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A serra lá do Horebe  

tem um caminhar estranho,  

ela caminha por dentro  

feito menino medonho 

quando fica de castigo  

e sai do corpo num sonho. 

 

Pois eu já vi essa serra 

cutucando a Bolandeira,  

brigando com a do Vital, 

se escorregando escoteira,  

querendo chegar em cima 

pra ver, também, Cajazeiras. 

 

É que a Serra do Horebe 

namora(da) em Jatobá,  

carrega Horebe e Bonito 

quando se chama Bongá,  

manda recado no Rio 

Piranhas, que passa lá. 

 

Se se olhar lá do Braga, 

subindo com o pé no chão 

com os olhos numa aroeira 

bem alta, lá do sertão, 

Horebe vê o horizonte,  

não importa a posição. 

 

Mas, cavando no seu íntimo, 

como o faz o grande rio, 

que passa por dentro dela, 

brigando, num desafio,  

beija a Tamanduá  

fingido água no cio, 

 

e vai se abraçar deitada 

com a Serra do Boqueirão, 

perto do "Vala-me Deus", 

a depender da estação,  

que sendo de bom inverno 

tem certa a procriação. 

 

É essa a geografia  

que se vê lá das alturas 

das Serras de Jatobá, 

desde quando as escrituras, 

seguindo as ordens de Deus, 

as registraram em ternura. 

 



 

 

(Irapuan Sobral Filho - Cordel das Montanhas de Jatobá)1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Irapuan Sobral Filho (Irapuanzinho)  é poeta, escritor e advogado renomado que espressa o amor por 
nossa São José de Piranhas/Jatobá em versos, prosas e poesias. O cordel “Das montanhas do Jatobá” 
retrata um pouco da peculiaridade geográfica desse lugar que tem sua história marcada pelo caminho das 
águas.  



 

 

RESUMO 

 

A água é elemento essencial para garantir qualidade de vida e também o desenvolvimento 

de atividades socioeconômicas, consequentemente, sua falta provoca situações de 

conflito e vulnerabilidade. Em regiões semiáridas, como é o caso de grande parte do 

Nordeste brasileiro, os problemas de escassez constituem um grande desafio  para o qual 

são necessárias  intervenções e políticas governamentais. A construção de grandes obras 

hídricas é uma das opções amplamente adotada por estas políticas visando resolver as 

necessidades de abastecimento, porém a instalação dessas edificações traz consigo uma 

série de questões conflituosas. Uma dessas questões reside na reestruturação territorial 

provocada pela retirada de núcleos de povoamento dos lugares a serem submersos. 

Trataremos aqui do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) como estratégia 

integrante da Política Pública Nacional de Recursos Hídricos e estrutura pensada para 

garantir oferta de água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios do semiárido 

brasileiro.  Embora o projeto esteja ancorado em um  forte apelo de “resolver” os 

problemas de escassez hídrica na região semiárida, a grandiosidade da obra também 

produz inúmeras polêmicas e conflitos. Ao longo dos seus 477 quilômetros de extensão, 

a transposição produziu diferentes marcas na medida que redefiniu territórios, 

identidades, símbolos e relações sociais.  Como lócus de análise escolhemos o município 

de São José de Piranhas, na Paraíba. A escolha justifica-se por este município ter 

proporcionalmente o maior percentual de desapropriação territorial de todo o percurso da 

obra de transposição conforme consta no Relatório de Impactos Ambientais – RIMA 

(2004). Curiosamente, São José de Piranhas já havia passado por um processo semelhante 

em 1932 quando a sede do município, bem como grande parte de sua extensão territorial, 

foi inundada dando lugar a construção do açude Engenheiro Ávidos, responsável pela 

captação de água que abastece diferentes cidades no alto sertão paraibano. O objetivo 

deste estudo foi identificar quais mudanças sociais, culturais e políticas foram 

engendradas pelo processo de desterritorialização e reterritorialização das famílias 

reassentadas nas VPR’s (Vilas Produtivas Rurais) Cacaré e Irapuá. O estudo envolveu 

pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo onde foram feitas entrevistas 

abertas ou semiestruturadas, e entrevistas com grupos focais. Com o intuito de trazer as 

interpretações de diferentes atores e entidades que compuseram o cenário analisado, 

buscamos como respondentes: representantes do Ministério da Integração,  membros  do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas;  grupos focais nas 

associações de moradores das Vilas Produtivas Rurais (Cacaré e Irapuá I) e diversas 

famílias residentes nessas localidades. Utilizamos como base metodológica a ecologia 

política e cosmografia de Little (2006/2002) além dos conceitos de espaço, lugar, 

território, desterritorialização e reterritorialização tendo como referências, Little (2002) e 

Haesbaert (2004). A instabilidade ocasionada pelo deslocamento das comunidades, a 

saída das famílias  dos seus locais de origem e o rompimento de vínculos afetivos 

configuram-se como algumas das maiores dificuldades enfrentadas.  Entre as novas 

dinâmicas sociais proporcionadas pelo contexto da desterritorialização está a conquista 

da terra por parte daqueles que anteriormente estavam na condição de moradores ou 

meeiros. 

 

Palavras-chave: Transposição do Rio São Francisco. Desterritorialização. 

Reterritorialização. Grandes projetos hídricos. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Water is an essential element to ensure quality of life and also the development of 

socioeconomic activities, consequently, its lack causes situations of conflict and 

vulnerability. In semi-arid regions, such as much of northeastern Brazil, shortage 

problems are a major challenge for which government interventions and policies are 

needed. The construction of large water works is one of the options widely adopted by 

these policies aimed at addressing supply needs, but the installation of these buildings 

brings with it a number of conflicting issues. One of these issues lies in the territorial 

restructuring caused by the removal of settlement nuclei from the places to be submerged. 

We will deal here with the São Francisco River Integration Project (PISF) as an integral 

strategy of the National Public Policy on Water Resources and structure designed to 

guarantee water supply to 12 million people in 390 municipalities in the Brazilian semi-

arid territory. Although the project is anchored in a strong appeal of "solving" the 

problems of water scarcity in the region considered as the polygon of droughts in the 

Northeast, the grandeur of the work also produces numerous controversies and conflicts. 

Along its 477 kilometers long, transposition produced different marks as it redefined 

territories, identities, symbols and social relationships. As locus of analysis we chose the 

municipality of São José de Piranhas, Paraíba. The choice is justified by this municipality 

having proportionally the highest percentage of territorial expropriation of the entire 

course of the transposition work, more than 5,200 hectares, 7.76 % of rural area 

Piranhense as stated in the Environmental Impact Report - RIMA (2004). Interestingly, 

Saint Joseph of Piranhas  had already gone through a similar process in 1932 when the 

seat of the municipality, as well as much of its territorial extension, was flooded giving 

way to the construction of the Avid Engineer reservoir, responsible for capturing water 

that supplies different cities in the upper sertão of Paraiba. The aim of this study is to 

identify which social, cultural and political changes were engendered by the process of 

deterritorialization and reterritorialization in the Cacaré and Riacho de Boa Vista 

communities in São José de Piranhas in Paraíba during the São Francisco River 

transposition project. The study involved bibliographic, documentary and field research 

where open or semi-structured interviews were conducted, and interviews with focus 

groups. In order to bring the interpretations of different actors and entities that made up 

the scenario analyzed, we sought as respondents: representatives of the Ministry of 

Integration, members of the Rural Workers Union of São José de Piranhas; focus groups 

in the associations of residents of the Rural Productive Villages (Cacaré and Irapuá ) and 

several families residing in these localities. We used as a methodological basis the 

political ecology and cosmography of Little (2006/2002) in addition to the concepts of 

space, place, territory, deterritorialization and reterritorialization references, Little (2002) 

and Haesbaert (2004). The instability caused by the displacement of communities, the 

departure of families from their places of origin and the disruption of affective bonds are 

some of the greatest difficulties faced. Among the new social dynamics provided by the 

context of deterritorialization is the conquest of the land by those who were previously in 

the condition of residents or middlemen.  

 

Keywords: Transposition of the São Francisco River. Deterritorialization. 

Reterritorialization. large water projects. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

Essa estória que o nosso sertão poderia virar mar eu ouvia desde 

que era pequeno, já na década de 70 meu pai contava que o pai 

dele já contava de um plano do governo que um dia ia trazer 

água de longe pra gente aqui não sofrer mais com seca 

nenhuma...eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de 

verdade, mas aconteceu, tá ai, nossa vida mudou e nunca mais 

vai ser do mesmo jeito!!! ( J. F. ex-morador do sítio Cacaré) 

A mudança que veio marcar todos nós pra sempre (A.G. ex 

moradora do sítio Riacho de Boa Vista)  

 

A possibilidade “do sertão virar mar” que por décadas fez parte do imaginário 

popular em estórias contadas por várias gerações, provavelmente tem sua origem no 

século XIX quando a ideia de construir barragens e canais com o objetivo de transpor 

parte das águas do Rio São Francisco fazendo-as chegar até as regiões mais secas do 

Nordeste foi apresentada à D. Pedro II e ao Parlamento pelo engenheiro Marcos de 

Macedo, Silva (2017).  Durante praticamente dois séculos o projeto entrou e saiu da 

agenda de diversos governos, foi alvo de muitas discussões e polêmicas nos meios 

políticos e científicos. Somente no início do século XXI após um longo processo de 

debates e opiniões divergentes o projeto finalmente foi aprovado em janeiro de 2005 

quando tornou-se fato histórico (SILVA, 2017, p.80). 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) é uma estratégia integrante 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e estrutura pensada para garantir oferta de água 

a 12 milhões de pessoas em 390 municípios do semiárido brasileiro2.  Embora o projeto 

esteja ancorado em um forte apelo de “resolver” os problemas de escassez hídrica na 

região considerada como o polígono das secas no Nordeste, a grandiosidade da obra 

também produz inúmeras polêmicas e conflitos. Ao longo dos seus 477 quilômetros de 

extensão, a transposição produziu diferentes marcas na medida que redefiniu territórios, 

identidades, símbolos e relações sociais. 

Os relatos que iniciam esse texto são de pessoas que tiveram suas vidas marcadas 

pelo advento das obras do PISF no município de São José de Piranhas, cidade localizada 

no alto sertão paraibano e que teve sua realidade transformada com a chegada do vultuoso  

empreendimento. Nessa localidade, centenas de famílias passaram pelo processo de 

deslocamento compulsório após a desapropriação de uma vasta extensão territorial rural 

                                                 
2 EIA/RIMA - Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional, 2005. 
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utilizada para construção de túneis, reservatórios, canais e Vilas Produtivas Rurais3 

(VPR’s) do PISF.  

O PISF foi estruturado a partir de dois sistemas independentes, denominados 

EIXO NORTE e EIXO LESTE, que captarão água no Rio São Francisco entre as 

barragens de Sobradinho e Itaparica, no Estado de Pernambuco. Compostos de canais, 

estações de bombeamento de água, pequenos reservatórios e usinas hidrelétricas para auto 

suprimento, esses sistemas atenderão às necessidades de abastecimento de municípios do 

Semiárido, do Agreste Pernambucano e da Região Metropolitana de Fortaleza. As bacias 

Hidrográficas beneficiadas são: Rio Jaguaribe, no Ceará; Rio Piranhas-Açu, na Paraíba e 

Rio Grande do Norte; Rio Apodi, no Rio Grande do Norte; Rio Paraíba, na Paraíba, além 

dos Rios Moxotó, Terra Nova e Brígida, em Pernambuco, na bacia do rio São Francisco 

(BRASIL,2004, p.03) 

 

Figura 1-Mapa ilustrativo dos Eixos Norte e Leste do projeto de Transposição do Rio 

São Francisco 

 
       Fonte: http://www.caldeiraodochico.com.br/eixo-norte-da-transposicao-do-sao-francisco-deve-

incluir-novo-trecho-na-paraiba/ 
 

 

Como consta na apresentação do Relatório de Impactos Ambientais (RIMA) que 

integra o projeto, o combate aos efeitos da seca e a promessa de desenvolvimento foram 

essenciais para justificar esse gigantesco empreendimento: 

                                                 
3 São  áreas rurais adquiridas pela União dotadas de infraestrutura comunitária e de produção, destinadas 

ao reassentamento das famílias residentes na faixa de obra que atendam aos critérios de elegibilidade 
estabelecidos pelo empreendedor, (PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL DE REASSENTAMENTO DAS 
POPULAÇÕES ATINGIDAS PELO PISF- PBA 08,  p. 03, 2005). 

http://www.caldeiraodochico.com.br/eixo-norte-da-transposicao-do-sao-francisco-deve-incluir-novo-trecho-na-paraiba/
http://www.caldeiraodochico.com.br/eixo-norte-da-transposicao-do-sao-francisco-deve-incluir-novo-trecho-na-paraiba/
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A região do Projeto encontra-se na área do Polígono das Secas, sendo que o 

Nordeste Setentrional (parte do Semi-Árido ao norte do rio São Francisco) é a 

área que mais sofre os efeitos de secas prolongadas, abrangendo parcialmente 

os Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O 

empreendimento viabilizará o fornecimento de água para vários fins 

(abastecimento humano, irrigação, dessedentação de animais, criação de 

peixes e de camarão), numa área que, atualmente, possui cerca de 12 milhões 

de habitantes (RIMA, 2004, p.03) 

 

A história nos mostra que a construção de obras hídricas faz parte das intervenções 

governamentais no semiárido nordestino desde século XIX, ainda no Brasil Império4. 

