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INTRODUÇÃO 

A bacia do rio São Francisco, com 640.000 Km² de área, é dividida historicamente 

em quatro regiões fisiográficas: o Alto, que abrange o trecho que vai da nascente até 

Pirapora, em Minas Gerais; o Médio, que vai de Pirapora até a cidade de Remanso, na 

Bahia; o Sub-Médio que se estende de Remanso até Paulo Afonso, na Bahia; e o Baixo que 

vai de Paulo Afonso até a foz no oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas 

(figura 1). O Baixo São Francisco ocupa área de 30.377 km2, cerca de 5% da bacia, 

correspondendo à menor porção dentre suas regiões fisiográficas, abrangendo áreas dos 

estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 
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Figura 1 – Bacia do rio São Francisco.  

O Baixo São Francisco vem apresentando, nos últimos anos, um nível de 

degradação ambiental significativa, implicando na redução de atividades sócio-econômicas, 

anteriormente, mais dinâmicas. Este fato tem aumentado a cada dia a reclamação dos 

vários setores usuários do São Francisco, tais como: da irrigação, da piscicultura e do 

transporte, entre outros. Sem qualquer aprofundamento de maiores estudos, é fácil observar 

a exacerbação do passivo ambiental daquele patrimônio natural requerendo uma ação 

imediata das entidades constituídas, notadamente da sociedade que dele depende. 

O Baixo São Francisco é o receptáculo de todas as más ações ou intervenções 

pouco corretas, que ocorreram e ocorrem nas sub-bacias de montante. Estudos realizados, 

a exemplo dos hidrológicos, relatórios técnicos como o da Missão Francesa de 1957, o do 

“Bureau of Reclamation” e ainda o documento elaborado pelo hidrólogo Henrique Portugal 

que estudou os efeitos das marés na foz do rio São Francisco, na década de 1940. Todos 

eles prognosticaram efeitos negativos que poderiam ocorrer no Baixo São Francisco. Tais 

efeitos são resultantes das grandes estruturas hidráulicas, implantadas pelo Governo 

Federal, para a geração de energia. 
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É fato que, a construção dessas grandes estruturas, a partir de Três Marias, do lago 

de Sobradinho e de Itaparica e ainda do complexo Paulo Afonso e Xingó, promoveram uma 

drástica modificação do regime hidrológico do rio com perdas sensíveis da antiga 

potencialidade do Baixo São Francisco, o que foi caracterizado, no Primeiro Plano de 

Valorização do Vale do São Francisco, como a região de maior prosperidade, antevista 

graças à sua localização próxima ao oceano, à fonte de geração de energia e com franca 

navegabilidade, quando sabia-se que navios de pequena cabotagem e de pequeno calado 

adentravam o caminho fluvial sem nenhuma perda ou dificuldade de locomoção. 

Por outro lado, as ações governamentais empreendidas notadamente pela 

CODEVASF na região do Baixo São Francisco, com a implantação de perímetros irrigados 

não trouxeram os resultados almejados, limitando-se à irrigação das grandes várzeas com a 

monocultura do arroz, ficando mais de 70 pequenas e médias várzeas sem nenhum tipo de 

aproveitamento hidro-agrícola, além de não contemplar ações em outros setores da 

economia e sem uma preocupação primordial com a revitalização hidro-ambiental da bacia 

do rio São Francisco. 

Este estudo tem como objetivo analisar as transformações ocorridas nos dezesseis 

municípios selecionados, dentre os 28 municípios situados na Bacia do São Francisco em 

Sergipe, sendo utilizados os seguintes critérios: 

 13 municípios situados às margens do rio São Francisco e que foram ou estão sendo 

diretamente afetados pelo comportamento da vazão do rio. São eles: Canindé do 

São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, 

Canhoba, Amparo de São Francisco, Telha, Própria, Santana do São Francisco, 

Neópolis, Ilha das Flores e Brejo Grande; 

 03 municípios - Cedro de São João, Japoatã e Pacatuba - que dispõem áreas 

situadas nos Perímetros Irrigados implantados pela Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), no Baixo São Francisco 

Sergipano, respectivamente no Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume. 

Para efeito da avaliação da situação sócio-econômica dos 16 municípios 

selecionados no Baixo São Francisco Sergipano no período compreendido entre 1970 e 

2000, sendo escolhidas as seguintes variáveis: 

1. Variação relativa da População Total; 

2. Variação relativa da População Urbana; 

3. Variação relativa da População Rural; 
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4. Variação relativa do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ; 

