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De como o Velho Chico se apresenta  

 

Escutem cá minha voz 

Olhem bem na minha cara 

Pois eu vou me apresentar 

Nesta terra de luz clara 

Me chamam de São Francisco 

Nome de berço é Opara 

 

Que quer dizer Rio-Mar 

Na língua do índio irmão 

O primeiro que me viu 

A escorrer neste chão 

Até a beira do mar 

Atravessando o sertão 

 

Em 1501 

Foi que um branco me achou 

- O dito Américo Vespúcio 

Que por aqui navegou -  

No dia de São Francisco 

Francisco então me chamou  

 

Mas Francisco é nome grande 

É também nome de rico 

Como eu sou muito idoso 

E com mais idade eu fico 

Alguns então cá me chamam 

Somente de Velho Chico 

 

 

Fonte: Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH 
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RESUMO 

 

A água sempre foi um elemento natural de grande cobiça na sociedade. Por 
ser abundante na natureza, mas desigualmente distribuído sempre foi motivo 
de grandes conflitos de interesses. Este trabalho de mestrado tem como 
objetivo principal apresentar uma discussão sobre os conflitos ocasionados 
pela distribuição e uso da água tanto na esfera global quanto local, tendo como 
foco principal os problemas enfrentados pela sociedade, pelo poder público e 
pelas organizações da sociedade civil do destino, das águas da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. Nas regiões brasileiras, grande parte das 
cidades cresceu de forma exacerbada e desordenada, sem compatibilizar a 
dimensão do crescimento urbano com a dimensão ambiental, resultando na 
ocupação irregular das margens fluviais, ocasionado a poluição e degradação 
das águas dos rios. Esses aspectos, dos rios brasileiros, faz-nos refletir sobre a 
gestão das águas das bacias hidrográficas do país que corresponde à unidade 
territorial de planejamento, tangenciando para os territórios municipais que a 
constitui, dessa forma, a gestão precisa envolver o diálogo entre as unidades 
municipais que partilham suas águas, através da hidropolítica. Nessa 
perspectiva, o tema hidropolítica foi escolhido como sendo centralizador deste 
estudo pela busca de entender de que forma é realizada a distribuição e gestão 
das águas compartilhadas da bacia do São Francisco. Para definição do objeto 
de estudo optou-se pelos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó 
Mandantes localizados no município de Petrolândia no submédio do rio São 
Francisco. A metodologia utilizada se aportou na aplicação de questionários 
semiestruturados, entrevistas e de observação, na análise empírica como 
ponte de investigação e da participação da sociedade, definido pelos 
moradores, gestores, agricultores e produtores rurais localizados no município 
de Petrolândia e que se utilizam diretamente da água para os diversos fins. Os 
resultados apontaram que desde a construção da Usina Hidrelétrica Luiz 
Gonzaga a água passou a ser um elemento de conflito nos perímetros 
irrigados, onde a hidropolítica, se apresenta fragmentada e precária, devido à 
falta de cooperação e ações dos municípios banhados pelo rio São Francisco. 
Foi verificado que a distribuição de água nos lotes irrigados ainda é precária e 
dessa forma existe um atrito entre a sociedade que recebe a água e entre a 
que distribui. Ficou evidente que na bacia do São Francisco existe uma crise 
hídrica que vai além dos fatores naturais onde a gestão da água ainda é feita 
de forma lenta demandando uma atenção especial na forma de como é 
realizado a distribuição e uso da água e sua inclusão como elemento primordial 
para a vida.  
 

Palavras-chave: Perímetros Irrigados, Hidropolítica, Conflitos, Rio São 

Francisco, Reassentamento. 

 

 



ABSTRACT 

 

Water has always been a natural element of a great greed dispute in society. It 
is abundant in nature, but as poorly distributed, a matter of great conflicts of 
interest. This master dissertation aims to present a discussion about conflicts 
caused by the water use and distribution both at global and local levels, 
focusing mainly on the problems faced by society, government and society 
organizations regarding the waters of the São Francisco's river basin. In 
Brazilian regions, most cities grew in an exacerbated and disorderly manner 
without the match between scale of urban growth and the environmental 
dimension, resulting in irregular occupation of river banks, which causes 
pollution and degradation of river waters. These aspects of the Brazilian rivers, 
makes us reflect on the water management of river basins that corresponds to 
the planning's territorial unit, tangentially to the municipal territory that 
constitutes. Therefore, the management needs to involve dialogue between 
municipal units that share its waters through Hydropolitics. In this perspective, 
the theme Hydropolitics was chosen as centralizer of this study by the quest to 
understand how is carried out the distribution and management of shared 
waters of the São Francisco's basin. To defining object of study, the irrigated 
perimeters of Apollonius Sales and Ico Mandantes were chosen, located in the 
municipality of Petrolândia, in the São Francisco's river sub-middle part. The 
methodology used is the application of semi-structured questionnaires, 
interviews and field observation, thus the empirical analysis to bridge research 
and the participation of society, defined by the residents, managers, general 
farmers and farmers located in Petrolândia municipality that directly use water 
for various purposes. The results showed that since the construction of the 
hydroelectric plant Luiz Gonzaga water has become a source of conflict in the 
irrigated areas, where Hydropolitics appears fragmented and precarious due to 
the lack of cooperation and actions of municipalities bordering the San 
Francisco River. It was found that the distribution of water in irrigated plots is 
still poor and thus there is a friction between the people that receives water and 
the people which distributes. It was evident that in the San Francisco's basin 
there is a water crisis that goes beyond natural factors where water 
management is still done slowly, requiring special attention, as it carries out the 
distribution and use of water and its inclusion as an essential part of life.  
  

Keywords: Irrigated Perimeters, Hydropolitics, Conflict, São Francisco River, 

Resettlement. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em diversas regiões do mundo os múltiplos usos de águas compartilhadas 

apresentam-se como um componente importante no jogo de poder regional. Esta 

situação explica porque a gestão dos recursos hídricos encontra-se vinculada às 

preocupações de ordem estratégica ou outras questões de alta política em muitos 

destes casos. A água sempre foi pensada como um elemento infinito e que nunca 

poderia faltar na natureza, mas com o passar dos tempos tornou-se finita e 

imprescindível para a realização da vida e um componente vital para todos os seres 

vivos.  

Sendo a água um elemento finito, ela é também um elemento desigualmente 

distribuído geograficamente e cujo acesso em muitas sociedades está escasso ou 

restrito, seja por motivos naturais ou políticos. Dessa forma, alguns lugares do 

planeta têm seus reservatórios hídricos disputados e conflituosos, e em alguns 

casos a água se torna inacessível para algumas dessas classes sociais.  

No entanto, percebe-se que algumas características são fundamentais para 

entender de que forma surgem os conflitos pelo acesso e uso da água. Dentre essas 

características estão: a duração, partes envolvidas, área de abrangência, objeto, 

descrição, instância, instrumento legal, impacto ambiental e instituições ou atores 

envolvidos. Cabe salientar que, os conflitos hídricos sempre acontecem quando 

ocorre alguma mudança nos territórios, ou seja, quando grandes empreendimentos 

são instalados como, por exemplo, uma hidrelétrica.   

O Brasil possui um grande potencial hídrico, distribuído em todo território 

nacional, mas com regiões onde as águas são distribuídas de forma desigual ou 

negadas pelos processos sociais, políticos e ambientais.  

No Nordeste brasileiro, o tema água sempre foi muito discutido, seja pela 

escassez ocasionada pelos fatores climáticos, seja pela falta de investimento nos 

setores econômicos, por alegar que a região é atrasada. As disputas pela água e 

pela terra sempre fizeram parte da região ocasionando problemas de natureza 

econômico, social e político.  

No rio São Francisco foi instalado diversos empreendimentos ao logo da sua 

bacia e entre esses empreendimentos se destacou a construção da barragem de 
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Itaparica (atual UHE Luiz Gonzaga). Foi uma construção que impactou a região e os 

moradores dos municípios atingidos. A companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(Chesf) foi a responsável pela construção da barragem e tinha o intuito de explorar o 

potencial energético da bacia do São Francisco, mas a água em abundância que 

oferecia conforto para as populações ribeirinhas passou a ser escassa gerando 

conflitos entre os usuários, prejudicando a população que morava fora e dentro da 

bacia.  

No município de Petrolândia em Pernambuco, há cerca de 20 anos após a 

construção do reservatório de Itaparica foi se consubstanciando a convivência com o 

semiárido e com os perímetros irrigados implementados pela Chesf.  No município 

de Petrolândia, nos perímetros irrigados da Chesf acredita-se que existam mais 

motivos para o conflito do que para a cooperação entre os atores que compartilham 

esse corpo hídrico, especialmente por levar em conta a existência de relações 

relativamente conflitantes. Todos os conflitos gerados no município estiveram 

relacionados com a ausência de sistemas de distribuição da água, o não tratamento 

da água e a péssima canalização.   

Com a construção da hidrelétrica, alguns perímetros irrigados foram também 

construídos e distribuídos às populações atingidas. Dentre os perímetros irrigados 

construídos, estão os perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó Mandantes que 

fazem parte do sistema Itaparica compreendendo as 10. 500 famílias desalojadas 

dos seus locais de origem. Os danos causados avindos da construção da usina 

foram diversos e entre eles estão: a salinização dos solos, poluição de águas 

decorrentes da agricultura irrigada, desperdício de água, descartes e permutas dos 

lotes, conflitos sociais, entre outros.  

Partindo deste princípio, convém salientar a obra de Zacareli e Garcia (2012), 

quando busca explicar de que forma os conflitos acontecem em bacias que tem suas 

águas compartilhadas. Os autores destacam que as externalidades relacionadas ao 

uso excessivo ou não planejado dos recursos hídricos transfronteiriços são as 

principais causas dos conflitos entre os países ou estados que compartilham dos 

mesmos recursos hídricos de uma bacia. Neste sentido, Young apud Zacareli e 

Garcia (2012), aponta que tais conflitos se tornam ainda mais violentos quando a 

quantidade e a qualidade das águas disponíveis são diminuídas e não há outra fonte 

em condições/preços acessíveis; e/ou quando as responsabilidades dos Estados 
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envolvidos não são definidas com precisão; e/ou quando as externalidades não 

estão evidentes de onde, como ou quem as provocou.  

 

Na linha sobre o estudo do território e hidroterritório se optou por utilizar a 

obra de Raffestin (1993), “Por uma geografia do Poder”, quando coloca a água como 

um elemento de poder na relação entre poder e conflito. Sua obra nos leva a refletir 

sobre como o controle e a posse da água são, estão intrinsicamente relacionados 

com o jogo de poder da política, já que interessa ao conjunto de uma coletividade. 

Na obra “Geografia Política da Água”, Ribeiro (2008), salienta que o controle 

do fornecimento de água como pressão política é uma das variáveis a ser 

ponderada no sistema internacional de gestão dos recursos hídricos. Os países 

detentores das nascentes estão em vantagem com os que seguem à jusante, pois, 

além de usarem como bem lhes aprouverem os recursos hídricos, podem regular o 

fornecimento dos demais.  

A escolha do tema foi motivada e expandida porque em 2013, ainda na 

graduação, a temática da pesquisa estava relacionada às questões de 

“Vulnerabilidade e Sistemas de Engenharia” no município de Petrolândia (PE). No 

ano seguinte dando continuidade a pesquisa, procurou-se trabalhar com a temática 

da “água e os conflitos pelo seu acesso e uso” na mesma área de estudo. A 

motivação para trabalhar com o tema vem pelo fato de que mesmo após o término 

da barragem de Itaparica e sua operação, as comunidades ribeirinhas ainda se 

encontravam insatisfeitas e descontentes com o processo pelo qual elas passaram 

desde a construção do empreendimento. Além dos fatores citados, existe outro pelo 

qual torna a pesquisa motivadora, é a participação no Projeto INNOVATE, projeto de 

caráter coletivo inserido no grupo de pesquisa NEXUS-UFPE.  

Com o andamento da pesquisa surgiram as seguintes perguntas: por que 

existem conflitos pelo acesso e uso da água nos perímetros irrigados do município 

de Petrolândia-PE e quais os fatores que interferem para aumentar ou diminuir 

esses conflitos? As hipóteses levantadas foram que os territórios dominados por 

diferentes atores, a dependência da Chesf, a falta de assistência e os fatores 

climáticos nos perímetros irrigados de Petrolândia tem colocado em conflito os 

reassentados.  
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Neste contexto, esta dissertação tem como objetivo geral apresentar uma 

discussão sobre os conflitos ocasionados pela distribuição e uso da água pela 

sociedade, pelo poder público e pelas organizações da sociedade civil do destino, 

das águas nos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó Mandantes em 

Petrolândia-PE na bacia hidrográfica do rio São Francisco. Partindo para os 

objetivos específicos buscou-se identificar os aspectos sociais e econômicos 

presentes nos perímetros irrigados; Avaliar quais os planos de gestão e estratégias 

para o uso dos recursos hídricos nos perímetros irrigados e identificar o 

gerenciamento dos recursos hídricos com base na gestão federal, estadual e 

municipal, da participação da sociedade no uso da água.  

No processo de coleta de dados da pesquisa, foram utilizados os seguintes 

procedimentos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, levantamento de dados 

e pesquisa de campo. Na abordagem conceitual, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, que permitiu construir uma fundamentação teórica de modo a oferecer 

elementos para compreender um pouco a lógica do sistema hidropolítico na bacia do 

São Francisco. Nas pesquisas documentais, realizou-se o levantamento nos órgãos 

federais, estaduais e municipais buscando compreender todo o processo de gestão 

das águas do rio São Francisco.  

A partir de técnicas qualitativas e quantitativas e do uso do método da Análise 

de Constelação como complemento da pesquisa se buscou através das visitas dos 

trabalhos de campo e entrevistas (atores locais, prefeitura, entre outros) a 

compreensão das relações conflitantes ou cooperativas entre os atores que 

compartilham os corpos hídricos desse rio transfronteiriço, ou seja, o rio São 

Francisco.  

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo aborda as 

discussões sobre a fundamentação teórica utilizadas na pesquisa apresentando os 

conceitos sobre hidropolítica e segurança hídrica fazendo a ligação com a 

geopolítica da água e a legislação brasileira. No segundo tópico do capítulo é feita 

uma abordagem sobre os territórios e hidroterritórios da bacia no contexto de como 

grandes empreendimentos podem transformar um território. Já no terceiro tópico se 

discute sobre a gestão das águas no Brasil. Nesse contexto, foram utilizadas como 

base as informações da literatura pertinente ao tema em destaque que possibilitou 

uma abordagem centrada da água como elemento de conflito.  
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O segundo capítulo traz as principais características da bacia do São 

Francisco relatando a sua importância enquanto bacia e todo o processo histórico de 

como se deu a construção de barragens no seu entorno e em especial no semiárido 

pernambucano. Esse está dividido em três partes: a primeira se refere aos aspectos 

gerais da bacia do São Francisco, a segunda parte aborda os conflitos políticos 

territoriais na bacia do São Francisco e a terceira parte mostra como a crise hídrica 

vem afetando as populações que sobrevivem das águas do rio São Francisco.  

O terceiro capítulo da pesquisa mostra como está sendo realizada a 

distribuição e uso da água nos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes no município de Petrolândia, as características dos assentamentos, 

distribuição da água e os principais desafios na gestão da água na bacia do São 

Francisco. O capítulo final ficou reservado para mostrar os pontos mais importantes 

surgidos da pesquisa e as conclusões alcançadas.   

A partir de então, os capítulos estão estruturados de forma que seja possível 

compreender os aportes do tema hidropolítica e segurança hídrica no contexto local 

levando em consideração o compartilhamento das águas e os conflitos surgidos com 

a construção de grandes empreendimentos. Ainda no aporte teórico se discute sobre 

as ações em territórios conflitantes e os hidroterritórios buscando-se uma análise de 

como esses espaços são transformados e apresentam características marcantes de 

populações atingidas por barragens. No tocante a metodologia se parte para o 

estudo do materialismo histórico dialético e por fim busca-se como complemento da 

pesquisa a análise de constelação buscando identificar os desafios na gestão dos 

recursos hídricos, refletir e entender como ocorrem os conflitos pelo acesso e uso da 

água para que esses não mais ocorram.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Hidropolítica e segurança hídrica 

 

No ano de 1957, o sociólogo alemão Karl Wittfogel, desenvolveu a primeira 

reflexão de amplitude sobre o termo hidropolítica. Passou a questionar em seus 

estudos que “o domínio das águas constitui um elemento essencial de poder: a 

aquisição de água potável, irrigação de culturas e navegação fluvial são funções em 

torno das quais fortes autoridades coletivas estão organizadas, e mesmo a base de 

grandes Estados como o Egito Antigo, Mesopotâmia ou China Imperial”. Para o 

autor, desde antes da segunda guerra mundial, o controle dos sistemas hidráulicos 

foi à chave do despotismo oriental. 

O termo hidropolítica foi usado em 1979, no trabalho de John Waterbury, 

relacionado à situação conflituosa da bacia do rio Nilo, compartilhada por dez 

Estados, numa região semiárida onde os valores atribuídos à água eram diversos, e 

se apresentava num cenário de escassez física do elemento, sendo este um fator 

provocador dos conflitos na região pela água (MARTINEZ, 2012). 

A partir dos anos 1980 o debate sobre a hidropolítica ganhou maior destaque 

através das preocupações teóricas conduzidas por um conjunto de pesquisadores 

que vieram a ser reconhecidos como membros da Escola de Copenhague (cujo 

nome oficial é Copenhagen Peace Research Institute - COPRI). A referida escola 

criada em 1985, aportou notável contribuição ao campo de estudo ao oferecer 

arcabouço teórico alternativo à perspectiva tradicional dos estudos em segurança, 

aquela atrelada à lógica realista e que, portanto, considera basicamente os aspectos 

militares e estratégicos do tema, além de ter no Estado sua unidade exclusiva de 

análise (TANNO, 2003). 

Um olhar panorâmico sobre o cenário da hidropolítica internacional sinaliza-

nos haver regiões em que a água transparece nos termos da Escola de 

Copenhague, como um assunto claramente securitizado. Isso porque o uso 

compartilhado dos recursos de um complexo hidrográfico, por motivos diversos, 

apresenta potencial para influenciar as relações internacionais entre os atores que 

deles dependem evidenciando, igualmente, que as percepções e preocupações que 
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emergem da hidropolítica podem estar interligadas a tal ponto que os problemas de 

segurança nacional delas derivados não podem ser razoavelmente analisados ou 

resolvidos isoladamente (QUEIROZ, 2011).  