Durante praticamente dois séculos o enfoque hídrico prevaleceu nos diagnósticos e nas 

soluções propostas por diversos governos para combater as secas e seus efeitos, a 

chamada “solução hidráulica”, Furtado (1985). Muitos estudiosos, entre estes o 

economista Celso Furtado, ao analisar as estratégias para desenvolvimento da região 

Nordeste afirmavam que tal solução nunca cumpriu eficazmente aquilo a que se 

propunha. Para diversos especialistas que questionam a real eficiência do PISF, o projeto 

não passa de uma transfiguração da antiga solução hidráulica e as semelhanças estariam  

não apenas na proposição de suprir as mesmas demandas que eram o alvo do método 

implementado no passado, mas principalmente no resultado final: um paliativo que 

contempla determinadas populações de forma pontual e por um determinado tempo, 

Guimarães Jr. (2010). 

Portanto, é importante observarmos, dentro do nosso campo de análise, em que 

medida as propostas contidas no PISF para acesso à água, crescimento das atividades 

produtivas, mais qualidade de vida à população, e a eliminação do êxodo Rural em função 

das secas foram de fato concretizadas. Até chegarmos a essa finalidade se faz necessário 

analisarmos determinadas circunstâncias desencadeadas pelas obras do PISF em São José 

de Piranhas, especificamente sobre o desenrolar do processo de deslocamento no qual as 

pessoas são obrigadas a sair de suas localidades e conduzidas a se estabelecerem em 

outros espaços,  configurando-se como uma ação de desterritorialização ocasionada por 

deslocamento direto e forçado, Little (2006). Reiterando conceitualmente esse processo 

de mudança,  Haesbaert (2019) coloca que territorializar ou desterritorializar está 

diretamente atrelado ao controle de espaço, ou seja, deter o controle seria territorializar-

                                                 
4 Os primeiros açudes construídos no Nordeste com apoio governamental datam do início do século XIX. 

Em 1832, o governo da  província do Ceará já havia instituído benefícios para a construção de açudes 
particulares, representados pelo pagamento de parte das despesas pelo Estado. A construção do Açude 
do Cedro na cidade de Quixadá-CE faz parte deste período. (CARVALHO, 1988, p.205). 
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se e perder o controle seria desterritorializar-se: “ser ‘territorializado’ por outros, 

especialmente quando completamente contra a nossa vontade e sem opção, significa 

desterritorializar-se” (HAESBAERT, 2019, p.262). A condução desta pesquisa guia-se 

por este enfoque. 

A escolha de São José de Piranhas como lócus de análise justifica-se inicialmente 

por este município ter proporcionalmente o maior percentual de desapropriação territorial 

de todo o percurso da obra de transposição, mais de 5.200 hectares, 7,76 % de área rural 

piranhense conforme consta no Relatório de Impactos Ambientais – RIMA (2004). De 

acordo com este documento, a previsão inicial era de que aproximadamente 295 

propriedades seriam afetadas, gerando com isso mais de 700 pessoas deslocadas e 

consequentemente um processo de desterritorialização e reterritorialização. Porém, as 

informações apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de 

Piranhas (STRSJP) indicam que esse número acabou sendo bem maior, pois somente nas 

Vilas Produtivas Rurais (VPR’s) foram reassentadas mais de 200 famílias, o que dá um 

total de 686 pessoas. Segundo o STRSJP o número final de propriedades afetadas foi 

superior a 310 e mais de 4205 famílias foram desapropriadas. 

Tabela 1- Distribuição das famílias reassentadas nas VPR’s de São  José de Piranhas PB 

LOCALIZAÇÃO Nº DE CASAS POPULAÇÃO 

IRAPUÁ I 27 103 

IRAPUÁ II 19 47 

QUIXARAMOBIM 46 158 

CACARÉ I 41 133 

CACARÉ II 68 245 

TOTAL 201 686 

 Fonte: Censo realizado pelo STRSJP (2017). Tabela elaborada pela autora 

 As obras do PISF em São José de Piranhas atingiram diretamente 15 comunidades. 

Dentre elas, Cacaré e Riacho de Boa Vista demandaram o maior número de famílias 

                                                 
5
 Esse número inclui: proprietários de terras, são aqueles que possuem a documentação legal do 

imóvel; posseiros ou moradores, são aqueles que ocupam as terras sem as respectivas escrituras; e ainda 

os não proprietários/benfeitores -  são àqueles que  não têm a propriedade da terra, residem e/ou 

produzem na propriedade de terceiros, incluem-se entre os não proprietários de terras os que apenas 

possuem benfeitorias nas áreas a serem desapropriadas, (PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL DE 

REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS PELO PISF- PBA 08, 2005).  
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reassentadas nas VPR’s Cacaré I e II e Irapuá I. Por esta razão nossa análise foi voltada 

aos moradores destas 036 Vilas.     

Segundo Paugam (2015) é importante para o pesquisador ter consciência que a 

escolha de um tema raramente é neutra, ela é geralmente um componente de experiência 

vivida pelo pesquisador, visto que este é um primeiro passo rumo a objetivação ou ao que 

poderíamos denominar “sociologia reflexiva” (PAUGAM, 2015, p.21). Nesse sentido há 

dois fatores importantes que também motivaram a escolha do tema e do local desta 

pesquisa, ambos estão relacionados ao fato da autora desse estudo ter morado durante 

muitos anos em São José de Piranhas e possuir suas raízes familiares fincadas no 

município. 

Quem mora em São José de Piranhas convive cotidianamente com a dualidade 

referente ao nome de cidade, chamada por muitos habitantes de Jatobá. Esta situação está 

ligada a uma curiosidade histórica: em 1932 a então vila de São José de Piranhas teve sua 

sede transferida para o lugar chamado de Jatobá7, mudança ocorrida devido a construção 

do açude Engenheiro Ávidos, reservatório planejado para promover os trabalhos de 

irrigação, trazer desenvolvimento e abastecer diferentes cidades no alto sertão paraibano 

(LIMA, 2011). Portanto, uma das reflexões que conduziriam o nosso estudo foi 

justamente o fato dessa região ter sua história marcada por ações de desterritorialização 

em função de estratégias governamentais planejadas para minimizar o problema da 

escassez hídrica no semiárido.  

Observações em torno da própria história familiar, fortemente impactada pela 

desapropriação decorrente do PISF em São José de Piranhas, também nos levaram a 

refletir sobre como esse processo imprimiu  diferentes marcas aos mais diversos atores  

submetidos a situações até então inimagináveis, como por exemplo, ter que se desfazer 

de propriedades tidas como referência de uma vida inteira. Foi assim com D. Lídia, minha 

avó materna, em seus últimos anos de vida ela repetia diariamente que não se conformava 

de  “ter vendido as terras da Vajota para o infeliz do governo” e ainda por cima saber que 

aquele lugar simplesmente não existia mais:  

acabou-se tudo, não sobrou nada, nem um tijolo ou uma telha da nossa casa, 

nem uma vara das cercas ou do curral do gado, nem uma folha dos pés de juá, 

um pedaço de pau, nada, tá só o chão que esse povo diz que vai ser coberto 

d´água, mas isso é conversa, eu não acredito nisso não!!! 

                                                 
6 Embora Cacaré esteja dividida como I e II, os moradores consideram como sendo apenas uma só. 
7 O nome Jatobá permaneceu até 14 de novembro de 1952 quando um projeto de lei apresentado pelo 

Deputado Estadual Humberto Lucena restaurou o antigo nome de São Jose de Piranhas, Lima (2011). 



18 

 

 

 Em suas lamentações ela enfatizava que parte da família não sentia tanta falta 

daquilo tudo, porque no fundo muitos tinham ficado satisfeitos com o dinheiro recebido 

pela indenização e com o passar do tempo, tudo seria esquecido. Durante muito tempo 

observei atentamente à reação das pessoas em torno da minha avó cada vez que ela falava 

desse assunto, desde familiares mais próximos aos parentes mais distantes e também os 

amigos e vizinhos que viveram a mesma situação. Nessas ocasiões havia sempre uma 

divergência de opiniões, tanto com relação aos acontecimentos nas várias etapas da 

desapropriação, como também sobre o que cada um entendia como benefícios e 

malefícios trazidos pelas obras do PISF. Após momentos de acaloradas discussões, um 

laço conciliador amarrava a todos que aos poucos eram tomados pela nostalgia dos 

tempos vividos naqueles lugares existentes, agora apenas nas lembranças.  

Os lugares que deixaram de existir e os conflitos decorrentes deste contexto,  

talvez essa seja uma das marcas mais fortes da desterritorialização ocasionada por grandes 

obras governamentais apresentadas sob o imperativo de benefícios necessários e urgentes 

a toda coletividade, é o contexto que Acselrad (2014) coloca como sendo a dimensão 

sócio-ecológica do desenvolvimento capitalista.  Tal dimensão ressalta as vantagens dos 

favorecidos pelo empreendimento,  mas tende a desconsiderar ou minimizar o ponto de 

vista dos atingidos negativamente pelos impactos deste desenvolvimento impondo assim 

uma hierarquização de direitos e culturas, a cultura desenvolvimentista precede as 

demais,  Acselrad (2014). Toda essa estrutura conceitual é também uma forma de 

invisibilisar  uma série de questões conflituosas que eclodem nessas circunstâncias. 

Trazendo essa discussão para o nosso campo de análise, é pertinente indagarmos 

inicialmente como era constituído o território que teve seu tecido social esgaçado em prol 

de um projeto governamental concebido para proporcionar melhores condições de vida 

por meio da oferta de água. É relevante portanto verificarmos quais eram as formas de 

sobrevivência, as relações de trabalho e principalmente os meios para se ter acesso à água 

nas comunidades atingidas pelos PISF em São José de Piranhas. Também questionamos 

que situações emergiram diante da imposição dos processos de desapropriação, 

indenização e reterritorialização. Tais indagações alicerçaram o planejamento e 

posteriormente a execução desta pesquisa. 

Nosso interesse foi, portanto, perceber como aconteceu as várias etapas desse 

processo, entendendo incialmente o modo como estas pessoas foram informadas do que 

iria acontecer, se houve negociação e quais os conflitos desencadeados, se aconteceu 
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algum tipo de mobilização coletiva e também se houve participações de agentes ou órgãos 

institucionais para interferir ou mediar alguma(s) situação(ões). Posteriormente foi 

essencial investigarmos como estas famílias desenvolveram estratégias para adaptação 

aos novos lugares, principalmente no que diz respeito ao acesso à água para consumo e 

produção agrícola. 

A elaboração dessa pesquisa parte então da seguinte inquietação: que  mudanças 

socieconômicas foram engendradas em virtude dos processos de desterritorialização e 

reterritorialização nas comunidades rurais atingidas pela transposição do Rio São 

Francisco em São José de Piranhas na Paraíba e quais os foram os conflitos 

desencadeados por esse processo? 

Como resposta a tal questão levantamos a hipótese de que a obra da transposição 

do Rio São Francisco em São José de Piranhas/PB, desencadeou os processos de 

desterritorialização e reterritorialização de diferentes famílias/comunidades, tendo como 

consequência uma reestruturação social e econômica que distancia-se completamente do 

contexto anterior no qual viviam. Pressupomos ainda que, do ponto de vista de acesso à 

água para consumo e produção agrícola, as mudanças ocorridas em função dos processos 

de desterritorialização e reterritorialização foram para uma condição inferior àquelas até 

então estabelecidas.  

Portanto, o objetivo geral desta  pesquisa é identificar quais foram essas mudanças  

engendradas pelo processo de desterritorialização e reterritorialização aos habitantes das 

comunidades Cacaré e Riacho de Boa Vista em São José de Piranhas na Paraíba por 

ocasião do projeto de transposição do Rio São Francisco. 

Na condução do objetivo geral desdobramos os objetivos específicos em quatro 

pontos:  

 Compreender como a obra de transposição do Rio São Francisco se 

apresenta enquanto estratégia pensada para promover desenvolvimento e 

de acesso à água no semiárido nordestino, 

 Entender como era a organização territorial das comunidades Cacaré e 

Riacho de Boa Vista no que diz respeito as dinâmicas sociais (relações de 

trabalho, acesso à água, costumes e tradições) até a chegada da 

transposição;  

 Averiguar  como ocorreu a desterritorialização dos habitantes de Cacaré e 

Riacho de Boa Vista procurando identificar os possíveis conflitos, 
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consensos, atores, mediadores ou articuladores que se fizeram presentes 

durante o processo de desapropriação e indenização das propriedades 

atingidas;  

 Analisar como a reorganização territorial concebida para abrigar as 

famílias nas Vilas Produtivas Rurais (VPR’s) aproxima-se, ou distancia-

se, do modo como essas pessoas viviam nas suas antigas moradias no que 

diz respeito ao acesso à água para consumo e produção agrícola. 