5. Variação relativa do Índice de Longevidade; 

6. Variação relativa da Esperança de vida ao nascer; 

7. Variação relativa da taxa de alfabetização de adultos (15 anos ou mais); 

8. Variação relativa da taxa de mortalidade infantil/1000 nascidos vivos ; 

9. Variação relativa da Área Colhida de Arroz; 

10. Variação relativa da Produção de Arroz; 

11. Variação Relativa da Produtividade de Arroz; 

12. Variação Relativa do Efetivo de Bovinos; 

13. Variação Relativa da área ocupada com pastagens plantadas; 

14. Variação Relativa da área ocupada com lavouras; 

Com estes dados foi possível a elaboração de matrizes para a obtenção da análise 

de agrupamento possibilitando uma análise conjunta dos dados, observando a dinâmica 

presente na área. (Anexo 1) 

1. PRODUÇÃO DE ENERGIA E MUDANÇAS NO REGIME DO RIO 

O Baixo São Francisco desde a cachoeira de Paulo Afonso (BA) até Pão de 

Açúcar(AL) corre em um cânion. A partir de Pão de Açúcar, a declividade do rio diminui 

sensivelmente, a seção do rio se alarga, possuindo várzeas situadas às margens do rio que 

se beneficiavam das cheias provenientes do Alto e Médio São Francisco. 

As atividades agrícolas guardavam relação com o regime do rio. O calendário 

agrícola do arroz era estabelecido em função das cheias do rio São Francisco. Antes da 

chegada dessas cheias, geralmente entre dezembro e janeiro, as terras das várzeas eram 

preparadas. Nesse período, as águas inundavam as várzeas, aportando os sedimentos em 

suspensão que adubavam as terras. As sementeiras, instaladas nas partes mais elevadas, 

eram preparadas de maneira a fornecer as plantas necessárias ao transplantio. Este 

começava logo no início da estação das chuvas, em março, ocasião em que as águas das 

cheias diminuíam progressivamente, porém as chuvas de março a agosto asseguravam a 

continuidade do suprimento hídrico. As mais de 70 pequenas, médias e grandes várzeas 

beneficiavam-se das cheias, possibilitando assim a colheita de grandes safras de arroz e 

peixes em abundância. 
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O início da operação da barragem de Sobradinho, em 1978, para fins prioritários de 

geração de energia, promoveu a regularização da vazão do rio São Francisco em 2.060 

m³/s. A ausência de cheias impossibilitou o enchimento das lagoas marginais do Baixo São 

Francisco, as quais apresentam uma cota do leito superior aos níveis da água do rio com 

vazão regularizada, além de não contribuírem mais para a sua função ecológica de 

reprodução e berçário das espécies nativas do rio São Francisco. 

As várzeas deixaram de ser inundadas eliminando, assim, a tradicional rizicultura de 

vazante, originando a ação da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba, porém, limitada a implantação de perímetros irrigados nas 

grandes várzeas e a construção de estações de piscicultura. 

Os estudos desenvolvidos pelos subprojetos do Projeto GEF São Francisco 

diagnosticaram uma série de conseqüências na morfologia fluvial após a construção das 

barragens, as quais, em forma de cascatas desencadearam um processo de retenção dos 

sedimentos em seus reservatórios, fazendo com que as águas passassem a ter uma 

reduzida quantidade de sedimentos em suspensão. Além disso, a ausência de picos de 

altas vazões à jusante da Barragem de Xingó afetou o processo de transporte de 

sedimentos, pois era nestas ocasiões, que ocorria a lavagem do canal do rio, evitando o seu 

assoreamento. 

Por outro lado, o rio São Francisco antes da construção da Hidroelétrica de Xingó, 

apresentava uma pequena oscilação mensal dos níveis de água, gerando um lento fluxo 

entre o aqüífero marginal e a calha do rio, de maneira que suas barrancas, naturalmente, 

resistiam a este fluxo, durante o rebaixamento dos níveis das águas, sem sofrer nenhuma 

instabilidade. A oscilação horária dos níveis da água na calha fluvial, provocada pela 

oscilação do volume de água liberado pela Usina de Xingó, vem ocasionando erosão 

marginal. 

Em Sergipe, foram selecionadas duas áreas prioritárias: Várzeas Inundáveis e Bacia 

Leiteira. Esta área prioritária composta por 06 municípios, Canindé do São Francisco, Poço 

Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Gararu e Nossa Senhora da Glória, 

ficou relegada a um segundo plano. Por outro lado, a área prioritária das Várzeas 

Inundáveis, abrangendo 09 municípios de Sergipe (Propriá, Canhoba, Amparo do São 

Francisco, Telha, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Ilha das Flores), se 

constituiu no alvo prioritário da atuação da CODEVASF, notadamente, a partir da construção 

da barragem de Sobradinho e da Usina de Paulo Afonso IV, face a necessidade de atender 

a crescente demanda de energia da região Nordeste. 

A construção da barragem de Sobradinho e de obras hidrelétricas adicionais ao 

complexo Paulo Afonso produziu modificações substanciais no regime do Rio São 

 10895



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Francisco, aumentando o fluxo mínimo de 700 para 2.060m³/seg., com o ápice chegando a 

4.500 m³/seg, trazendo efeitos extremamente negativos ao sistema tradicional de agricultura 

de vazantes, das várzeas marginais localizadas à jusante da Cachoeira de Paulo Afonso. 

