líderes” 

 

“ ...A promoção da gestão compartilhada é fundamental em situações 

que envolvem variáveis de grande complexidade como é o caso dos 

perímetros irrigados (uso da água, produção, comercialização, 

reassentamento, usos e costumes etc.)”. 

 

“Aumentar a participação dos agricultores no conselho gestor de 

perímetro público de irrigação, bem como nas associações, 

cooperativas, entre outras é um elemento chave para a auto 

dependência do sistema de produção e, por conseguinte, da 

sustentabilidade, pois permite, além da capacitação técnica e do acesso 

ao mercado e a insumos, que a tomada de decisões se concentre na mão 

dos próprios agricultores”. 

 

Um dos especialistas afirmou que esta proposta está em consonância com as 

necessidades da CODEVASF que já tentou implantar experiências semelhantes, fora do 

Sistema Itaparica, mas que interferências de cunho político impediram a continuidade do 

processo. Outra sugestão foi que o comitê deveria ser pensado apenas como um fórum de 

moradores. 

Outra pergunta questionava se o especialista acreditava que o modelo proposto  nesta 

tese (Figura 8.12 apresentada no item anterior) poderia auxiliar na governança de perímetro 
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público de irrigação. Cinco especialistas concordaram com a proposta. As principais 

justificativas são descritas abaixo: 

“O modelo proposto está priorizando a perspectiva da representação 

dos grupos por interesse e a formação de capital social, uma vez que 

as questões a serem discutidas no comitê gestor, passa por uma 

discussão anterior na entidade representada.” 

 

“Acredito que é por meio do comitê gestor que se dará, a princípio, a 

discussão sobre os assuntos de interesse dos representantes das 

agrovilas e, principalmente sobre o aperfeiçoamento dos serviços 

contratados pelo poder público nas áreas de Operação e manutenção 

da infraestrutura de uso comum e da assistência técnica aos 

agricultores, daí a necessidade de representantes dessas empresas.” 

 

“Acredito que seja algo inovador pois os conselhos assumem a 

administração do perímetro de irrigação, e estimulam a participação 

dos atores locais tanto na execução das políticas públicas quanto na 

formulação e canalização das demandas sociais.” 

 

O especialista que discordou afirmou que sentiu falta de explicitar como o representante 

do comitê (que ele denominou de gerente, mas que nesta proposta foi denominado de 

representante) seria escolhido. Embora esta informação não estivesse explícita, ela foi 

prontamente acatada e incorporada na proposta de criação do comitê, que finalizou sugerindo 

um representante e um vice representante,  quatro membros para compor um conselho 

administrativo e três membros para compor  um conselho fiscal. Estes representantes devem 

ser eleitos por meio de votação interna quando o comitê for constituído. 

Foi solicitado ainda que os especialistas propusessem sugestões para aprimorar o 

modelo descrito e citassem instituições que eles acreditariam ser necessárias na composição. 

As principais sugestões são descritas no quadro 8.1 abaixo: 

 

Quadro 8.1: Principais sugestões para aprimoramento da proposta inicial de Comitê Gestor de 

Perímetros Públicos de Irrigação de base familiar 

Proposta Parecer 

Exclusão dos dois representantes da empresa 

administradora, uma vez que estas são 

contratadas pela CODEVASF  

Não aceita. A proposta do comitê é atuar de 

maneira local, e por isso a empresa 

administradora e os executores da O&M e 

ATER possuem mais contato com os 

residentes nos perímetros. 

Inserção da representação da Chesf como 

instituição criadora do perímetro.  

 

Não aceita. Acredita-se que a CHESF não 

necessita atuar na administração local, e deve 

realizar logo o procedimento para repasse das 

responsabilidades a CODEVASF. 
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Uma vez constituído (com estatuto e 

regimento democraticamente discutidos e 

construídos) o conselho escolhe, por eleição 

direta, dentre os membros que representam 

as agrovilas (não podem concorrer os 

membros que representam instituições), por 

tempo determinado (podendo ser reeleito), 

quem vai ser o gestor. 

 

Aceita. A sugestão engrandece a proposta e 

auxilia na administração interna do comitê. 

Retirar a navegação, pois esta não é uma 

atividade econômica expressiva 

Não aceito. Embora atualmente esta atividade 

econômica seja pouco representativa, o 

Comitê não deve ser destinado apenas as 

atividades com maior número de 

representantes, ficando aberta inclusive a 

possibilidade de inserção de outros 

representantes de atividades econômicas de 

interesse.  

Definição dos elementos de coordenação, 

interação e articulação.   

Aceita. Os elementos solicitados foram 

definidos com maior clareza e descritos no 

item referente as competências do comitê.  

Inserção representantes das instituições: 

- Cooperativas e associações já existentes 

- ONGs 

- Banco do Nordeste 

- Banco do Brasil 

- Embrapa 

- IPA 

- UFPE (INNOVATE) 

- Estrutura municipal  

- Polo sindical 

Aceita parcialmente. Entende-se que todas as 

instituições citadas são importantes e suas 

ações possuem reflexos no perímetro 

irrigado. Contudo, inseri-las como membros 

permanentes no comitê gestor é correr o risco 

de limitar a participação dos residentes dos 

perímetros, sobretudo por relações de poder 

desiguais. Nesse sentido, propõe-se a 

participação destas instituições em reuniões 

especificas em que o comitê julgue necessário 

a sua participação como órgãos de apoio. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos especialistas, 2015. 

Embora se tenha pensado incialmente também a criação de um Conselho Participativo 

de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar para promover articulação do perímetro 

de irrigação com as instituições externas como prefeitura, CBHSF, CONSEMA, CERH e ONGs 

locais, observou-se que ele não teria efetividade  por acreditar que o comitê gestor a longo prazo 

poderá desempenhar esta função. Esta proposta também foi rearranjada a fim de evitar a 

sobreposição de instancias de decisão colegiada, e falta de clareza em seus objetivos e ações. 

A proposta de composição do COGEPPI foi mantida, mas foi aprimorada sua estrutura 

institucional com a proposta de composição de uma equipe gestora (Figura 8.13) . 
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Figura 8.13: Proposta de organização interna para o COGEPPI 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Acredita-se que o processo de validação da proposta do Comitê Gestor de Perímetros 

Públicos de Irrigação de base familiar serviu para dar mais robustez a ideia, e esclarecer itens 

relativos a organização interna. Espera-se com esta proposta contribuir para a mitigação dos 

problemas locais, como também para a articulação da rede de governança dos perímetros 

públicos de irrigação do Sistema Itaparica por meio da participação e do incentivo a formação 

de capital social, capaz de futuramente após emancipação destas áreas assumir a gestão dos 

perímetros irrigados de maneira autônoma e participativa. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

Este capítulo é destinado a  apresentação das principais conclusões e recomendações 

decorrentes das pesquisas  realizadas nesta tese.  As recomendações estão descritas 

considerando os aspectos sociais, ambientais, econômicos e político institucionais, 

respectivamente. 