 Para tanto, o estudo envolveu pesquisa bibliográfica, documental e de campo.  Foi 

necessário um levantamento de dados aos documentos técnicos que subsidiaram  o projeto 

de transposição como o EIA/RIMA (Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de 

Impactos Ambientais do Projeto de Integração do Rio São Francisco com o Nordeste 

Setentrional), o PBHSF (Projeto de gerenciamento Integrado das atividades 

desenvolvidas em terra na bacia do São Francisco) e os Programas Sócio Ambientais 

(PBAs). Recorremos também ao acervo documental do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São José de Piranhas, entidade que registrou e participou ativamente de todas 

as etapas do processo de desterritorialização e reterritorialização.   

1.1 CAMINHO METODOLÓGICO 

Este trabalho teve início em março de 2018 com uma investigação de cunho 

exploratório junto aos documentos técnicos que subsidiam o PISF com os quais foi 

possível entendermos os objetivos, as diretrizes e também as estratégias sociais e 

ambientais indicadas no Projeto. Nessa análise, localizamos informações relevantes de 

ordem quantitativa como a estruturação de cada eixo do projeto, a área de abrangência 

geográfica e os locais a serem desapropriados com os respectivos números (hectares, 

número de famílias atingidas, etc.). Além dos referidos dados, também extraímos desses 

documentos  as recomendações para medidas mitigadoras e compensatórias relativas ao 

monitoramento e controle das áreas afetadas, essas últimas constates no Projeto Básico 

Ambiental (PBA) que é subdividido em um conjunto de 38 programas específicos a ser 

apresentado em detalhes no capítulo 2 deste estudo. 

Diante  da variedade de fatores que compõe o campo desta pesquisa, julgamos 

pertinente a utilização das bases metodológicas da ecologia política em razão desta 

incorporar conceitos, métodos e enfoques de diferentes disciplinas como antropologia, 
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ecologia humana, geografia e história. Aqui, o uso do termo ecologia tem o sentido de 

disciplina científica, voltada para a transdisciplinaridade da ciência ecológica. A 

utilização do método nesse estudo justifica-se também porque um dos princípios da 

ecologia política diz respeito ao uso de análises contextualizadas que colocam as relações 

dentro dos seus respectivos marcos históricos e ambientais, Little (2006).  

 Como ferramenta de auxílio ao entendimento das relações sociais constituídas nas 

comunidades atingidas pelo PISF, utilizamos a ideia de cosmografia de Little (2002). 

Consideramos o método pertinente porque a cosmografia de um grupo inclui seu regime 

de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história 

da sua ocupação guardada na memória coletiva, além do uso social que dá ao território 

(LITTLE, 2002, p.04). Neste caminho, foi fundamental alinharmos os aspectos da 

constituição histórica, os vínculos sociais e afetivos, bem como o regime de produção e 

acesso à água no território que compreendiam as comunidades de Riacho da Boa Vista e 

Cacaré em São José de Piranhas, até a chegada da Transposição. Esses aspectos também 

nos guiaram no entendimento das reações individuais e coletivas frente a saída de cada 

localidade. 

Seguindo esses preceitos elaboramos os instrumentos de coleta e análise dos dados 

obtidos no trabalho de campo que aconteceu em 02 (duas) etapas: a primeira em agosto 

de 2018 e a segunda em março, junho e dezembro de 2019. Na primeira fase realizamos 

encontros com grupos focais nas associações de moradores das Vilas Produtivas Rurais 

Cacaré I e II e Irapuá I. Para escolha do referido recurso metodológico seguimos o 

conceito de Gatti (2005), no qual esse instrumento de captação se apresenta como 

eficiente para situações onde pretende-se observar comportamentos e construções 

cotidianas vivenciados por grupos sociais. Naquela ocasião 16 pessoas participaram do 

grupo na VPR Cacaré e 12 pessoas em Irapuá. Nosso objetivo foi compreender um pouco 

sobre a constituição dos antigos territórios, os meios de sobrevivência e o acesso água 

tanto no passado como também após a chegada às Vilas.  

Ainda em agosto de 2018 fizemos uma visita ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São José de Piranhas (STRSJP), na ocasião entrevistamos os dirigentes que 

acompanharam e participaram ativamente de todas as etapas do processo de negociação 

e desapropriação. Foi relatado que desde o início do processo uma das preocupações por 

parte do STRSJP era de registrar e documentar todos os acontecimentos, para que nada 

passasse desapercebido e assim foi formado acervo contendo documentos, fotos e vídeos. 

Ao consultarmos esse material nos deparamos com os formulários de um censo realizado 
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pela instituição junto às famílias reassentadas logo após a chegada dessas às Vilas 

Produtivas Rurais (VPR´s) do município, em março de 2017. Os formulários traziam uma 

grande quantidade de dados, mas até aquele momento sem nenhum tipo de 

sistematização, foi então que nos propomos a fazer a separação e consolidação de todas 

as informações.  Esse trabalho trouxe elementos de enquadramento primordiais sobre 

cada VPR e permitiu entendermos, por exemplo, quais comunidades demandaram maior 

número de pessoas a serem reassentadas, a faixa etária,  escolaridade e número de 

habitantes por casa.    

Na segunda  etapa da pesquisa de campo elaboramos um roteiro  semiestruturado 

contendo 22 questões8  cujo objetivo foi obter informações mais detalhadas sobre o 

cotidiano das famílias em suas antigas moradias, como foram informados sobre a chegada 

das obras do PISF, as tensões e dificuldades ocasionadas pelas desapropriações, a 

adaptação nas VPR´s e a retomada da produção agrícola. Pensando em obter um resultado 

significativo tanto do ponto de vista de representatividade no universo pesquisado como 

da variedade de interpretações dos respondentes, selecionamos inicialmente os núcleos 

familiares com maior número de pessoas reassentadas em cada vila. Com a ajuda dos 

dirigentes da associação de moradores identificamos 15 núcleos familiares em Cacaré, e 

04 em Irapuá. De cada núcleo optamos por entrevistar a pessoa mais velha da família, 

uma de meia idade e um jovem, portanto 57 respondentes.  Além dessas pessoas, no 

decorrer do trabalho surgiu oportunidade de conversarmos também com alguns 

proprietários de terra e suas famílias, que foram indenizados e compraram imóveis em 

outras regiões no entorno do município.   

Uma das vertentes da ecologia política é a possibilidade de análise etnográfica de 

um conflito sócio ambiental  específico, a começar pelo foco central do conflito, ou seja 

o que realmente está em jogo. Mesmo que o conflito possa ter, em determinados casos, 

várias dimensões, movimentos ou fenômenos complexos, conseguir identificar os pontos 

críticos já é um avanço ao entendimento da dinâmica deste processo. Little (2006) aponta 

que há normalmente três tipos de conflitos que acontecem em torno de recursos naturais, 

valores e modo de vida, e também os conflitos em torno dos impactos (sociais e 

ambientais) gerados pela ação humana, tais como a contaminação dos rios e do ar, o 

desmatamento, a construção de barragens, etc. (LITTLE, 2006, p.04). Este último tipo 

                                                 
8 Anexo 01 deste trabalho. 
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incorpora-se a situação aqui estudada, uma vez que estamos tratando de desapropriações 

compulsórias para construção de uma obra hídrica.   

O deslocamento populacional decorrente de desapropriações compulsórias para 

construção de uma obra hídrica nessas condições, implica na ruptura de vínculos sociais, 

afetivos e identitários, fato que provoca conflitos por parte daqueles que resistem em 

deixar seus lugares de origens, suas histórias.  Por esta razão, outro ponto importante 

desta análise foi a identificação dos principais atores sociais envolvidos e suas distintas 

cotas de poder, Little (2006). Sob essa ótica entendemos como essencial o ponto de vista   

de diferentes atores e entidades que integraram o contexto estudado, por esta razão além 

dos grupos focais e de representantes dos núcleos familiares residentes nas referidas 

VPR’s, também buscamos a interpretação de colaboradores do Ministério da Integração 

e os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas. Nesse 

sentido foi de suma importância observar a dinâmica e o posicionamento dos diversos 

atores em diferentes momentos do processo de desterritorialização e reterritorialização. 

  

Assim, o entendimento da dinâmica interna do conflito inclui a identificação 

das polarizações das posições e do mapeamento das alianças e coalizões, 

sempre sob a observação que, durante o longo percurso do conflito, as posições 

dos distintos grupos podem mudar de tal forma que antigos aliados se 

transformam em inimigos e vice-versa(LITTLE, 2006, p.04).  
 

Reiterando essa questão, recorremos também a abordagem de Alonso e Costa 

(2002) sobre os condicionamentos estruturais na sociologia dos conflitos ambientais, a 

chamada Escola do Processo Político. Segundo essa abordagem os conflitos se estruturam 

simultaneamente em torno de interesses e valores, a própria definição do “objeto” como 

conflito supõe considerar a interação entre diversos grupos e agentes, ou seja,  

dependendo da situação essa interação pode até ser cooperativa, mas normalmente é 

conflituosa. Uma questão crucial a ser considerada nesse modelo de análise é o fator 

tempo, por isso se faz necessário analisar a história do conflito porque a produção de 

alianças, adesão a valores, criação/redefinição de identidades, não é estática; é processual 

(ALONSO; COSTA, 2002, p. 126).  

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
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Este trabalho está divido em 05(cinco) partes, sendo a primeira dedicada a 

Apresentação da pesquisa onde constam a problematização, justificativa, hipótese, 

objetivos e o caminho teórico metodológico.   

A segunda parte O projeto de Transposição do Rio São Francisco como 

possibilidade de acesso a água e promessa de desenvolvimento. Para compreendermos 

como a obra de transposição do Rio São Francisco se apresenta enquanto estratégia 

pensada para promover desenvolvimento por meio da oferta de água no semiárido 

nordestino, consideramos relevante fazer um breve apanhado histórico das estratégias 

governamentais que visavam combater os problemas da seca. A segunda parte a 

abordagem desse capítulo consiste em compreender um pouco da cronologia do projeto 

de transposição a partir da década de 1990, quando as possibilidades de realização deste 

passaram a integrar a pauta política de forma mais incisiva, até a aprovação em 2005.  

Nesse sentido, pontuamos alguns fatos e opiniões que julgamos relevantes para o 

entendimento dos embates e polêmicas que antecederam a aprovação do PISF. 

Concluímos esse passo do estudo apresentando uma síntese  do Projeto Básico Ambiental 

(PBA) que ancora o Relatório de Impactos Ambientais – RIMA (2004). 

 O terceiro capítulo São José de Piranhas:  uma cidade no caminho do rio e do 

canteiro de obras, ontem e hoje,  traz uma breve caracterização geohistórica do 

município e as marcas impostas por processos de desterritorialização e reterritorialização 

em função da água.  O segundo ponto abordado mostra a importância da água como marca 

da ocupação e formação  do território nas comunidades Cacaré e Riacho de Boa Vista. 

Aqui foram tratadas as dinâmicas sociais e também as estratégias, os conflitos, e as 

relações de submissão em torno do acesso à água. O impacto da chegada das obras do 

PISF no município fecha este capítulo. 

O quarto capítulo A desterritorialização e suas primeiras consequências  

corresponde ao nosso objetivo específico de averiguar como ocorreu a 

desterritorialização dos habitantes de Cacaré e Riacho de Boa Vista procurando 

identificar os possíveis conflitos, consensos, atores, mediadores ou articuladores que se 

fizeram presentes durante o processo de desapropriação e indenização das propriedades 

atingidas. Os relatos sobre a necessidade de sair dos lugares de origem e as dificuldades 

de encontrar moradias temporárias até à chegada definitiva às VPR´s concluem este 

capítulo.    

 No quinto e último capítulo O reassentamento nas Vilas Produtivas Rurais, 

procuramos analisar como a reorganização territorial concebida para abrigar as famílias 



25 

 

nas Vilas Produtivas Rurais (VPR’s) aproxima-se, ou distancia-se, do modo como essas 

pessoas viviam nas suas antigas moradias no que diz respeito ao acesso à água para 

consumo e produção agrícola.  Os desafios inusitados da adaptação, a importância do 

associativismo e as expectativas para o futuro são alguns dos tópicos importantes 

abordados neste tópico. 

 Nas considerações finais apresentamos os resultados e discussões  do trabalho. 
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2 O PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COMO 

POSSIBILIDADE DE ACESSO A ÁGUA E PROMESSA DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DEBATES INICIAIS: COMBATE A SECA, TRANSPOSIÇÃO E PROCESSOS DE 

DESTERRITORIALIZAÇÃO 

 

Segundo Ab´Sáber (2003), o sertão do Nordeste brasileiro é uma região dotada de 

originalidade na qual reside os atributos climáticos, hidrológicos e geológicos que se 

estendem por um espaço geográfico de 720 km². A irregularidade temporal e espacial de 

chuvas aliada às altas taxas de evaporação sempre limitaram significativamente a 

eficiência do sistema hídrico dessa região: 

 

Ao contrário do que acontece em todas as áreas úmidas do Brasil – onde os 

rios sobrevivem aos períodos de estiagem, devido à grande carga de água 

economizada nos lençóis superficiais – no Nordeste seco o lençol se afunda e 

se resseca e os rios passam a alimentar o lençol. Todos eles secam desde suas 

cabeceiras até perto da costa (AB’SABER, 2003, p. 87).  