Esses reflexos se tornaram mais elevados em decorrência, sobretudo, da densidade 

habitacional dessas áreas, acrescida ainda à extrema pobreza. O Banco Mundial, ao 

financiar projetos de aproveitamento hidrelétrico de Sobradinho e do Complexo de Paulo 

Afonso, exigiu que o Governo Federal penalizasse a CHESF, em termos financeiros, para 

compensar os prejuízos sofridos pela população da margem do Baixo São Francisco. Como 

na ocasião, a SUVALE atuava no Vale do São Francisco, a CHESF repassou a incumbência 

da elaboração de projetos e de execução da obras demandadas pelo Banco Mundial, se 

comprometendo a repassar, 25 milhões de dólares para a execução das obras. 

Posteriormente, ficou acertado que o pagamento se faria através do fornecimento de 

energia elétrica para a CODEVASF, até que o consumo atingisse o valor da dívida. 

Considerando o avanço das obras das obras da Barragem de Sobradinho, foi 

elaborado o projeto de Emergência para o Baixo São Francisco, com o objetivo de 

estabelecer um sistema de diques ao longo do rio São Francisco (110Km) e 10 estações de 

bombeamento para restabelecer as condições de irrigação natural proporcionada pelo rio, 

antes da construção de Sobradinho. As várzeas passariam a ser verdadeiros “polders”, 

modificando totalmente a piscicultura, ensejando assim, ações para normalizar tal situação. 

Estimava-se uma diminuição de 12.000 hectares, sendo 5.000 hectares permanentemente 

inundados e 7.000 hectares por falta de inundação periódica. 

O grande custo da obras de proteção, comparativamente ao pequeno contingente 

populacional e aos benefícios econômicos, fez com que a SUVALE incluísse atividades de 

apoio à produção agrícola e dotação de infra-estrutura básica, com redistribuição das terras 

da área protegida. Em 1972, foi contratado um consórcio brasileiro-francês, para elaborar os 

estudos de viabilidade técnico-econômica de duas grandes várzeas do Baixo São Francisco: 

Propriá (SE) e Itiúba (AL) que, uma vez em operação se tornariam em Projeto Piloto com 

vistas ao aproveitamento das demais várzeas do Baixo São Francisco. As obras dos 

Projetos foram iniciadas em 1974, e rapidamente executadas, mas o Projeto Propriá, uma 

vez implantado, não pode ser colocado em funcionamento, pois ao se buscar a viabilidade 

econômica, procurou-se realizar projetos de baixo custo, resultando em falhas no 

levantamento das condições físicas da área objeto do Projeto, levando à erros de 

concepção, ocasionando problemas sérios de operação. 

Para atender ao compromisso de executar um Programa de combate aos efeitos 

negativos dos barramentos do rio, o governo brasileiro apresentou ao Banco Mundial um 

projeto para financiamento, prevendo a distribuição dos seus benefícios à população afetada 

e estabelecendo a premissa de uma distribuição de terras, em forma de lotes familiares, aos 
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agricultores. Em 1975, o BIRD aprovou um empréstimo de 23 milhões de dólares para a 

execução do projeto de emergência e de irrigação e drenagem de outras duas várzeas: 

Betume (SE) e Marituba (AL), se constituindo no Projeto São Francisco I, que tenha os 

seguintes objetivos: 

• Proteção contra enchentes de 13.500 hectares de várzeas, sendo 11.100 hectares 

nas grandes várzeas (Boacica, Cotinguiba, Pindoba, Brejo Grande, Marituba e 

Betume) e 2.400 hectares nas pequenas várzeas; 

• Estações de bombeamento para fins de irrigação e drenagem de 4.400 hectares de 

terras para arroz e 750 hectares para outros cultivos; 

• Compensar, ao menos parcialmente, o decréscimo de produção de peixes, como 

fonte de alimentação e renda, incluindo centro de produção de alevinos, uma 

incubadeira e 50 hectares de tanques de demonstração; tanques de produção, os 

quais incluiriam 150 hectares de tanques artificiais e tanques naturais, estimados em 

60 há nos lotes que utilizariam a água de drenagem dos campos de arroz 

(rizipiscicultura); 

• Elevação do nível de qualidade de aproximadamente 60 Km de estradas vicinais já 

existentes e a construção de 34 Km de novas estradas; 

• Instalação de um número limitado de componentes de infra-estrutura social nas vilas 

das áreas de Betume e Marituba; construção de um posto de saúde e um 

dispensário; instalação de sistemas de abastecimento de água para oito vilas; 

construção de 13 salas de aulas novas, destinadas ao 1º grau e melhoria do nível de 

algumas escolas já existentes; e construção de sistemas de eletrificação rural para 

atender 5.000 pessoas; 

• A renda média familiar dos agricultores envolvidos no projeto, seria de US$ 1.800 por 

ano, após seu desenvolvimento integral, num período estimado de 9 anos; e 

• Criação de 9.000 empregos durante o período de implantação das obras do projeto, 

18.000 empregos permanentes e, outros 4.800 seriam elevados de 60 HD/ano para 

o pleno emprego nas unidades familiares de produção. 