Contudo, a Escola de Copenhague foi se tornando importante no 

desenvolvimento de um conjunto de conceitos e quadros analíticos que viabilizaram 

a análise da segurança internacional sob uma perspectiva abrangente. Dentro dessa 

abordagem a hidropolítica passou a propor análises contemplando aspectos 

econômicos, sociais, políticos e ambientais relacionados à distribuição da água.  

(TANNO, 2003). 

O Brasil, sendo um país com grande reservatório hídrico subterrâneo e 

superficial, com aproximadamente 12% da água disponível no mundo, tendo sua 

distribuição territorial desigual, concentra grande parte das águas do país na região 

hidrográfica da Amazônia. Diversos fatores, dentre esses, a perspectiva teórica da 

Escola de Copenhague sustenta que as ameaças à segurança não são apenas de 

natureza militar, mas podem também advir das áreas política, ambiental, econômica 

e social, cada qual com uma dinâmica própria que, não necessariamente, terá no 

Estado seu objeto referente (QUEIROZ, 2013).  

Com a contribuição da Escola de Copenhague e as diversas discussões 

acadêmicas sobre o tema, a hidropolítica foi ganhando alguns conceitos e 

abordagens. Como afirma Martinez (2012):   

A hidropolítica se consubstancia a partir de análises sistêmicas e 
integradas das relações conflitantes ou cooperativas entre atores que 
compartilham corpos hídricos transfronteiriços. Na hidropolítica estão 
conformadas diversas relações entre ambiência, sistemas hídricos, 
bacias hidrológicas, pessoas e Estados. Envolve, dessa forma, o 
estudo e a gestão de problemas e soluções entre atores que afetam 
ou são afetados multidimensionalmente pelos sistemas hídricos que 
se compartilham (MARTINEZ, 2012). 
 

Para Elhance (1998), a hidropolítica é caracterizada como o estudo de 

conflitos e cooperação entre os países, sobre recursos hídricos transfronteiriços, 

como os rios e bacias hidrográficas compartilhados por mais de dois países ou 

Estados. É preciso ressalvar que, se esses países não conseguem partilhar seus 

recursos hídricos de uma forma pacífica e cooperativa, a tendência às tensões e 

conflitos entre ambos tende a crescer. 

As preocupações relacionadas à hidropolitica vem se reafirmando 

cotidianamente no trato da questão dos grandes reservatórios hídricos, mas 
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particularmente em cursos de agua de grandes extensões, com destaque para as 

áreas de escassez hídrica. Á luz dessas preocupações demanda-se um olhar mais 

acurado para um rio de grande porte cujo percurso banha paisagens de distintas 

conformações e características, como é o caso das regiões mediadas pelo rio São 

Francisco, com ênfase para o semiárido nordestino. 

O rio São Francisco é um corpo hídrico transfronteiriço, assumindo os 

Estados como fronteiras1, apresentando relações conflitantes nas diversas relações 

existentes entre os atores envolvidos na gestão, no desenvolvimento e na melhoria 

dos recursos hídricos. A figura 1 mostra algumas áreas de conflitos na bacia e 

alguns pontos com conflitos de maior e menor relevância (ANA, 2004).  

 

Figura 1- Níveis de conflitos entre usos da água na Bacia 

 

 

Fonte: ANA, 2004 

Predominantemente os conflitos que ocorrem na bacia compreendem a 

agricultura irrigada, a geração de energia (instalação das barragens e operação de 

reservatórios), o uso da água para o abastecimento humano, a diluição de efluentes 

urbanos, industriais e da mineração e a manutenção dos ecossistemas. 

                                                           
1 Não obstante na Geografia a separação interna de um país corresponder mais 
apropriadamente ao termo limites, utiliza-se aqui o termo fronteiras para afirmar a tese que 
orienta a preocupação central deste trabalho. 
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Esses fatos sinalizam para conflitos de diferentes níveis e magnitudes entre 

dois ou mais Estados nos usos múltiplos do mesmo corpo de água. Todavia, cabe 

salientar que, às disputas e conflitos, não são exclusivamente disputas violentas, 

mas que também podem ocorrer. O que se deseja destacar é que a posição 

geográfica dos atores com relação ao corpo hídrico que compartilha (montante – 

jusante), outorga condições mais vantajosas ao Estado à montante para o 

aproveitamento da água, existindo uma tendência de prejudicar o ator à jusante, seja 

por atividades exercidas pela multifuncionalidade da água, ou pela percepção de 

vulnerabilidade. 

Um elemento definidor da geopolítica da água reside na posição geográfica 

de um ator ‘A’, em relação ao corpo hídrico que compartilha à jusante ‘C’ ou à 

montante ‘B’ (ver figura 2). Esse elemento da geografia política clássica define o 

comportamento dos Estados no gerenciamento de suas águas, e atua como 

catalisador de relações conflitantes ou cooperativas, ao determinar as pretensões 

dos Estados quanto aos usos múltiplos da água, sejam estes usos consuntivos 

(abastecimento público, irrigação, dessedentação humana e animal) ou não 

consuntivos (geração hidrelétrica, navegação, pesca, turismo). Considere-se que na 

dualidade montante (rio acima) – jusante (rio abaixo) o Estado a montante, mesmo 

quando tem menos água, tem sempre a prerrogativa de reduzir ou afetar 

negativamente a quantidade ou a qualidade da água que recebe o Estado à jusante 

(QUEIROZ, 2011). 
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Figura 2- Montante e jusante de um rio  

 

Fonte: Queiroz, 2011 

 

Como mostra a ilustração, as ações desenvolvidas em um município situado 

no alto curso de um determinado rio podem se refletir positiva ou negativamente do 

ponto de vista socioambiental para os municípios subsequentes ao longo do curso 

do rio. Assim, a posição geográfica dos municípios ribeirinhos localizados 

espacialmente no alto curso de rios, são privilegiados no sentido de não sofrerem 

muita influência daqueles situados no baixo curso. 

Nesse sentido, os Estados ribeirinhos que se localizam à montante, ou seja, 

na nascente do rio, alegam absoluta soberania sobre o uso da água em detrimento 

dos outros Estados cujos territórios pertencem ao mesmo curso de água. Por outro 

lado, os Estados ribeirinhos que se localizam na zona à jusante, isto é, na parte de 

baixo dos rios também reivindicam seus direitos pelo uso da água, ou seja, existe 

uma área de conflito gerada pela localização da bacia (DELLAPEMA, 1999).  

Esses conceitos são relevantes uma vez que se relacionam não apenas com 

a noção de posição e localização, mas igualmente com elementos tradicionais das 

relações internacionais (conflito, cooperação, equilíbrio de poder e, claro, segurança) 

que, por sua natureza, atuam como forças motrizes na definição da geopolítica das 

águas, o que faz das locuções „a montante‟ e „a jusante‟ elementos basilares na 

elaboração dos argumentos que darão forma ao ato-discurso (speech act) no campo 

da hidropolítica (QUEIROZ, 2011).  

De todo modo, um estudo mais aprofundado a respeito da origem dos 

conflitos pelo uso da água leva a interesses diversos e poderes desiguais, 

regularmente surgindo confrontos diplomáticos pela partilha da água.  
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Por outro lado, Dellapema (1999), referindo-se ao acesso dos Estados às 

reservas de água doce transfronteiriças, destaca que essas reservas são: objeto de 

um coerente conjunto de normas do direito consuetudinário internacional. Esse 

conjunto fortalece-se à medida que os casos se multiplicam e que os requerentes 

invocam certas regras jurídicas para fazerem valer seus direitos. Todos os Estados 

estão de acordo quanto a um ponto: só os países ribeirinhos de um rio-aquele que 

corta ou margeia tem o direito de utilizar suas águas, salvo acordo particular. Mas há 

também dois grandes tipos de requerentes. Os países situados a montante partem 

de um principio ‘soberania territorial absoluta’ exigindo o direito a utilizar a água 

como bem entenderem. Os países situados à jusante, em contrapartida, geralmente 

reivindicam impedir os Estados a montante de afetar o mínimo que seja o débito ou 

a qualidade das águas (DELLAPEMA, 1999).  

Essa realidade é levantada e debatida por Dellapema (1999), ele afirma ainda 

que:  

A exigência dos Estados ribeirinhos pelo recurso hídrico 
compartilhado determinou um padrão para as reivindicações 
dependendo da localização geográfica do Estado no rio e, numa 
tentativa de estabelecer regras para a utilização dos rios 
compartilhados por diferentes Estados, a Associação de Direito 
Internacional, que foi criada em 1873, terminou a análise completa 
sobre o costume internacional dos recursos hídricos em 1966. 
 

Nesse contexto, as externalidades relacionadas ao uso excessivo ou não 

planejado dos recursos hídricos transfronteiriços são as principais causas dos 

conflitos entre os países ou estados que compartilham dos mesmos recursos 

hídricos de uma bacia. Neste sentido, Young apud Zacareli e Garcia (2012), aponta 

que tais conflitos se tornam ainda mais violentos quando a quantidade e a qualidade 

das águas disponíveis são diminuídas e não há outra fonte em condições/preços 

acessíveis; e/ou quando as responsabilidades dos Estados envolvidos não são 

definidas com precisão; e/ou quando as externalidades não estão evidentes de 

onde, como ou quem as provocou (ZACARELI e GARCIA, 2012). 

É importante ressaltar que sendo a água única no sentido que conecta os 

sistemas naturais e sociais, é imprescindível que esse recurso seja protegido e 

tenha uma eficácia na sua gestão. Nesse sentido, os aportes da hidropolítica servem 

para compreender que os conflitos e a cooperação entre Estados e usuários das 

águas se circunscrevem em cenários complexos, onde a água é um recurso vital 
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para a existência das espécies e, também, para o desenvolvimento econômico e 

social das nações (MARTINEZ, 2012). 

Logo, as questões derivadas da hidropolítica geram implicações em vários 

setores de interação como nos campos político, econômico, social e ambiental. 

Essas dinâmicas têm o potencial de produzir consequências consideráveis em 

questões sensíveis como o equilíbrio de poder, a estabilidade política, o grau de 

desenvolvimento econômico dos atores envolvidos e, consequentemente, a 

segurança de cada um daqueles que, em alguma medida, dependem desses 

recursos comunais o que, igualmente, revela uma ligação peculiar com a lógica da 

contiguidade física. 

As relações entre ambiência, economia, política, sociedade, cultura e 

demografia vêm sendo reconhecidas no transcorrer dos tempos e, nesse contexto, 

também a hidropolítica. Não poderia ser de outra forma, já que um recurso natural 

que estabelece elos indiscutíveis em todas essas dimensões, talvez como nenhum 

outro, é a água. A partir disso, cria diversos interesses geoeconômicos e 

geopolíticos, dos quais podem surgir relações conflitantes ou cooperativas entre 

pessoas e Estados, especialmente em condições de escassez. Por isso, a história 

da humanidade sempre esteve vinculada à hidropolítica e continuará estando, pois 

nelas estão incorporadas as mais estreitas relações de interesse do humano e, 

portanto, dos Estados (MARTINEZ, 2012). 

Na consideração desses aspectos, presume-se que, à medida que a 

demanda por água se torna maior, sua qualidade estará seriamente em risco, o que 

poderá aumentar as tensões sociais e entre os usuários, sendo maiores as 

possibilidades de conflito em torno da água ou pela água. Isso porque, à medida que 

a água for escasseando relativamente à procura, a competição transfronteiriça pela 

partilha das fontes hídricas (rios, aquíferos, zonas úmidas e outras fontes de água) 

também poderá aumentar. 

Do exposto, Raffestin (1993), destaca a importância dos recursos naturais 

para um país pleitear a condição de potência. Para ele, a oferta de recursos é uma 

das variáveis centrais, dado que possibilita ao país prover sua matriz material 

armamentista. Mas é preciso ainda dispor de tecnologia capaz de produzir os 

equipamentos de ação militar. Tudo isso deve estar no território do país, atributo 

central para exercer soberania com hegemonia.  
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Sendo assim, as relações conflitantes ou cooperativas que podem resultar da 

falta de água, do domínio sobre as águas e do papel estratégico das águas para as 

nações são aspectos que vem sendo analisados na hidropolítica. Esses conflitos 

gerados pela escassez de água configuram tecnicamente em situações de crise, 

enquanto os fenômenos políticos, voluntários e controlados, circunscritos a um 

período temporal. 

Note-se, ademais, que muitas instabilidades e tensões derivadas dos recursos 

hídricos têm sua origem no interior das fronteiras dos Estados e não 

necessariamente entre eles. Seguindo esta linha, Caubet apud Queiroz (2011), 

salienta que apesar do discurso de importantes players no cenário da hidropolítica 

global, é difícil encontrar evidências explícitas que sinalizem a questão hídrica como 

fonte direta de um conflito armado internacional deflagrado por causa do consumo 

ou uso da água (QUEIROZ, 2011).  

O rio São Francisco tem uma extensão de 2.700 km nascendo na Serra da 

Canastra em Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pela Bahia e 

Pernambuco, quando altera seu curso para este, chegando ao Oceano Atlântico 

através da divisa com Alagoas e Sergipe (ver figura 3). A bacia possui sete unidades 

da federação Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas 

(2,2%), Sergipe (1,2%) Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%) (CBHSF, 2015).  
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Figura 3-Divisão político-administrativa da bacia 

 

Fonte: ANA, 2004 

Todos esses estados federados que fazem parte da bacia do São Francisco 

constituem 504 municípios (cerca de 9% do total de municípios do país). A bacia por 

possuir uma grande dimensão territorial está dividida por regiões, para fins de 

planejamento e para facilitar a localização das suas muitas e diversas populações e 

ambiências naturais. 
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Por ter suas águas compartilhadas e distintos usos, a bacia enfrenta grandes 

desafios nas questões relacionadas com a agricultura irrigada e também o uso das 

águas para a geração de energia através da construção de hidrelétricas. 

Sendo a bacia do São Francisco um corpo hídrico de significativa importância 

no âmbito do Estado Nacional, configura-se a necessidade de se analisar a sua 

gestão à luz da hidropolítica. Nesse sentido, a citada bacia abriga um conjunto 

hídrico cuja drenagem vinculada ao rio que lhe emprestada o nome, beneficia seis 

unidades federadas e o Distrito Federal. 

Este espaço físico de dimensões continentais interconectada em sua ampla 

extensão de 2700 km, sistemas culturais e sistemas naturais (água, clima, 

vegetação, solo), evidencia a importância da bacia, cujas constelações 

ecossistêmicas são únicas e exemplares de paisagens. 

De acordo com Le Preste apud Queiroz (2013), a água pode aguçar situações 

de tensão conforme:  

1) o grau de vulnerabilidade e dependência de cada país com relação aos 

seus múltiplos usos;  

2) o número de atores que reivindicam o acesso a ela;  

3) os recursos de poder de que dispõem estes atores;  

4) a existência de produtos substitutivos (inexistentes no presente) ou, até 

mesmo;  

5) o caráter simbólico que assume este recurso em termos políticos, culturais 

e de identidade.  

A importância desses elementos culturais e naturais associada aos interesses 

estratégicos e econômicos em diversas escalas evidencia a necessidade do seu 

gerenciamento dentro das temáticas hídricas que integram assuntos da atualidade 

como o high politics. 

Desde então, o papel do Estado seja no âmbito nacional seja no âmbito 

regional encontra-se intrinsecamente vinculado a hidropolítica. A gestão é conduzida 

em meio aos argumentos da necessidade de cooperação e atuação conjunta em 

prol do interesse coletivo. 

Portanto, são inúmeros os motivos que movem esses Estados a cooperar, 

mesmo em meio a interesses conflitantes no que diz respeito à escala mais próxima 

de determinados segmentos socioeconômicos e políticos. Esse panorama facilita ou 
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dificulta as providências convergentes no sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

A exemplo do que ocorre no âmbito das relações internacionais, é sabido que 

os conflitos de interesses são históricos, e a cooperação resulta de processos 

sociais e políticos. Tomando como exemplo a metodologia utilizada por Martinez 

(2012), faz-se necessário uma aproximação da análise da teoria dos Regimes 

Internacionais, utilizada para avaliar a importância que tem merecido o tema hídrico 

(proteção e gestão) para os Estados que compartilham as águas de rios 

transfronteiriços, adaptado ao caso do rio São Francisco especialmente 

considerando a questão dos limites entre os estados.  

Portanto, as relações de cooperação e conflito entre os Estados dependem do 

processo de formação de identidades entre eles, sendo a identidade entendidos 

como o conjunto de significados que os atores atribuem a si próprios em relação aos 

outros, fruto de um relacionamento histórico-social contínuo, não estático, 

dependente de interpretações e conexões cognitivas (WENDT apud QUEIROZ, 

2013).  

Conforme as considerações de Queiroz (2013), pode-se inferir a existência de 

um regime hidropolítico quando os atores que compartilham deste recurso adotam 

determinado modo de proceder a partir de um conjunto de normas específicas 

concebidas para evitar, ou tentar evitar, potenciais conflitos que venham a surgir a 

partir dos seus diversos usos, poluição ou divisão.  

Ao se considerar a segurança hídrica Buzan, Wæver e seus colaboradores, 

definem segurança como “o movimento que leva a política para além das regras 

estabelecidas e concebe a questão, ou como um tipo especial de política ou como 

um conjunto de ações que se executa acima dela” (BUZAN et al., 1998; p.23). Esse 

processo, por eles denominado de securitização, pode ser entendido como um tipo 

extremo de politização onde o ator securitizador, diante de uma situação de ameaça, 

busca colocar o objeto a ser protegido em um lócus de decisão imune às regras 

ordinárias do jogo político em que se justificaria, portanto, a utilização dos meios 

necessários para resolver o problema (QUEIROZ, 2013).  

O debate sobre a segurança ambiental internacional ainda carece de maior 

profundidade. Entre as posições descritas acima, diversos autores, admitem que 

seja por meio de uma política de salvaguarda de interesses nacionais que se tem 
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encaminhado às negociações em fóruns internacionais sobre o ambiente. Prepara 

para os interessados no assunto um excelente panorama das distintas posições em 

discussão. Ao distinguir diversos entendimentos da segurança ambiental, permite 

que se aclarem as matrizes teóricas e de ação política de discursos que atravessam 

a temática da segurança ambiental internacional. Alertam para o tema que me 

parece o mais emergente como causador de conflitos no médio prazo: a 

disponibilidade de água doce e potável para diferentes usos (RIBEIRO, 2002).  