 

A originalidade da região semiárida, como descrita por Ab´Sáber (2003), sempre 

foi objeto de estudos e intervenções. Os primeiros esforços, enquanto intervenção 

governamental, consistiram em reter parte substancial das águas que correm 

torrencialmente na estação chuvosa pelo leito dos grandes rios secos. Esse foi o plano 

elaborado pelo engenheiro de minas Arrojado Lisboa, responsável pela Inspetoria de 

secas em 1909. A estratégia adotada por Lisboa ficou conhecida como “solução 

hidráulica” e consistia não apenas no represamento, mas na utilização da água para a 

agricultura irrigada, seria portanto, um importante elemento no processo de 

desenvolvimento da região, Furtado (1979). Diversos autores, como Celso Furtado e 

Otomar de Carvalho, avaliam que a solução, intensivamente adotada por diversos 

governos, não cumpriu efetivamente este segundo propósito pois: 

 

Havia questões institucionais e também um problema mais amplo, que 

permeava todos os outros: o da estrutura agrária da região. As terras das bacias 

dos açudes estão em mãos de grandes proprietários, integrados em um sistema 

de vida de base principalmente pastoril, adversos a toda modificação 

fundamental nas formas de organização do trabalho que tenham projeções no 

plano social.[...] O resultado último do grande esforço de Arrojado Lisboa 

transformou-se assim em mera caricatura, sendo o Nordeste hoje, muito 

provavelmente, a região do mundo em que mais água foi acumulada pelo 

homem para evaporar-se, ou para não ser utilizada economicamente. 

(FURTADO, 1979, p.173 -174).  
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 Seguindo esse mesmo raciocínio Otamar de Carvalho coloca a solução hidráulica 

como um componente no jogo de interesses entre oligarquias e o Estado:   

 

Constituiu formidável atrativo para o Governo – ao tempo do Império e na 

República – e para a classe dos grandes proprietários de terra. Servindo aos 

interesses comuns dos grupos mais importantes embora conflitantes em alguns 

momentos, o que dependia da oligarquia que estivesse no poder, a construção 

de açudes iria funcionar como o elemento central da política econômica do 

Estado. Sua importância deriva-se do fato de que, satisfazendo aos objetivos 

de valorização e expansão dos latifúndios, satisfazia também algumas 

necessidades da população, expressas pela criação de condições mínimas para 

o seu atendimento, durante os anos de calamidade (CARVALHO, 1988, p. 

209-210) 

 

 Furtado considerava a solução hidráulica uma estratégia equivocada porque, 

segundo ele, os problemas da configuração de desenvolvimento no Nordeste nunca foi a 

seca e sim todo o contexto histórico, político e social em que a região sempre esteve 

inserida, Bacelar (2000). Para o autor, qualquer política de desenvolvimento  precisa olhar 

simultaneamente em múltiplas direções e a política hidráulica sempre seguiu apenas um 

único direcionamento: o acúmulo de água de forma pontual e o enriquecimento de alguns 

proprietários de terras, Furtado (1981). 

Na concepção Carvalho (1988), qualquer medida concebida tendo em vista o 

desenvolvimento para o semiárido nordestino precisariam ter como meta mudanças 

estruturais, a começar pelo acesso à terra, pois a concentração fundiária seria um dos 

pilares para a perpetuação da fome e miséria na região: 

 

No Nordeste semiárido, a terra é, a um só tempo, fonte de poder e base da 

acumulação. É fonte de poder porque este se deriva do fato de só os grandes 

proprietários de terra – agricultores, fazendeiros e banqueiros – terem acesso 

franco ao crédito rural subsidiado e a outros importantes incentivos 

governamentais. É  base  de acumulação porque a exploração agrícola e 

pastoril aí conduzida tem lugar segundo os interesses maiores dos que exercem 

o domínio da terra. Os pequenos produtores (proprietários ou não de terra) têm 

acesso apenas marginal aos estímulos criados pelo Estado, para incentivar a 

produção agrícola e pastoril, (CARVALHO, 1988, p.415) 

 

 Furtado afirmava que contemporaneamente o conceito de desenvolvimento 

assume dois sentidos distintos: o primeiro diz respeito a evolução social do sistema de 

produção, a medida que este,  mediante acumulação de riquezas e progresso das técnicas, 

torna-se mais eficaz, eleva a produtividade do conjunto de sua força de trabalho; o 

segundo sentido do conceito relaciona-se com o grau de satisfação das necessidades 

humanas.  
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O verdadeiro desenvolvimento é a complexificação da sociedade a todos os 

níveis e vai acompanhado do aumento da capacidade para acumular 

conhecimento e transformá-lo em instrumentos de ação [...] A primeira 

condição para que haja um verdadeiro desenvolvimento é que a acumulação 

de conhecimento se transforme em instrumento para atuar sobre a realidade: 

para identificar problemas e abrir caminhos à solução dos mesmos 

(FURTADO, 1982, p.151) 

 

Toda abordagem teórica de Carvalho (1988) e Furtado (1981, 1982) foram 

essenciais para pensarmos, dentro da realidade objeto da nossa de pesquisa, em que 

medida as proposições do PISF se constituíram como meio de romper as estruturas de 

desigualdade e submissão para o acesso à água. Vale ressaltar que nas proposições de 

Furtado para o desenvolvimento do Nordeste não havia espaço para a Integração de bacias 

do Rio São Francisco. Ao ser indagado sobre o tema, durante uma entrevista em 1998,  

Furtado se posicionou da seguinte forma:  

 

Eu não me interessei por esse projeto desde o começo porque era uma 

panacéia. Minha reação imediata foi de cautela. Sempre perguntei: a quanto 

chega o investimento? Nunca ninguém conseguiu me dizer quanto custaria. 

Em segundo lugar, quem vai ser beneficiado com isso? São os proprietários de 

terras? Então terão novos açudes para evaporar? Portanto, o problema não está 

em ter mais água, mas em usar bem a água que já existe. O Jaguaribe é um rio 

muito importante, com muita água que vai para o mar. Mas não quero excluir 

a hipótese. Pode ser que eu esteja equivocado e que seja uma grande vantagem. 

Porém, é preciso provar. Que não resolvam vender o projeto ao governo para 

ser iniciado e depois ficar 30 anos cavando buraco sem poder 

terminar!(FURTADO, 1998, p. 44). 

 

 Outra ponto essencial dentro dos objetivos do nosso estudo  diz respeito  a análise 

do território e a necessidade de compreendê-lo tanto em sua dimensão espacial material 

nas relações sociais, como o conjunto de representações sobre o espaço ou o “imaginário 

geográfico” que não apenas move, mas também integra ou é parte indissociável destas 

relações, (HAESBAERT, 2019, p.42). Corroborando com este raciocínio, Little (2002) 

aborda a conduta territorial como parte integrante de todos os grupos humanos e por este 

motivo considera que qualquer território pode ser visto como produto histórico de 

processos sociais e políticos. 

 Trazendo esses conceitos para o contexto da desterritorialização, o território que 

deixa de existir diz respeito tanto a dominância funcional (controle físico, produção) 

como a dominância simbólica (abrigo, lar, segurança afetiva). Assim, nos processos de 

reterritorialização, há situações em que apesar de “territorializadas” no sentido funcional, 

mais concreto,  estariam essas pessoas mais desterritorializadas no sentido simbólico-

cultural, e vice-versa. A  desterritorialização como exclusão deve ser vista então, também 

na sua múltipla dimensão, econômico político e simbólico cultural. (HAESBAERT, 
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2019, p.312-313). Segundo o mesmo autor, é importante incorporar a reflexão sobre lugar 

ao contexto da desterritorialização, pois ao contrário de território, por exemplo, que é 

visto muito mais como uma área ou zona, o lugar parece mais localizado (embora não 

obrigatoriamente bem delimitado, até porque um “ponto” não tem propriamente limites). 

É por isso que alguns geógrafos pensam o lugar como elemento básico do espaço 

geográfico, ou até mesmo, como defende Michel Lussault, a “menor unidade espacial 

complexa da sociedade”.  (HAESBAERT, 2017, p. 14). Um fator fundamental para 

incorporar o conceito de lugar ao contexto da desterritorialização é a necessidade de 

observar as questões cotidianas ligadas a copresença, convívio direto e contiguidade, 

Haesbaert (2017).  

Haesbaert coloca a exclusão ligada a desterritorialização na medida em que 

considera toda exclusão social como sendo também, em algum nível, exclusão 

socioespacial e por extensão, exclusão territorial, isto é a própria “desterritorialização” 

 

Desterritorialização, aqui, é vista em seu sentido mais “forte”, ou aquele que 

podemos considerar o seu sentido mais estrito, a desterritorialização como 

exclusão, privação e/ou precarização do território enquanto ‘recurso” ou 

“apropriação” (material e simbólica) indispensável à nossa participação efetiva 

como membros de uma sociedade. (HAESBAERT, 2019, p.315)  

 

 Se a desterritorialização é considerada como um fator de indisponibilidade ou 

privação de recurso, é possível inferirmos que os sujeitos desse processo estarão assim na 

condição de despossuídos. Resgatamos o termo despossuído do artigo escrito pelo 

escritor Karl Marx em 1841, no qual faz referência a arbitrariedade legislativa que 

condenava veementemente os camponeses que buscavam a madeira das florestas para se 

aquecer das baixíssimas temperaturas, ou seja, por não ter acesso ao recurso essencial de 

sobrevivência essa população ficava em situação de total vulnerabilidade a mercê 

daqueles que detinham o direito de explorar livremente as florestas prussianas.  Seguindo 

essa lógica, Acselrad (2014) destaca que a dimensão sócio-ecológica do desenvolvimento 

capitalista, como por exemplo os grandes empreendimentos hídricos, são geralmente 

apresentados sob o imperativo de proporcionar benignidade coletiva, porém tais 

empreendimento implicam em danos que afetam categorias sociais despossuídas e grupos 

étnicos.  
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2.2 O SEMIÁRIDO E AS OBRAS HÍDRICAS COMO ALTERNATIVA À FALTA DE 

ÁGUA 

 

Em 1842, o escritor Karl Marx publicou na Gazeta Renana um artigo intitulado 

como “Debates sobre a Lei referente ao furto de madeira”9 no qual fazia uma crítica à lei 

florestal promulgada na Prússia em junho de 1841. A lei em questão tinha como principal 

objetivo inibir o furto da madeira nas florestas da região, mas de acordo com a avaliação 

de Marx, os legisladores ao abstraírem propositadamente alguns termos do decreto, se 

comportaram de forma negligente em relação à população camponesa e favoráveis apenas 

aos interesses dos proprietários de terra. Vale ressaltar que naquele contexto, a madeira 

era um recurso essencial de sobrevivência, usado para aquecimento humano diante das 

baixíssimas temperaturas. 

O controle dos meios de produção e a expropriação da população menos 

favorecida são a base das reflexões Marxistas, tema que se encaixa nas diversas situações 

de “despossessão” do mundo contemporâneo, o acesso à água no semiárido nordestino é 

uma dessas situações. Como na Prússia de 1841, uma breve retrospectiva das intervenções 

governamentais no semiárido nordestino mostra-nos inúmeros contextos em que o uso do 

poder favorece uns poucos tirando o direito de muitos. De forma mais ostensiva, as 

intervenções passaram a acontecer ainda no Período Imperial, quando em virtude da seca 

ocorrida em 1877 foram instituídas as Comissões Imperiais para construções de Açudes 

e Irrigação, como o Açude do Cedro na cidade cearense de Quixadá (1884); de Estudos 

e Obras Contra os Efeitos da Seca (1904) e a Comissão de Perfuração de Poços(1904) 

(SANTOS, 1983, p.65 apud MELO, 2014). As comissões deram origem em 1909 à 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS),  atualmente Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS) e efetivamente a primeira agência governamental com 

atuação no Nordeste. 

 

Cabia a esse órgão penetrar os sertões nordestinos e para isso houve um grande 

incentivo à construção de obras públicas com uso da mão de obra sertaneja. O 

discurso da criação dessas obras foi muito utilizado pelos engenheiros e pelo 

governo da época. Por meio delas se poderia ‘tirar’ o sertanejo de sua vida 

isolada nos sertões (MELO, 2014, p.67) 

                                                 
9 Texto traduzido diretamente do alemão e transformado no livro intitulado Os Despossuídos (2018), 

lançado em comemoração aos 200 anos de nascimento do filósofo Karl Marx.  
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A Inspetoria era composta por engenheiros considerados como parte de uma elite 

culta que poderia trazer a luz da civilização aos sertões atrasados. Os projetos eram 

desenvolvidos com base no modelo científico e racional,  considerado como o único que 

poderia mudar a natureza para transformá-la. Por essa razão, o primeiro período de 

trabalho do órgão foi caracterizado pelos estudos das condições meteorológicas, 

geológicas, topográficas e hidrológicas das zonas de ocorrência das secas. Embora essas 

investigações e pesquisas de campo tenham sido fundamentais para ampliar a base de 

conhecimentos sobre a realidade do interior nordestino, pois forneceram subsídios para o 

planejamento das primeiras obras hidráulicas, não houve interesse em investigar ou 

conectar as pesquisas aos fenômenos sociais da região e por essa razão o desenrolar dos 

projetos acabou gerando outros problemas, além dos já existentes. As implicações foram 

sentidas principalmente pela população mais pobre, às distintas categorias de 

trabalhadores rurais sem-terra, clientes privilegiados da miséria generalizada que foi 

agudizando a cada período de seca, ou seja, os eternamente despossuídos, Silva, (2003); 

Melo, (2014); Carvalho. (1988). 