9.1 CONCLUSÕES 

 A análise histórica permite compreender que a ideia de criação de perímetros públicos 

de irrigação no Semiárido surgiu como alternativa para o desenvolvimento desta região. Neste 

contexto, a proposta do Sistema Itaparica, resultante do projeto de reassentamento da 

comunidade atingida pela construção do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaparica, foi 

inovadora na medida em que inseriu em seu plano de reassentamento os PPIs como proposta 

não apenas de transferir a população, mas também de gerar renda e aprimorar as condições de 

vida da população. Por outro lado, esse desenvolvimento perseguido para a região, de fato 

nunca chegou para a população que foi reassentada. 

 Decorridos mais de 25 anos do início da operação da UHE de Itaparica, observa-se um 

grau de insatisfação da população relocada para estas áreas rurais, acompanhada de problemas 

de infraestrutura nos perímetros e de sua operação e manutenção, como também dados de 

produção agrícola insatisfatórios para parte dos produtores. Estes dados tornam-se preocupantes 

na medida em que, desde 2013 com a instituição da Política Nacional de Irrigação tem-se dado 

prioridade ao processo de emancipação de perímetros públicos de irrigação, para que estes 

passem da tutela do Estado para a administração por grupo de produtores. Grande parte dos 

perímetros administrados pela CODEVASF em outras localidades estão passando pela 

transição para a emancipação de maneira satisfatória. As particularidades do Sistema Itaparica, 

no entanto, impedem que este processo seja realizado nesta área atualmente, sendo necessário 

um modelo de transferência diferenciado que considere as características locais e as 

experiências dos residentes dessa região. 

 Apesar da grande quantidade de políticas públicas destinadas a agricultura irrigada de 

base familiar, constata-se que muitas delas não são aplicadas de maneira eficiente nos 

perímetros públicos de Irrigação e não se relacionam de maneira adequada com outras políticas 

públicas existentes a nível federal e estadual. As políticas implantadas pelo Governo Federal, 

sobretudo nos últimos quinze anos, contribuíram para ampliação da distribuição de renda e 

melhoria parcial da qualidade de vida da população destas áreas rurais, mas não foram 

suficientes para tornar os agricultores reassentados autônomos e independentes. Aliado a isso, 
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destaca-se a ineficiência das ações do governo municipal dentro dos perímetros públicos de 

irrigação, perpetuando a ideia de que eles são responsabilidade da CHESF, apesar do 

recebimentos de royalties pelo município. Esta ausência do poder público municipal configura-

se como uma das maiores lacunas observadas neste estudo, uma vez que este não se 

responsabiliza de maneira concreta e satisfatória pelas ações na área rural, figurando apenas 

presente em período eleitoral, replicando a realidade de inúmeros municípios brasileiros.  

 As análises dos aspectos sociais, econômicos, ambientais e político institucionais dos 

perímetros públicos de irrigação do Sistema Itaparica revelaram problemáticas sérias que 

precisam ser sanadas brevemente.  A dificuldade de acesso a serviços especializados de saúde 

e de políticas específicas de educação e lazer, especialmente para crianças, adolescentes e 

mulheres configuram-se um dos principais problemas sociais dos residentes de Perímetros 

Irrigados.  

Questões de infraestrutura dos perímetros públicos de irrigação relativas regulação 

fundiária, que atualmente dificulta o acesso a políticas de crédito, manutenção da estrutura de 

distribuição de água, sistemas de irrigação precários e ultrapassados, e precariedade das estradas 

dificultando o escoamento da produção agrícola e pesqueira representam segmentos que 

refletem as dificuldades diárias enfrentadas por esta população. Este cenário ainda pode ser 

agravado pela intensificação dos eventos extremos, como as secas,  no Semiárido Nordestino 

característicos no processo de mudanças climáticas. 

Nesse sentido, o aproveitamento da energia solar para geração de energia para 

manutenção dos perímetros irrigados e a verticalização da produção agrícola, podem ser 

exemplos de como otimizar a geração de renda nos perímetros públicos de irrigação. Não se 

trata, entretanto, de reafirmar, como em muitas propostas apresentadas em diversas esferas, que 

o governo federal deve assumir individualmente por mais tempo estas responsabilidades, mas 

de apontar a urgência do estabelecimento de responsabilidades compartilhadas entre as esferas 

governamentais e cobrar do estado e município uma atuação mais direta e eficaz, que inclua 

nos processos de escuta e tomada de decisão os residentes destes perímetros irrigados. 

 O processo de regularização ambiental das atividades econômicas encontra-se em 

estágios distintos. Enquanto a atividade agrícola possui licenciamento ambiental e outorga para 

uso de água solicitados pela CHESF, e por isso regulares, a atividade da piscicultura encontra 

gargalos nestes processos que precisam ser superados, sobretudo por meio da desburocratização 

e descentralização dos órgãos responsáveis por estes processos. A implantação da cobrança 

pelo uso da água faz-se necessária para auxiliar na racionalização do consumo. Paralelamente 

há necessidade de campanhas de educação ambiental permanentes visando a informação sobre 
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a utilização adequada de agrotóxicos e a destinação correta de suas embalagens, a 

racionalização do uso dos recursos hídricos, dentre outros. 

 A aplicação da técnica de análise de constelação permitiu que fossem observados os 

diversos olhares de grupos envolvidos na governança do Sistema Itaparica, evidenciando 

questões relativas a gestão da água, da terra e de maneira mais ampla da bacia do São Francisco.  

Na avaliação, a citação de stakeholders foi seguida pelos elementos técnicos, símbolos 

e elementos naturais. Os principais problemas comuns identificados nas 3 oficinas foram: 

Alterações da qualidade da água e degradação do reservatório de Itaparica e seu entorno, a 

utilização de técnicas inadequadas de irrigação, precariedade da administração, operação e 

manutenção do perímetro irrigado, e a ausência de programas de qualificação para o agricultor. 

Estas afirmações evidenciam algumas questões supostamente simples mas de inexistência 

relacional complexa. Existem tecnologias  suficientes para aprimorar as atividades realizadas  

nos perímetros públicos de irrigação e o Estado já investiu e continua investindo vultosos 

recursos financeiros na localidade, contudo o retorno social não é observado.  

 A ausência de articulação política institucional entre os stakeholders que fazem parte da 

governança dos perímetros públicos de irrigação talvez seja o principal problema identificado. 

Entre os agricultores, piscicultores e pescadores observa-se níveis de organização bastante 

precários, com capitais sociais subutilizados. Este fato pode ser decorrente da inexistência de 

espaços de decisão participativa no âmbito dos PPIs, demonstrando fragilidade da governança. 

A ação pouco eficaz do poder municipal dentro dos perímetros faz emergir uma série de 

problemas. A atuação mais direta ocorre por parte do governo federal por meio da CODEVASF, 

que torna-se a maior responsabilizada pelas questões locais apesar de ser uma das mais ativas.   