Dessa forma, verifica-se que as águas compartilhadas da bacia do São 

Francisco especialmente no município de Petrolândia foram analisadas como um 

exemplo de sistema hidropolítico na geração do conflito, no qual os atores estatais 

pretendem o estabelecimento de normas, regras e princípios para o aproveitamento 

e uso das águas com fins energéticos e de navegabilidade, fundamentalmente o que 

tem ocasionado uma disputa pela distribuição e uso da água. 

O estoque de água doce e sua desigual distribuição impõem limitações e 

dificuldades a serem transpostas em quase todas as regiões do planeta. Mesmo 

países que possuem relativo estoque deste bem enfrentam problemas de 

distribuição e de qualidade dos seus mananciais. 

Esses usos e desafios relacionados à água, seja pela política de construção 

de hidrelétricas, sejam pelas políticas de irrigação ao lado de outras formas de 

investimento relacionadas diretamente a esse recurso hídrico, resultam, pela oferta, 

mesmo que controlada e ou pela escassez, real ou iminente, recortes territoriais que 

caracterizam os hidroterritórios. 

Diante deste cenário complexo, surge uma série de tentativas de discussão 

dos recursos hídricos em escala internacional, procurando construir um subsistema 

da ordem ambiental internacional que trate diretamente da água. Esse processo, 

iniciado há mais de 30 anos, ainda não permitiu a elaboração de uma 

regulamentação internacional para o acesso aos recursos hídricos, indicando as 

dificuldades que o tema apresenta. Combinar escassez e práticas que envolvem o 

desperdício em um mesmo documento exigirá muitos esforços acadêmicos e 

políticos. Talvez, somente com uma nova ética isso seja possível de ser consolidado 

(RIBEIRO, 2008). 

Regular a ação humana em escala internacional. Evitar a destruição de 

ambientes naturais e permitir o acesso à informação genética. Propor novas 
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maneiras de gestão ambiental combinando interesses nacionais e internacionais. 

Esses são alguns desafios que têm sido enfrentados por políticos, mas também por 

pesquisadores das áreas de humanidades que se dedicam a produzir e analisar 

convenções internacionais sobre o ambiente. 

Esta perspectiva é introdutória ao tema, para situar a importância da bacia no 

âmbito nacional, visto que o objeto desta pesquisa diz respeito a um dos municípios 

situados dentro de um desses sete estados federados, banhados pela bacia do São 

Francisco, conforme será exposto ao longo do trabalho. 
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1.2 Territórios e hidroterritórios 

 

Para Raffestin (1993), a água como qualquer outro recurso é o motivo para 

relação de poder e conflito. O controle e a posse da água são, sobretudo de 

natureza política, pois interessa ao conjunto de uma coletividade. 

Não podemos deixar de afirmar que, de maneira mais simples, que o território 

é concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais 

material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de 

ordem mais estritamente cultural (HAESBAERT, 2004).  

Ratzel apud Brito (2013), por sua vez destaca que o território é quem 

representa o equilíbrio entre população e os recursos disponíveis para o suprimento 

de suas necessidades, isto é, as condições de trabalho e existência de uma 

sociedade, essencial para formar um Estado forte sendo este sua testemunha visível 

e material. No seu entendimento “um povo decai quando sofre perdas territoriais. Ele 

pode decrescer em número, mas ainda assim manter o território no qual se concreta 

os recursos; mas se começa a perder uma parte do território, esse é sem dúvida o 

princípio da decadência futura” (RATZEL apud BRITO,2013). 

Haesbert (2013), destaca o poder como elemento central do conceito de 

território, percebendo-se como um espaço sobre o qual se exerce um domínio 

político, e como tal, um controle de acesso. Para este autor o poder é a perspectiva 

mais difundida em relação ao conceito de território, contudo, não apenas o poder 

tradicional, “poder político”, mas também o poder no sentido mais concreto, de 

dominação, quanto ao sentido mais simbólico, de apropriação. 

De acordo com Heicrich (2008), por mais que os processos em voga nos 

tragam inúmeras percepções inovadoras do fato territorial, eles se mantêm sobre o 

véu dessa compreensão – das relações abarcadas sob um domínio oriundo da 

posse ou demarcação do espaço – duas situações elementares aplicáveis a 

qualquer relação ou fato de natureza territorial: todo território contem uma 

demarcação e uma definição de uso ou prática. Todo território impõem-se por um 

limite e seu interior. 
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Como nos afirma Souza (2007):  

territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais 
diversas escalas, da mais acanhada (por ex., uma rua) à 
internacional (por ex. , a área formada pelo conjunto dos territórios 
dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte – 
OTAN); territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de 
escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, 
meses ou dias; territórios podem ter um caráter permanente, mas 
também podem ter uma existência periódica, cíclica. Não obstante 
essa riqueza de situações, não apenas o senso comum, mas 
também a maior parte literatura científica, tradicionalmente restringiu 
o conceito de território à sua forma grandiloquente e carregada de 
carga ideológica: “o território nacional”.   
 

Logo, os perímetros irrigados do município de Petrolândia se tornam territórios 

por conterem uma demarcação e uma definição de uso e ou prática (ver figura 4). 

Com a construção de hidrelétricas são criados novos territórios, ou seja, 

hidroterritórios que permeiam os reservatórios, as suas margens e o seu entorno. 

 

Figura 4- Exemplo de Perímetro irrigado no município de Petrolândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2013.  

Particularmente algumas hidrelétricas criam hidroterritórios que podem ser 

caracterizados como assentamentos e ou até novos municípios, com movimentos de 

população, e intentos de promoção de medidas compensatórias. 

Nesse contexto, o território é dotado de forças ambíguas de criação, (des) 

construção e reprodução, com o objetivo de atender ou resistir aos interesses do 

capital. E assim se estabelece uma luta de classe, de forças desiguais: dos que 

realizam a modernidade do consumo, onde as mercadorias estabelecem a 
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necessidade e o fetiche (o status de consumir água associada à posição social do 

consumidor), respondendo ao anseio de uma melhor condição que a anterior 

postulada. 

De acordo com Torres (2007), os hidroterritórios são territórios demarcados 

por gestões políticas e/ou culturais das águas, assumindo assim, o papel 

determinante em sua ocupação. 

O território é o conteúdo da relação e a relação mesma, com o seu-outro, que 

é ele mesmo (próprio). É um retorno a si mesmo, sem sair de si, na relação entre 

indivíduos que vivem, sentem, percebem, compreendem. O articular-se em redes é, 

por exemplo, contraditoriamente, um fracionamento e vice-versa; a conexão significa 

desconexão. O território vem-a-ser, acontece em sua unidade interna e externa, 

numa relação entre sujeitos historicamentes condicionados (SAQUET, 2015).  

Petrella (2013), afirma que desde os primórdios, a água sempre foi um dos 

reguladores sociais mais importantes. As estruturas das sociedades camponesas e 

das comunidades aldeãs, onde as condições de vida estão intimamente ligadas ao 

solo, eram organizadas ao redor da água. E, na grande maioria dos casos, mesmo 

quando era considerado um bem comum, a água tornava-se uma fonte de poder, 

tanto material quanto imaterial. Eram raros os casos em que todos os membros de 

uma comunidade estivessem em mesmo nível com relação à água; o acesso a ela 

quase sempre envolveu desigualdade. 

No nordeste brasileiro as regiões semiáridas sempre fizeram parte do cenário 

da paisagem e que durante décadas o problema de acesso à água tinha como 

justificativa principal o fator climático da região. Com a evolução da ciência e 

consequentemente o desenvolvimento de novas técnicas passou a existir 

possibilidades de extrair ou represar a água, então, o problema da falta de água 

passou a ser também de natureza política antrópica (BRITO, 2013). 

Dentre esses hidroterritórios em virtude dos usos econômicos e sociais, bem 

como interesses, verifica-se na escala do local, macro e meso, conflitos de 

interesses na distribuição e uso da água. 

No território, existe uma pluralidade de sujeitos, em relação recíproca, 

contraditória e de unidade entre si, no e com o lugar e com outros lugares e 

pessoas; identidades. Os elementos basilares do território, ou seja, as redes de 

circulação e comunicação, as relações de poder, as contradições e a identidade, 
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interligam-se, fundem-se uma nas outras numa trama relacional (multitemporal e 

multiescalar) indissociável. Os sujeitos interagem com a natureza exterior ao homem 

(SAQUET, 2015).  

O Nordeste é a região brasileira mais afetada pela escassez de água. A 

situação é mais insustentável para os mais de 8 milhões de habitantes do semiárido. 

Estudos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

revelam que as chances dos agricultores colherem boas safras são de três anos em 

dez na região. Em quatro anos, a produção cai muito e, em três, as perdas são 

quase totais. Nesses anos de secas mais intensas, o Produto Interno Bruto (PIB) 

agrícola da região sofre uma redução de 60%.  

A região Nordeste do Brasil tem grande parte do seu território localizado numa 

área de clima semiárido, cujas características físicas climáticas comprometem seus 

recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos. Além disso, a região 

apresenta o mais baixo percentual de água doce do país e uma grande 

irregularidade na distribuição espacial e temporal dos seus recursos hídricos. Soma-

se a essas características, sua formação geológica, com predominância de rochas 

cristalinas de baixa permeabilidade que compões o substrato de grande parte do seu 

território (BRITO, 2013).  

Para Garjulli (2003), o Estado brasileiro, em especial na região semiárida, tem 

longa tradição de intervenção de caráter centralizador e fragmentado no setor 

hídrico, pois as iniciativas sempre partiram de decisões governamentais de caráter 

unilateral e, não raro, para atender interesses pontuais, particulares ou setoriais, 

quer seja na construção de barragens, em projetos de irrigação, perfuração de 

poços ou construção de adutoras.  

A utilização de formas e mecanismos de gestão desses hidroterritórios está 

subordinada a uma constelação maior de interesses e determinações. Essas 

determinações reivindicam a indicação dos aspectos relacionados à gestão de 

bacias hidrográficas no plano nacional, e posteriormente no plano da bacia 

transfronteiriça do São Francisco. 

São muitos os hidroterritórios que podem ser identificados na bacia do São 

Francisco, neste trabalho será analisado o território da região semiárida do nordeste 

brasileiro, especialmente a mesorregião do São Francisco pernambucano, e dentre 

esse aquele mais atingido pela construção de uma hidrelétrica, ou seja, as usinas 
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hidrelétricas e os hidroterritórios. Especialmente serão analisados os hidroterritórios 

vinculados a este empreendimento no novo município (re) criado desde então, o 

município de Petrolândia. 

O território em si (...) não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável 

para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a partir do 

momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam 

(SANTOS, 2000).  

O velho é recriado no novo, num movimento concomitante de 

descontinuidade, de superações. A continuidade se dá na não mudança e na própria 

descontinuidade, que contém, em si, elementos do momento e da totalidade 

anteriores. Com isso, o velho não é suprimido, eliminado, mas superado, 

permanecendo, parcialmente no novo. É processo inerente ao movimento universal 

e à dinâmica territorial, histórica e geográfica (SAQUET, 2015).  

 Ainda de acordo com Raffestin (1993), (...) um espaço onde se projetou um 

trabalho, seja energia e informação e que, por consequência, revela relações 

marcadas pelo poder. (...) O território se apoia no espaço, mas não é espaço. É uma 

produção a partir do espaço, que se inscreve num campo de poder.  

Não há como negar de territórios descontínuos, também entendidos como 

territórios redes, conectados, sobretudo, por fluxos de informações e ações. Assim, 

os territórios rede não dependem de uma contiguidade física, mas dos espaços 

tecnológicos na comunicação, pois manifestam-se a partir do espaço virtual 

chamado  também de ciberespaço. Neste espaço surgem novos territórios imateriais 

assim como novas territorialidades. Antes da existência do ciberespaço, as 

territorialidades dos indivíduos encontravam-se limitadas as relações sociais 

estabelecidas nas áreas físicas que ocupavam “territorios zonas”. Com o advento de 

técnicas como o rádio, tv, telefone e internet, ampliam-se e complexificam-se as 

territorialidades de indivíduos e grupos sociais, em territórios zona, mas 

principalmente em territórios rede (SOUZA, 1995).  

O homem vive relações, a construção do território, interações e relações de 

poder; diferentes atividades cotidianas, que se revelam na construção de malhas, 

nós e redes, constituindo o território; manifesta-se em distintas escalas espaciais e 

sociais varia no tempo. “Eis que por que pensamos que a análise da territorialidade 
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só é possível pela apreensão das relações reais recolocadas no seu contexto sócio 

histórico e espaço-temporal” (RAFFESTIN, 1993).  

Espaço vital é a relação de equilíbrio entre a população e os recursos, 

mediada pela capacidade técnica. É a proporção do planeta necessária para a 

reprodução de uma dada comunidade. (...) O Estado movimenta-se a partir de 

interesses próprios, entre os quais destaca-se o ‘ apetite territorial’. Sua lógica 

intrínseca é garantir e aumentar o espaço vital (MORAES, 1990).  

Entre os desafios que se colocam para implementação da politica de gestão 

participativa dos recursos hídricos na região semiárida, está à herança cultural e 

politica de práticas clientelistas e conservadoras consolidadas na relação entre o 

Estado e a sociedade. Historicamente, as oligarquias rurais detiveram o controle dos 

órgãos de implementação das politicas de combate a seca e reforçaram, em suas 

intervenções, a vinculação da propriedade privada de terra e da água (GARJULLI, 

2003).  

O surgimento do Estado demandaria já um certo patrimônio cultural 

acumulado e teria por pressuposto a delimitação do território. Isto porque a defesa 

do ‘espaço vital’ da sociedade seria, segundo Ratzel, a causa e a função precípua 

de sua existência. Ele afirma que quando a sociedade se organiza para defender 

seu território, ela se transforma em Estado (MORAES, 1990).  

O território envolve sempre, ao mesmo tempo, mas em diferentes graus de 

correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, através de uma 

identidade territorial atribuída pelos grupos sociais (...) e uma dimensão mais 

concreta, de caráter politico-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como 

forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos (HAESBERT, 2004).  

Ao contrário dos recursos naturais internos, controlados por um único Estado, 

por um único ente soberano, os rios, as lagoas e os aquíferos internacionais são um 

tipo único de bem. Ainda que não sejam recursos naturais de natureza 

eminentemente pública que enseja um acesso irrestrito de todos os Estados, como o 

alto-mar, os recursos minerais do leito marinho profundo e o espaço, as águas 

transfronteiriças são bens coletivos que devem prover aproveitamento e utilização 

aos Estados que as compartilham de maneira equânime (OLIVEIRA, 2007).  

O capitalismo esta empenhado em promover hidroterritórios privados de 

forma que a sociedade reconheça a água como mercadoria. Com isso as 
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desigualdades são recriadas, pois, incluem uma nova visão de um elemento 

essencial a vida, que possui dimensões econômicas, politicas e sociais, assim como 

denota valores simbólicos presentes nas culturas e religiões, transformando em 

condição particular, que, pode excluir parte da humanidade de seu acesso (BRITO, 

2013).  

Como as alianças de poder entre as oligarquias do Nordeste e o poder central 

historicamente se fizeram através de alianças politicas, a água também passa a ser 

um assunto tecnicamente político. O paternalismo político no Nordeste ainda é 

notório, e no caso da água passa a ser assunto prioritário de poder e de informação 

(BRITO, 2013).  

No decorrer do trabalho serão apresentados dados que permitem sustentar a 

hipótese da necessidade de se trabalhar a segurança hídrica da bacia do São 

Francisco, para facilitar a análise de abordagem multiescalar do conjunto de conflitos 

de interesses partindo do nível mais próximo do sujeito e ou paisagem afetada.  
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1.3 As territorialidades sob a forma de gestão e geopolítica da água 

 

A gestão de águas é o conjunto de procedimentos organizados no sentido de 

solucionar os problemas referentes ao uso e controle dos recursos hídricos, com o 

objetivo de atender, dentro das limitações econômicas, ambientais e respeitando os 

princípios de justiça social, à demanda de água pela sociedade com a 

disponibilidade existente. Assim a gestão de águas requer planejamento, a 

administração e a regulamentação (CAMPOS, 2001).  

Nesse sentido, as bacias hidrográficas aplicadas como unidades territoriais e 

de gestão devem ser compreendidas de maneira que todos os elementos naturais e 

instâncias sociais se inter-relacionem como espaço geográfico, traduzidos em um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, de funções, 

forma e estrutura representadas por relações sociais que se apresentam como 

testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente 

(SANTOS, 2002). 

Convém ressaltar que, a diversidade de indicadores de estresse e escassez 

hídrica aliada à polêmica sobre o mínimo necessário de água para a produção da 

vida pode ter sido um dos fatores que levou ao tardio reconhecimento do direito à 

água pelos organismos internacionais (RIBEIRO, 2008).   

Nas bacias hidrográficas, comunidades se reúnem em atividades primárias, 

secundárias e terciárias, formando um conjunto de espaços geográficos utilizados 

para atender os anseios, desejos, e necessidades sociais que giram em torno da 

água e que reúne todas estas diversidades de atividades complexas (ASSIS, 2011). 

A água passou a ser reconhecida internacionalmente como uma substância 

que integra elementos imprescindíveis à reprodução da vida humana, ampliando a 

série de tratados que regulamentam o uso da água na ordem ambiental 

internacional. A universalização do acesso à água entrou na pauta internacional 

(RIBEIRO, 2008).  

Na análise e investigação das causas e efeitos dos impactos antrópicos no 

elemento natural água, se torna importante e necessário o aprofundamento e 

elaboração das projeções a curto prazo na utilização dos corpos hídricos e, nesse 
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sentido, dois fatores são importantes para entender a gestão das águas: o estudo 

das demandas hídricas e a disponibilidade satisfatória para as diferentes formas de 

usos (ASSIS, 2011). 

Neste contexto, dentre os vários elementos naturais que necessitam de uma 

gestão regulada esta a água, pelo motivo de que é um recurso natural renovável de 

quantidade limitada, fundamental para sobrevivência humana e do sistema como um 

todo, que ultrapassa as delimitações representadas pela conformação do terreno e 

regionalizações, ou algumas vezes um delimitador de terrenos, regiões e espaços 

de vivências, o que a torna um elemento de cobiça (OLIVEIRA, 2006). 