 A devastadora seca ocorrida em 1915 atestou uma verdadeira desordem na 

execução das obras públicas, a começar pelas desapropriações nas áreas para construções 

de açudes e estradas de ferro, que deixaram diversas famílias desabrigadas. O uso maciço 

da mão de obra dos sertanejos nessas obras tinha o intuito de ocupá-los e mantê-los 

fixados em suas localidades evitando o “ócio”, porém as condições de trabalho eram 

insalubres e a distribuição de alimentos insuficiente, fatos que provocaram a morte de 

milhares de trabalhadores, Melo (2014). 

Após um período marcado por escassez de verbas e obras inacabadas, alguns 

esforços políticos buscaram recursos financeiros e também maneiras de dar mais 

amplitude a capacidade de atuação ao órgão. Entre as medidas merecem destaque o fundo 

de irrigação para financiamento das obras no Nordeste, a lei 3.965 de 191910 e também o 

status federal com a mudança de nomenclatura:  Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas (IFOCS). A nova fase, fortemente impulsionada pela gestão do presidente 

paraibano Epitácio Pessoa, foi marcada por um grande número de construções executadas 

simultaneamente, Silva (2003). Entre as obras desse período promissor estava o açude  

                                                 
10 Conhecida como Lei Epitácio Pessoa que instituiu a “Caixa Especial das Obras de Irrigação das Terras 

Cultiváveis no Nordeste e dos Serviços Complementares ou Preparatórios”. 
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Engenheiro Ávidos (Boqueirão), importante reservatório para a região do alto sertão 

paraibano : 

 

Corria o ano de 1921, precisamente no dia 21 de julho, iniciava construção da 

barragem do Boqueirão pela firma Americana Dwight P. Robinson & CO.. 

Governava o Brasil o Paraibano de Umbuzeiro, senhor Epitácio Pessoa, que 

deu início a essa grande obra, que por sinal foi objeto de estudo da Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas[...] “Crandal verifica no ‘Ceará, Rio Grande 

do Norte e Parayba muitos boqueirões ou lugares admiravelmente apropriados 

a construção de grandes represas’ e que os trabalhos de irrigação produziriam 

uma ‘completa transformação no Norte’”. Pelo exposto São José de Piranhas 

seria inexoravelmente tragada pelas águas, a Vila e as melhores terras 

agricultáveis ficariam submersas (LIMA, 2011, p.89). 

 

Assim como aconteceu com diversas outras obras no mesmo período, o projeto 

desse reservatório passou por interrupções e precisou ser reduzido por questões 

orçamentárias. A previsão inicial era de 490 milhões de metros cúbicos de água, mas foi 

adequado para 255 milhões de metros cúbicos. Os presidentes Artur Bernardes e 

Washington Luís, que sucederam à Epitácio Pessoa, reduziram abruptamente a destinação 

de verbas para o IFOCS, comprometendo assim o andamento das construções. Por essa 

razão, logo após a posse de Artur Bernardes a edificação do Engenheiro Ávidos foi 

interrompida em 1923, sendo reiniciada e paralisada novamente por várias vezes, vindo 

a ser concluída somente em setembro de 1936, 15 anos após seu início, Lima (2017). Em 

outras localidades os empreendimentos foram praticamente abandonados, tendo como 

consequência vultosas instalações e uma enorme quantidade de materiais desviados ou 

perdidos por deficiências na conservação. Além disso, os braços que erguiam aquelas 

construções também ficaram desamparados,  Silva (2003).  

Em 1936 uma medida Legislativa (Lei n. 175) delimitou o “polígono das secas” 

como sendo a área considerada escopo das medidas de combate aos efeitos da seca. O 

território oficial das faixas sujeitas às estiagens (curtas ou prolongadas) cobre terras 

incluídas nas categorias de Sertão, Seridó, Caatinga, Curimataú, Cariris Velhos e 

Carrasco, além de porções do Agreste e do norte de Minas Gerais, Carvalho (1988). Foi 

portanto, uma divisão efetuada em termos político-administrativo, apresentando 

diferentes zonas geográficas, com distintos índices de aridez, desde áreas com 

características estritamente de seca, com paisagem típica de semideserto a áreas com 

balanço hídrico positivo (SILVA, 2003, p.52). A superfície de 1.128.697 km² teve seus 
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contornos demarcatórios redefinidos11 por diversas vezes com o objetivo de adequar a 

atuação do Estado aos interesses do capital agrário-mercantil: 

  

A ampliação da superfície do Polígono das Secas vem satisfazendo assim aos 

interesses mais conservadores da região. Na medida em que há condições para 

caracterização de uma seca, e esta é oficializada (por decretação do estado de 

emergência, sucessivamente e na ordem, aos níveis municipal, estadual e 

federal), para todo esse território ou apenas para algumas de suas partes, estão 

dados os critérios para os grandes proprietários rurais aí situados tenham 

acesso às linhas de credito bancário oficial extremamente subsidiadas, 

(CARVALHO, 1988, p.89). 

 

 O IFOCS foi transformado em DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas) em 1945, com o objetivo de realizar obras/serviços permanentes e desenvolver 

ações em situação de emergência. Nessa fase o órgão buscou modernizar-se e diversificar 

suas atividades na região do Polígono das Secas, no entanto predominou basicamente a 

açudagem e alguns projetos pontuais de irrigação. A IOCS, depois IFOCS e por fim 

DNOCS é considerado por muitos estudiosos como um órgão de estrutura operativa 

básica do Estado, comandado e posto à serviço da oligarquia pecuária/algodoeira 

nordestina. Por meio do esquema assistencialista o Estado concedia vantagens aos 

grandes proprietários de terra, primeiro  porque as construções de açudes valorizavam 

ainda mais as propriedades; segundo, ao atender os flagelados mediante oferta de serviços 

nas frentes de trabalho,  assegurava-se o retorno dessa mão de obra barata para o interior 

dos latifúndios após a crise climática, Silva (2003); Carvalho (1988).  

Segundo Carvalho (1988), armazenar água no semiárido nordestino sempre foi 

uma exigência fundamental tanto do ponto de vista social como também econômico, 

porém a corporificação das medidas embutidas na esfera da solução hidráulica (a 

açudagem como finalidade) contemplaram muito pouco, ou quase nada, os interesses 

sociais daqueles que são minoria por não ter acesso ao poder (CARVALHO, 1988, 

p.219). As críticas sobre os limites técnicos das ações governamentais no combate às 

secas feitas à época também tinham os seguintes fundamentos: 

a)a açudagem, vista como ineficiente e custosa, encontrando no próprio clima 

do Semi-árido, com temperaturas bastante elevadas durante quase todo o ano, 

seu principal limite, devido à evaporação; b) a fragilidade da estrutura física 

dos pequenos e médios açudes, que se rompiam com as grandes enxurradas e 

não conseguiam acumular água suficiente para abastecimento por tempo 

suficiente nos anos seguidos de seca; c) falhas de funcionalidade social dos 

                                                 
11 A ultima redefinição aconteceu em 2017  com a Resolução do CONDEL nº 107, de 27/07/2017 e nº 
115, de 23/11/2017. Com a inclusão de mais 73 munícipios, o número total passou a ser 1.262, o que 
corresponde a uma população de 27.870.241 habitantes. Disponível em: 
https://www.gov.br/sudene/delimitacao-do-semiarido, acesso em: 14.03.2020. 

https://www.gov.br/sudene/delimitacao-do-semiarido
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grandes açudes que não foram concebidos para garantir melhoras na produção 

agrícolas, tendo em vista que alguns estavam localizados longe de várzeas 

irrigáveis, e os que favoreciam a distribuição de água por gravidade para áreas 

irrigáveis atendiam a um número limitado de famílias; e d) as áreas irrigadas, 

dominadas pelos canais, permaneciam sob o domínio dos grandes proprietários 

que mantinham seu interesse principal no uso das águas para manutenção das 

fazendas de gado (SILVA,2003, p.53). 

 

Dados os interesses das oligarquias regionais a solução hidráulica continuou a 

lastrear as ações governamentais, porém o período que compreende o final da década de 

1940 e início de 1950 é marcado pela tentativa de modernização do DNOCS e também 

pela criação de novos órgãos regionais. As possibilidades econômicas do Rio São 

Francisco e seus afluentes passaram a ser exploradas nesse período com  a instalação da 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) em 1945, resultando na construção 

da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso em 1948, Silva (2003) . Também em 1948 foi 

criada a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF).   

Semelhante ao que aconteceu no início dos trabalhos do IOCS, a CVSF também 

importou uma metodologia de trabalho, a formulação do Plano Geral de Aproveitamento 

do Vale do São Francisco foi inspirada no modelo norte-americano de aproveitamento do 

Vale do Tennessee, Silva (2003). Mais uma vez os benefícios do Estado são canalizados 

a grandes produtores rurais em forma de assistência técnica especializada e linhas de 

créditos para obras hidráulicas de irrigação. Um contexto que não traz serventia social, 

pois acontecendo períodos de estiagem os beneficiários proprietários de terra, 

continuaram a enxotar de suas fazendas os moradores, poceiros, arrendatários e 

assalariados para as frentes de serviço ou obras públicas abertas pelo Estado,  

(CARVALHO, 1988, p.249). 

Em 1949 a Lei 1004 criou o “Fundo Especial das Secas” com o objetivo de colocar 

novas prioridades a destinação dos recursos. A lei seguia o dispositivo da constituição de 

1946 que previa a designação de 3% da renda tributária anual da União para o combate à 

seca, desse percentual,  um quinto da verba seria para socorrer às populações atingidas 

pela seca (obras de emergência e serviços de assistência) e o restante para empréstimos 

aos produtores rurais. Efetivamente nem os percentuais, nem a destinação dos recursos 

foram cumpridos como preconizados pela lei (SILVA, 2003, p. 52).  

No início da década de 1950 o Estado passa a atuar como agente mediador para 

integrar a economia nordestina ao mercado nacional. O esforço é para que a economia do 

Nordeste caminhe orientada pela lógica do capitalismo em curso no Brasil. Porém, o 

alcance nas alterações realizadas foi extremamente limitado, pois não houve nenhuma 
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alteração na base econômica, principalmente no que concede à estrutura agrária, 

composta pelo latifúndio pastoril e por pequenos estabelecimentos agropecuários. Esses 

pequenos estabelecimentos compunham não menos que dois terços dos produtores rurais 

da zona semiárida e, a exploração dos mesmos era dedicada às atividades de manutenção 

dos pobres e de sustentação dos ricos (para os padrões locais), ou seja, o algodão e as 

lavouras alimentares (CARVALHO, 1988, p.220).  O que muda essencialmente é apenas 

o discurso político agora calcado no desenvolvimentismo em voga no restante do país. 

Seguindo essa linha, a oligarquia pecuária/algodoeira consegue a criação de um banco de 

fomento para a região. O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foi criado em 1952, e nesse 

período tinha condições de atuar basicamente com crédito agrícola e realizar algumas 

poucas aplicações de crédito industrial, restritas ao Polígono das Secas. Entretanto,  os 

limites de atuação não impediram os esquemas de acumulação das classes ligadas a 

atividades comerciais, agropastoris e agroindustriais, Carvalho (1988).  

No cenário onde eram executadas as medidas tidas como capazes de fortalecer a 

economia nordestina e com isso amenizar os efeitos das secas,  ainda predominavam o 

direcionamento de recursos para construção de açudes públicos e também particulares, 

esses últimos executados no conveniente regime de cooperação com o Estado.  A solução 

hidráulica permaneceria como alternativa indispensável às estratégias de combate à seca 

nas décadas seguintes. O argumento era sempre o mesmo: se falta água (não importa 

muito investigar a origem da escassez ou do déficit), a solução é armazená-la onde quer 

que ela se encontre, (CARVALHO, 1988, p.277).  