A CODEVASF não participou efetivamente na elaboração do Projeto São Francisco I, 

o que implicou em dificuldades na etapa de implantação do Projeto, mas permitiu que ela se 

preparasse para a preparação da segunda fase do Projeto de desenvolvimento rural 

integrado do Baixo São Francisco, que veio a se constituir no Projeto São Francisco II. 
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O Projeto SF II ampliava o desenvolvimento em mais quatro várzeas, sendo Boacica, 

em Alagoas, e Pindoba, Cotinguiba e Brejo Grande, em Sergipe, e mantinha os mesmos 

pressupostos básicos do SF I, mas acrescentava elementos com o intuito de suprir as 

deficiências apontadas na concepção e na execução do SF I. 

O Banco Mundial aprovou o empréstimo para o Projeto São Francisco II, em 1979, 

ampliando a concepção desenvolvimentista regional, tomando a irrigação como componente 

básico, com objetivos considerados de maior alcance, tais como: 

 Garantia da produção face ao controle de recursos hídricos; 

 Elevação da produtividade; 

 Aumento substancial do poder aquisitivo e da renda líquida da população; 

 Melhorias significativas no equipamento social: habitações, educação e saúde; 

 Promoção de melhorias das condições de infra-estrutura física e social; 

 Maior geração de empregos diretos e indiretos; 

 Maior geração de ICM- Imposto de Circulação de Mercadorias. 

Como o foco das intervenções foi direcionada para a Área prioritária das Várzeas 

Inundáveis, a CODEVASF no estado de Sergipe, vai restringir suas ações às principais 

várzeas a jusante da cidade de Amparo do São Francisco, ficando a cargo do DNOCS, 

SUDENE e Governo Estadual, a atuação nas demais áreas do Baixo São Francisco: dos 

7.184 Km² que integram essa região, menos de 2.000 Km² seriam alvo da atuação da 

CODEVASF. 

2. OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES NA AGRICULTURA 

Apesar da Área prioritária das Várzeas Inundáveis contemplar nove municípios de 

Sergipe, cinco deles não foram contemplados com os projetos São Francisco I e II: 

Canhoba, Amparo do São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes e Brejo Grande. 

Em 1984, a CODEVASF contava com 39 projetos de irrigação elaborados para o 

Baixo São Francisco Sergipano, contemplando uma superfície agrícola útil de 11.882 

hectares, dos quais 8.463 hectares nas grandes várzeas, com 04 projetos, 297 hectares nas 

médias várzeas, com 02 projetos e 3.122 hectares nas pequenas várzeas, com trinta e três 

projetos. Desses projetos, apenas sete estavam implantados, 03 nas grandes várzeas e 

quatro nas pequenas várzeas, sendo, porém, em 1986, suspensa a implantação dos demais 

projetos. Na realidade, os projetos das pequenas várzeas não passaram da fase de plano 

diretor, gerando expectativas, mas não proporcionando as condições para a sua efetiva 
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execução. Os projetos que foram desenvolvidos nas pequenas várzeas foram de iniciativa 

privada e se utilizavam basicamente da irrigação natural do rio. 

A CODEVASF implantou diretamente três dos quatro projetos previstos para as 

Grandes Várzeas: Propriá, Betume e Cotinguiba/Pindoba (Quadro 01). O Projeto da várzea 

de Brejo Grande não foi implantado, face às justificativas oficiais que a PETROBRAS já 

vinha desenvolvendo a exploração de petróleo naquela várzea; oficiosamente, segundo 

técnicos da CODEVASF, a causa principal do abandono do Projeto Brejo Grande foi o 

levantamento das condições geológicas da área, que evidenciaram a necessidade de 

grandes obras de fundação, o que implicaria em vultosos custos, inviabilizando a 

implantação do Projeto. 

Quadro 01 – Situação dos Perímetros Irrigados do Baixo São Francisco Sergipano 

Projeto Localização Construção /Operação Área, nº de lotes, 

Culturas 

Propriá Propriá 

Telha 

Cedro S. João 

1975 – início da 

operação, 

concluído 1979 

1.177 ha 

300 lotes com 4,0 ha 

Arroz, Peixes 

Cotinguiba/ 

Pindoba 

Própria 

Néopolis 

Japoatã 

1979 – inicio das obras 2.425 ha - 520 lotes 

1690 ha inundação – arroz 

732 ha aspersão – policultura 

Betume Néopolis 

Ilha das Flores 

Pacatuba 

1976 – inicio das obras 

1978 – Betume I- início 

da operação 

2.800 ha 

746 lotes com 4,0 ha de 

área - Arroz, peixe 

Fonte: CODEVASF, 4ª SR 

Para FONSECA (1988) a intervenção estatal na Bacia do São Francisco só recentemente se 

baseou em ações planejadas, pois, na época da Comissão do Vale do São Francisco se 

restringia as ações não integradas e desordenadas, agindo de forma esporádica apenas 

sobre as conseqüências e não sobre as causas do processo sócio-econômico. Essa fase se 

caracteriza pelo intervencionismo comum, com a adoção de medidas de emergenciais e 

assistencialistas, que beneficiavam uma minoria de privilegiados. As realizações mais 

importantes foram os estudos que possibilitaram um inicio do conhecimento científico da 