A partir destas informações foi realizada a proposta de modelagem institucional 

relacionada aos segmentos: gestão ambiental e de recursos hídricos, sistema de transporte, 

regularização fundiária, comercialização, comunicação, saneamento ambiental, assistência 

técnica e extensão rural, e operação e manutenção das áreas,  visando a melhoria da governança 

das atividades agrícola, piscicultora e pesqueira, além de um Comitê Gestor de Perímetros 

Públicos de Irrigação de Base Familiar. 

Esta possivelmente é uma das principais inovações deste estudo, na medida em que 

buscou trabalhar com problemas interescalares e de vários segmentos, a partir de uma 

combinação de métodos e técnicas próprios das ciências sociais e ambientais,  e propor 

alternativas de caminhos institucionais que podem servir de modelos para a mitigação das 

dificuldades e potencialização dos aspectos positivos. 

 

 



254 
 

A modelagem institucional com enfoque multissegmentar  aqui proposta partiu da 

premissa que qualquer solução técnica precisa considerar saberes diversos. Por isso, todos os 

problemas descritos neste estudo foram identificados  considerando as opiniões dos residentes 

destas áreas, principais interessados que historicamente são deixados à margem do processo de 

decisão. Os constructos propostos com sugestões de modelagem institucional multissegmentar 

para resolução destes problemas tem como principal objetivo  indicar alternativas possíveis  

para melhoria da qualidade de vida da população local, ampliando sobretudo os espaços de 

participação social.  

A modelagem institucional para a gestão ambiental e de recursos hídricos da atividade 

agrícola, previu além da otimização da aplicação de instrumentos já previstos na legislação, o 

incentivo a práticas de conservação e educação ambiental. Com relação ao aprimoramento do 

transporte nos perímetros irrigados  foram realizadas sugestões técnicas com a indicação dos 

respectivos suportes institucionais. Embora se saiba que o procedimento de regularização 

fundiária é complexo e ainda está sob trâmite judicial, propôs-se atuação do Ministério Público, 

na tentativa de conferir mais agilidade a este procedimento. A modelagem para canais de 

comercialização, descreveu além de gargalos técnicos o aprimoramento da aplicação de 

Políticas Públicas e seus respectivos responsáveis institucionais. As propostas para os canais de 

comunicação, refletem a necessidade de criação de redes e sistemas de informações 

intermediados por órgãos públicos que atualmente já possuem acesso a informações, para que 

seja sistematizado seu processo de disseminação. Acredita-se que um dos maiores entraves 

técnicos identificados é a resolução dos conflitos relacionados a ineficiência e carência dos 

serviços de saneamento, historicamente deficitários em áreas rurais, devido a boa parte das 

responsabilidades serem delegadas ao poder municipal. 

Embora as ações de ATER e O&M sejam delegadas a empresa terceirizada para 

atendimento dos irrigantes, a proposta de modelagem previu a parceria com outras instituições, 

a fim de que sejam criadas possibilidades reais de melhorar as condições dos produtores. 

A modelagem institucional para piscicultura foi dividida em dois segmentos: um 

relativo a gestão ambiental e de recursos hídricos, devido a burocratização dos procedimentos 

atualmente exigidos pela legislação; e outro referente aos demais gargalos identificados, como 

o monitoramento da qualidade da água do reservatório, a ATER e comercialização. Além da 

regularização fundiária, que é entrave a todos os residentes dos perímetros do Sistema Itaparica. 

Para a pesca artesanal, a proposta de modelagem inseriu além de sugestões para 

aprimorar a aplicação dos instrumentos previstos em lei, uma campanha para regularização das 

embarcações devido a dificuldade de acesso que os agricultores artesanais possuem dos órgãos 

públicos, situados distantes das áreas de prática pesqueira.  
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 Finalizando as propostas de modelagem institucional multissegmentar, a sugestão de 

criação do Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar 

(COGEPPI)   pode contribuir para ampliação dos espaços de discussão e decisão colegiada, 

inserindo representações de todos os grupos identificados na governança de perímetros públicos 

de irrigação de base familiar além dos residentes das agrovilas e instituições mais diretamente 

relacionadas ao cotidiano nestas áreas, na tentativa de criar um espaço para democratizar 

decisões, sobretudo de questões internas relativas aos perímetros irrigados. A proposta inicial 

foi revista e aprimorada a partir do procedimento de validação deste comitê com especialistas.  

Desta maneira, buscou-se realizar nesta tese o exercício da pesquisa multidisciplinar a 

partir da utilização de multimétodos, com foco no Sistema Itaparica, onde os desafios emergem 

das mais diversas áreas. Não se trata de propor uma solução única que possa responder todas 

as demandas identificadas, mas sim de apontar caminhos diferenciados de análise e diretrizes 

que comprovadamente devem ser consideradas nos processos de definição de políticas públicas, 

de projetos existentes e futuros, como   governança, agentes locais e a participação social,  

território e construção de territorialidade. Nessa perspectiva, os modelos multissegmentares 

aqui propostos agregam saberes diferenciados e não apenas técnicos, reconhecendo que  a 

realidade é sempre maior do que o conhecimento possuído sobre ela, contudo, na junção de 

diversas contribuições pode ser redesenhado o caminho destes perímetros públicos de irrigação 

potencializando seus benefícios sociais. 

 

9.2 RECOMENDAÇÕES 

 As recomendações foram elaboradas de acordo com os aspectos sociais, ambientais, 

econômicos e político institucionais. 

 Aspectos Sociais 

- Atuação do Ministério Público visando intermediar o processo de regularização fundiária. 

- Criação de um informativo mensal com informações do perímetro irrigado para a 

disseminação destas informações e também para a divulgação de questões uteis para os 

residentes do perímetro público de irrigação. 

- Identificação de rede de lideranças que recebam e repassem informações importantes para os 

moradores do perímetro.  

- Garantia da democratização do acesso à internet por meio de centros de inclusão digital 

localizados nos perímetros irrigados. 
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- Adoção de tecnologias alternativas para captação e armazenamento de água e a manutenção 

e correto funcionamento das Estações de Tratamento de Água que existem em cada agrovila.  

- Realização de consórcio entre a prefeitura e a COMPESA para estruturando um sistema de 

tratamento de efluentes descentralizado com uma ETE em cada agrovila, e subsidio para a 

limpeza periódica das fossas rudimentares já existentes.  

- Criação e implementação do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 

- Para futuros projetos públicos de irrigação evitar a distância entre as agrovilas e o lotes o que 

dificulta a prática da pecuária. Além disso, o tamanho de alguns lotes é muito pequeno, de 

apenas 1,5 hectares. Sugere-se que nas próximas experiências os lotes e as moradias sejam 

situados na mesma área.  

 Aspectos Ambientais 

- Vazão de água outorgada pela ANA  para uso na irrigação flexível e variável de acordo com 

o período climático vivenciado. 

- Consolidação e implantação do sistema de cobrança pelo uso da água para irrigação a fim de 

contribuir para o racionamento do consumo, com valor diferenciado para agricultores 

familiares. 

- Realização da solicitação do licenciamento ambiental dos perímetros públicos de irrigação 

realizada pela CODEVASF, e compartilhamento das responsabilidades de cumprimento das 

condicionantes pelos agricultores. 