Com o intuito de registrar a seca que assolou a região semiárida em 1958, o jornal 

carioca Correio da Manhã enviou ao Nordeste o repórter itinerante Antônio Callado. A 

incursão do jornalista no interior dos sertões constatou  como as ações dos órgãos federais  

estavam a serviço de interesses corporativos.  Ao relatar como a seca era uma grande e 

próspero negócio para determinados grupos sociais, Callado os descreve ironicamente 

como “industriais da seca”, Furtado (1985): 

Na região semiárida, nesse momento assolada pela seca, ele teve oportunidade 

de constatar que as máquinas e equipamentos do DNOCS, principal órgão 

federal, eram utilizadas por fazendeiros a seu bel prazer. Nas terras irrigadas 

com água de açudes construídos e mantidos pelo governo federal produzia-se 

para o mercado do litoral úmido e em benefício de alguns fazendeiros que 

pagavam salários de fome. As obras de emergência eram pré-financiadas por 

comerciantes que, de um lado, se beneficiavam da forte elevação dos preços 

dos gêneros de primeira necessidade e, de outro, cobravam dos trabalhadores 

juros escorchantes, implícitos nos adiantamentos que faziam.[...] Callado, com 

sua fina ironia, revela aos leitores do prestigioso Correio da Manhã a 

existência, no Nordeste de uma classe social sui generis, os “industriais da 

seca” (FURTADO, 1985, p.49).     
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A elite nordestina,  que pretendia continuar se beneficiando com a indústria da 

seca, construiu e propagou junto à mídia a imagem do Nordeste como “região problema”, 

caracterizada por calamidades climáticas, pela miséria, pela fome, por índices altos de 

mortalidade e baixos de saúde e educação, constituindo-se, enfim, em uma das 

representações do “atraso”12. Em busca do rompimento desse paradigma surgem novos 

atores políticos que aos poucos vão condensando uma corrente ideológica que reivindica 

um novo tratamento para a região. A firme ascensão de forças chamadas conjuntamente 

de “populares” tem essa designação não apenas por oposição às forças sociais 

proprietárias, mas principalmente pelo caráter de amarrar forças sociais socialmente 

subordinadas,  mas heterogêneas tanto entre si quanto em relação às próprias classes 

sociais dominantes, (OLIVEIRA, 2008, p.237): 

 

Tais “forças populares” são constituídas pelos semicamponeses, pelos 

pequenos sitiantes, meeiros, arrendatários, cuja expressão política mais 

evidente passou a ser as Ligas Camponesas, mas que também estavam 

representados os sindicatos, de diversa filiação e orientação, inclusive da Igreja 

Católica: o fato político notável, entretanto, é seu aparecimento na cena 

política por fora, à margem em oposição aos “coronéis”, senhores de engenho 

usineiros. Essa massa agrária aparecia pela primeira vez, na história social do 

Nordeste, como agente autônomo, de perfil definido, que não podia mais ser 

confundido com os “eleitores de cabestro”, com o “voto de curral”. 

  

O movimento das Ligas Camponesas começou a inquietar as classes dirigentes, a 

ponto de em alguns Estados, a eleição para governador começava a realizar-se tendo 

como pano de fundo a mobilização de forças populares, sendo corrente o tema 

“tratamento desigual” que recebia a região do governo federal, já havia até quem 

prometesse a desapropriação de terras em benefício dos trabalhadores rurais, e quem 

acenasse com projetos industriais capazes de criar empregos nas zonas urbanas 

(FURTADO, 1985, p. 48).  

Ao final da década de 1950 estava posta uma grande pressão política 

reivindicando uma reorientação do processo de desenvolvimento no Nordeste. A 

Conferência dos Bispos em Campina Grande na Paraíba e o Seminário de 

Desenvolvimento do Nordeste acontecido  em Garanhuns Pernambuco, foram eventos 

que contribuíram para a inserção da região na política desenvolvimentista encampada 

pelo governo de Juscelino  Kubitscheck: 

                                                 
12 Um pouco da história do que foram as Ligas Camponesas homenageadas pelas marchas do MST (2018) 

– Disponível em:  https://mst.org.br/2018/08/13/o-que-foram-as-ligas-camponesas-homenageadas-
pela-marcha-do-mst/   acesso em 15 de março 2020. 
   

https://mst.org.br/2018/08/13/o-que-foram-as-ligas-camponesas-homenageadas-pela-marcha-do-mst/
https://mst.org.br/2018/08/13/o-que-foram-as-ligas-camponesas-homenageadas-pela-marcha-do-mst/


37 

 

A preocupação com o Nordeste cresce no final da década de 50 com a 

emergência das lutas sociais na região lideradas pelas ligas camponesas. 

Setores da Igreja Católica se juntaram aos movimentos aos movimentos sociais 

na medida em que crescia a consciência da pobreza e das desigualdades 

regionais no Brasil. Em 1957, foi realizada a Conferência dos Bispos, em 

Campina Grande, para discutir a questão regional (o próprio presidente 

Kubitschek participou deste encontro), e em 1959 houve um grande Seminário 

de Desenvolvimento do Nordeste, em Garanhuns, patrocinado pela 

Confederação da Industria, com impacto político na região e nas lideranças 

políticas nacionais. Toda esta configuração política se acentuou com a seca 

que assolou o sertão nordestino em 1958, com suas dramáticas consequências 

econômicas e sociais, (BUARQUE, 2017, p. 19)  

 

Em 1956 Juscelino Kubitschek criou o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). A partir de 1958 os trabalhos passam a ser 

coordenados pelo economista Celso Furtado que desempenha um papel fundamental na 

formulação de ideias e instrumentos para enfrentamento das tradicionais formas de 

combate aos problemas do semiárido. Furtado caminhou e reformulou os ladrilhos 

ecológicos do conceito de Região fazendo uma releitura do Nordeste por elos entre 

alimentos, miséria e descentralização produtiva, Furtado (1988). Para Furtado, pensar 

uma política para o Nordeste significava pensar uma política para o Brasil: 

 

O Nordeste não é um simples problema regional e tampouco um problema 

nacional entre outros, cuja abordagem pudesse ser deixada para amanhã, como 

se a solução dos demais pudesse avançar enquanto a desse espera. O Nordeste 

é na verdade, a face do Brasil em que transparece com brutal nitidez o 

sofrimento de seu povo. Aí se mostram sem disfarces as malformações maiores 

de nosso desenvolvimento. Se não existe política adequada para o Nordeste 

pode-se dar por certo que os problemas maiores do país se estão agravando, 

que nos iludimos com miragens quando pensamos legar aos nossos filhos uma 

sociedade mais justa e um país menos dependente (FURTADO, 1982, p.119). 

 

O GTDN consistiu na elaboração de um documento técnico sobre a região 

subdesenvolvida, diagnosticando a problemática regional e que pudesse ser a nova 

política estratégica para o desenvolvimento do Nordeste, no objetivo de integrá-lo 

economicamente ao Centro Sul do país, de economia mais dinâmica (BARBOSA, 2020 

p. 72) . A fragilidade da agricultura de subsistência e as ações adotadas para combater a 

seca no semiárido foram amplamente analisadas pela equipe que compunha o GTDN13: 

   

O colapso da produção de alimentos, organizada como agricultura de 

subsistência, assume, necessariamente, dimensões de calamidade 

social[...]como crise de produção a seca é muito mais grave do que crise típica 

da economia capitalista. Esta última decorre de um colapso de demanda 

afetiva, e por isso mesmo sua carga tende a distribuir-se por todo sistema 

                                                 
13 Celso Furtado assumiu posteriormente que  o documento foi inteiramente elaborado por ele, 

Barbosa (2020) 
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econômico. No caso da seca, o impacto concentra-se no segmento mais frágil 

do sistema: a agricultura de subsistência. As repercussões sociais são, por 

conseguinte, muito mais profundas. (GTDN, 1959, p.13)  

 

O capítulo III do relatório é inteiramente dedicado aos aspectos econômicos do 

problema das secas. A análise constatou que os meios adotados até aquele momento não 

contribuíram para solução dos problemas enfrentados pela maioria da população 

residente no semiárido, inclusive a ineficiência da política hidráulica e seus contornos é 

posta de forma muito clara:  

 

Por motivos diferentes, nem as medidas de curto prazo nem as de longo prazo 

contribuíram, até o presente, para modificar, fundamentalmente, os dados do 

problema [...] As medidas de longo prazo orientam-se há vários decênios, no 

sentido da criação de uma importante rêde de açudes, que se apresenta como 

etapa preliminar de uma política geral de melhor aproveitamento da águas e 

terras disponíveis na região. Sem embargo, essa política geral não parece ter 

sido explicitamente definida até o momento. Existe já uma volumosa massa de 

águas represadas – cerca de sete bilhões de metros cúbicos – sem que se 

tenham introduzido modificações sensíveis na fisionomia econômica da região 

(GTDN, 1959, p.13)  

 

A conclusão do estudo apontava que o problema do nordeste não era a questão 

climática, e sim as estruturas socioeconômicas. Portanto, far-se-ia necessário reorganizar 

essas estruturas e suas respectivas unidades de produção. A ideia era trabalhar 

simultaneamente três eixos de ação: transferência de recursos, maior participação 

industrial e modificações estruturais visando o ser humano. A raiz da fragilidade 

econômica e social do nordeste estavam no setor agrário:  

 

No quadro da atual estrutura agrária, a penetração dos recursos financeiros e 

da técnica moderna tende a fazer-se de forma a aumentar a distância entre a 

ínfima maioria beneficiada e a imensa maioria esquecida. O atual esforço de 

capitalização, particularmente quando favorece a pecuária engendra a 

marginalização de muitos que são atirados à beira da estrada. 

Concomitantemente, o minifundismo, de que depende boa parte a produção de 

gêneros de consumo geral avança em terras de inferior qualidade contra a 

barreira dos rendimentos decrescentes. (FURTADO, 1981, p.16) 

 

A política do GTDN contemplava uma intervenção combinada e diferenciada nas 

estruturas econômicas do Nordeste com uma visão sistêmica que busca uma síntese das 

relações econômicas e sociais e suas características específicas. Embora fosse um plano 

estritamente econômico e muito focado nas atividades produtivas com aposta na 

reestruturação da economia canavieira e da economia do semiárido, havia no 

planejamento uma grande preocupação com o drama social do Nordeste, não apenas 

devido à seca, (BUARQUE, 2017, p. 18). 
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 De acordo com as estratégias formuladas, os efeitos da seca tenderiam a 

desaparecer ou serem consideravelmente reduzidos à medida que a região se 

desenvolvesse. Para tanto, era necessário criar condições em que os pequenos e médio 

produtores tivessem melhores condições de vida por meio de  acesso à educação, saúde, 

crédito e apoio técnico. Segundo Furtado (1984), somente essa categoria teria aptidão 

para criar uma agricultura ecologicamente adaptada à região semiárida e absorvedora de 

mão de obra.  

As proposições contidas no plano de ação do GTDN deram origem a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada no final de 

1959. Bem concebida e estruturada por Celso Furtado, a instituição diferenciava-se por 

não trazer os vícios da maioria das instituições federais e estaduais existentes à época, 

inclusive não se deixando capturar pelas oligarquias dominantes, Carvalho (1988).  É 

inegável a contribuição da SUDENE como órgão que trouxe uma nova visão sobre o 

Nordeste e as alternativas de desenvolvimento regional. Os novos mecanismos 

implantados pela Superintendência permitiram articular reforços e recursos do Governo 

Federal aos interesses estaduais, era uma espécie de pacto regional, Silva (2003). Não se 

tratava apenas de injetar recursos e subsidiar investimentos, era necessário ir além para 

que não se repetisse os erros do passado, Furtado (1984). 

 

[...]a atuação da Sudene foi fundamental para a aglutinação e a formação de 

uma capacidade técnica e política especializada para a condução dos 

programas regionais, apoiando instituições de ensino superior e médio, 

promovendo diversos cursos de especialização e apoiando estudos e pesquisas 

científicas voltadas para o conhecimento da realidade nordestina, 

desenvolvendo técnicas apropriadas aos recursos naturais da Região e para a 

integração do Nordeste aos mercados nacional e internacional. (SILVA, 2003, 

p.61) 

 

Com o golpe de 1964 a Sudene perde autonomia, continua atuando, mas 

desvirtuando dos objetivos iniciais.  Segundo Furtado, o regime autoritário ao asfixiar a 

ação política, destruiu a Sudene sem mesmo se dar conta (FURTADO, 1985, p. 181). A 

ênfase na indústria regional sofre reversão, ao invés de um parque industrial mais 

autônomo, o crescimento acontece se tornando complementar e dependente do padrão de 

industrialização vigente no Centro-Sul. Com relação a questão agrícola, o Estado começa 

a pregar a necessidade de fortalecer a agricultura nordestina, porém, mais uma vez, não 

há medidas de reestruturação agrária. Em virtude do caráter autoritário instaurado,  as 

alianças das oligarquias rurais com o Estado ficaram mais estreitas, porém conciliando os 

interesses dos grupos tradicionais com aqueles que almejavam a modernização, Carvalho 
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(1988).  As políticas de combate às secas começam a ser orientadas no sentido de garantir 

ao governo central maior legitimidade e poder na região mediante concessão e privilégios 

extraordinários aos grandes proprietários de terra, (CARVALHO, 1988, p. 233). 

Entre as ações oriundas das medidas desenvolvimentistas, ocorridas a partir da 

década de 1960 no interior do semiárido, estão a implantação dos polos agroindustriais 

como o Vale do São Francisco, Parnaíba e Açu.  Nessas regiões, modernas áreas de 

fruticultura irrigada passaram a produzir intensamente para os mercados nacional e 

internacional. Porém, às margens desse processo predominam extensas áreas de produção 

de sequeiro, isto é, atividades que dependem da distribuição, quantidade e intensidade das 

chuvas para produzir adequadamente, ou seja, a herança das desigualdades permaneceu. 