Bacia do São Francisco, permitindo que a SUVALE, atuasse de forma a promover 

realizações de caráter mais efetivo. 

No período da SUVALE, inicia-se uma fase de dirigismo estatal, tendo em vista que as 

suas ações se articulavam com uma política em nível nacional visando a promoção do 

desenvolvimento de áreas com potencialidades favoráveis ao retorno dos investimentos, 
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através da agricultura irrigada como a atividade impulsionadora do desenvolvimento da 

Bacia do São Francisco. Neste período, inicia-se a fase do planejamento propriamente dito, 

quando a intervenção começa a enfocar um conjunto de aspectos e elementos 

interrelacionados de forma a promover mudanças profundas no processo produtivo da 

região e, portanto, no processo social. Foram elaborados o Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do São Francisco e os planos diretores específicos para cada uma das 09 

áreas programas selecionadas. 

A CODEVASF inicia sua atuação em 1974, sob a égide do planejamento, com a 

missão do detalhamento de planos, programas, projetos e a execução de acordo com as 

diretrizes planejadas pela SUVALE. Então, se começa a sentir a força da intervenção estatal 

na bacia, em especial no Baixo São Francisco, devido à urgência da construção de 

Sobradinho e Paulo Afonso IV, a qual realizada sem o envolvimento da sociedade, com 

base em um conhecimento imperfeito da realidade e com planejamento e estratégias 

inadequadas, que impediram um alcance global das metas propostas e acarretando um 

grande ônus social. 

 Para FONSECA (1988) um dos principais problemas foi a escolha do modelo de 

desenvolvimento, que pressupõe a indução do direcionamento de transformações sócio-

econômicas através da mudança na organização do espaço produtivo, sem levar em 

consideração um conjunto de fatores intervencionistas. A relação sociedade-emprego é 

utilizada em dois sentidos: ora a sociedade é o fator determinante, ora é o fator dependente. 

No nível global, o espaço organiza-se em função do social, refletindo a estrutura da 

sociedade nacional, com os interesses distantes provocando mudanças no espaço regional. 

A nível local, as mudanças são vistas como indutoras de mudanças na estrutura social, isto 

é, a nova organização do espaço na área dos Projetos impulsionando uma melhor 

organização social. 

O planejamento realizado por empresas com ínfimo conhecimento sobre a região, 

baseado em diagnóstico mal elaborado, mostrou-se na prática sem flexibilidade. O 

levantamento da situação da região, notadamente quantitativo, desprezou o conhecimento 

empírico da região. As soluções apresentadas se basearam em estudos de viabilidade 

técnico-econômica, sem ter havido um estudo social. Por outro lado, não houve uma 

preocupação maior com os destinos da população desalojada da área até que se desse a 

retomada do processo produtivo. 

Por outro lado, as comunidades envolvidas, além de não participarem do planejamento 

em nenhum nível, não foram preparadas e nem sequer informadas das mudanças que iriam 

ocorrer. A falta de um trabalho adequado que promovesse a integração institucional, setorial 

e espacial dos agentes idealizadores e dos agentes executores das mudanças 
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programadas, provocaram grandes descompassos, e as ações desenvolvidas muitas vezes 

se mostraram conflitantes, além de provocarem atrasos com conseqüente aumento de 

custos, tornando insuficientes os recursos financeiros, além de gerar crises sociais e queda 

nas condições de vida da população que, teoricamente, se propunha a proteger. 

FONSECA (1988) remarca que a intervenção estatal no Baixo São Francisco exprime 

a supremacia do tecnicismo, a priorização do lucro, a dominação da filosofia de extrair o 

máximo de vantagens de qualquer situação. A população não foi consultada, não foi levada 

em consideração sua tradição, nem foi preparada para o processo de desenvolvimento, isto 

é, o social foi relegado a um segundo plano. O trabalhador rural passa de dependente do 

grande proprietário de terra para dependente do Estado, que vai tutelar suas ações, 

cerceando sua liberdade quanto ao seu próprio trabalho. A população vai ficando viciada, ao 

absorver alguns padrões morais extremamente flexíveis e fluidos, decorrentes do excesso 

de paternalismo. 