- Utilização de um modelo de licença ambiental flexível, que deva ser alterada conforme o 

período climático e as condições hidrológicas. 

- Informatização dos procedimentos para regularização da piscicultura em tanques rede, e 

criação de campanha itinerante para regularização da inscrição das embarcações de pesca na 

Marinha. 

- Recomposição das áreas de preservação permanente, sobretudo localizadas na margem do 

reservatório de Itaparica, e da Reserva Legal, conforme estabelecido pelo Código Florestal. 

- Criação de um modelo de “Pagamento por Serviços Ambientais” gerido pela ANA ou SEMAS 

para viabilizar a conservação ambiental. 

- Uniformização e criação de um banco de dados entre os órgãos que realizam análise da 

qualidade da água do reservatório de Itaparica. 

-  Incentivo à prática da agricultura orgânica. 

- Criação de central de compilação e distribuição de informações sobre dados climáticos e 

hidrológicos  
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- Criação de campanha permanente de incentivo a destinação adequada de embalagem de 

agrotóxicos tanto com os lojistas para o recebimento. 

- Implantação do Sistema de Gestão Compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros. 

- Estudos de acompanhamento de vazões em períodos extremos para sugestão de valores para 

cobrança pelo uso da água conforme múltiplos usos. 

 Aspectos Econômicos 

- Asfaltamento das vias de acesso as 16 agrovilas que compõe o perímetro. 

- Manutenção periódica, pela prefeitura, das vias que dão acesso aos lotes de produção, a fim 

de facilitar sobretudo o escoamento da produção agrícola. 

- Realização de cadastro de mototaxistas e vans para realizarem o transporte das agrovilas a 

cidade, estipulando preços. 

- Implantação de balança e de central de beneficiamento comunitário, para higienização e 

organização das mercadorias. 

- Incentivo a verticalização da produção agrícola. 

- Implantação de um centro regional de comercialização, ampliando as possibilidades de 

comercialização da produção agrícola e pesqueira local. 

- Priorização de associações de agricultores, piscicultores e pescadores no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

- Criação de uma rede de informações com preços e condições de mercado dos produtos da 

região. 

- Aprimoramento da Assistência Técnica para agricultores e piscicultores. 

- Revitalização e manutenção do sistema de distribuição de água evitando vazamentos e 

desperdício. 

- Racionalização do uso da água por meio da implantação do controle hidrométrico por lote e 

da utilização de métodos diferenciados de irrigação  conforme a cultura agrícola. 

- Realização de pesquisas sobre alternativas econômicas que podem ser implantadas nos 

perímetros de irrigação do Sistema Itaparica, como  a geração de energia solar para consumo 

interno e aproveitamento econômico. 

 Aspectos Político Institucionais 

- Incentivo ao fortalecimento dos espaços de organização social como associações e 

cooperativas. 
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- Aprimoramento da relação entre os órgãos de nível federal, estadual e municipal a fim de que 

cada um realize ações de sua competência específica. 

- Transparência quanto a destinação dos royalties da geração de energia pagos pela CHESF ao 

município de Petrolândia, e destinação de parte deste valor para investimento nos perímetros 

públicos de irrigação. 

- Estruturação de organizações sociais no Sistema Itaparica antes de realizar o processo de 

transição para emancipação de perímetros públicos de irrigação. 

- Implantação e acompanhamento do Comitê Gestor de Governança de Perímetros Públicos de 

Irrigação de Base Familiar (COGEPPI) possibilitando espaços de discussão e decisão colegiada 

que auxiliem a governança local. 

- Realização de estudos sobre as principais formas de participação social que podem ser 

implantadas em cada perímetro de irrigação e grupos de atividades econômicas, a fim de 

auxiliar na organização dos residentes destas áreas. 

 

*** 

 

A importância da análise institucional com enfoque multissegmentar visando a melhoria 

da governança da agricultura, piscicultura e pesca mostrou-se inovadora e passível de 

replicação em outras áreas que precisam de adequação ou que ainda serão criadas. As 

conclusões aqui descritas apontam os caminhos teórico e metodológicos escolhidos para este 

estudo, bem como seus principais resultados. As recomendações buscaram fornecer estratégias 

que podem ser aplicadas para aprimorar os perímetros público de irrigação, bem como 

sugestões de novos estudos que busquem sanar as lacunas identificadas.  
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APÊNDICE A 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL ÁREA DE 

TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 
Questionário da Pesquisa de Campo 

 
 
 

DADOS DA PESQUISA 
 

PERÍMETRO: ICÓ-

MANDANTES 

(   ) BLOCO-03 (     ) BLOCO-04 QUADRA/EB: LOTE: 

 ENTREVISTADOR: MAIARA MELO QUESTIONÁRIO N° DATA DA 

PESQUISA: 
 

DADOS DO ENTREVISTADO 

NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 
 
 

V1 1 – Idade ou faixa etária:___________ 

2 – S exo: V2 

 Homem 1 

 Mulher 2 

V3 3 – Escolaridade: 

 Sem escolaridade 1 

 1 à 4 série 2 

 5 à 8 série 3 

 Ensino médio incompleto 4 

 Ensino médio completo 5 

 Curso técnico 6 

 Superior incompleto 7 

 Superior completo 8 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V4 4 – Qual a sua condição como agricultor dentro do 

perímetro de Icó-Mandantes? 

 Reassentado 1 

 Filho de reassentado 2 

 Outro parentesco do reassentado 3 

 Comprou o lote de reassentado 4 

 Alugou o lote 5 

 Outra: 9 
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 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V5 5 – Qual a sua renda familiar? 

 Até 1 salário mínimo 1 

 Entre  1 e 2 salários mínimos 2 

 Entre 2 e 3 salários mínimos 3 

 Acima de 3 salários mínimos 4 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V6 6 – Você nasceu neste município e nesta comunidade, ou 

em região próxima a esta comunidade? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V7 7 – Quantas pessoas residem na sua casa? 

V8 8 – Há quanto tempo reside no perímetro? 

V9 9 – Qual o tamanho do seu lote? 

 1,5 ha 1 

 3,0 ha 2 

 4,5 ha 3 

 6,0 ha 4 

 Outros (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V10 10 – Qual a(s) culturas que você costuma plantar no seu 

lote atualmente? 

 Coco 1 

 Manga 2 

 Goiaba 3 

 Melancia 4 

 Melão 5 

 Abobora 6 

 Uva 7 

 Cebola 8 

 Outra: 

 

 

9 

V11 11 – Qual o tipo de sistema de irrigação que usa 
no lote? 

 Aspersão convencional 1 

 M icroaspersão 2 

 Gotejamento 3 

 Outra (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V12 12 – Qual o tipo de drenagem utilizada no lote? 

 Desnível natural do lote 1 

 Valas escavadas 2 

 Dreno coletor entubado 3 
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 Outro (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V13 13– Qual o tipo de solo predominante em seu 
lote? 

V14 14 – Costuma fazer análise do solo? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V15 15 – Por quê ? 

V16 16 – S e faz, com que frequência? 