O conservadorismo continuou a ampliar seu espaço, contribuindo com as 

desigualdades, mesmo após a abertura democrática, de modo que viabilizaram junto ao 

governo federal um programa emergencial  para atender os flagelados da seca ocorrida 

no período de 1979 a 1983. O programa contemplava a construção de obras como a 

construções de pequenos e médios açudes, além também da execução de serviços de 

plantio. Os beneficiários eram os grandes, médios e até pequenos proprietários que 

passavam a ter suas terras mais valorizadas às custas do dinheiro público que pagava aos 

trabalhadores sem-terra um salário mensal inferior ao salário mínimo da época, Carvalho 

(1988). A quantidade de pessoas alistadas nas frentes de serviço no referido período nos 

dá uma dimensão do cenário de calamidade e, claro, também do número de favorecidos: 

 

A seca de 1979-83 apresentou um quadro bastante distinto, uma vez que, no 

final de 1983 para o início de 1984, o número de pessoas alistadas girava em 

torno de 2,7 milhões de trabalhadores, entre homens, mulheres e crianças, 

essas com idade entre 12 e 17 anos; menores enfim. Esse grande crescimento 

se deveu ao que tudo indica, à flexibilidade do novo esquema de atendimento, 

muito mais favorável e atrativo para os proprietários rurais e as lideranças 

políticas. Neste caso, a atratividade era fruto das perspectivas que o programa 

governamental ensejava, no tocante à transferência de decisão de empregar, 

que saía das mãos dos órgãos do governo (como a SUDENE, o DNOCS e os 

Batalhões de Engenharia do Exército) e passava para a esfera dos governos 

estaduais (via Secretarias de Agricultura) e dos políticos (deputados estaduais 

e prefeitos, principalmente, além dos vereadores dos municípios interioranos), 

(CARVALHO, 1988, p.261)    

 

No alto sertão paraibano foram abertas muitas dessas frentes de serviços e as 

situações vividas naquele momento de total calamidade são relatadas por vários 

entrevistados na nossa pesquisa de campo. O senhor Francisco Batista de Matos 

atualmente reside na VPR Cacaré, tem 66 anos e lembra como era o trabalho na frente de 

serviço que ele chama de “emergência”:  
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Aqui a gente já viveu muita seca difícil, mas lembro demais daquela da “era” 

de 80, ali foi castigo grande...eu trabalhei na emergência que construiu aquele 

açude da Vajota, num dava nem pra contar o tanto de gente que trabalhou ali 

tinha homem, mulher, menino... A pessoa se sujeitava a passar o dia todo 

cavando, carregando terra, quebrando pedra a semana toda, de sol a sol. A 

maioria ficava acampado lá mesmo, porque nem tinha como ir e voltar todo 

dia né...era uns barraco de vara, dormia no chão, quase ao relento.  No fim do 

mês recebia como se fosse hoje uma cesta básica, uns legumes as vezes ruim 

que só, eu tenho pra mim que aqueles milho e feijão era pra plantar porque 

fedia de um jeito como se já viesse com veneno pra plantar, ai como não teve 

como plantar porque num tinha inverno né, ai mandaro pra gente comer... a 

gente também recebia uma mixaria de dinheiro. Quer dizer, era só pra num 

morrer de fome...  

 

As dificuldades daquela época e as condições precárias de trabalho foram 

lembradas pelo senhor Alvelino Antônio de 72 anos, também residente na VPR Cacaré:  

 

Quem vive desde que nasceu no sertão já passou por muita seca grande e muita 

das vezes a gente só num morreu de fome porque primeiramente Deus teve 

misericórdia, porque a pessoa só morre é quando chega o dia. Mas aí tinha as 

emergência que o governo fazia pra aquela multidão de gente trabalhar. Olhe 

teve uma (frente de emergência) em 58, foi a que construiu a estrada de Jatobá 

pra Monte Horebe...teve outra em 70, que construiu a estrada pra Carrapateira. 

Ai  de 80 pra 83 foi quando foi feito o açude do Cacaré e o lá da Vajota do 

finado Joaquim de Sousa, seu avô né? Pois bem, tudo era ruim demais, porque 

se trabalhava fazendo tudo, as mulher e os menino era quem quebrava as pedra, 

aquilo num era serviço de gente não minha filha!!!! O que saiu de gente com 

dedo torado, mão aleijada e até cego viu... Uma prima minha ficou cega de um 

olho quebrando pedra no açude do Cacaré.    

 

Essa foi uma realidade vivida em todo o semiárido, porém a partir da década de 

1980 acontece uma interferência que muda positivamente o cenário de diversas 

localidades. A mudança ocorreu quando um conjunto de organizações não-

governamentais (ONGs) e algumas instituições públicas de pesquisa e extensão, como a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), passaram a desenvolver propostas e a 

experimentar alternativas baseadas na ideia que é possível e necessário conviver com a 

seca e o semiárido (SILVA, 2003, p. 363). 

 Entre essas entidades não governamentais a Articulação no Semiárido (ASA), 

têm importante papel na mobilização e fortalecimento da sociedade civil com o intuito de 

abrir espaços para construção, monitoramento e proposição de políticas públicas 

integradoras dessa convivência. Programas como Um Milhão de Cisternas (P1MC), Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2), Cisternas nas Escolas e Sementes do Semiárido, são algumas 

das políticas que vem possibilitando práticas da convivência sustentável e solidária com 

o ecossistema do semiárido.  
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Esses programas permitiram que o semiárido pudesse ser percebido como um 

conjunto de possibilidades, alicerçado por diferentes políticas e/ou técnicas, que orientam 

a convivência e se perpetuam ancoradas no discurso da sustentabilidade. Entretanto, a 

sustentabilidade com base na convivência requer políticas públicas permanentes e 

apropriadas que tenham como referência a expansão das capacidades humanas locais, o 

que exige necessariamente o acesso aos serviços sociais básicos e o rompimento com as 

estruturas de concentração de terra e de água, Silva (2003).  

Por estarmos distantes da conquista de tais liberdades, principalmente no que 

concerne aos despossuídos do semiárido, ainda trilhamos o caminho onde velhas 

alternativas, como as grandes obras hídricas, são um ponto de interseção apresentado 

como solução aos problemas de acesso à água tanto no passado como nos dias atuais, a 

execução do projeto de transposição do Rio São Francisco como promessa de 

desenvolvimento, é um exemplo disso. Resta-nos então, avaliar, dentro do nosso lócus de 

pesquisa, em que medida as propostas do PISF de fato se concretizaram.  

 

2.3 A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: UMA ESTRATÉGIA E SUAS 

CONTROVÉRSIAS   

 

Por razões históricas e políticas os açudes foram se tornando a fonte hídrica mais 

acessada pela população da região semiárida nordestina, no entanto, as peculiaridades 

climáticas aliadas à gestão e utilização desses reservatórios para diversos fins14 tem como 

consequência períodos de colapso total no abastecimento, Araújo (2011). Nesses períodos 

onde os conflitos e discussões demandam estratégias para garantir a constância no acesso 

à água a transposição de águas do Rio São Francisco foi recorrentemente acionada como 

possibilidade de solução ao problema.  

 Colocada como alternativa para perenizar rios intermitentes do Nordeste 

Setentrional desde o período imperial, a transposição do Rio São Francisco entrou para 

discussão na agenda política de diversos governos. Porém somente no início da década 

de 1990, durante o governo Itamar Franco (1992 – 1994), o projeto volta a ser discutido 

com maior ênfase. Em 1994  o Ministério da Integração Nacional, o Instituto Nacional de 

                                                 
14  Se faz uso dessas águas para o abastecimento humano, dessedentação animal, pesca, 

irrigação, entre outros fins. Há dessa forma o comprometimento na garantia de água tanto sob ótica 
qualitativa como quantitativa.   
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Pesquisas Espaciais (INPE) e da Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia 

Espaciais (FUNCATE), são responsáveis pela elaboração de um projeto objetivando a 

transposição do Rio São Francisco, Silva (2005). Na Câmara dos Deputados Federais 

organiza-se um Grupo de Trabalho denominado A Transposição de Águas do Rio São 

Francisco, tendo como relator o deputado paraibano Marcondes Gadelha. Para facilitar a 

viabilidade de financiamento ao empreendimento, foi proposto a privatização da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). Como forma de compensação a 

uma eventual perda de recursos hídricos na Bacia Franciscana,  havia a proposição de 

transposição do Rio do Sono, no Estado do Tocantins, (AANDRADE, 2002, p.11). Finda-

se o governo Itamar Franco sem que haja avanços efetivos em torno do assunto.  

A execução do Projeto passa a ser  uma das promessas apresentadas por Fernando 

Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 1994. Vencidas as eleições, o assunto só 

volta a ser destaque novamente nas eleições de 1998:  

 

A transposição está se tornando um caso emblemático. Prometida como visto 

em 1994; esquecida durante quatro anos; relembrada e outra vez prometida em 

1998, a “imediata transposição do São Francisco”, como queria o deputado José 

Aldemir, parece ter retomado sua insustentável leveza do ser. Ao lançar o Plano 

Plurianual, em 31 de agosto de 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso 

já foi bem mais sociólogo e menos mestre-de-obras do que havia sido na 

campanha eleitoral um ano antes. (GOMES, 2001, p.53) 

 

No segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o grande defensor do 

projeto no governo é o Ministro da Integração Fernando Bezerra15. Na pressa de acelerar 

a aprovação do projeto, o ministro declara em janeiro de 2001 que as obras da 

transposição começariam em agosto do mesmo ano, antes mesmo da proposta ser 

analisada pelos parlamentares da Comissão Especial. Bezerra também afirmou que o 

IBAMA enviaria a licença ambiental até o dia 15 de abril, fato desmentido pela  assessoria 

do Ministério do Meio Ambiente que informou não haver nenhuma previsão de entrega 

do Relatório de Impacto Ambiental da obra. A atuação do ministro demonstra o interesse 

em aprovar o projeto sem que houvesse consulta ou debate com a sociedade, tal fato acaba 

                                                 
15 Fernando Bezerra foi Senador da República pelo Rio Grande do Norte por dois mandatos, entre 1994 e 

2007. Durante estes mandatos assumiu a liderança no Senado do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
de 1994 a 1999. Permaneceu como Ministro da Integração  de julho de 1999 a junho de 2001. Disponível 
em <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/23> acesso em: 22.07.2020.  
 

  

https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/23
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desencadeando uma série de discussões, polêmicas e também mobilizações de vários 

segmentos da sociedade (SILVA, 2017, p.70-71): 

 

Diante da contradição do processo e das opiniões divergentes, a possibilidade 

do projeto de transposição tornar-se realidade provocou uma reação da 

sociedade. Podemos dizer que a possibilidade da realização do projeto de 

transposição impulsionou a organização ou talvez a reorganização do 

movimento social em torno do rio São Francisco. Isso provocou, de certa 

forma, a articulação e a união de diferentes entidades – com diferentes 

objetivos, mas que se uniram fortalecidos por uma questão em comum: a 

defesa do rio São Francisco – e chamou à luta inúmeras pessoas com o mesmo 

interesse em defender o rio que dependem para viver  

 

Os movimentos tomaram uma grande proporção e trouxeram à tona não apenas a 

importância social e econômica do Rio São Francisco, mas também toda degradação e 

descaso cometidos durante anos e que consequentemente colocavam em risco a saúde 

ambiental do “Velho Chico”.                                            

 A falta de consenso político na base de apoio do governo faz o projeto perder 

força, principalmente após a troca de comando no Ministério da Integração, o potiguar 

Fernando Bezerra é substituído pelo sul-mato-grossense Ramez Tebe. Para evitar choques 

com as bancadas dos estados que seriam beneficiados pela transposição, o governo 

mantém as previsões da obra para o ano seguinte, mas na verdade o projeto é substituído 

por um plano de revitalização do Rio São Francisco, (Mello 2004 apud SILVA,2017, 

p.75): 

 

Em junho de 2001, o Governo Federal determinou que o projeto de 

transposição fosse substituído por um projeto de revitalização a partir do 

Decreto – Lei nº 3883, ao mesmo tempo em que criou o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, composto pelos secretários de recursos 

hídricos, por dirigentes políticos dos sete estados da bacia, representantes do 

IBAMA, da Agência Nacional de Águas e representantes da sociedade civil.  

 

Durante a campanha eleitoral de 2002, o então candidato à Presidência da 

República Luiz Inácio Lula da Silva enfatizava que a questão da água no Nordeste seria 

prioridade no seu governo, mas não havia uma posição definida sobre o projeto de 

transposição. Apesar disso, foi a primeira obra de infraestrutura incorporada ao Plano de 

Investimentos do governo federal para o período de 2004 a 2007, o chamado Plano 

Plurianual (PPA).  Aparentemente o debate sobre o projeto seria encaminhado de forma 

diferente da gestão anterior, pois era evidente a necessidade de um amplo diálogo com a 

sociedade (SILVA, 2017, p. 78). 
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O conteúdo final do PPA despertou a reação de diversas organizações que 

posicionara-se contra a transposição e demonstraram seu inconformismo por meio de uma 

carta pública ao presidente. As discussões ganham evidência novamente em 2004 quando 

o projeto é reelaborado e apresenta-se como medida que viria beneficiar 12 milhões de 

nordestinos,  Silva (2017).  

Para justificar o projeto de transposição de águas perante a opinião pública 

nacional, falou-se em “águas para todos” – todos os nordestinos, 

evidentemente – e, a partir daí, passou-se a falar que seriam beneficiados 

milhões de sertanejos. E nunca se mencionou para que classes sociais a 

transposição iria interessar. Os proprietários de terras absenteístas ficaram 

radiantes porque, antes que as obras começassem, houve valorização dessas 

terras. Os vazenteiros, que cultivavam o leito e faziam culturas de ciclo curto 

no leito exposto do rio por cinco a seis meses, ficaram apavorados porque iriam 

perder o único espaço possível de utilização pelos sertanejos roceiros sem-

terras. (AB’SABER, 2006, p.13). 