O trabalhador rural do Baixo São Francisco conhecido vulgarmente como “parceleiro” 

foi sensivelmente atingido pela intervenção estatal na região. De inicio, sua vida foi 

totalmente desestruturada, pelo afastamento do seu meio de sobrevivência, do seu local de 

residência e da sua comunidade. Ao receber um lote sobre uma série de pré-condições há 

uma violação ao seu modo de vida. O cultivo do arroz e a estrutura de lotes familiares são 

incompatíveis com o alto custo de operação e manutenção dos perímetros irrigados, 

antevendo-se com o tempo a necessidade de se aumentar o tamanho das propriedades 

para um tamanho compatível com a mecanização, assim como a diversificação da 

produção, com a implantação de outras atividades, de forma a viabilizar economicamente o 

uso da infra-estrutura de irrigação e drenagem implantada. Com isto, a intervenção 

governamental terá atingido o objetivo final, pois os recursos empregados servirão à 

reprodução do sistema capitalista. 

A maioria dos transtornos gerados foi provocada pela falta de um cronograma que 

correlacionasse o avanço das obras de construção da barragem de Sobradinho com a 

implantação dos perímetros irrigados. As obras da Barragem foram iniciadas em 1972 e os 

primeiros perímetros irrigados começam a funcionar em 1974. 

Tradicionalmente, a rizicultura predominava nas áreas das várzeas alagadas pelas 

enchentes e enriquecidas pelo húmus contido nos sedimentos carreados pelo rio. Essa 

atividade era desenvolvida em grandes e médias propriedades em regime de pareceria. 

Com as barragens esse quadro foi modificado, alterando o regime do rio, e 

conseqüentemente, as atividades lá existentes. Para sanar este problema foram construídos 

os projetos de irrigação, sendo que alguns municípios foram beneficiados e outros não, 

conforme discutido no item anterior. 
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Segundo DINIZ e FRANÇA “a produção de arroz foi seriamente afetada pela ação da 

CODEVASF, na área. Houve o desmonte de uma estrutura de produção tradicional, com 

fortes reflexos que, uma década depois, ainda não conseguiu voltar aos valores anteriores” 

(1990, p. 160). 

Toda a estrutura econômica e social foi abalada, intensificando a migração e 

esvaziando a área. Com a implantação dos projetos de irrigação, inicialmente, houve queda 

na área colhida e na produção de arroz, mas, de forma lenta e gradual, a utilização de novas 

tecnologias e a possibilidade de duas colheitas anuais resultaram no aumento da produção. 

Analisando o período anterior à intervenção, isto é o ano de 1970, observa-se que a 

produção estava presente em quase todos os municípios banhados pelo rio São Francisco, 

à exceção de Canindé e Poço Redondo, por que nestes as condições naturais impedem a 

formação de várzeas. 

  A concentração da produção ocorria de forma mais intensa a partir de Propriá, 

alcançando seu nível máximo em Brejo Grande, com 4923 toneladas. Nos municípios à 

montante de Propriá, as pequenas várzeas possibilitavam uma produção de menor 

significado. 

Vinte e cinco anos depois da intervenção, constata-se que os municípios de Porto da 

Folha e Canhoba deixaram de produzir, enquanto Gararu e Amparo do São Francisco 

apresentaram decréscimo de produção de 93,38% e 63,35%, respectivamente. Por outro 

lado, Brejo Grande que não foi alvo da intervenção continuou sendo o maior produtor, 

alcançando 8.514 toneladas, no ano 2000. 
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Mas, a maior variação significativa ocorreu nos municípios de Japoatã e Pacatuba 

(Fig 2). Todavia, é importante constatar que a ampliação da produção ocorreu em função da 

utilização de técnicas modernas, tendo em vista que houve redução da área colhida em 

quase todos os municípios, a exceção de Brejo Grande, Japoatã e Pacatuba (Fig 3). 

 10903



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Assim, constata-se que houve aumentos significativos na produtividade da rizicultura, 

especialmente em Propriá, Ilha das Flores, Japoatã, Pacatuba e Telha. 

Considerando as transformações ocorridas na agricultura no Baixo São Francisco e 

estabelecendo relação com as condições sociais presentes na área, observa-se que no 
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período entre 1970 e 2000 que há registros de mudanças, embora os municípios ainda 

mantenham níveis baixos de condições, o que não era esperado tendo em vista o volume de 

recursos aplicado na região, como forma compensatória e na busca da melhoria das 

condições de vida da população. 

O resultado da análise conjunta das variáveis referentes à agricultura constata que 

os municípios apresentam condições bem semelhantes entre si (Fig 4). Telha, Canindé e 

Brejo Grande se constituíram em resíduos, isto é, não se agruparam com os demais. De 

fato, esses dois últimos municípios não receberam ações de projetos de irrigação. Telha, 

pequeno município sob influência do Perímetro irrigado de Propriá, apresenta apenas 462 

hectares de área colhida com arroz, o que possibilita um maior controle, resultando em 

maior produtividade. Ainda está presente, também, a pecuária que é principal atividade 

agrícola. 