O Brasil é o maior detentor das bacias hidrográficas do mundo, mas toda essa 

abundância de água é distribuída de forma irregular gerando conflitos em diversas 

partes do mundo. Conforme afirma Assis (2011), não há como separar conflitos de 

crise de qualidade e quantidade de água, ambos são termos indissociáveis e estão 

relacionados com a lógica do capital. A água separada em bacias hidrográficas se 

agrupa em classes que podem ser utilizadas de acordo com o seu nível de 

segurança para consumo humano, econômico e dessedentação de animais. 

Os planos de gestão de bacias hidrográficas abordam diretamente o sistema 

hierárquico do planejamento e da geoestratégia das águas, notadamente, essa 

alusão é uma ramificação do estudo da gestão dos recursos naturais. 

Acompanhando estudos globais e suas aplicações, o Brasil tem procurado aprimorar 

e avançar na discussão da política pública para o meio ambiente, na busca de um 

arcabouço politico-institucional, que traduz planos de gestão para a esfera 

socioambiental (ASSIS, 2011). 

Na política ambiental brasileira existe uma série de leis, resoluções, diretrizes 

subordinadas aos planos de execução com cronograma, em alguns momentos 

complexos, como afirma Cavalcanti, 2005: 

No caso da gestão das águas, para melhor firmar na gestão dos 
recursos hídricos dados são preocupantes”. Em nível mundial, o total 
de água retirada na natureza para consumo humano cresceu nove 
vezes desde 1950. A reserva de água doce por pessoa caiu de 16,8 
mil metros cúbicos em 1950 para 7,3 mil metros cúbicos em 1998 e 
tende a baixar para 4,8 mil metros nos próximos anos. [...], porém 
tem havido iniciativas positivas em termos institucionais nos últimos 
10 anos. Visando criar um novo arcabouço legal para o 
gerenciamento adequado dos recursos hídricos no país. Tal 
processo culminou com a apresentação da lei das águas que 
estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos. O ponto mais 
básico dessa lei são os gerenciamentos por bacias hidrográficas e a 
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cobrança da água. No país vários comitês de bacia estão em 
funcionamento, e a cobrança da água para alguns usos (como o 
industrial) foi regulamentada em algumas bacias (OLIVEIRA apud, 
CAVALCANTI, 2005). 

No Brasil as bacias hidrográficas fazem parte de comitês que gerenciam 

essas bacias buscando discutir negociações, contradições e disputas, tendo como 

foco gerencial as discussões sobre a água o quem vem a interessar vários setores e 

dentre eles os detentores da agroindústria, empreendimentos imobiliários, redes 

hoteleiras, parques temáticos, entre outros. 

Os comitês das bacias hidrográficas se situam em territórios, ainda que 

parcialmente, em suas respectivas área de atuação, dos usuários das águas da 

bacia e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 

Os comitês das bacias devem ter um representante do Ministério das Relações 

Exteriores para tratar das bacias de rios fronteiriços ou transfronteiriços de gestão 

compartilhada. 

Na região semiárida do nordeste brasileiro a discussão do uso das águas é 

complexa, posto que, a região tem limitações quanto à disponibilidade hídrica. 

Diante disso, com longos períodos de seca e curtos espaços de tempo chuvoso a 

região tem duas estações definidas como seca e chuvosa as quais deixam os rios 

temporários ou intermitentes. Dessa forma, é imprescindível a participação ativa dos 

municípios nos Comitês de Bacias Hidrográficas, pois cabe a eles a competência 

administrativa comum que lhe é reservada, junto a União, aos Estados e ao Distrito 

Federal (Constituição Federal do Brasil, art. 23, VI apud ASSIS, 2011). 

As bacias hidrográficas no Brasil são respaldadas pela Lei Federal 9433/97 

que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (ver figura 5). Um dos seus fundamentos é o 

reconhecimento de que a bacia hidrográfica é a unidade básica de gestão. Ao 

mesmo tempo, considera como instrumento desta Política, os planos de recursos 

hídricos, que devem ser formulados para o País e por Estado, dando sustentação 

aos planos de bacia (BRAGA, 2009). 
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Figura 5- Matriz institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA, 2011 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos foi aprovado pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, trazendo diretrizes, metas e programas para assegurar o uso 

racional da água no Brasil até 2020. 

De acordo com Braga (2009), os planos nacionais de recursos hídricos são 

considerados de médio e longo prazos, devendo conter, no mínimo: 

- diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

- análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 

atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

- balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

-metas de racionamento de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

- medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a 

serem implantados, para o atendimento das metas previstas; 

- prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

- diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

- propostas para criação de áreas sujeitas a restrições de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos. 
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Ainda se tratando da PNRH a outorga de uso da água é um instrumento 

técnico da política sendo definida como ato administrativo de autorização, mediante 

o qual o poder público outorgante faculta ao outorgado o direito de uso do recurso 

hídrico por prazo determinado, nos termos e condições expressas no respectivo ato 

(BRAGA, 2009). 

Segundo ainda o autor, a outorga tem como objetivos o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à mesma. 

No âmbito federal a outorga é dada pela Agência Nacional de Águas (ANA), e nos 

estados pelos órgãos responsáveis pela execução da política de recursos hídricos. A 

outorga do direito de uso da água e o licenciamento ambiental guardam grande 

aproximação, podendo os procedimentos de requerimento pelo interessado e de 

emissão pelo poder público serem unificados, em benefício do usuário (BRAGA, 

2009). 

Outro instrumento de grande importância na gestão dos recursos hídricos é a 

cobrança pelo uso da água que tem por objetivo reconhecer a água como bem 

econômico, incentivar a racionalização do seu uso e obter recursos financeiros para 

o financiamento de ações previstas nos planos de bacia. 

Segundo os princípios que fazem parte da Lei 9433/97, deverão pagar pelo 

uso da água os usuários das atividades de saneamento, indústria, irrigação, 

dessedentação de animais e mineração. Ao mesmo tempo, deve-se entender que a 

cobrança decorre do uso de um recurso de valor econômico, não devendo ser 

considerado como imposto. A competência em estabelecer os critérios gerais para a 

cobrança é dos respectivos Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos 

(BRAGA, 2009). 

Outro grande importante instrumento para a gestão dos recursos hídricos é o 

enquadramento dos corpos de água que também está previsto na PNRH. Os usos 

previstos são para abastecimento público, irrigação, aquicultura, dessedentação de 

animais, recreação, navegação, harmonização paisagística e proteção às 

comunidades aquáticas. 

Ainda de acordo com a PNRH, o enquadramento visa assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram destinadas e diminuir 

os custos de combate à poluição hídrica, mediante ações preventivas permanentes. 
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Assim, os influentes não poderão conferir ao corpo receptor características em 

desacordo com o seu enquadramento (BRAGA, 2009). 

Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos constituem-se importantes 

ferramentas de gestão inseridos na categoria dos Instrumentos de Planejamento no 

qual também participam os Planos Diretores de Bacias, o Enquadramento de Corpos 

de Água em Classes de Usos Preponderantes, os Modelos Matemáticos de 

Simulação e os Programas de Economia e Uso Racional de Água, entre outros 

(ASSIS, 2011). 

A normatização da gestão da água em cada território é diversificada, e pode 

estar relacionada à cultura de um povo, quando uma comunidade em seu cotidiano 

expressa um conjunto de normas locais para administrar esse bem comum. Ou pode 

acontecer por interesse de um agente privado explorando e controlando e consumo 

de água, desprezando as demais necessidades da população. Em geral, esse 

agente possui um status privilegiado na hierarquia social, que expressa nas ações 

para controlar a água do território (BRITO, 2013). 

O controle do fornecimento de água como pressão política é uma das 

variáveis a ser ponderada no sistema internacional de gestão dos recursos hídricos. 

Os países detentores das nascentes estão em vantagem com os que seguem à 

jusante, pois, além de usarem como bem lhes aprouverem os recursos hídricos, 

podem regular o fornecimento dos demais (RIBEIRO, 2008).  

De acordo com Tucci (2000), foram recomendadas ações de âmbito local, 

nacional e internacional e quatro princípios que estabelecem a base do 

gerenciamento integrado de recursos hídricos:  

-a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para conservação da 

vida, a manutenção do desenvolvimento e do meio ambiente; 

-o desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos devem ser 

baseados em um ponto de vista participativo, envolvendo usuários, planejadores e 

políticos, em todos os níveis; 

-a mulher tem papel central na provisão, gerenciamento e defesa da água; e  

-a água tem um valor econômico em todos os seus usos competitivos, 

devendo ser reconhecida como um bem econômico.  

O cenário de escassez anunciada da água, a manterem-se os níveis de 

consumo, exige mudanças. É preciso alterar a visão sobre a água e seu uso. Em 
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vez de torná-la uma mercadoria, com preços definidos a partir de uma ética para 

acumulação de capital, é necessário reafirmar sua importância á sobrevivência 

humana e garantir seu acesso a todos (RIBEIRO, 2008).  

O modelo hegemônico atual acelera o uso de recursos naturais, em especial 

da água, gerando uma tensão muito grave. A reposição natural da base material vai 

ficar cada vez mais difícil. Teremos que produzir materiais para gerar matéria-prima, 

o que implicará em aumento energético e, principalmente, de água (RIBEIRO, 2008).  

Administrar situações conflituosas é uma tarefa difícil e necessária para que 

se construam os pressupostos básicos da gestão de recursos hídricos. Há uma 

complexidade em torno dos conflitos pelo uso da água, pois envolve relações de 

poderes desiguais (companhias de geração de energia elétrica x latifundiários x 

camponeses x índios x comunidades tradicionais x empresas x companhias de 

abastecimento de água) e todos devem ser contemplados, pelo menos em parte 

(BROCH, 2008).  

Essa diversidade de interesses relacionados ao uso da água, a sua 

distribuição desigual e o uso inadequado têm gerado conflitos e ameaçado a 

garantia desse recurso para as gerações presentes e futuras do país. A partir da 

construção e conciliação dos diferentes interesses que fazem uso da água é que se 

pode reverter o quadro dos conflitos gerados na disputa pela água nos diferentes 

territórios.  

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é um exemplo claro de uma bacia 

de múltiplos usos sua água disponível torna-se concorrente para atender as diversas 

demandas, ou seja, é uma bacia onde os vários usos da água concorrem entre si 

(ver figura 6) 

Figura 6-Múltiplos usos da água na Bacia do São Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA, 2011 
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Nem sempre a quantidade ou a qualidade da água presentes são adequadas 

ou suficientes para atender às demandas dos diferentes usos. Nessas 

oportunidades, o conjunto complexo de usos e usuários pode gerar embates entre 

os interessados defendendo, cada qual, distintos pontos de vista sobre o uso da 

água. Pode-se, então, caracterizar um conflito (ANA, 2011).  

A divisão política da água indica que a soberania e o território são 

fundamentais na apropriação dos recursos hídricos. Sem eles, os gupos 

transnacionais não operariam no interior dos países (RIBEIRO, 2008).  

Logo, a gestão das águas no Brasil precisa ser analisada e discutida. As leis e 

instituições que lidam com a questão água precisam estar atentas tantos aos fatores 

naturais que envolvem esse recurso como também os fatores políticos que 

influenciam na gestão e consequentemente na qualidade, quantidade distribuição de 

água no planeta. 
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CAPÍTULO 2 

2. TRANSECTO DE UM RIO DETERMINANTE E DETERMINADO PELA 

HIDROPOLÍTICA 

 

2.1 Aspectos gerais do rio São Francisco 

 

O povoamento da bacia do São Francisco se procedeu no início da 

colonização, quando os portugueses, colonizadores, passaram a penetrar na área 

por ele banhada, à procura de minérios, de índios para escravizar e de campos de 

criação de gado bovino. Na verdade, o êxito da empresa colonial na costa de 

Pernambuco - a chamada Zona da Mata - e no Recôncavo baiano, provocou a 

demanda de braços e de animais de tração. A princípio a mão de obra utilizada para 

os trabalhos braçais, a indígena, conhecedora da região e a aclimatada, não estava 

acostumada ao trabalho continuo e sedentário, oferecendo resistência ao invasor 

que lhe roubava a terra e a liberdade. A carência de braços levou então o português 

a importar mão de obra africana, como escrava, e usa-la largamente nas fainas 

agrícolas. O fato, porém não fez desaparecer a escravidão indígena, a não ser no 

século XVIII, sendo o índio aldeado pelos missionários, sob coação, até o século XIX 

(ANDRADE, 1984).  

O rio São Francisco estende-se por aproximadamente 2.700 km, entre a 

nascente, localizada na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas 

em Minas Gerais e sua foz esta situada entre os estados de Alagoas e Sergipe, nas 

proximidades da cidade de Piaçabuçu em Alagoas. 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 (ver figura 7). Esta bacia corresponde à terceira bacia 

hidrográfica do Brasil com relação à área e é a única totalmente brasileira (ANA, 

2004). 
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Figura 7-Divisão fisiográfica da bacia  

 

 

Fonte: ANA, 2004 

 

O “Velho Chico” como também é conhecido, é um rio de planalto 

apresentando ao longo do seu caminho rumo à foz, grandes desníveis que formam 

cachoeiras e corredeiras utilizadas para a produção de energia hidrelétrica. O rio é 

muito utilizado, também, para irrigação, havendo a presença na mesorregião que 

tem o seu nome, de projetos de grande envergadura desenvolvidos por empresas 

onde são cultivados produtos hortifrutícolas destinados à exportação (ANDRADE, 

2011).  

Tratando-se de um rio de planalto, que corta, em grande parte do seu 

percurso, regiões onde domina um clima seco-semiárido e árido- e possuindo 

numerosas cachoeiras, utilizadas para a produção de energia hidrelétrica, alimenta 

numerosos projetos de agricultura irrigada, sendo ainda largamente utilizado pela 
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navegação, embora interrompida nos pontos em que apresenta cachoeiras e 

corredeiras. Sua bacia compreende uma área de cerca 670 000 km² e está povoada 

desde o século XVII (ANDRADE, 1984).  

As principais cidades localizadas no submédio do rio são: Juazeiro e Paulo 

Afonso na Bahia, e Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada em Pernambuco. No 

submédio São Francisco situam-se as represas de Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó 

e Itaparica.  

A ocupação humana da bacia hidrográfica do rio São Francisco ocorre em 

paralelo à história da formação territorial do Brasil, antes da “descoberta oficial” do 

país em 1500. Os primórdios da ocupação territorial ocorreram em períodos 

anteriores à chegada dos europeus ao Brasil. A bacia do rio São Francisco já era 

ocupada e utilizada por diversas nações indígenas (LIMA, 2013). 

O rio São Francisco tem um regime muito irregular, apesar de ser, na área por 

ele cortada, o único rio permanente, seu volume d’água oscila consideravelmente 

entre o inverno-estação seca no seu médio e alto curso e o verão-estação de 

chuvas. A irregularidade no regime do rio foi sendo corrigida pela construção de 

barragens como a de Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso e Xingó  (ver 

figura 8) (ANDRADE, 2011).  

 

Figura 8- Principais reservatórios da bacia 

Fonte: ANA, 2004 

 

No quadro a seguir é possível visualizar de forma emblemática a abrangência 

dos estados envolvidos pela bacia, a figura oferece a oportunidade de realizar a 

aproximação com a área objeto de estudo do presente trabalho. 
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Figura 9- Petrolândia no contexto da bacia do rio São Francisco 

 

Fonte: A autora, 2014 

 

No esquema acima é possível observar o compartilhamento das águas da 

bacia entre os Estados e também na Hidrelétrica Luiz Gonzaga (antigo reservatório 

de Itaparica). A construção desse reservatório seu deu por volta dos anos 70 e 80 

realizada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) que alegava em 

seus discursos o maior aproveitamento hidrelétrico da Bacia no fornecimento de 

energia para o país. A formação do reservatório inundou áreas dos Estados da 

Bahia e Pernambuco, num total de 10. 500 famílias desalojadas. Petrolândia foi um 

dos municípios inundado com a construção do reservatório de Itaparica onde teve 

sua população obrigada a se deslocar para uma nova área estranha e adversa. Os 

conflitos na área onde o reservatório foi construído foram constantes, as populações 

não estavam satisfeitas com o tipo de tratamento dado pela Chesf, indenizações e a 

mudança do local do município foram um dos fatores desses conflitos entre poder 

público e sociedade civil.  

As áreas dos perímetros irrigados no município de Petrolândia tiveram 

diversos usos, como lotes para irrigação (com a produção de vários alimentos, tais 

como: o coco, a melancia, entre outros), lotes de sequeiro (apenas para a criação de 

animais), entre outros. Os agricultores receberam lotes com diversas medições o 

que até hoje ainda gera conflito entre os agricultores e a Chesf. 
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A bacia hidrográfica do rio São Francisco está dividida em quatro regiões 

fisiografias: Alto, Médio, Submédio e baixo São Francisco (ANA, 2004). Importante 

característica desta bacia hidrográfica é que 57% de sua área encontra-se na 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, 2004). 

 

Figura 10 - Área semiárida da bacia 

 

Fonte: ANA, 2004 

O clima semiárido no interior da região Nordeste apresenta, em média, 

precipitação acumulada inferior a 600 mm ano. No norte da região, área que 

abrange a maior parte do semiárido, o período chuvoso ocorre entre os meses de 

fevereiro a maio. Este setor se destaca em virtude de nele ocorrerem as maiores 

secas. A estação seca ocorre, na maior parte da região, entre os meses de agosto e 

outubro. Utilizando-se como critério para avaliar a vulnerabilidade climática da região 

o percentual de dias com déficit hídrico (relação entre o número de dias com déficit 

hídrico e o número total de dias) para o período 1970-90 (sugere-se que o semiárido 

apresenta déficit hídrico em pelo menos 70% do ano).  
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Mais da metade da área da bacia esta inserida na região do Semiárido (57%), 

que se caracteriza por baixos níveis de precipitação e baixa disponibilidade hídrica. 

Embora os níveis de precipitação sejam reduzidos no semiárido, às 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, setor da economia bastante vulnerável as condições 

climáticas (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012). 

         É possível observar na figura abaixo como as condições do solo também 

influenciam nas diversas atividades agrícolas da região, principalmente nos 

perímetros irrigados do município de Petrolândia que apresentam solos com pouco 

potencial para irrigação e plantações.  

 

Figura 11- Áreas com potencial para irrigação no entorno do reservatório de Itaparica 

 

 

Fonte: 
https://www.ufpe.br/cgtg/SIMGEOIII/IIISIMGEO_CD/artigos/CartografiaeSIG/SIG/A_177.pdf 

 

 



49 
 

O submédio do rio São Francisco, região onde está localizada a área de 

estudo do presente trabalho, estende-se de Remanso – Bahia, até o município de 

Poço Redondo em Sergipe, 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). 