V17 17 – Qual o tipo de adubação que você usa no 
lote? 

 Natural (esterco) 1 

 Fertilizantes químicos 2 

 Esterco + Fertilizantes químicos 3 

 Outros (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V18 18 – Recebe ou já recebeu orientação dos 
técnicos de ATER sobre como fazer adubação 
correta para sua cultura? 

 Sim 1 

 Não 2 

 As vezes 3 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V19 19 – Quando recebe orientação dos técnicos de 
ATER sobre como fazer adubação, você aplica a 
orientação? 

 Sim 1 

 Não 2 

 As vezes 3 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V20 20 – Quando utiliza fertilizantes químico você 
nota melhoria na produção do lote? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V21 21 – Quando vai comprar fertilizante químico, 
procura os produtos certificados? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V22 22 – Quais os fertilizantes a base de fósforo que 
costuma utilizar? 

 Superfosfatos 1 

 Termofosfatos 2 

 Ácido fosfórico 3 

 M AP 4 

 DAP 5 
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 M KP (Peak) 6 

 Fosfato de uréia 7 

 Outro: 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V23 23 – Quando usa fertilizantes, como faz a aplicação? 

V24 24 – Quando usa fertilizantes químicos costuma fazer 

anotações sobre o fertilizante e a aplicação? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V25 25 – Onde e como costuma armazenar os fertilizantes 

químicos? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V26 26 – Se pudesse dosaria mais fertilizantes químicos? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V27 27 – Costuma usar outras formas para melhorar a 

fertilidade do solo. Qual (is)? [Ex.: incorporação de 

matéria orgânica no solo, rotação de cultura, 

plantação de leguminosa, etc.] 

V28 28 – Você acha que o uso de fertilizantes pode chegar 

no reservatório de Itaparica e causar algum 

problema? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 

 

 

99 

V29 29 – Há algum problema que você gostaria de 

relacionar com a questão de adubação dos lotes em 

Icó-Mandante? 

V30 30 – Você usa os equipamentos individuais de 

segurança (EPIs)? 

 Não 2 

 Outra resposta (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V31 31 – De onde vem a água que você bebe? 

V32 32 – A água que você bebe é boa? 

 Sim 1 

 Não 2 
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 Outra resposta (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V33 33 – Você bebe água do reservatório de Itaparica? 

 Sim 1 

 Não 2 

 Outra resposta (especificar) 9 

 Não sabe 88 

 Não respondeu 99 

V34 34 – O que você acha que poderia melhorar em Icó 

Mandantes? 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

ÁREA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 

Solicitação de resposta ao questionário 

 

Prezado(a) Senhor (a),   

Este questionário é o instrumento da pesquisa “Modelagem institucional para 

governança de perímetros públicos de irrigação de base familiar no semiárido 

nordestino”, elaborada pela doutoranda Maiara Gabrielle de Souza Melo, do Programa de Pós 

graduação em Engenharia Civil com área de concentração em Tecnologia Ambiental e recursos 

hídricos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a orientação do Profa. Dra. Maria 

do Carmo Sobral.  A pesquisa está vinculada ao Projeto de Cooperação Internacional 

INNOVATE, “Interplay between the multiple use of water reservoirs via innovative coupling 

of substance cycles in aquatic and terrestrial ecosystem” instituído com financiamento dos 

governos do Brasil e da Alemanha e sob a coordenação da Universidade Técnica de Berlin (TU 

Berlin) e da UFPE.  

O objetivo geral da tese é desenvolver um modelo institucional para governança de 

perímetros públicos de irrigação de base familiar, localizados no Semiárido Nordestino. A área 

de estudo está localizada no Submédio do rio São Francisco e compreende o perímetro público 

de irrigação de base familiar Icó Mandantes, localizado nos municípios de Floresta e 

Petrolândia no estado de Pernambuco. O perímetro Icó Mandantes faz parte de um conjunto de 

10 perímetros irrigados que formam o Sistema Itaparica, primeiro projeto de reassentamento 

para construção de barragem financiado pelo Banco Mundial.  Este sistema foi projetado para 

compensar as famílias atingidas pela construção do reservatório de Itaparica em 1986, 

resultante da construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Esta UHE e seu reservatório 

fazem parte de um conjunto de obras hidráulicas e de geração de energia localizadas no 

Submédio São Francisco e integra o complexo hidroelétrico de Paulo Afonso.   

O Perímetro irrigado Icó Mandantes foi implantado em março de 1994, possui 16 

agrovilas, divididas em dois blocos (Blocos 3 e 4) As principais atividades desenvolvidas na 

área são agricultura, piscicultura e pesca artesanal. Residem na área atualmente cadastradas 657 

famílias, que ocupam área total de 23.116 hectares. 

Os perímetros irrigados do Sistema Itaparica foram dotados de infraestrutura social, com 

agrovilas, postos de saúde, centros médicos e escolas. Inicialmente administrados pela CHESF, 

estes perímetros paulatinamente vem tendo sua administração repassada a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) por meio de 

convênios. A CODEVASF atualmente é responsável pela Assistência técnica (ATER) aos 

agricultores e pela Operação e Manutenção (O&M) dos sistemas de irrigação dos perímetros 

irrigados. A companhia busca, paulatinamente, encaminhar os perímetros do sistema Itaparica 

para o processo de autogestão, como nos outros perímetros que ela administra. Contudo, 

dificuldades pela conjuntura socioeconômica destes perímetros faz com que maior parte dos 

agricultores rejeitem a possibilidade de autogerirem o projeto, reforçando a relação de 

dependência do governo. 

De acordo com os procedimentos adotados pela CODEVASF, os perímetros públicos 

de irrigação são autogeridos por meio de um “distrito de irrigação” que possui estrutura 

administrativa relativamente complexa, não possível de ser aplicada atualmente no Sistema 

Itaparica. Conhecendo a realidade da maioria dos perímetros de irrigação do sistema Itaparica, 

a exemplo do Icó Mandantes, onde foi realizada uma pesquisa mais detalhada entende-se que 
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estas áreas ainda não podem ser elevadas a autogestão, por possuírem problemas estruturais 

complexos. 

Nesta perspectiva, acredita-se que a implantação paulatina de um “comitê gestor” para 

o perímetro irrigado, que deve funcionar como uma espécie de sistema de gerenciamento de 

transição até que os residentes aprimorem seu capital social e se empoderem dos aspectos de 

governança que serão desenvolvidos e aos poucos a área possa ser gerida por eles próprios. A 

proposta de um comitê gestor para o planejamento e gestão das atividades de administração, 

manutenção e operação do perímetro irrigado surge da necessidade de uma “entidade” que 

represente os interesses coletivos, atualmente timidamente representados por instituições 

diversas. 