 

Canindé de São Francisco tem a situação oposta pois, é um município muito 

extenso, sendo alvo de políticas públicas ligadas à irrigação, desenvolvidas pelo Estado, 

através do projeto Califórnia. As pastagens predominam assim como a pecuária leiteira. 

Embora haja irrigação, no município, não há produção de arroz em função das condições 

pedológicas. 

Por sua vez, Brejo Grande, situado na foz, tem suas atividades voltadas para as 

lavouras, com forte enfoque no arroz e no coco-da-baía, sendo que as pastagens têm pouco 

significado, assim como a criação de gado. 
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Os demais municípios formam apenas dois grupos. Um deles é formado por 

Pacatuba e Japoatã que se inseriram na produção de arroz de forma mais intensa, a partir 

da instalação de projetos de irrigação pelo governo federal, através da CODEVASF, 

beneficiando áreas mais elevadas que foram incorporadas após a sistematização das 

ações. O outro grupo é constituído por Ilha das Flores, Gararu, Neópolis, Propriá, Cedro de 

São João, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Canhoba e Amparo do São 

Francisco que se caracterizam pela produção de arroz e a pecuária, de forma conjunta ou 

isolada. 

Ao considerar todas variáveis analisadas, estabelecendo a relação entre atividades 

agrícolas e condições sociais verificam-se que há grande semelhança entre os municípios 

(Fig 5). 

 

Quatro municípios apresentam-se como resíduos, nesse nível de perda de 

informação ( 5%). Bem semelhante à situação do agrupamento anterior, dentre esses 

resíduos, se acrescenta Poço Redondo que, a exemplo de Canindé de São Francisco tem 

grande extensão e se dedica mais fortemente à pecuária leiteira. Nos últimos anos, tem sido 

alvo de projetos de assentamentos rurais, pelo INCRA, em função da concentração da terra. 

Este município apresenta um IDH muito baixo, estando entre os cinqüenta municípios mais 

pobres do Brasil, embora tenha apresentado uma evolução significativa nos últimos trinta 

anos (245%). 
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Pacatuba e Japoatã, como na situação anterior, formam um grupo, em função da 

grande semelhança das condições sociais, sobretudo o IDH e seus componentes, além das 

agrícolas. 

Os nove municípios restantes formam um segundo e último grupo, sendo que 

Canhoba e Amparo de São Francisco apresentam as melhores condições. De fato, estes 

municípios são produtores de arroz embora associem outras atividades como a pecuária. 

De fato, embora todos os municípios ao longo do período estudado tenham 

apresentado variação positiva nos componentes do IDH constata-se que os valores ainda 

são medianos. Cedro de São João apresenta a melhor situação (0,684), vindo Propriá em 

seguida com 0,653. Este município apresentou o menor crescimento de IDH no período 

(102,8%). 

Assim, VARGAS (1999) ressalta que apesar da estratégia de desenvolvimento dos 

planos nacionais do período de 1970 à 1989 dar ênfase para se alcançar um fim social de 

elevação de renda per capita e das condições de vida da população, os arranjos teóricos do 

planejamento e o encaminhamento estrutural dos planos foram direcionados e 

implementados para um melhor desempenho do espaço econômico. A região planejada 

demonstrou a construção de um espaço técnico-funcional, comandado por sucessivos 

planos de desenvolvimento econômico, cuja força motriz foi centrada nos pólos de irrigação. 

SILVA ( 2003 ) afirma que “o somatório das queixas apresentadas revela que os 

Perímetros não foram capazes de minimizar as conseqüências dos erros das barragens 

construídas à montante do rio, bem como foram incapazes de promover o desenvolvimento 

da região a partir da consolidação de um projeto agrícola moderno e gerador de renda, 

elevando o padrão econômico e sócio-cultural dos parceleiros e formando uma sólida classe 

média empresarial no campo em sintonia com a necessidade expansionista do capital”. 

Numa ponta do processo, o contexto geral de neutralidade política e de tecnicismo do 

modelo de desenvolvimento não permitiu considerar a dinâmica social das relações de 

produção, e na outra, a atuação imperativa da CODEVASF agindo apressadamente 

subordinada às necessidades do setor elétrico. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco de 1950 foi totalmente 

desvirtuado com a priorização de barragens no seu leito principal para fins de geração de 

energia, trazendo como conseqüências a hegemonia de um usuário em detrimento dos 

demais usos da bacia. Não se questiona a importância da energia no desenvolvimento 

econômica de uma região, porém, preterir outras prioridades que propiciavam a geração de 

emprego e renda na região é algo que devemos refletir! 
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O modelo de vazão regularizada imposto pela CHESF sem levar em consideração o 

comportamento histórico do regime do rio, levou a uma situação de paralisação de 

atividades econômicas importantes notadamente a pesca e a agricultura de vazante, 

acarretando em bolsões de pobreza situados nas margens do Velho Chico. Agrava-se a 

situação, pois, os recursos que poderiam ser priorizados para revitalizar o rio, estão sendo 

alocados para transpor as suas águas para outras regiões, como se ele já estivesse 

beneficiado suficientemente onde ele banha. 