O Submédio do rio São Francisco foi ocupado pela pecuária, mas após a 

segunda metade do século XIX passou a utilizar a cultura do algodão. A agricultura 

irrigada passou a se destacar na região apenas a partir do final da década de1980.  

 

Figura 12- Subdivisões da bacia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.semarh.se.gov.br/ 

Segundo Carvalho, 2009 no Vale do Submédio São Francisco a agricultura 

irrigada foi crescendo, e, mais recentemente, as áreas no entorno de reservatório de 

produção de energia elétrica devido à expansão dos lotes fornecidos a população, a 

população foi remanejada para perímetros de irrigação, como forma de mitigar os 

impactos negativos, provocados pela construção de usinas hidrelétricas.  
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A primeira usina hidrelétrica construída pela Chesf foi Paulo Afonso I, a qual 

entrou em operação em 1955. Com ela, pela primeira vez, a referida empresa estatal 

usava a água do rio São Francisco para gerar energia elétrica destinada a atender a 

região Nordeste. A partir de então, entre as décadas 1960/1990 outras usinas 

também foram construídas: Paulo Afonso II, III e IV, Três Marias, Moxotó, 

Sobradinho, Itaparica e Xingó (ver figura 11). As usinas construídas pela Chesf 

tornaram-se responsáveis por fornecer mais de 90% da energia consumida na 

região Nordeste, assim como também deram também significativa contribuição para 

expansão dos grandes projetos de irrigação (BRITO, 2013). 
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Figura 13 – Principais usinas hidrelétricas da bacia  

Fonte: ANA, 2004 

A grande dimensão territorial da bacia do rio São Francisco, estimada 639.217 

km², motivou a sua divisão por regiões, para fins de planejamento e para facilitar a 

localização das suas muitas e diversas populações e ambiências naturais. A divisão 

se fez de acordo com o sentido do curso do rio e com a variação de altitudes 

(CBHSF, 2015). 

Entre os temas, sem exclusão de outros, merece maior atenção, e é central 

para o entendimento da dinâmica da sociedade semiárida nordestina brasileira é o 

que diz respeito à realidade hídrica. Durante séculos a insuficiência de água ou sua 

total escassez em determinados momentos, foi apontada como a grande 

responsável pelo atraso socioeconômico da região Nordeste do Brasil. Mesmo 
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assim, ainda que a questão da água possa ser utilizada de forma equivocada ou 

intencional para justificar a questão do “atraso” do semiárido, ou do Nordeste como 

um todo, entende-se que, para esta região, qualquer projeto de desenvolvimento 

perpassa primordialmente pela questão dos recursos hídricos, seja pelo viés 

econômico ou social (BRITO, 2013) 

Os problemas de natureza socioeconômica do Nordeste brasileiro originam-se 

da combinação de vários fatores e que historicamente se agregam a escassez de 

água. Nessa região a terra e a água sempre foram recurso mais ou menos 

disputado, conforme o lugar e o momento, a ponto de se levar ao questionamento de 

qual seria a principal dificuldade enfrentada pelos habitantes da região: a água ou a 

terra? (BRITO, 2013). 

A partir da instituição da lei 9433/97, que institui a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos no país, a bacia hidrográfica tornou-se a unidade territorial para a 

gestão das águas no Brasil. Para Tucci (2000), bacia hidrográfica se define como 

sendo uma área de captação natural de água de precipitação que faz convergir o 

escoamento para um único de saída. Ainda para o autor a bacia compõe-se de um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 

de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório.  

É sobre o território da bacia hidrográfica que se desenvolvem as atividades 

humanas. Todas as áreas urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem 

parte de alguma bacia hidrográfica. Pode-se dizer que, no seu exutório, estarão 

representados todos os processos que fazem parte do seu sistema. O que ali ocorre 

é consequência das formas de ocupação do território e da utilização das águas que 

para ali convergem (TUCCI, 2000). 

No caso do rio São Francisco, o registro não se da apenas na sua foz, que 

seria o ponto de menor altitude, mas, e principalmente em todo o seu curso 

apropriado por distintos usos em especial para irrigação e hidrelétricas. 

A diversidade de usos da água é uma forte característica da bacia, o que 

torna o conceito de usos múltiplos e concorrentes um fato concreto para a gestão 

dos recursos hídricos. Os principais usos encontrados são: hidroeletricidade, 

irrigação, navegação, indústria, abastecimento humano e animal, diluição de 

efluentes, pesca, turismo, lazer, manutenção dos ecossistemas e, em alguns 
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trechos, reservação para controle de cheias (ANA apud CENTRO DE GESTÃO E 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012). 

Se observarmos essas demandas quanto à natureza de sua utilização, 

poderemos destacar três possibilidades:  

• seu uso consuntivo: refere-se aos usos que retiram a água de sua fonte 

natural diminuindo suas disponibilidades quantitativas, espacial e temporalmente.  

• seu uso não-consuntivo: refere-se aos usos que retornam à fonte de 

suprimento, praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma 

modificação no seu padrão temporal de disponibilidade quantitativa.  

• seu uso local: refere-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água 

em sua fonte sem qualquer modificação relevante, temporal ou espacial, de 

disponibilidade quantitativa. Exemplos de USO CONSUNTIVO da água: a 

dessedentação de animais e o uso para fins domésticos, a agricultura, a pecuária, a 

irrigação, o arrefecimento de processos com geração de calor, a termoeletricidade e 

transporte hidráulico. Exemplos de USO NÃO-CONSUNTIVO da água: a navegação, 

a recreação.  

Os atuais usos consuntivos, caracterizados por não retornarem grande parte 

das vazões retiradas aos mananciais, correspondem a 10% das retiradas de água 

do país. No caso da irrigação, especificamente, 14% das retiradas do país são 

realizadas na BHRSF, onde esse uso predomina tanto em número de 

empreendimentos quanto em volumes captados (ver figura 12) (CENTRO DE 

GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012). 

Figura 14 - Vazões retiradas no uso da água 

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2012 
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No caso da região semiárida o fato do rio ter sua foz no oceano atlântico, lhe 

atribui um caráter distinto. Cruzando nesse movimento perpendicular em diferentes 

microrregiões, sertão agreste e litoral o rio se peculiariza ainda mais nos usos e 

conflitos de interesses. 

Especialmente na região objeto de estudo constata-se que a construção de 

hidrelétricas em especial nos anos 1980, resultou em uma exemplaridade de 

conflitos entre o aproveitamento dos recursos hídricos para agricultura irrigadas, em 

regiões do Submédio e Baixo São Francisco. 

Do ponto de vista social, o maior impacto provocado com a construção de 

hidrelétricas está na remoção de famílias que viviam à beira de rios ou na área 

alagada. Nem sempre é fácil promover o reassentamento da população, que perde 

os vínculos culturais de anos de vida com seus lugares de origem (RIBEIRO, 2008). 

Portanto, na importância da busca por soluções para os conflitos gerados a 

partir da construção de grandes empreendimentos e os múltiplos usos da água ao 

entorno de uma bacia, deve-se pensar de que forma a elaboração de estudos 

técnicos, financeiros, econômicos e socioambientais, podem ser alternativas, que 

resultem na priorização dos determinados usos da água e o envolvimento de todos 

que fazem parte desse corpo hídrico.  
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2.2 Conflitos político territorial no rio São Francisco 

 

Por ter dimensões continentais, a caracterização do espaço brasileiro e das 

bacias hidrográficas torna-se algo complexo devido as grandes diferenças naturais e 

culturais. No entanto, considerando que alguns rios servem de limites ou percorrem 

parte dos terrenos de dois ou mais Estados Federados, ou seja, não respeitam as 

fronteiras-territórios nacionais e intranacionais, lugares, propriedades fundiárias e 

espaços de vivência. Logo, se entende que os conflitos de uso da água no âmbito 

politico-territorial, não só acontecem em escala global, entre países e continentes, 

mas acontecem também na dimensão espacial local (OLIVEIRA, 2006). 

Os conflitos hídricos podem ser analisados segundo algumas características 

como: duração, partes envolvidas, área de abrangência, objeto, descrição, instância, 

instrumento legal, impacto ambiental e instituições e autores envolvidos. Contudo, 

somente poucos conflitos estão suficientemente documentados, de modo a 

possibilitar um gerenciamento que venha contribuir para uma negociação de conflito 

por acesso e uso da água mais eficiente (PINHEIRO, 2002). 

O Nordeste é uma porção do território brasileiro com cerca de um milhão e 

seiscentos mil quilômetros quadrados, onde viviam em 1980 mais de trinta milhões 

de habitantes. Ele é conhecido no exterior e nas áreas mais desenvolvidas do Brasil, 

como região superpovoada e a mais pobre do país, aquela onde ocorrem 

periodicamente grandes secas. Esta impressão, porém é superficial; o Nordeste 

possui uma vasta concentração de produtos que são distribuídos para todo território 

nacional. Entre esses produtos estão: o petróleo, a gipsita, o calcário, o ferro, o 

manganês, entre outros, e juntamente com esses produtos ainda participa da 

economia nacional e exporta: cacau, o açúcar da cana, o coco, o álcool, o fumo, o 

arroz, entre outros.   

Tratando ainda do semiárido Andrade (2011), afirma que na metade do século 

XX, a agricultura irrigada nas margens do São Francisco, de alguns dos seus 

afluentes e também no vale do Parnaíba passou a ter grande expansão. Os grandes 

lagos que se formaram como o de Sobradinho, expulsaram da beira-rio a população 

que aí vivia da pesca e da agricultura de vazante. Além disso, ainda segundo 

Andrade (2011), a construção de canais que desvia as águas do São Francisco para 

os da porção setentrional do Nordeste, tanto pelo baixo volume d’água deste rio, 
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como pela falta de conhecimento dos impactos é desaconselhável, pois diante dos 

impactos ocasionados com as construções das barragens a vulnerabilidade é fator 

constante nas comunidades atingidas. 

 

Figura 15 - Diagrama de Hidrelétricas do rio São Francisco  

 

Fonte: ANA, 2004 

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica mobilizou diversos segmentos 

da sociedade e a implantação desse grande empreendimento constituiu uma 

complexa rede de ações que se configuraram na atuação dos diversos atores, desde 

os mais proeminentes, aos executores do projeto e também as populações 

atingidas.  

O cotejar e analisar propostas e metas contidas nos planos governamentais 

da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), relativas ao reassentamento 

da população camponesa do Submédio São Francisco, revela as apresentações e 

questionamentos feitos por estes mesmos agentes e pelo Pólo Sindical dos 

Trabalhadores Rurais da Região, em reuniões conjuntas entre seus representantes, 

técnicos, lideranças e assessores (SCOTT, 2009).  

O papel do Estado na construção da barragem de Itaparica foi fundamental 

em muitas decisões, as ações do Estado em Itaparica apresentaram características 

que, em aspectos significativos, as distinguiram de experiências similares em outras 

localidades. O alto custo dos investimentos realizados - em 1987, mencionava-se 

algo em torno de 360 milhões de dólares destinados ao remanejamento das famílias 
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rurais residentes na área de inundação - o conteúdo do plano de reassentamento, 

bem como a forma como foi executado assinalam alterações marcantes no tipo de 

“política social” privilegiado pelo setor elétrico então (ARAÚJO, 1991).  

Diferentemente de outras localidades atingidas por barragens, foi em Itaparica 

que a intervenção do Estado, passou por alterações no que diz respeito ao processo 

de reassentamento da população atingida. De certa forma, os planos de 

desocupação e reassentamento disponibilizados para a região atingida buscaram 

incorporar as preocupações de cunho social, econômico e ambiental.  

O papel do Estado em situações conflituosas como a construção de grandes 

empreendimentos (as hidrelétricas) reproduz os conflitos já vivenciados por outras 

populações atingidas por barragens onde essas famílias tornam-se vitimadas pela 

inexorável necessidade de abandonar terras, casas, lavouras, trabalhos, estilos de 

vida e tradições por exigência das instituições promotoras do processo de 

construção dessas obras.  

Com a construção da barragem de Itaparica cerca de 830 km2 de terras férteis 

foram inundadas distribuídas entre os estados de Pernambuco e Bahia. As 

inundações ocorridas nesses dois estados atingiram um número aproximado de 

10.000 famílias que sofreram com a construção da barragem no período de 

desocupação da área.  

Vale salientar que os efeitos da instalação da hidrelétrica trouxeram diversas 

consequências para as populações atingidas daquela área, problemas relacionados 

a produção e aos meios de sobrevivência foram fatores impactantes no modo de 

vida e de toda a ligação que se constrói e se reproduz na convivência com o rio.  

Para Araújo (1991), discorre-se igualmente, sobre a “perda das referências 

culturais” moldados a partir da convivência com o rio. Assim se expressava a face 

negativa do remanejamento realizado; mas restringir todo o processo a esta imagem 

revela-se na prática, como o caminho mais curto para conclusões apressadas, 

fundadas na “visão catastrófica” e maniqueísta dos fenômenos enfocados. 

(ARAÚJO, 1991). 

A falta de propostas concretas para a população rural, e o temor de que 

ocorressem prejuízos irreparáveis, tal como aconteceu às famílias atingidas pela 

Hidrelétrica de Sobradinho, motivou o surgimento de um movimento de resistência 

pela defesa de suas reivindicações, chegando a ser reconhecido inclusive fora do 
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Brasil. Organizados no Pólo Sindical dos Trabalhadores Rurais do Submédio São 

Francisco, criado em 1979, os trabalhadores desenvolveram um processo 

permanente de mobilização, e com muita frequência, com grandes manifestações 

(PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, 2009).  

Todas essas mudanças nos arranjos territoriais implicam na redefinição da 

estrutura organizacional dos órgãos que lutam pelos atingidos por barragens através 

desses grandes empreendimentos. A luta da população atingida perpassa com 

grande intensidade nos diversos segmentos da sociedade na luta e busca por 

melhores condições para os reassentados.  

A conjunção dos impactos desses empreendimentos estatais configurou um 

processo histórico de desreferencialização territorial, consubstanciada na eliminação 

e criação de referenciais identitários de natureza econômica, politica, social e 

cultural. A implantação de Itaparica, sobretudo, provocou o caso de lideranças 

econômicas e politicas e trouxe à cena novos atores (PLANO TERRITORIAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, 2009).  

 O sentimento de perda decorrente da construção do reservatório de Itaparica 

tem como cerne esse sentido de autonomia: “Sei que coisa boa não vamos 

ver...porque viver aqui na beira do rio plantando de tudo, numa terra boa, sem estar 

sujeito a ninguém... (sitiante). Frequentemente é referida a indesejável perspectiva 

de ficar “sujeito” aos técnicos da Chesf, questão que tem como suposto 

experiências, de pessoas da região, nos perímetros públicos coordenados pela 

CODEVASF (FUNDAJ, 1987). 

Com a criação de projetos de grandes magnitudes como as hidrelétricas, fica 

a par do governo criar projetos que sejam capazes de sustentar uma população 

densa, é a de dar conta dessa diversidade sem prejudicar as famílias envolvidas. O 

movimento sindical em Petrolândia surgiu com uma dimensão política e se tornou 

mediador nas negociações entre a Chesf na luta pela terra e por melhores condições 

de vida da população atingida pela barragem de Itaparica.  

O acordo celebrado entre a Chesf e os trabalhadores rurais que ficaram 

acampados no canteiro de obras da barragem, na primeira semana de dezembro de 

1986, estabeleceu que a Chesf enquanto responsável pelas obras garantiria a 

assistência técnica, expansão rural e apoio à comercialização para todos os 

reassentados e, ainda, que garantiria a continuidade de participação ativa das 
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comunidades e das entidades sindicais em todas as fases do processo de 

reassentamento, mas o acordo não foi cumprido pela Chesf o que gerou conflitos 

que permanecem até os dias atuais.  

Diante desses aspectos, num país construído na apropriação de espaços, 

onde “governar é construir estradas”, a ideia da natureza como valor em si tem 

dificuldade de se enraizar nas práticas sociais. A contradição entre o padrão colonial 

de ocupação do solo e exploração dos recursos e a nova valoração dos fundos 

territoriais (e do patrimônio natural) subjacente à etapa contemporânea de 

globalização das relações econômicas, emerge como questão central para uma 

geografia preocupada com um projeto nacional socialmente justo e ambientalmente 

correto para o Brasil (MORAES, 2005).  

Em Itaparica, as práticas das classes ou segmentos com o objetivo de 

materializar interesses particulares, ao mesmo tempo em que se pautam pela 

natureza das ações da Chesf, enquanto órgão responsável pelo empreendimento 

provoca um reordenamento de metas e procedimentos adotados por aquele órgão, 

em decorrência do poder de pressão que tem se revelado, tanto nas manifestações 

públicas, como nas audiências de negociação.  

A mudança forçada que a população sofreu não pode ser comparada a 

nenhuma outra experiência pelo qual está população foi submetida no processo de 

captação de recursos energéticos pelo Estado.  

A Chesf procurou amenizar os prejuízos causados através de planos de 

relocação e por intermédio de argumentos que afirmam a necessidade de aumento 

da capacidade de gerar energia, como forma de viabilizar o desenvolvimento 

regional.   

Portanto, os conflitos por água surgem quando empreendimentos são 

instalados em um determinado território e esse espaço sofre mudanças no seu 

arranjo territorial, o que resulta da construção de uma barragem, de um perímetro 

irrigado, de canais de transposição, dentre outros. A construção de barragens são 

exemplos claros, de transformações territoriais que pode fortalecer ou enfraquecer 

determinados territórios, provocar desterritorialização ou criar novas territorialidades. 
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2.3 A crise hídrica no rio São Francisco 

 

O principal fator que agrava a escassez de água doce na Terra é seu uso na 

esfera privada de maneira irresponsável com fins de acumulação de capital. O uso 

privado da água se reflete nos diversos organismos multilaterais que se dedicam a 

acompanhar o acesso aos recursos hídricos no mundo. Eles trabalham sem a 

perspectiva de alterar o regime de acumulação ou mesmo de promover 

transformações sociais importantes. Eles simplesmente projetam cenários de uso da 

água respeitando indicadores atuais do modo de vida hegemônico (RIBEIRO, 

2008).   

O Nordeste brasileiro sempre conviveu com períodos de grande seca e 

juntamente com características sertanejas, o rio São Francisco atravessa boa parte 

das áreas secas do Nordeste. O bioma caantiga se desenvolve em solos arenosos e 

pedegrosos da região que se aproximam do rio nas proximidades do município de 

Petrolândia e Belém, na sua margem direita, no estado da Bahia, se observa o raso 

da Catarina, conhecido por ser uma das áreas mais secas e despovoadas do estado 

da Bahia.  