Nesse sentido, o objetivo deste questionário é avaliar a proposta de criação do 

Comitê Gestor de Perímetros Públicos de Irrigação de Base Familiar (COGEPPI) com 23 

representantes fixos, sendo: (i) 1 representante de cada agrovila, totalizando 16; (ii) 1 

representante das atividades econômicas mais expressivas do perímetro, no caso agricultura, 

piscicultura, pesca artesanal e navegação, totalizando 4; (iii) 1 representante da CODEVASF, 

instituição pública responsável pela administração dos perímetros federais públicos de irrigação 

e; 2 representantes da empresa contratada para administração do perímetro, sendo 1 responsável 

pela ATER, e outro responsável pela Operação e Manutenção da estrutura de irrigação. 

A ideia é que cada agrovila e atividade econômica leve para discussão no grupo suas 

questões prioritárias, previamente discutidas com seus pares, a fim de facilitar a resolução de 

conflitos e auxiliar o processo da tomada de decisão local. Neste modelo, deve existir uma 

associação dos moradores para cada agrovila, bem como um grupo representante de cada 

atividade econômica realizada no perímetro de irrigação.  

A aplicação destes questionários será baseada no Método Delphi, que baseia-se na busca 

de opinião de especialistas sobre determinado assunto, realizando um feedback sobre as 

questões analisadas. Destaca-se que será preservado o anonimato das respostas individuais. 

Desde já, a equipe realizadora desta pesquisa destaca a importância de sua participação 

e agradece a sua colaboração. 

 

 

 

 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Órgão ou entidade que representa:__________________________________________ 

 

1- Conselhos gestores podem auxiliar a aprimorar a governança de perímetros públicos 

de irrigação. 

(   ) Concordo               (   ) Discordo 

 

1.1 - Justifique suas razões. 

 

2- Que entidades/instituições você sugere que deve compor um conselho gestor de 

perímetro público de irrigação de base familiar para o Sistema Itaparica? 

3- O modelo proposto abaixo pode auxiliar na governança de perímetro público de 

irrigação. 

 

(   ) Concordo               (   ) Discordo 
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3.1 - Justifique suas razões. 

4- Você possui sugestões para aprimorar o modelo acima descrito? 
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ANEXO A - Condições de crédito rural do PRONAF, Plano Safra 2014/2015. 

GRUPO PÚBLICO MODALIDADE FINALIDADE CRÉDITO/TETO JUROS BÔNUS 

ADIMPLÊ

NCIA 

PRAZO CARÊNCIA 

Pronaf Custeio Agricultores (as) 

familiares com 

renda bruta anual 

até R$ 360 mil. 

(exceto Grupo A e 

A/C) 

Custeio Atividades 

agropecuárias, 

florestais e 

pesqueiras 

R$ 10 mil  

Acima de R$ 10 mil 

até R$ 30 mil Acima 

de R$ 30 mil até R$ 

100 mil 

1,5% a.a.  

3,0% a.a.  

 

3,5% a.a. 

Não se 

aplica 

3 anos: Açafrão e 

Palmeira Real  

2 anos: culturas 

bianuais e 

aquicultura  

1 ano: demais 

culturas e 

pecuária 

Não se aplica 

Pronaf Mais 

Alimentos 

Agricultores (as) 

familiares com 

renda bruta anual 

até R$ 360 mil. 

Investimento Atividades 

agropecuárias, 

florestais e 

pesqueiras 

Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

ou até R$ 300 mil 

(avicultura, 

suinocultura e 

fruticultura) 

Coletivo:  

 R$ 750 mil 

 

 1% a.a.  

 2% a.a.  

 

 

 

 

 1 ou 2% a.a. 

Não se 

aplica.  

10 anos (15 anos 

para 

armazenagem) 

Até 3 anos 

Pronaf 

Agroindústria 

Produtores (as) 

familiares, 

empreendimento 

familiar rural – 

pessoa jurídica, 

cooperativas 

singulares e centrais 

e associações 

Investimento Atividades que 

agreguem renda à 

produção e aos 

serviços 

desenvolvidos pelos 

beneficiários do 

Pronaf 

 Individual até R$ 

150 mil  

 Empreendimento 

Familiar Rural-EFR 

até R$ 300 mil, com 

R$ 150 mil por 

sócio  Cooperativa 

e associação R$ 35 

milhões, com R$ 45 

mil por 

associado/cooperad

o 

 1,0% a.a.: até R$ 10 

mil individual e EFR e 

até R$ 1 milhão para 

associações e 

cooperativas, com R$ 

10 mil por associado. 

 2,0% a.a. acima de R$ 

10 mil até R$ 150 mil 

individual e acima de 

R$ 10 mil até R$ 300 

mil para EFR e acima 

de R$ 1 milhão até R$ 

35 milhões para 

associações e 

cooperativas com até 

R$ 45 mil por 

associado. 

Não se 

aplica.  

10 anos (15 anos 

para 

armazenagem) 

Até 3 anos 
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Pronaf 

Floresta 

Todos os 

agricultores (as) 

familiares 

beneficiários do 

Pronaf 

Investimento Implantação de 

projetos de sistemas 

agroflorestais, 

exploração 

extrativista 

sustentável, plano 

de manejo e manejo 

florestal. 

 R$ 15 mil para 

SAF – “A”, “B”, 

“A/C” 

  R$ 35 mil, para 

SAF “V”  

 R$ 25 mil demais 

finalidades  

(Até duas 

operações) 

1% a.a.  Não 

contempla. 

SAF 20 anos  

 

Demais 12 anos 

12 anos.  

 

8 anos 

Pronaf 

Semiárido 

Todos os 

Agricultores (as) 

familiares 

beneficiários do 

Pronaf 

Investimento Investimento em 

infraestrutura 

hídrica (50% do 

valor) e demais 

infraestruturas de 

produção. 

R$ 18 mil (Até duas 

operações) 

1% a.a. Não 

contempla 

10 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

até 5 anos, 

dependendo do 

projeto técnico 

Pronaf Mulher  

 

Mulheres 

agricultoras, 

independente do 

estado civil. 

Investimento Investimento para 

atividades 

agropecuárias, 

turismo rural, 

artesanato e outras 

atividades no meio 

rural de interesse da 

mulher agricultora. 

Grupos A, A/C e B: 

 R$ 2,5 mil (ou R$ 

4 mil quando 

aplicado o PNMPO) 

0,5% a.a.  25% sobre 

cada parcela 

(até a soma 

alcançar R$ 

7,5 mil ou 

R$12 mil 

quando 

aplicado o 

PNMPO) 

2 anos. Não se aplica. 

Grupo “V” (até 2 

operações “em ser”) 

 R$ 10 mil  Acima 

de R$ 10 mil até R$ 

150 mil 

 1% a.a.  

 2% a.a.  

Não se 

aplica 

10 anos Até 3 anos 

Pronaf Jovem Jovens filhos (as) de 

agricultores (as) 

familiares, maiores 

de 16 e com até 29 

anos 

Investimento Investimento para 

atividades 

agropecuárias, 

turismo rural, 

artesanato e outras 

atividades no meio 

rural. 

R$ 15 mil (até 3 

financiamentos para 

cada beneficiário) 

1% a.a Não 

contempla. 