Concluindo, observa-se que a política de intervenção do Estado na bacia do São 

Francisco deveria ser feita com um maior entrosamento entre os vários órgãos que atuam 

na bacia, levando em conta os vários interesses da população e não criasse distinções; que 

estivesse voltada para o homem da região e não para beneficiar grupos e interesses 

estranhos. 

Então, deduz-se que a gestão das águas que vem sendo implementada na bacia do 

São Francisco não visou os seus usos múltiplos, nem trouxe o desenvolvimento dos 

diversos setores de forma integrada a beneficiar a economia regional. Propõe-se assim um 

novo modelo de gerenciamento da bacia hidrográfica do rio São Francisco, através da 

formulação de um Plano Diretor que possa direcionar os futuros usos da água para dentro e 

fora da bacia, aplicando a outorga e a cobrança da água e daqueles usuários que 

reconhecidamente estão com atividades econômicas rentáveis. A revitalização da bacia é 

algo inquestionável e inadiável. O controle das ações pela sociedade é o ponto de partida e 

para isto torna-se necessário o fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco, dotando-o de um suporte técnico, com a criação da Agência da Bacia. 

Considerando a magnitude da bacia do São Francisco, é importante o funcionamento 

regular das Câmaras Consultivas Regionais do Alto, Médio, Sub-Médio e Baixo São 

Francisco, que funcionarão como unidades descentralizadas do Comitê, trazendo assim a 

discussão de questões regionais em busca do interesse coletivo. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1. 

Matriz de variações de dados sócio-econômicos no Baixo São 
Francisco Sergipano - 1970 / 2000         

Municípios População População População IDH 
Indice 
de Esperança Taxa de Taxa de Area Produçã Produt. Efetivo Pastag. Area 

  Total urbana rural   longevid vida nasc alfab. Adu mort.Infa
Colhi 

ha tonelad Kg/há bovinos plantad lavoura
Amparo de São 
Francisco 15,7 31,4 0,8 162,9 93,2 38,4 77,4 -68,5 -93,0 -93,5 -90,6 8,0 -8,6 -66,6

Brejo Grande -11,1 26,5 -35,2 119,1 78,9 32,5 57,9 -62,9 20,3 72,9 1.337,8 61,9 -96,5 -29,2
Canhoba -16,2 30,8 -32,6 194,1 85,6 38,0 111,1 -71,5 -100,0 -100,0 -100,0 19,4 -21,8 -13,3
Canindé de São 
Francisco 525,8 2.462,8 241,6 0,8 90,2 38,3 118,3 262,6 0,0 0,0 0,0 861,4 1.745,3 234,0
Cedro de São João -1,4 59,6 -71,3 146,0 131,4 56,3 45,5 -84,0 -5,0 189,0 204,2 -9,8 -7,8 -75,5

Gararu 6,3 74,3 -6,7 183,2 64,2 29,6 153,4 -64,8 -86,4 -63,4 170,3 97,2 0,0 59,9
Ilha das Flores 24,9 25,0 24,8 144,4 82,5 34,6 56,7 -65,5 70,2 231,0 124,3 17,8 305,6 -1,4

Japoatã 86,6 70,6 94,3 141,6 79,4 36,9 71,5 -72,6 36,7 543,1 487,6 143,1 125,7 76,4

Neópolis 51,6 100,4 12,5 138,3 98,3 41,4 47,8 -71,6 -33,8 67,8 190,4 110,8 102,2 65,8
Nossa Senhora de 
Lourdes 51,7 247,6 -1,9 205,2 74,9 32,2 144,7 -64,2 -61,5 9,4 -100,0 44,3 -15,3 73,7

Pacatuba 21,8 215,8 3,9 157,3 87,5 39,6 84,8 -73,9 127,3 942,9 429,8 69,7 -19,4 -10,9
Poço Redondo 179,9 684,2 131,7 245,8 89,9 37,4 206,8 -67,9 0,0 0,0 0,0 344,9 144,4 123,1
Porto da Folha 61,2 110,5 43,8 161,0 76,1 31,9 58,5 -62,8 -100,0 -100,0 -100,0 192,4 101,2 68,4
Propriá 28,5 28,4 29,3 102,8 98,7 41,8 28,4 -72,4 -3,1 113,9 168,0 31,3 41,3 -35,0

Telha 35,6 66,6 20,5 165,9 98,0 40,4 58,7 -70,3 -12,2 217,5 320,6 2.526,6 -10,7 -28,0
               
Fonte: IBGE, Dados Brutos. 
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