O nome "Itaparica" somente se firmou como rótulo todo inclusivo para a 

região ribeirinha de sete municípios desde Petrolândia/Glória até Belém/Chorrochó 

ao virar alvo do reservatório originalmente projetado em 716 milhas quadradas. No 

lado baiano, a montante (do leste ao oeste) inclui Glória, Rodelas e Chorrochó, e no 

lado pernambucano, na beira do rio no lado norte, inclui Petrolândia, Floresta, 

Itacaruba e Belém do São Francisco. O maior dinamismo demográfico se observava 

nos centros urbanos maiores de Petrolândia e Belém, enquanto os municípios com 

mais extensas áreas rurais contavam com taxas de crescimento menores, em alguns 

casos negativas. De 70 a 90% da população dependia diretamente de atividades 

agrícolas ou pastorais, menos em Petrolândia, onde predominavam as atividades 

urbanas. Tratava-se de uma população muito ativa, com uma taxa de desemprego 

reportada como de apenas 3% (SCOTT, 2009).  

 A usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga (antiga Itaparica) foi construída no vale do 

Submédio São Francisco, entre os municípios de Glória (BA) e Petrolândia (PE), a 

usina foi projetada para uma capacidade de geração de energia de 2.500 MW, 

estendendo o seu reservatório até a cidade de Belém de São Francisco (PE), 
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ocupando uma área de 834 km². Da área total do reservatório, 16.500 hectares de 

terras produtivas ficaram submersos (SAMPAIO et al, 2001). 

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 do rio São Francisco 

(CARVALHO, 2009). 

 

Figura 16-Construção da Hidrelétrica de Itaparica 

 

Fonte: Desconhecida 

 

Para o Programa das Nações Unidas e o Meio Ambiente a escassez de água 

ocorre quando o total de água dos lagos, rios e aquíferos não é adequado para 

satisfazer as demandas dos seres humanos e dos ecossistemas, resultando em uma 

crescente competição entre usuários de água (RIBEIRO, 2008).  
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O reservatório de Itaparica é o segundo maior reservatório construído pela 

Chesf com uma capacidade total de acumulação de 12 bilhões de m³.  Com a 

construção do reservatório foram atingidos quatro municípios de Pernambuco e três 

municípios da Bahia e desses quatro pernambucanos está o município de 

Petrolândia. O município de Petrolândia está entre os 10 municípios que mais 

arrecada impostos no estado de Pernambuco, é considerado o mais importante 

município do sertão do submédio São Francisco e está a uma distância de 430 km 

da capital pernambucana.  

O município teve sua sede deslocada em março de 1988, do sítio original para 

uma nova cidade construída a 10 km da original, as margens do Lago de Itaparica, 

em função da construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, atual hidrelétrica Luiz 

Gonzaga e a formação do Lago de Itaparica.  

O município de Petrolândia está localizado na mesorregião do São Francisco 

Pernambucano (ver figura 17), microrregião de Itaparica, Região de 

Desenvolvimento Sertão de 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 cantiga hiperxerófila (IBGE, 2015). 

 

Figura 17- O estado de Pernambuco e suas divisões 

 

 

Fonte: Condepe Fidem 
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Após a construção do reservatório alguns projetos de irrigação foram 

implantados como forma de mitigação e de devolver à população as bases para 

construir uma nova vida através dos perímetros irrigados como base econômica. 

Dentre esses projetos de irrigação estão os assentamentos de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes.  

O sistema Itaparica é formado por 10 perímetros irrigados em produção, 

sendo sete implantados em Pernambuco e três na Bahia. Destes, os projetos de 

irrigação de Itaparica que estão localizados a margem do reservatório, no estado de 

Pernambuco são: Barreiras, Apolônio Sales, Icó Mandantes e Manga de Baixo. Para 

a pesquisa foram escolhidos os projetos irrigados de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes. 

Diante de todo o contexto relacionado à bacia do São Francisco, diversos 

estudos apontam uma crise na água na bacia. Diversas razões são colocadas como 

consequências para a crise hídrica e escassez de água dentre elas está à política. 

Mas alguns desses problemas relacionados a escassez hídrica poderiam ser 

resolvidos através da utilização de técnicas conhecidas de estocagem e 

reaproveitamento da água.  

De acordo com a CBHSF em reuniões realizadas na ANA em 2013, o setor 

elétrico continuou recusando-se a assumir as responsabilidades pelos prejuízos 

causados pela redução da vazão do rio São Francisco, de 1.100 m³/s e a pagar 

pelos danos causados pela decisão. No encontro a representação técnica da Chesf 

apresentou seu segundo relatório mensal de acompanhamento dos efeitos da vazão 

reduzida do Velho Chico. No documento, exibido aos participantes da reunião, a 

Chesf se eximiu de qualquer responsabilidade pelos danos causados. O setor 

energético admitiu na época fragilidade em suportar grandes eventos como os que 

ocorreram da Copa das Confederações e Copa do Mundo.  

As múltiplas propriedades da água permitem os diversos usos pela espécie 

humana, resultando em uma das mais graves tensões ambientais atuais: a diferença 

entre o ritmo natural de reposição da água e o desenvolvimento da sociedade 

consumista de bens materiais. De um lado, conhecidas médias pluviométricas, que 

são mensuradas e redimensionadas a cada chuva. De outro, a crescente produção 

econômica. Uma oscilação importante na oferta de chuvas obriga a uma revisão de 
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metas de produção no campo e, cada vez mais, dificulta o abastecimento de 

alimentos e também de mercadorias nas cidades (RIBEIRO, 2008).  

No Brasil, as propostas de geração de energia através da construção de 

grandes reservatórios e hidrelétricas e os demais múltiplos usos da água foram 

motivos para a geração de conflitos que ainda hoje não foram resolvidos pelos 

órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos.  

Segundo Lopes e Santos apud Galvão e Bermann (2015), o volume útil de um 

reservatório de uma usina hidrelétrica pode ser entendido como o volume de 

armazenamento necessário para garantir uma vazão regularizada constante durante 

o período mais crítico de estiagem observado (ver figura 18). 

 

Figura 18-Volume útil de um reservatório 

 

Fonte: Lopes e Santos apud Galvão e Bermann (2015) 

O conflito geração de eletricidade versus usos múltiplos se ampliou na 

operação da UHE Luiz Gonzaga em razão da crise hídrica. A redução do nível de 

água prejudicou também as outras atividades econômicas como a piscicultura 

baseada na criação de tilápias em tanques-rede, a pesca artesanal, além de faltar 

água para a irrigação de plantações. 

A região do submédio São Francisco vem sofrendo uma das maiores secas 

das últimas décadas. Juntamente com a elevação do consumo da água pelas 

atividades produtivas (agricultura irrigada), a região ainda sofre com problemas de 

cunho humano, social e político, permanecendo a fome e sede em alguma de suas 
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áreas. Vale ressaltar que, muitos desses problemas são oriundos da má distribuição 

das terras e das águas da região somando-se também a ausência de infraestruturas 

de produção, insuficiência da assistência técnica, inadequação do crédito e ausência 

de programas educacionais.  

Na questão da água no uso agrícola na região Nordeste, os métodos 

utilizados para a irrigação são aspersão convencional (18%), pivô central (19%) e 

espalhamento superficial (56%), são considerados os mais usados no território 

brasileiro e, desse modo, o uso da água para produção agrícola é demasiadamente 

fora do controle de sustentabilidade nos dias onde o cuidado para resguardar o uso 

racional da água está em destaque (ASSIS, 2011). 

A bacia do São Francisco tem passado por uma das piores secas da história. 

Os impactos na produção agrícola, geração de energia e consumo humano tem 

provocado debates em todos os órgãos responsáveis. Estados como a Bahia e 

Pernambuco estão sofrendo problemas de grande magnitude por conta da escassez 

de água. 

Os dados da água renovável e de consumo anual de água deixam claro que 

não há falta de água do ponto de vista dos processos naturais que geram a oferta 

hídrica. Porém, ela é identificada quando a análise ocorre por país. Ou seja, a 

formação territorial é responsável pelo acesso à água. Além disso, mesmo sem água 

no território é possível conseguir esta substância por meios econômicos ou políticos, 

como a guerra. Isso permite afirmar que a falta de água não é um problema natural, 

mas político (RIBEIRO, 2008).  

No entanto, o quadro de distribuição e o uso da água no mundo gera 

preocupação. Muitos países ainda não reconhecem a falta desse recurso e, 

portanto, terão que enfrentar dificuldades para proverem suas necessidades hídricas 

nas próximas décadas se não conscientizarem sobre a importância desse recurso. 

Na região do Semiárido, parte dos afluentes do Médio e Submédio São 

Francisco apresentam regime de escoamento intermitente. Com o escoamento 

ocorrendo em apenas alguns períodos do ano, a dinâmica de transporte de materiais 

e de diluição de cargas nesses rios difere dos de escoamento perene. Muitas vezes, 

os rios intermitentes quando não secam completamente, fragmentam-se em trechos 

onde a velocidade é reduzida ou nula, comprometendo a qualidade da água, pois as 

baixas vazões diminuem a capacidade de diluição dos poluentes. Estas 
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características exigem cuidados especiais quanto à destinação de efluentes de 

modo que os mesmos não sejam a fonte alternativa de água potável em caso de 

escassez (ANA, 2004).  

Dessa forma, uma nova ética é necessária para enfrentar a escassez de 

recursos hídricos no futuro e para tratar este recurso como um componente 

fundamental dos ciclos do planeta Terra. Além desta nova ética que compreende 

uma visão mais ampla do recurso, que inclui valores estéticos e culturais, é 

necessário um conjunto de alterações conceituais na gestão, como a 

descentralização da gestão, implantando os comitês de bacias hidrográficas, 

desenvolvendo mecanismos de integração institucional e ampliando a capacidade 

preditiva do sistema (TUNDISI, 2003).  
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CAPÍTULO 3 

3 DISTRIBUIÇÃO POLÍTICA PELO ACESSO E USO DA ÁGUA NOS 

PERÍMETROS IRRIGADOS DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA – PE 

 

3.1 A análise de constelação e os conflitos pela água nos assentamentos de 

Apolônio Sales e Icó Mandantes 

 

Do mesmo modo que a denominação "Itaparica" foi uma realidade criada pela 

construção da barragem e reservatório, a dispersão daqueles que residiam na 

margem do Rio São Francisco extrapolou em muito os limites geográficos da área 

do reservatório. Foram levados a novas áreas a centenas de quilômetros de 

distância, aumentando significativamente a interferência do planejamento da Chesf 

para promover economias regionais e locais. A realidade social criada para a 

população reassentada tinha como foco a Chesf como promotor do que a sua 

campanha de relações públicas e comunicação social batizava de uma “Mudança 

para Melhor”. Assim, a Chesf administrava todas as fases, desde o planejamento 

antecipada, passando pela construção de agrovilas e pela relocalização das 

famílias, e pelos anos de espera desigual de instalação de equipamento de 

irrigação. Este tempo todo pagava uma “verba de manutenção temporária” (VMT) 

para compensar a perda da base de sustento até o reinício de colheita de produção 

nos novos lotes. Uma revisão das opções escolhidas pela população e da 

reconfiguração espacial e sociopolítica pós-barragem evidencia a direção que 

tomavam algumas das mudanças ocasionadas (SCOTT, 2009) 

Os perímetros de Irrigação do sistema Itaparica foram divididos logo após a 

construção do UHE Luiz Gonzaga, no município de Petrolândia foram distribuídos os 

assentamentos de Apolônio Sales, Icó Mandantes e Barreiras. 

 

A flexibilidade do esquema de reassentamentos permitiu o estabelecimento 

de pelo menos oito projetos específicos, geralmente de menor porte, nascidos de 

iniciativas diversas, bem como o estímulo do governo para a implantação de 
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piscigranjas em regiões absolutamente sem potencial agrícola suficiente para 

irrigação. Estes apenas absorviam 3,4% da população total e incluíram grupos que 

se destinaram a fazendas, um projeto especial antecipado para os granjeiros, novas 

áreas divididas para os indígenas Tuxá. Estes foram tratados com mais velocidade e 

atenção especial no processo. Os granjeiros conseguiram manterem-se unidos no 

projeto Apolônio Salles próximo à nova sede de Petrolândia, enquanto os Tuxá 

foram divididos em dois grupos, um próximo à sede de Rodelas, e outro a mais de 

mil quilômetros, em Ibotirama de Minas Gerais. Mais uma vez, o relatório 

INPSOFUNDAJ/CHESF (1988) oferece mais detalhes (SCOTT, 2009).  

     A predominância de residência dos habitantes nas áreas urbanas (ver figura 19) 

está relacionada à realocação de grande parte da população diretamente atingida 

pela construção do reservatório que escolheu a verba indenizatória da Chesf e as 

áreas urbanas como novo local de moradia e também por pessoas que foram 

direcionadas aos projetos de perímetros irrigados, porém tiveram a permanência 

inviabilizada por motivos como falta de água e solos impróprios para a agricultura 

(SCOTT, 2009).   

 

Figura 19-População total, por situação de domicilio entre 1970 e 2010; população urbana e 

rural entre 1970 e 2010 

 

  

Fonte: IBGE, 2010 
 

 

O foco desse trabalho está nos assentamentos de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes. Apolônio Sales situa-se no município de Petrolândia (PE), ao norte da 

UHE Luiz Gonzaga, na margem esquerda do rio São Francisco (ver figura 20). O 

centro geométrico do perímetro dista 4 km da cidade de Petrolândia (PE), 30 km de 
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Jatobá (PE), 66 km de Floresta (PE) e 70 km de Paulo Afonso (BA) - as maiores 

estruturas urbanas da região de influência do perímetro. A distância rodoviária do 

perímetro à capital do Estado, Recife, é de 450 km. O acesso ao perímetro faz-se 

através da BR 316 (trecho Inajá-Petrolândia Floresta) e BR 110 (trecho Paulo 

Afonso-Petrolândia-Ibimirim).  

O perímetro de irrigação Icó-Mandantes fica localizado na margem esquerda 

do reservatório nos municípios de Petrolândia e Floresta em Pernambuco. Está a 30 

km da sede de Petrolândia, a 35 km da sede de Floresta e a 470 km da cidade do 

Recife. Constituído por lotes de tamanhos diferenciados de acordo com a mão de 

obra familiar disponível no momento do cadastramento, abriga 650 famílias, com 

várias delas ocupando mais de um lote, instaladas em 16 agrovilas (CARVALHO, 

2009). 

 

Figura 20 - Localização dos perímetros irrigados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Innovate, 2013 

A distribuição da água dos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes se dá através da distribuição das águas vindas do rio São Francisco, 

através de bombas que foram instaladas pela Chesf nos reassentamentos desde a 

construção da barragem de Itaparica. A Chesf sempre foi responsável por 
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administrar a distribuição da água nos perímetros, passado alguns anos passou a 

responsabilidade para a CODEVASF que atualmente transferiu a responsabilidade 

para uma empresa de manutenção denominada Plena Consultoria. 

 

Figura 21- Tubulação que distribui a água para os perímetros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wilma Souza, 2015 

Durante a realização desse trabalho, alguns trabalhos de campo foram 

realizados no município de Petrolândia buscando identificar as relações de conflito 

pelo acesso e uso da água nos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes. 

Através da metodologia de análise de constelação que foi aplicada nas 

oficinas de trabalho do Projeto INNOVATE2 realizadas no ano de 2013 e idas a 

campo nos decorrentes anos (2014 e 2015) foi possível analisar de que forma se 

relacionam os diversos atores que fazem uso das águas do rio São Francisco. 

A análise de constelação é fundamental para identificar e harmonizar os 

desafios interdisciplinares dos usos múltiplos do reservatório de Itaparica. O objetivo 

principal da análise de constelação é identificar as constelações promissoras para 

um bom planejamento e gestão sustentável no semiárido, buscando compreender o 

papel dos diversos atores, redes, instituições entre outros (ver figura 22). 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 O projeto INNOVATE é uma parceria entre pesquisadores brasileiros e alemãs que buscam 

através de pesquisas científicas fazer um estudo sobre o uso sustentável  da terra e da água 
na bacia hidrográfica do rio São Francisco.   
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Figura 22- Elementos e relações da constelação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto INNOVATE 

Participaram das oficinas agricultores, pescadores, integrantes do poder 

público, lideranças locais, entres outros atores que fazem parte do município de 

Petrolândia e dos perímetros irrigados. Através da participação desses atores na 

análise de constelação foi possível identificar os principais conflitos pela água nos 

perímetros. 

Nas oficinas foram utilizadas constelações representando a gestão da terra e 

da água. O presente trabalho teve como foco a constelação da água para entender 

os principais conflitos. No esquema abaixo é possível observar como se analisa 

cada elemento da constelação e as fases de elaboração do método.  
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Figura 23-Etapas do procedimento de aplicação do método de Análise de Constelação.  

 

Fonte: 
https://qa.wocat.net/QA1_2.php?language=English&type=edit&doView=yes&approach_id=6
17 

 

Nas constelações da gestão da água, os atores participantes evidenciaram a 

falta de atuação da prefeitura na manutenção da infraestrutura dos perímetros 

irrigados, como esgotamento sanitário, estradas e segurança. 

Um dos principais conflitos apontados pelos participantes foi à deficiência nos 

sistemas de tubulação, manutenção e acesso à água tratada nos perímetros 

irrigados. De acordo com os relatos, a degradação ambiental do reservatório de 

Itaparica pode acarretar diversos problemas para a população e o comprometimento 

da qualidade da água. 

Dentre os demais conflitos no acesso e uso da água foram destacados a 

necessidade de monitoramento da qualidade da água, para que seja possível saber 

como anda a qualidade da água do reservatório. 

A ineficiência no fornecimento da água para os perímetros foi colocado como 

um dos conflitos relacionados a gestão da água, pois de acordo com os agricultores 
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existe má distribuição de água nos perímetros e um mal uso da água na agricultura 

por existir uma demanda no métodos de irrigação.  

 

Figura 24- Análise de Constelação da gestão da água 

 

Fonte: Projeto INNOVATE, 2013 

De acordo com a Plena empresa responsável manutenção e liberação da 

água nos perímetros um dos grandes problemas dos perímetros irrigados está na 

falta de campanhas educativas e programas educacionais que conscientizem a 

população em relação ao uso da água o que ocasiona um conflito entre os 

moradores e a própria Plena. Ainda de acordo com a Plena falta incentivo do 

governo federal e recursos financeiros para a melhoria da distribuição da água nos 

perímetros.  