10 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

até 5 anos, 

dependendo do 

projeto técnico 

Pronaf Custeio 

Agroindústrias 

Familiares e de 

Comercializaç

ão 

Produtores 

familiares, 

empreendimento 

familiar rural 

(pessoa jurídica, 

Custeio Custeio do 

beneficiamento, da 

industrialização e 

da comercialização 

da produção. 

Individual - R$ 12 

mil.  

EFR - R$210 mil (*) 

Associações - R$ 4 

milhões (*)  

4% a.a Não se aplica 12meses Não se aplica 
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cooperativas e 

associações que 

desejam beneficiar 

ou industrializar a 

produção) 

Coop. sing - R$ 10 

milhões (*)  

Coop. Central - até 

R$ 30 milhões (*)  

(*) R$ 12 mil/sócio 

Pronaf Cota-

Parte 

Agricultores 

familiares filiados a 

cooperativas de 

produção:  

- 60% com DAP; 

-Patrimônio Líquido 

mínimo de R$ 25 

mil  

-Ativo a 1ano 

Integralização de 

cota-parte 
Integralização de 

cotaparte; 

  Aplicação em 

Custeio, 

Investimento e 

capital de giro. 

Individual R$ 20 mil 

Cooperativas R$ 20 

milhões 

(excepcional - R$ 30 

milhões) 

4% a.a Não se aplica  6 anos para 

investimento 

fixo.  

 3 anos nos 

demais casos. 

A ser definido 

no projeto 

Pronaf “B” Agricultores (as) 

familiares com 

renda bruta anual de 

até R$ 20 mil. 

Investimento Investimento para 

atividades 

agropecuárias e não 

agropecuárias 

R$ 2,5 mil por 

operação (até R$ 4 

mil, quando utilizar 

a metodologia do 

Programa Nacional 

de Microcrédito 

Produtivo 

Orientado-PNMPO) 

0,5% a.a. 25% - 

aplicados em 

cada 

operação até 

o valor 

acumulado 

de R$ 7,5 mil 

(R$ 12 mil, 

com 

PNMPO) 

40% - nos 

municípios 

do semiárido 

da área da 

Sudene, 

quando 

adotado a 

metodologia 

do PNMPO 

2 anos Não se aplica 

Pronaf 

Agroecologia 

Agricultores (as) 

familiares 

Investimento Implantação dos 

sistemas de 

produção 

agroecológicos/ 

orgânicos. 

Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

 1% a.a Não se aplica 10 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

5, dependendo 

do projeto 

técnico 
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Pronaf ECO 

Sustentabilida

de Ambiental 

Agricultores (as) 

familiares 

Investimento. Mini usinas de 

biocombustíveis 

Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

 

 1% a.a.  

 2% a.a 

Não se 

aplica. 

12 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

até 5 anos, 

dependendo do 

projeto técnico 

Geração de energia, 

Tecnologias 

ambientais, 

armazenamento 

hídrico, 

hidroenergia 

Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

 

 1% a.a.  

 2% a.a. 

Não se aplica 10 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

até 5 anos, 

dependendo do 

projeto técnico 

Silvicultura Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

 

 1% a.a. 

  2% a.a. 

Não se aplica 16 anos com FCF  

12 anos demais 

Até 8 anos 

Conservação, 

correção, 

recuperação de 

solos 

Individual:  

 R$ 10 mil  

 Acima de R$ 10 

mil até R$ 150 mil 

 

 1% a.a.  

 2% a.a. 

Não se aplica 5 anos Até 2 anos 

Dendê R$ 80 mil, limitado 

a R$ 8 mil/ha  

ATER R$ 50/ha/ano 

MO R$ 1.800 

 1 % a.a. até R$ 10 mil.  

 2% a.a acima de R$ 

10 mil e até R$ 80 mil. 

Não se aplica 14 anos  Até 6 anos 

Seringueira R$ 80 mil, limitado 

a R$ 15 mil/ha  

ATER R$ 50/ha/ano 

MO R$ 1.800 

 1 % a.a. até R$ 10 mil.  

 2% a.a acima de R$ 

10 mil e até R$ 80 mil. 

Não se aplica 20 anos Até 8 anos 

Pronaf “A” Produtores (as) 

beneficiários (as) do 

PNRA e do PNCF 

Investimento Estruturação dos 

lotes 
 R$ 20 mil (em no 

mínimo 3 operações, 

de valor máximo de 

R$ 7,5 mil por 

operação) (1)  

 ATER - R$ 1,5 mil 

0,5% a.a  44,186% c/ 

ATER.  

 40% s/ 

ATER. 

10 anos Até 3 anos 

podendo ser 

ampliado para 

até 5 anos, 

dependendo do 

projeto técnico 
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Pronaf Grupo 

“A” 

Complementar 

Produtores (as) 

beneficiários (as) do 

PNRA e do PNCF 

que contrataram até 

01/08/2002 e/ou 

beneficiários do 

Programa de 

Recuperação de 

Assentamentos do 

INCRA 

Investimento Recuperação da 

estrutura produtiva 

dos lotes 

R$ 6 mil.  1% a.a. Não 

contempla.  

10 anos. Até 3 anos. 

Pronaf “A/C” Produtores (as) 

egressos (as) do 

Grupo “A”, do 

PROCERA ou do 

“A Complementar”. 

Custeio Custeio de 

atividades 

agropecuárias. 

R$ 5 mil (até 3 

operações). 

1,5% a.a Não se aplica 2 anos. Não se aplica 

Normas 

Transitórias 

Agricultores (as) 

familiares cujo 

empreendimento 

esteja localizado no 

semiárido – área da 

Sudene com 

decretação de 

calamidade ou 

emergência 

Custeio  Custeio de 

atividades no 

semiárido 

Até R$10 mil  

> R$10 mil até R$30 

mil  

> R$30mil ate 

R$100 mil 

1% a.a  

2% a.a  

 

3% a.a 

Não se aplica Conforme MCR 

10-4 

Não se aplica 

Investimento  Investimento de 

atividades no 

semiárido 

Até R$30 mil  

> R$30 mil até R$60 

mil 

1% a.a  

1,5% a.a 

Não se aplica 10 anos (15 anos 

para 

armazenagem)  

Até 3 anos 

Pronaf 

Produtivo 

Orientado 

Agricultores (as) 

familiares e suas 

formas associativas 

cujo 

empreendimento 

esteja localizado nas 

regiões de atuação 

dos Fundos 

Constitucionais de 

Financiamento do 

Nordeste (FNE), do 

Norte (FNO) e do 

Centro-Oeste (FCO) 

Investimento Investimento 

através do crédito 

rural educativo 

(crédito conjugado 

a prestação de 

assistência técnica) 

para: Inovação 

tecnológica, 

sistemas 

agroflorestais, 

convivência com o 

bioma, sistema de 

base agroecológica 

ou orgânicos 

Mínimo R$ 18 mil e 

máximo R$ 40 mil, 

por operação, por 

ano agrícola 

1% a.a Bônus de 

adimplência 

fixo de 

R$3.300,00 

(R$4.500,00 

para a região 

norte) 

Até 10 anos  

 

3 anos 
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(1) - O limite poderá ser concedido em operação única, desde que respaldado pelo respectivo Grupo Executivo Estadual de Políticas de Reforma 

Agrária (Gera) ou outra instância que o substitua, com base em justificativa técnica que demonstre a necessidade e viabilidade da operação. (2) - 

O (a) produtor (a) somente fará jus ao bônus se pagar as parcelas do financiamento em dia. 