A falta de chuvas na região provocou uma baixa na produção de energia o 

que diminuiu os royalties, antes se tinha uma vazão de 1300m³ hoje essa vazão já 

diminuiu para 900 m³.  

Nas oficinas realizadas pelo Projeto Innovate em 2013, se observou que os 

conflitos pela terra e pela água sempre existiram na região do submédio São 

Francisco. Os agricultores relataram que a agricultura é muito importante para todos 
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e que o acordo que a Chesf, CODEVASF e Hidrosondas (atual Plena) fez com os 

reassentados não foi cumprido e muitos agricultores ainda recebem a VMT.  

Os agricultores ainda relataram que desde a instalação da Hidrosondas na 

região os problemas de bombeamento e encanação não foram solucionados, dentre 

os problemas relatados estão: os serviços prestados de péssima qualidade, muito 

lodo na água, tubulação sem manutenção e desperdício de água.  

Dos muitos problemas que geram conflitos pelo uso da água no rio São 

Francisco está à contaminação de algumas partes do rio, muitas comunidades 

recebem a água através de carros pipas e das estações de bombeamento e a água 

que chega para os moradores beber não é tratada ocasionando problemas de saúde 

como a diarreia e em alguns casos mortes de peixes.   

De acordo com Abers (2010), a água deve ser pensada como recurso 

econômico, bem ambiental e social e ser assunto de importância para a sociedade 

inteira. A gestão da água deve ser entendida não apenas como assunto “técnico”, 

mas também político, já que as soluções para a maioria dos conflitos sobre como a 

água deve ser usada envolve tomar decisões sobre prioridades nas quais alguns 

grupos e interesses podem ganhar e perder.  

Nas atividades de campo e na realização das oficinas sobre a análise de 

constelação o que se observou foi um conflito tanto no lado dos reassentados como 

no lado das instituições que estão responsáveis pela gestão das águas do São 

Francisco na região do submédio São Francisco. De um lado os reassentados 

acusam as instituições de não cumprirem com o papel dado a elas e de outro as 

instituições acusam os reassentados de não terem consciência da gravidade dos 

problemas relacionados a água e o mal uso da água pelos reassentados.  

Mas para que esses conflitos sejam amenizados a fim de realizar uma visão 

descentralizada e participativa de gestão de água, é necessário criar novos espaços 

decisórios em nível de bacia hidrográfica, com a participação de uma multiplicidade 

de atores sociais representando interesses e perspectivas em torno desse recurso 

fundamental, utilizado não apenas para saneamento básico, mas também por 

indústria, agricultores, hidrelétricas, outros usos humanos e pela natureza em si 

(ABERS, 2010).  

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em um dos seus 

discursos afirmou que “a Codevasf recebeu milhões e milhões da Chesf para dar 



75 
 

assistência que não existe. O que a gente vê é um projeto sucateado, e quando a 

gente procura a Chesf, ela diz que pagou para a Codevasf. Quando a gente procura 

a Codevasf, ela diz que pagou a Hidrosondas. Quando a gente procura a 

Hidrosondas, ela diz que não recebeu o dinheiro. E com isso eles ficam no jogo do 

gato e rato”.  

Desse modo, a mobilização civil, do setor privado, das universidades e de 

outros atores não estatais é fundamental para que uma nova concepção de gestão 

de água seja transformada em realidade. Logo, tal mobilização sempre terá 

resultados limitados, se o Estado não assumir sua responsabilidade para a 

implementação de uma política verdadeira de gestão (ABERS, 2010).  

A modernização que se procura implantar nos territórios rurais pode ser 

entendido como uma tentativa de transformar relações sociais consideradas não 

modernas, e o meio encontrado para colocar em prática este objetivo é a 

transformação das institucionalidades (BURITY, 2010).  
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3.2 Distribuição natural e política da água e o uso da água nos assentamentos 

de Apolônio Sales e Icó Mandantes 

 

No planeta existe uma grande quantidade de água doce e que se fosse 

distribuída de forma igualitária não existiria falta de água nas regiões do mundo. 

Mas, a distribuição de água é feita de forma desigual em diversas regiões do planeta 

onde alguns lugares tem uma grande abundância de água e outros com grande 

escassez. 

De acordo com Ribeiro (2010), uma distribuição desigual da água é causada 

por motivos alheios às sociedades, um conjunto de fatores, tais como a dinâmica 

climática, a vegetação, o relevo, o solo e a geologia, que afetam a quantidade 

disponível de água em determinada região. 

Dessa forma, significa dizer que além da má distribuição natural da água, 

algumas regiões do planeta convivem também com fatores políticos que determinam 

seu acesso ao recurso. 

Como se observa, em diversas regiões do mundo existe problemas com 

escassez de água, a falta de água tratada e de saneamento básico prejudicando as 

populações mais pobres, tornando a distribuição de água não apenas um problema 

de cunho natural, mas também político, econômico e social. 

Diante de todos esses aspectos percebe-se que os recursos hídricos estão 

mal distribuídos no planeta. Porém, segundo Ribeiro (2010), a má distribuição 

política desse recurso é o que traz problemas de escassez dentre outros problemas.  

A população dos perímetros irrigados de Apolônio Sales e Icó Mandantes foi 

reassentada pela Chesf logo após a construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. 

Os moradores da antiga cidade de Petrolândia foram realocados para uma nova 

cidade e também para os perímetros irrigados onde passaram a receber água da 

Chesf através de bombas fornecidas em cada um dos lotes fornecidos aos 

moradores. Grande parte desses reassentados tiveram na agricultura sua principal 

fonte de sobrevivência tirando seu sustento a partir do que é plantado nos seus 

lotes. 
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Os moradores desses lotes irrigados têm como fonte de abastecimento as 

águas do rio São Francisco situado no submédio São Francisco. A distribuição e a 

extração da água são controladas pela Chesf junto com uma empresa privada 

(Plena Consultoria) que realiza o fornecimento através de bombas durante todo o 

dia. Essas bombas são ligadas e desligadas por essa empresa. No gráfico abaixo se 

observa a quantidade de horas que a água é liberada nas residências dos 

moradores dos perímetros irrigados. Como se observa, existe uma grande variedade 

na distribuição da água e nota-se que boa parte dos moradores relatam as péssimas 

condições no abastecimento tanto nas residências como nas plantações dos 

perímetros.  

 

Figura 25- Quantidade de horas com água nas residências e plantações dos perímetros 

irrigados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Fonte: Grupo Nexus, 2015 
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O total de água disponível no rio São Francisco tem sofrido uma grande perda 

durante os últimos anos devido aos fatores climáticos da região como também os 

fatores econômicos e políticos. De acordo com informações do IPA (2015), com a 

crise hídrica que a região vem passando o lago construído para se fazer à usina 

hidrelétrica vai sofrer um colapso chegando ao seu volume morto prejudicando os 

agricultores no bombeamento de água o que pode acarretar um grande problema 

nas bombas que puxam a água até os lotes (ver figura 26). 

 

Figura 26- UHE de Itaparica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wilma Souza, abril, 2015 

 

Cronologicamente, a primeira das barragens, Itaparica, ainda mantém o 

carimbo autoritário dos tempos da ditadura militar (1964-1985) “desenvolvimentista” 

brasileira, cujos projetos contribuíram fortemente para o endividamento do país. 

Durante o planejamento, não houve discussão com a população sobre a sua 

conveniência. No entanto, quando se aproximava a data de fechamento das 

comportas, para criar o reservatório, a abertura democrática já se tinha firmado com 

a eleição do primeiro presidente civil do Brasil. (SCOTT, 2009). 

Em 2015 a Chesf repassou toda a operação e manutenção dos projetos 

irrigados para a Codevasf e por sua vez a Codevasf utiliza mão de obra terceirizada 

para estes fins. No município de Petrolândia quem realiza os trabalhos nos 

perímetros é a Plena Engenharia, responsável pelo bombeamento e manutenção do 

sistema de bombeamento.  
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Em entrevista realizada em setembro de 2015 na Secretaria de Meio 

Ambiente do município de Petrolândia verificou-se que existem projetos voltados 

para a conservação da água no semiárido. De acordo com o secretario:  

 “Existe o projeto de preservação ambiental. “Há 4 anos a gente fez uma 

doação, juntamente com a Embrapa-Petrolina, de mudas nativas da região. Para a 

gente reflorestar essa margem de beira de rio aqui do município. Que é um 

problema sério aqui. Que eu acho, que do Alto ao Baixo São Francisco tem esse 

problema, porque a beira de rio foi praticamente empossada por pessoas que 

chegaram ali e construíram Chácaras, Balneários... que foram desmatando essa 

margem de beira de rio, principalmente próximo a centros urbanos. A gente 

conseguiu de 20.000 ( vinte mil ) mudas,   doar 5.000 ( cinco mil ). Por quê? Porque 

a gente teve dificuldade em agricultores ribeirinhos, eles pegarem essas mudas por 

falta de interesse, certo? É tanto que a própria Chesf fez um projeto de doação de 

mudas, e pagava para o agricultor plantar. Pra você ver. Algo que ia beneficiar o 

produtor principalmente na questão ambiental e ele, se não tivesse esse incentivo de 

receber . Ele não tava nem aí. Aí esses foi um dos projetos de reflorestar que a 

gente fez. E quanto a questão da água, a gente tem projeto de dar utilização. 

Petrolândia é uma cidade saneada. Da Região de Desenvolvimento de Itaparica a 

única cidade que é saneada, é Petrolândia. O que é que acontece? A gente tem um 

projeto de reutilização dessa água. A gente trabalha com a produção de Manga. São 

12 ( doze ) famílias na reutilização dessa água do plantio. E agora estamos fazendo 

uma área de 2 hectares para reutilização também dessa água. Vai ser um grupo de 

mais 6 (seis) famílias”.  

Ainda de acordo com o secretário o que se tem feito em relação ao 

planejamento e gestão da água são:  

“Palestras justamente pra que esses 4 (quatro) perímetros Irrigados aqui do 

município, eles foram implantados no sistema de irrigação convencional por 

aspersão. Há um desperdício grande na utilização dessa água para a agricultura. 

Então hoje a eficiência da água seria na irrigação localizada. Então a gente já fez 

várias e várias reuniões com agricultores aí quanto à conscientização de modificar 

esse sistema de irrigação. Então vai gerar um custo ao produtor. O que é que 

acontece? A gente nessas reuniões fez uma parceria de levar as instituições 

financeiras pra que faça financiamento, pra que facilite a aquisição do produtor rural 
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a esse sistema de irrigação. Aì um exemplo, ele vai deixar tanto de desperdiçar água 

como também o gasto dele vai ser menor. Aí é nesse sentido que a gente trabalha”. 

Com relação a essas questões, Burity (2010), fala que ideias como 

participação social, concentração, emponderamento, capital social, sustentabilidade, 

autogestão, são transformados em crença coletiva sendo, portanto, intocáveis e 

inquestionáveis para aqueles que lhes dão significado social e político. São ideias 

que não procuram levar a uma exploração de recursos naturais e de geração de 

riquezas, mas a uma racionalização dos modos de vida através da instituição de 

normas e regras cada vez mais formais, complexas e abrangentes.  

Em relação a programas educacionais relacionados à gestão da água, nos 

perímetros irrigados ainda é muito precário, existindo apenas algumas palestras nas 

escolas. A prefeitura do município não tem fundos econômicos para promover, 

planejar e executar projetos ligados à gestão da água. No entanto, existe uma 

política municipal sendo desenvolvida para atenuar os possíveis problemas 

ambientais. Está em andamento à criação do Conselho de Meio Ambiente que serão 

compostas por 14 (quatorze) cidades: Afrânio, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, 

Dormentes, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Lagoa Grande, Orobó, Petrolândia, 

Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Tacaratu. No que tange a participação da 

sociedade civil, o conselho contará com a das associações, igreja, sindicato, colônia 

de pescadores, piscicultores, de criadores de animais, produtores rurais, entre 

outros.  

Dessa forma, a despolitização das instâncias públicas ligadas aos órgãos que 

tratam da questão ambiental, depreendendo-se da ideia supracitada, restringe uma 

participação coletiva qualitativa nas tomadas de decisão nos espaços públicos. Na 

medida em que esses espaços tornam-se manipuláveis, cria-se uma “democracia 

imagética” ou “democracia de proximidade”, como meio de forjar consensos. Ao 

mesmo tempo, a questão ambiental passa a ser encarada como um problema 

localizado (BURITY, 2010).  

3.3 Desafios na gestão do rio São Francisco e seu entorno 

 

A gestão dos recursos hídricos se constitui na atualidade como uma das 

prioridades fundamentais das politicas públicas em todo o mundo no intuito de 

compreender e identificar os desafios para a efetividade e eficácia da gestão das 
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águas. Como a gestão das águas tem caráter multidisciplinar e está atrelada com a 

melhoria do meio ambiente, a hidropolítica, torna-se fundamental na análise da 

gestão compartilhada das águas, já que considera a totalidade da bacia hidrográfica 

e os municípios que integram a bacia. 

No intuito de identificar os principais desafios na gestão das águas do Velho 

Chico, buscou-se analisar, a bacia como unidade regional de planejamento, porém 

pelas unidades municipais nela inserida, pois, por ser um ente federativo, o 

município tem autonomia para desenvolver o planejamento e fomentar políticas 

públicas no âmbito das águas. Além disso, pela problemática socioambiental dos 

rios ser materializada no plano municipal, e pelo município possuir membro do poder 

público envolvido no processo de gestão de bacias hidrográficas, optou-se pela sua 

compreensão.  

Com a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos pela lei 

9.433/97 diversos outros órgãos foram criados e implementados no que tange à 

governabilidade das águas entre a escala local e nacional. Dentre esses órgãos foi 

criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que teve por 

objetivo coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar administrativamente os 

conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos e  promover a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 

Com a criação do SNRH, outros órgãos passaram a integrar o SHRH onde 

vale destacar: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; a Agência Nacional de 

Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os 

Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, 

do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de 

recursos hídricos e Agências de água.  

Entretanto, considerando o rio São Francisco um rio federal, cabe ao Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco órgão vinculado ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos a responsabilidade para gestão da bacia. Nesse campo de 

atuação, existem múltiplos agentes, dentre eles participam o poder público, 

sociedade civil e empresas usuárias de água, que tem por finalidade realizar a 

gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia, na perspectiva 
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de proteger os seus mananciais e contribuir para o seu desenvolvimento. Dentre 

outros membros que fazem parte do CBHSF, encontram-se: a Agência Nacional de 

Águas – ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 

– AGB Peixe Vivo.  

Criada em 2010, a ANA é o órgão responsável pela coordenação da gestão 

compartilhada e integrada dos recursos hídricos no país. À ANA cabe disciplinar a 

implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de 

gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Dessa forma, seu 

espectro de regulação ultrapassa os limites das bacias hidrográficas com rios de 

domínio da União, pois alcança aspectos institucionais relacionados à regulação dos 

recursos hídricos no âmbito nacional garantindo o seu uso sustentável, evitando 

a poluição e o desperdício.  

Por sua vez, a AGB Peixe Vivo, uma agência de bacia, escolhida em 

processo seletivo público, conforme estabelece a legislação, é uma associação civil, 

pessoa jurídica de direito privado, criada em 2006 para exercer as funções de 

Agência de Bacia. AGB Peixe Vivo passou a operar como braço executivo do 

Comitê desde 2010, utilizando os recursos originários da cobrança pelo uso da água 

do rio para implementar as ações do CBHSF.  

De acordo com a AGB, no diz respeito à gestão das águas, o órgão ressalva 

que:  

A AGB – Peixe Vivo tem como finalidade prestar o apoio 
técnico-operativo à gestão dos recursos hídricos das bacias 
hidrográficas a ela integradas, mediante o planejamento, a 
execução e o acompanhamento de ações, programas, projetos, 
pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, 
deliberados e determinados por cada Comitê de Bacia ou pelos 
Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais ou Federais.   

 

De acordo com diretor técnico da AGB Peixe Vivo, como ele mesmo 

reconhece, trabalha com desafios. O principal é justamente o acompanhamento dos 

22 projetos iniciais aprovados pelo CBHSF com o objetivo de contribuir para 

melhoria da qualidade e quantidade das águas do rio São Francisco.  

Para ele, a participação da sociedade é fundamental para o sucesso de um 

determinado projeto. Ainda de acordo com ele o mais desafiador é ter uma gestão 

compartilhada entre o governo (nas suas três esferas), a sociedade civil organizada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
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e os usuários das águas. Conforme explica, uma intervenção no curso das águas do 

Velho Chico, por mínima que seja afeta a todos os envolvidos e, inevitavelmente, 

gera conflitos. “Embora todos sejam a favor dos bens naturais, há contradições 

como cada um percebe a sua necessidade. O ideal é fazer com que tudo isso 

chegue a um consenso”, afirma ele.  

Todos esses órgãos federais têm por objetivo o planejamento, a preservação, 

e a gestão das águas do Velho Chico. Tanto o CBHSF, a ANA e a AGB Peixe Vivo 

vêm desenvolvendo pesquisas e fazendo relatórios no intuito de mitigar os 

problemas relacionados às águas do São Francisco, mas a realidade precisa ser 

transformada, pois ainda existem muitos conflitos pelo uso das águas franciscanas, 

sobretudo em decorrência do crescimento econômico e do aumento das populações 

da bacia propriamente dita e das bacias a ela fronteiriças. 

 Além dos membros que fazem parte do CBHSF, existem também as 

Câmaras Consultivas Regionais – CCRs divididas de acordo com as divisões 

fisiográficas da bacia, as Câmaras Técnicas – CTs também fazem parte do CBHSF 

e são responsáveis por examinam matérias específicas, de cunho técnico-científico 

e institucional, para subsidiar a tomada de decisões do plenário.  

A CCR que atua no município de Petrolândia é a CCR do Submédio São 

Francisco onde busca atuar na promoção da articulação dos comitês de bacias dos 

rios afluentes com o CBHSF, fortalecendo a participação desses entes colegiados, a 

partir da identificação das principais demandas regionais. A AGB Peixe Vivo, apoia 

diretamente o desenvolvimento das atividades da Câmara do Submédio, 

principalmente através da sub-sede regional. 