Fonte: Plano Safra, 2014/2015 

 

 

ANEXO B: Plano Safra do Território Itaparica com projeções de 2007 a 2010. 
Atividade 

Produtiva 

Principais entraves Potencialidades Estratégias para o 

desenvolvimento 

Demandas Concretas 

Para Infraestrutura 

Demandas Concretas 

Para Capacitação e 

ATER 

Caprino 

ovinocultura 
 - Comercialização 

 desfavorável 

 - Manejo sanitário, genético e 

 alimentar inadequado 

 - Debilidade na ATER; 

 - Falta de capacitação e 

 Profissionalismo dos 

 Agricultores 

- Mercado em 

expansão, 

- Grandes áreas 

para criação; 

- Mão de obra 

disponível 

- Condições 

naturais 

favoráveis; 

- Organização da cadeia 

produtiva  

- Melhoria do manejo 

genético, sanitário e 

alimentar do rebanho; 

- Tecnologia de 

segurança alimentar 

animal; 

- Melhoria de manejo e 

acesso aos recurso 

hídricos; 

- Melhoria da estrutura dos 

abatedouros 

municipais para integração com 

outros 

mercados; 

- Estruturação da ATER; 

- Implantar curtume 

- Implantação de infra em nível de 

propriedade; 

- Barragens subterrâneas para 

produção 

forrageiro; 

- Formação profissional de 

agricultores; 

- Formação de agentes de 

desenvolvimento 

em ATER; 

- Acompanhamento 

ATER para o credito; 

- Ampliação de técnicos 

por nº de agricultores; 

- Aplicação de técnicas 

debeneficiamento, 

conservação e transporte; 

Agricultura 

irrigada 

Cebola, Arroz, 

tomate, 

Fruticultura 

- inadimplência, 

- limites nas estratégias de 

produção e comercialização; 

- limites na implantação de 

ATER; 

- escassez de água nas áreas 

da caatinga; 

- Recursos 

naturais: Solo, 

Água,  

- infraestrutura 

dos perímetros 

irrigados 

- Atualizar tecnologias,de 

produção e comercialização; 

- Organizar ATER, e a 

produção, 

- Capacitação profissional; 

- Manejo de solo; 

- Articulação e 

organização dos 

agricultores 

- Renegociação das dividas; 

- Substituição do sistema de irrigação 

inadequado; 

- Infraestrutura para agregação de 

valor(beneficiamento,classificaçao,e

mbal 

agem; 

- Melhoria das estradas vicinais; 

- Aproveitamento do potencial de 

escoamento da BR416; 

- Financiamento 

- Fomentar parcerias entre 

municípios, 

- Estado e gov. federal; 

- Capacitar técnicos 

locais, formação de 

agentes de 

desenvolvimento; 

- Estruturação dos 

Escritórios de ATER; 

Piscicultura - Dificuldade na aquisição da 

licença ambiental(outorga 

dágua); 

- Ração cara cria dependência 

a empresas e aplicação de 

capital; 

- Carência de capacitação e 

implantação tecnológica; 

- Lago possibilita 

abundancia dágua; 

- Existência de 

experiências 

exitosas; 

- Estrutura existente 

nas piscigranjas; 

- Organização da cadeia 

produtiva e dos produtores 

- Infraestrutura de beneficiamento, 

armazenamento e comercialização 

- Elaboração de projeto para 

infraestrutura 

de produção de ração, 

beneficiamento e produção de gelo; 

- Capacitação e 

especialização da equipe 

técnica 

- Estruturação do 

Escritório do IPA. 
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- Falta melhores estratégias 

para acessar mercados; 

- Desorganização dos 

piscicultores; 

- Falta de infraestrutura para 

produção de ração, 

gelo,beneficiamento 

- Potencial de 

mercado local e 

regional; 

Pesca artesanal - Falta de organização dos 

pescadores.  

- Diminuição dos 

estoques pesqueiros no lago. 

- Falta de gelo, de entreposto 

depesca e de locais para 

atracar a embarcação. 

- Pesca predatória. 

- Lâmina d’água, 

mercado,  

- Variedade de 

espécies de peixe 

nativos e exóticos 

- Organização dos 

pescadores. 

- Povoamento do lago com peixe 

juvenil de espécies nativa produzidos 

nos viveiros construídos pela CHESF 

na borda do lago, utilizando como 

mão de obras as comunidades 

ribeirinhas  

- Construção de 

fábrica de gelo e entreposto de pesca. 

- Capacitação dos 

pescadores nas colônias 

do território 

Avicultura - Credito limitado; 

- Indefinição de raças; 

- Precariedade da ATER 

- Desorganização da cadeia 

produtiva e da 

comercialização 

- Condições de 

clima favorável  

- Disponibilidade 

de mão de obra 

- Aptidão e vocação 

dos produtores 

- Fomentar a criação de 

cooperativas 

- Fomentar o mercado 

local e institucional; 

- Fábrica de ração e embalagem para 

ovos 

- Mini-abatedouro apropriado em 

região de produção; 

- Cursos de capacitação 

para 500 criadores 

 

Agroindústria -Ausência de beneficiadora 

de frutas, castanha de caju 

e mandioca na região, 

-Estradas precárias para 

escoamento da produção, 

-Frutas disponíveis: 

caju, castanha de 

caju,umbu, 

Goiaba e 

jaca,cultura da 

mandioca. 

-Mão de obra 

 

-Capacitação dos 

produtores quanto à 

gestão das atividades 

agroindustriais e 

melhoria na 

comercialização. 

- Beneficiadora de frutas; de 

castanha de caju, câmara fria,casas 

de farinha  

-Manutenção e 

pavimentação das estradas. 

- Crédito qualificado e 

acompanhado; 

- Maior quantidade de 

técnicos 

- Capacitação em: 

cooperativismo, 

manipulação de alimentos 

e comercialização 

Agroecologia - Falta de crédito e ATER 

apropriados; 

- Comercialização deficiente 

- Falta de conhecimento 

prático, de organização dos 

produtores.  

- Resistência a inovação 

tecnológica  

- Disponibilidade 

de água; 

- Condições 

climáticas 

favoráveis, 

- Mão- de - obra 

abundante 

- organizaçãoda cadeia 

produtiva; 

- Acompanhamento da 

ATER 

- Difundir a prática entre 

agricultores 

- Implantação de 

Unidades demonstrativas 

- Implantar mini-projetos nos locais 

com água disponível 

- Certificar a produção existente 

- Capacitação dos técnicos e dos 

produtores para produção de 

orgânico, 

- Cooperativismo e beneficiamento 

da produção nos distritos de irrigação  

- Capacitação para 100 

Agricultores 

- Contratação de técnicos 

especializados; 

 

Fonte: BRASIL, 2007
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