Com a instalação da barragem de Itaparica para geração de energia impactos 

de grandes proporções afetaram o meio ambiente causando o assoreamento do leito 

do rio e em alguns percursos prejudicou a navegabilidade do rio. Nesse contexto, a 

CCR do Submédio atua para promover o debate e as articulações necessárias à 

gestão dos conflitos relacionados ao uso da água naquela região.  

Em 2013, ocorreram mudanças na gestão da CBHSF e todos os integrantes 

das CCRs tiveram que se adaptarem as novas mudanças e deram início aos novos 

desafios e planos de trabalho. Na CCR do Submédio São Francisco, o coordenador 
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da câmara ressaltou a importância do diálogo entre os comitês dos afluentes do São 

Francisco. Para ele, é preciso buscar o diálogo com a sociedade civil e usuários das 

águas do manancial e conhecer as demandas. Ele afirma que:  

“Minha perspectiva é envolver todos os atores interessados no São 
Francisco para que possam assumir a responsabilidade do debate e 
prática sobre o uso múltiplo gestão das águas no âmbito das 
discussões de educação ambiental”  

Quando partimos para a análise local da gestão das águas do São Francisco 

no município de Petrolândia observamos que com a construção da barragem gerou 

muitos conflitos pelo acesso e uso da água. O órgão gestor da construção e 

operacionalidade da barragem foi a Chesf que ainda hoje operacionaliza as águas 

da hidrelétrica.  

A Chesf uma empresa do governo federal ligada ao sistema Eletrobrás 

começou a funcionar em meados do século XX utilizando as águas do São 

Francisco como força motriz para a geração e transmissão de energia elétrica. A 

empresa ficou responsável por realocar as famílias que foram atingidas pela 

construção da barragem de Itaparica. De acordo com dados da Chesf, quatro 

municípios de Pernambuco e três municípios da Bahia foram atingidos pela 

barragem, dentre os municípios de Pernambuco damos ênfase ao município de 

Petrolândia foco principal da pesquisa.  

Outro órgão importante que faz parte da conjuntura da gestão das águas do 

Velho Chico no município de Petrolândia e também nos perímetros irrigados é a 

CODEVASF. Antes da sua criação existiam a Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF), criada pela Lei nº 541 de 15 de dezembro de 1948 e também a 

Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale) criada, em 28 de fevereiro de 

1967, pelo Decreto-Lei nº 292.  

Em 1974, substituindo a Suvale, é criada a Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), instituída pela Lei nº 6.088 

que tem como objetivo promover o desenvolvimento da região utilizando os recursos 

hídricos com ênfase na irrigação. 

A CODEVASF atua em diversas áreas de bacias do território nacional 

incluindo a bacia do rio São Francisco e de acordo com a instituição eles visam à 
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geração de emprego e renda, à redução dos fluxos migratórios e dos efeitos 

econômicos e sociais decorrentes de secas e inundações e, ainda, à preservação 

dos recursos naturais dessas bacias hidrográficas, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida dos habitantes das regiões. 

No entanto, mesmo com todas essas perspectivas de geração de energia, 

crescimento econômico, preservação dos recursos naturais colocados por essas 

instituições, às relações entre as instituições e os agricultores dos perímetros é 

critica e conflituosa.  A Chesf passou toda a administração dos perímetros para a 

CODEVASF com o intuito de não mais se responsabilizar e nem administrar os 

perímetros irrigados do município de Petrolândia. Dessa forma, existe um 

desconforto por parte dos agricultores onde eles alegam que a Chesf quer “fugir” do 

acordo acertado desde o inicio da construção da barragem de Itaparica.  

Atualmente a gestão dos perímetros irrigados é feita pela CODEVASF que 

atua junto com a Plena Engenharia na administração, operação e manutenção dos 

perímetros. Desta forma, na prática, esses órgãos não tem operado quase que de 

modo algum na gestão e hidropolítica, na teoria ele deveria atuar diretamente em 

todas as ações que envolvam usos e impactos sobre os corpos d’água da bacia. 

A gestão de um recurso hídrico consiste no que Löfler (2000), chama de 

“parceria de recurso comum”. Isto porque, conforme Campos e Fracalanza (2010), o 

êxito de uma política pública depende da capacidade financeira, instrumental e 

operacional do estado e, para tanto, é necessário construir espaços para negociação 

efetiva de tal política de forma a mobilizar os grupos para que a apoiem. Demais, no 

contexto da política das águas, é preciso também adotar um gerenciamento de 

recursos hídricos. Trata-se de um conjunto de ações que visam regular o uso, o 

controle e a proteção das águas, bem como avaliar a conformidade da situação 

corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela politica das águas.  

No entanto, a partir do que foi mostrado, constata-se que o diálogo entre 

todos os atores que fazem parte da bacia não vem ocorrendo como deveria, pois a 

relação entre as instituições e a sociedade vem ocorrendo de modo precário. De um 

lado instituições como o CBHSF, a Chesf, a CODEVASF responsabilizam o governo 

federal pela falta de investimentos nos setores de irrigação, do outro lado, os 
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agricultores culpam as instituições alegando que as mesmas não se planejam para 

melhorar a situação dos moradores dos perímetros e os problemas até hoje ainda 

não foram resolvidos, mesmo passados mais de vinte anos.  

Nessa perspectiva, Löfler (2000), indica que, neste modelo, é preciso 

desenvolver avaliações conjuntas dos resultados, o que pressupõe confiança entre 

as partes envolvidas e, inclusive, esta confiança deve ser desenvolvida entre 

diferentes níveis do governo. Para tal, o autor ressalta que é preciso focar nos 

resultados e haver responsabilidade por parte de todos.  

Diferentemente do que os trabalhadores dos perímetros irrigados alegam, o 

CBHSF afirma que o comitê é o fórum onde determinadas pessoas se reúnem para 

discutir sobre um tema de interesse comum – o uso da água disponível na bacia 

hidrográfica. “É um espaço democrático voltado para a discussão de questões como, 

por exemplo, os conflitos pelo uso da água, a situação ambiental da bacia, o 

planejamento das ações que lá serão desenvolvidas, entre outras”.  

Um dos membros da ANA, quando perguntado sobre a gestão das águas da 

bacia e a importância da presença do comitê, assevera que:  

O foco nessas grandes questões exigirá, por certo, uma forte 
articulação com organismos reguladores (a ANA, o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico e o Ibama, sobretudo) buscando 
integrá-los sempre aos debates no âmbito de suas instâncias 
internas. Dependendo do problema-chave, a presença de outras 
instâncias governamentais certamente será requerida, como é o caso 
dos ministérios da Integração, da Pesca, da Agricultura, dentre 
outros. Penso que tais articulações devem permitir consagrar a 
definição de regras e ações contundentes que permitam crer na 
construção de uma gestão integrada e sustentável dos recursos 
hídricos para os grandes, e também, para os pequenos usos das 
águas na bacia, afirma ele (Jornal CBHSF, dezembro, 2013, nº12).  

O que se constata é que não há cooperação entre os municípios e os órgãos 

gestores de toda a bacia e principalmente na parte do Submédio São Francisco. De 

acordo com Cataia (2013): 

A não cooperação é generalizada entre as municipalidades 
brasileiras, cada uma delas procurando resolver os seus problemas 
com os escalões dos estados e da União. Por isso a intervenção de 
uma instância exterior é crucial para, ao mesmo tempo, coordenar as 
unidades entre si e permitir que cada uma delas tenha acesso ao 
centro.  
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No entanto, para que esse processo seja revertido e exista cooperação entre os 

gestores e as municipalidades pertencentes a bacia, Pereira (2014), evidencia 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.  

 

Com a criação dos projetos de recuperação hidroambiental da bacia do São 

Francisco executadas pelo CBHSF acredita-se que irá acontecer uma melhoria na 

qualidade e quantidade das águas de importantes afluentes do rio. O comitê já 

finalizou 11 das 22 licitadas em toda bacia. Todas essas obras visam a proteção das 

cabeceiras, construção de barraginhas , elevar o nível de consciência ambiental de 

proprietários e produtores rurais, dentre outros. Mas na bacia do rio São Francisco a 

gestão compartilhada é algo que ainda está longe de ocorrer apesar dos esforços 

das instituições e membros que fazem parte da gestão da bacia. Acredita-se que 

com a execução dessas obras possa haver uma gestão compartilhada entre os 

municípios.  

Segundo as informações repassadas pela prefeitura do município de 

Petrolândia, responsável pelas ações de melhoria, infraestrutura e governança nos 

perímetros irrigados, ainda é muito pequena. Quase todos os repasses de verba são 

oriundos do governo federal pelo Fundo de Participação dos municípios ou pela 

Chesf. A atuação da sociedade civil na participação e transparência dessas verbas 

ainda é muito pequena não havendo um envolvimento da comunidade local. Desse 

modo, torna-se necessário uma maior transparência de como é repassado as verbas 

para o orçamento da prefeitura e quanto é repassado e que os proprietários e 

produtores dos perímetros tenham maiores esclarecimentos de como é utilizado 

essa verba, já que os mesmos não participam de nenhuma dessas decisões. Do que 

foi dito acima, já podem ser tiradas constatações importantes, no que toca aos 

desafios para efetividade e eficácia da gestão da bacia do rio São Francisco como 

também dos perímetros irrigados do município de Petrolândia:  

-atribuir mais responsabilidade aos municípios no processo de gestão das 

águas, acondicionando-os com recursos financeiros e capacidade técnica para 

exercê-la; exercê-la;  

-romper com a passividade e o particularismo que perpassa a hidropolítica, 
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por meio de pactos entre os municípios, para intervenções simultâneas no plano 

municipal, a fim de preconizar equidade quanto à quantidade e qualidade das águas;  

-inserir membros de todas as instituições públicas do município que 

desenvolvem trabalhos no âmbito das águas, tais como as secretarias, a Companhia 

Pernambucana de Saneamento e Água, para que o planejamento e as decisões 

envolvam agentes que forneçam conhecimentos especializados por meio da 

comunicação em conjunto;  

Portanto, torna-se necessário uma maior participação de todos os atores que 

fazem parte da bacia para o processo de gestão funcione com efetividade e eficácia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na história da humanidade, a água foi sempre vista como um elemento vital 

para sobrevivência e que nunca estaria escasso ou restrito. Com o desenvolvimento 

da sociedade e estudos científicos mais avançados sobre o tema, a água passou a 

estar presente em diversos debates e segmentos da sociedade, trazendo uma nova 

visão sobre este elemento escasso, restrito e desigualmente distribuído. A parte 

semiárida do Nordeste brasileiro sempre esteve presente em rede nacional como 

uma área de paisagens secas e uma economia atrasada. Esse contexto fez com que 

todos os problemas do semiárido se resumissem ao dilema da “seca”. Com o grande 

potencial energético observado na bacia hidrográfica do rio São Francisco, grandes 

empreendimentos foram cobiçados e assim surgiu a construção das grandes 

hidrelétricas no seu entorno.  

A pesquisa teve como foco principal entender de que forma acontecem os 

conflitos pela água no município de Petrolândia e através da hidropolítica entender 

como é feita a gestão das águas da bacia. Portanto, a investigação buscou contribuir 

com a reflexão acerca do tema hidropolítica e segurança hídrica de forma que foi 

possível haver uma maior discussão sobre gestão, atuação dos atores locais, o 

papel dos comitês e das câmaras consultivas regionais, entre outros.  

No decorrer da realização do estudo, constatou-se que mesmo com a criação 

dos perímetros irrigados que tiveram por objetivo transferir as populações atingidas 

pela barragem e gerar renda para população, observou-se que a população 

continuou insatisfeita com o que foi prometido e não cumprido pela Chesf. 

Problemas de infraestrutura, manutenção e uso da água ainda são recorrentes nos 

perímetros irrigados do município de Petrolândia. Mesmo decorridos mais de 20 

anos constatou-se que instituições como, por exemplo, a Chesf ainda prioriza a 

produção e geração de energia quando questionada sobre o tema água. Questões 

relacionadas ao meio ambiente continuam sendo negadas, quando a preocupação 

pela falta de água não está no mal que essa escassez vá trazer para o meio 

ambiente e sim que deixará de gerar energia.  

Portanto, diante das evidências observadas e constatadas durante a 

pesquisa, constata-se através da análise dos documentos e bibliografias utilizadas 

na pesquisa, que mesmo com a atuação da CODEVASF nos perímetros de Apolônio 
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Sales e Icó Mandantes ainda são precárias e não estão adequadas no que diz 

respeito às políticas públicas destinadas a agricultura irrigada. No âmbito da gestão 

e de como as políticas públicas de cada município atuam na melhoria dos 

perímetros percebe-se que não existe uma relação entre as esferas federais, 

municipais e estaduais desses municípios que possuem perímetros irrigados. Todos 

esses aspectos são geradores de conflitos entre os atores que atuam na bacia. A 

atuação da prefeitura é muito conflituosa entre os moradores dos perímetros, pois 

existe uma ineficiência da prefeitura nos assuntos relacionados aos perímetros onde 

a prefeitura não quer se responsabilizar pelas demandas desses perímetros.  

No âmbito dos conflitos pelo uso da água, percebeu-se que problemas com a 

qualidade da água, distribuição, manutenção das tubulações, preservação do 

habitat, utilização de técnicas para irrigação, ainda estão longe de serem resolvidos, 

já que responsabilidades que deveriam ser compartilhadas entre todas as esferas 

governamentais se concentram apenas em um determinado “setor” sem que aja a 

participação da sociedade civil o que ocasiona uma atuação ineficaz dos órgãos 

gestores. Assim, faz-se necessário a existência de espaços de decisão com a 

participação de todos os membros para que não aja uma fragilidade na gestão da 

bacia e dos perímetros.  

Na constatação da falta de manutenção das estações de bombeamento e das 

tubulações que fornecem água para os perímetros de Apolônio Sales e Icó 

Mandantes ressalta-se a importância da manutenção desses sistemas de 

bombeamento não só pelos órgãos gestores, mas também pelos os moradores dos 

perímetros. Desse modo, faz-se necessário por em prática um modelo de gestão 

que seja capaz de inserir representantes de todos os grupos que façam parte dos 

perímetros.  

A situação de conflito pelo uso da água nos perímetros irrigados de Apolônio 

Sales e Icó Mandantes ainda está muito longe de ser resolvida. Visto que, 

instituições como o CBHSF apenas utiliza-se do discurso e as ações são mal 

administrados e falta participação dos outros setores da sociedade. Quando se trata 

da inserção dos demais municípios que fazem parte da bacia do São Francisco, 

poucos são os órgãos que abrem espaço para que todos os estados discutam 

melhorias na bacia. Dessa forma, fica evidente a não colaboração dos municípios 

inseridos no processo do compartilhamento das águas do São Francisco.  
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Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, observa-se que a hidropolítica 

na bacia do rio São Francisco é marcada pela dispersão, desinteresse e interesses 

particulares e difusos dos municípios na gestão das águas da bacia, em que falta 

cooperação para conter a problemática, existindo mais situações conflituosas do que 

de colaboração. Torna-se necessário engajar os municípios para que haja 

efetividade e eficácia na hidropolítica para que desse modo os conflitos pela água 

sejam extintos e ajam mais motivos para a colaboração entre os municípios.  

Concluindo, pode-se afirmar que todos os grandes empreendimentos 

construídos ao longo da bacia transformaram o território, onde o rio foi o primeiro a 

ser afetado. Simultaneamente, é preciso que providências efetivas sejam tomadas 

na garantia da segurança hídrica da região semiárida e da população afetada pelos 

problemas de acesso a água. Para isso, é preciso ainda que todos os setores 

estejam envolvidos e lutem para assegurar igual distribuição de água, evitando 

assim o acesso restrito da água a determinados “senhores” para que não mais os 

conflitos cresçam em torno do acesso e uso da água.  
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 

 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Área de Concentração: Gestão e Políticas Ambientais 

 

 

 

PESQUISADOR: Wilma Gomes Souza 
ORIENTADOR: Profa. Dra. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes 

 
TÍTULO: ENTRE A ABUNDÂNCIA E A ESCASSEZ: A ÁGUA COMO ELEMENTO DE CONFLITO NOS 

PERÍMETROS IRRIGADOS DE PETROLÂNDIA NO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO – PE 
 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 

 
01.Sexo:  
 

01 ( ) Masculino   02 ( ) Feminino 
 
02.Qual a sua idade?____________  

 
03.Onde Reside? 
 

01 ( ) Espaço urbano                     02 ( ) Espaço rural 
 
04.Se no espaço urbano, onde?  

 
01 ( ) Quadra nº:_______;  02 ( ) Bairro Nova Esperança; 
 
03 ( ) Outro:_________________ 
 
05.Se no espaço rural, onde? 
 

01 ( ) Agrovila nº:_________; ( ) Bloco nº: _____________; 
 
03 ( ) Outro: _____________ 
 
06. Há cobrança de água na sua residência ou lote?   

 
01( ) Sim, como é feita?______________  02 ( ) Não 
 
07.Como ocorre a distribuição e cobrança da água?________________________ 

 
08. Como a água chega a sua casa ou perímetro? 

 
01 ( ) Reutilizada; 02 ( ) consumo doméstico; 03( ) consumo industrial; 04 ( ) consumo agrícola;  
05 ( ) outro:____________________ 
 
09. Há alguma orientação de como utilizar a água?  

 
01 ( ) Sim, qual?________________02( ) Não 
 
10. A água tratada é usada para: 
 

01 ( ) Beber; 02( ) tomar banho; 03( ) Cozinhar; 04( ) todas as atividades de casa 
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06 ( ) outro:________________________ 
 
11.Quanto tempo fica sem água na residência e nos perímetros? 

 
01( ) 1 dia; 02( ) mais de 3 dias; 03() 2 dias; 04() 1 semana; 05( ) 3 dias; 06( ) mais de 1 semana 
 
12.Se só você tivesse água armazenada em reservatório na sua casa: 

 
01( ) Dividiria com os vizinhos; 02( ) disponibilizava para o governo; 03( ) Doaria  04( ) 05 ( )Não doaria 
 
13. Você acredita que a água do rio São Francisco pode acabar? 

 
01 ( ) Sim  02 ( ) Não 
 
14.Como é realizado o abastecimento de água? 
 

01( ) Rede pública; 02( ) açude, rio; 03( ) Poço 04( ) cacimbas, cisternas 
05( ) Nascente   06( ) outro:________________ 
 
15.Usa água tratada?  

 
01 ( ) Sim                        02( ) não    
 
03( ) outro:________________________ 
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ANEXOS - REPORTAGENS REFERENTES À CRISE HÍDRICA NA BACIA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 
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