 

A possibilidade de implantação dispara o gatilho de questionamentos sobre a 

viabilidade e consequências de uma obra com tamanha magnitude.  As críticas ao projeto 

são tanto de ordem técnica como política:  

Apesar da propaganda oficial renomear “Projeto São Francisco: água a quem 

tem sede”, na prática, as obras reproduzem na íntegra o projeto tradicional do 

governo anterior, com a mesma infraestrutura e orçamento, representando um 

dos maiores sistemas de bombeamento do mundo com capacidade de 

transportar 127 m³/s das águas do rio São Francisco para perenizar trechos 

inicia dos maiores rios da Região Nordeste Setentrional, visando aumentar 

precariamente os estoques ociosos de dez dos maiores reservatórios da região, 

reproduzindo, dessa forma, e em maior escala, o vício da “obra como um fim 

em si mesmo” da velha política hidráulica desenvolvida pelo Governo Federal 

no Nordeste Brasileiro desde o Império (GUIMARÃES, 2010). 

 

Assim como Guimarães (2010), diversos analistas enxergavam similaridades 

entre a proposta de Transposição do Rio São Francisco e os objetivos da antiga solução 

hidráulica, pois acreditavam que assim como aconteceu no passado, este seria mais um 

empreendimento para alimentar a velha indústria da seca. Ou seja, segundo essas análises, 

haveria toda uma estrutura montada para pressionar a implantação do projeto, um 

verdadeiro “lobby” atuando em diversas áreas que iam desde os bastidores do governo 

federal até os meios de comunicação com a inserção de matérias e artigos em favor do 

PISF. Estariam articulando essa estrutura os maiores beneficiados com a transposição: 

grupos políticos, grandes empreiteiras e empresas do hidro negócio, Silva (2017); 

Suassuna (2010).  

A relevância do tema também conduziu estudos, análises e discussões de vertentes 

no campo técnico e acadêmico. Em agosto de 2004 a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) promoveu o  Encontro Internacional sobre Transferência 
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de águas entre Grandes Bacias Hidrográficas. O encontrou aconteceu na capital 

pernambucana e contou com a participação de pesquisadores especialistas de diferentes 

áreas de conhecimento do Brasil e do exterior. Partindo de experiências internacionais, 

aprofundou-se a  discussão sobre a possibilidade de transferência de água da bacia do rio 

São Francisco para regiões do Semi-árido nordestino avaliando as perspectivas 

institucionais, socioeconômicos e ambientais, assim como a segurança hídrica e a garantia 

de água para as comunidades envolvidas. Evidentemente foram colocados os aspectos 

positivos e negativos do empreendimento, mas de modo geral ficou claro o grande 

número de questões incertas e as necessidades de ajustes apontando inclusive para a 

reavaliação de um dos eixos como mostra um dos pontos conclusivos do relatório 

elaborado ao final do evento:  

No que se refere especificamente ao atual projeto de transposição, há 

diferenças fundamentais quanto à justificação a respeito dos dois eixos 

propostos. O chamado Eixo Leste é proposto para o abastecimento humano 

das regiões mais secas de Pernambuco e da Paraíba e irrigação em sua maior 

parte na própria bacia do São Francisco. Por outro lado, o Eixo Norte, cujo 

objetivo é inequivocamente irrigação, baseia-se no princípio do aumento da 

sinergia dos grandes reservatórios do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O 

projeto do Eixo Norte apresenta muitas incertezas no que se refere à 

viabilidade econômica e não há clareza quanto ao benefício social e à 

distribuição de renda que poderá ser gerada com o projeto. Além disso, em 

ambos os casos, a capacidade gerencial necessária para que as instituições 

públicas brasileiras venham a administrar o transporte de água em canais com 

centenas de quilômetros e a capacidade dos estados e da União de implementar 

as obras de modo a efetivamente utilizar a água não condiz com o quadro atual, 

de dezenas de projetos inacabados e outros quase destruídos em função da má 

gestão. Portanto, seriam extremamente oportunas e prioritárias ações focadas 

na conclusão de inúmeras obras inacabadas existentes16 (SBPC, 2004 p. 12 e 

13) 

 

Os resultados técnicos do encontro foram apresentados em 2005, durante a 57ª 

Reunião anual da SBPC realizada na capital cearense. Como representante da 

comunidade científica a pesquisadora Yvonilde Medeiros destacou que, para os técnicos 

da SBPC, o projeto do governo federal não deixava claras questões relativas a garantia 

do fornecimento de água e o perfil dos beneficiários. Entre as indagações técnicas, 

segundo Medeiros, estavam a indefinição dos custos para cada região, pois caso a 

demanda prevista não seja alcançada grande parte da estrutura ficaria ociosa e a operação 

não seria sustentável. Os especialistas que avaliaram o projeto entediam que a região 

receptora deveria priorizar os recursos locais mais baratos e, assim, ganhar tempo para 

amadurecer o projeto em si. Para isso, seriam necessárias ações abrangentes e integradas 

                                                 
16  Disponível em: http://www.suassuna.net.br/2019/05/encontro-internacionalsobre.html 
acesso em 26.02.2020  

http://www.suassuna.net.br/2019/05/encontro-internacionalsobre.html
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por parte do governo. “A água por si só não gera desenvolvimento. É necessário resolver 

primeiro os problemas dos recursos hídricos da região para depois implementar a 

integração das bacias”, advertiu naquele momento a professora Yvonilde17(SBPC, 2005, 

p.18 -19) 

 Esteve presente ao evento o então Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. 

Ciro ressaltou que o real objetivo do governo era amenizar a situação da seca nos estados, 

transpondo as águas e promovendo o abastecimento dessas regiões,  através da integração 

de suas bacias e por este motivo o projeto antes chamado Transposição das águas do Rio 

São Francisco, passou a ser reconhecido como Integração de Bacias Hidrográficas. De 

acordo com o ministro, mudanças extremamente significativas haviam sido 

implementadas na concepção do projeto, como por exemplo a diminuição da vazão 

prevista para abastecimento humano e dessedentação animal. A previsão inicial era de 

uma vazão na ordem de 360 m³/s de água, após a reformulação o valor seria 26m³/s, 

podendo chegar até 61 m³/s em caso de cheia na Barragem de Sobradinho (BA), um dos 

pontos de captação. O ministro esclareceu que: “O primeiro patamar era inviável, porque 

o rio não aguentaria. Com a mudança, será cedido apenas 1,4% da vazão cúbica. Isso é o 

projeto”. Justificando a necessidade da integração Ciro colocou:  

 

O Nordeste setentrional é o único espaço que não é banhado pelo São 

Francisco; o projeto tenta corrigir com a obra humana esse capricho da 

natureza, O projeto vai levar segurança hídrica para a população do Nordeste 

setentrional, atendendo 45% de sua população [...] Este não é um modelo 

‘marketeiro’ e sim de verdadeira integração. Com o programa, é possível 

irrigar cerca de mil leitos secos de rios da Paraíba, de Sergipe e outros estados 

que doravante poderão ter água perene graças à integração das bacias (SBPC, 

2005, p. 12-13) 

 

Apesar de todo embate político, conflitos de interesses e opiniões o projeto foi 

aprovado em Janeiro de 2005: 

Apesar das críticas feitas de forma renitente por diversos intelectuais, políticos 

e militantes da questão ambiental, da resistência da sociedade civil organizada 

através do Fórum de Defesa do São Francisco e principalmente do 

posicionamento contrário da maioria dos membros do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco, a transposição do rio São Francisco foi 

aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 17 de janeiro de 

2005, o qual utilizou suas competências conferidas pela Lei nº 9433, de 08 de 

janeiro de 1997 e pela Lei nº 9984, de 17 de julho de 2000, considerando o 

                                                 
17   Disponivel em: 

http://sbpcacervodigital.org.br/bitstream/20.500.11832/5150/1/Programa_347_343o%2014a%20SBPC
%20Jovem_58ra.pdf acesso em 26.02.2020  

http://sbpcacervodigital.org.br/bitstream/20.500.11832/5150/1/Programa_347_343o%2014a%20SBPC%20Jovem_58ra.pdf
http://sbpcacervodigital.org.br/bitstream/20.500.11832/5150/1/Programa_347_343o%2014a%20SBPC%20Jovem_58ra.pdf
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estabelecido no art. 35, inciso III, da Lei nº 9433 de 1997. (SILVA, 2017, 

p.80,81). 

 

Logo após a aprovação, acontecem movimentações que chamam atenção para as 

contradições do projeto e a necessidade de revitalização da bacia do São Francisco. Nesse 

contexto Frei Luiz Flávio Cappio, foi um ator social que exerceu papel fundamental em  

defesa do Rio São Francisco:  

Unindo o seu conhecimento sobre a população da Bacia do rio São Francisco 

com uma visão ecológica sobre o mesmo rio, Frei Luiz conseguiu tornar 

públicas as contradições do projeto. Ao colocar a sua vida em risco pela vida 

do rio São Francisco, ele dá voz ao oprimido, que, nesse caso, não é um ser 

humano, mas um rio, que, mais que um simples acidente geográfico, é 

responsável pela vida de milhares de outros oprimidos, explorados e 

expropriados pela sociedade capitalista (SILVA, 2017, p. 186) 

 

Em setembro de 2005 Dom Cappio permaneceu em jejum (greve de fome) por 11 

dias na cidade de Cabrobó (PE). Ao iniciar o protesto, o religioso escreveu uma carta ao 

Presidente Lula justificando que havia tomado aquela atitude extrema por ser contrário à 

transposição e porque considerava prioritária a revitalização do Rio São Francisco e as 

ações governamentais para o desenvolvimento da região baseado na convivência com o 

semiárido, Silva (2017). Naquele período, a greve foi interrompida após uma longa 

negociação e a promessa do governo em abrir-se ao diálogo:   

Foram cinco horas e meia de discussão. Ele com todas as suas energias 

renovadas e eu com onze dias de jejum. No entanto, era ainda capaz de 

discernir o que era melhor ou não. Enfim, cheguei a um acordo, sendo fiel ao 

que me foi pedido, ou seja, que me mantivesse aberto a todas as possibilidades 

para que minha vida não fosse tolhida. Fiquei satisfeito quando o ministro 

Wagner disse que não se falaria mais em transposição a fim de abrirmos um 

grande diálogo. O resultado transcendeu as minhas expectativas, porque no 

início também eu estava sendo autoritário. Contudo, tive a capacidade de me 

abrir para o diálogo. Tanto é que isso me levou a interromper o jejum, abrindo 

esse diálogo em que participaria a nação brasileira, deixando de ser apenas um 

problema meu, para se tornar um problema nacional (REVISTA ESTUDOS 

AVANÇADOS, 2006) 

 

O protesto de Dom Cappio teve grande repercussão e ganhou apoio de inúmeras 

entidades, movimentos sociais e especialistas técnicos que contestaram sobre a forma 

como o plano de transposição estava sendo conduzido,  ressaltando a falta de 

transparência com relação à viabilidade ambiental, aos custos financeiros e sociais do 

projeto Silva (2017): 
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Tinha, portanto, mais do que razão dom Luiz Flávio Cappio em protestar 

contra o ligeirismo e a deficiência dos conhecimentos dos fatos antrópicos nos 

projetos elaborados às pressas de transposição das águas do São Francisco para 

o Ceará, Rio Grande do Norte, e os cariris novos, cabeceiras do Rio Paraíba do 

Norte. Convém lembrar que, em um projeto democrático, inteligente e bem 

elaborado, nunca se poderá dizer autoritariamente que “se trata de um projeto 

político do presidente”, mesmo porque todo projeto exclusivamente político é, 

por princípio, uma auto-afirmação sobre o seu caráter demagógico e 

eleitoreiro. Ao invés desse enunciado preferimos que se diga que se trata de 

um projeto de governo metodicamente bem elaborado, e de aplicabilidade 

macrorregional, interdisciplinar, de grande interesse social (AB’SABER, 

2006, p.13). 

 

A Caravana em defesa do São Francisco e do semiárido e Contra a Transposição 

foi um dos movimentos formados para mobilizar e articular forças contrárias ao projeto. 

Foi composta por dezoito pessoas dentre técnicos especialistas, religiosos, jornalistas, 

integrantes dos movimentos sociais, do Comitê da Bacia do São Francisco e de 

comunidades tradicionais. O grupo iniciou a jornada na cidade de Belo Horizonte em 

agosto de 2007 e durante treze dias estiveram em onze capitais brasileiras e mais quatro 

cidades do interior nordestino promovendo debates em Universidades, coletivas de 

imprensa, debates em rádio e televisão, além de visitas aos governadores e parlamentares 

dos estados, Lisboa (2007). As ações culminaram na elaboração de um documento 

apontando as considerações que precisariam ser analisadas pela equipe gestora projeto de 

transposição. Uma das questões argumentadas referia-se ao fato de o projeto destinar 80% 

das águas para o Ceará e do Rio Grande do Norte, estados sem comprovação de escassez 

hídrica para uso econômico, abastecimento humano ou dessendentação de animais nas 

bacias receptoras: 

A partir da década de 1980, no Rio Grande do Norte e finais dos anos 90 no 

Ceará, um esforço bem sucedido foi empreendido com a construção de grandes 

obras hídricas e aprimoramento da gestão de suas águas. Símbolos deste 

empenho são os açudes Armando Ribeiro Gonçalves no Rio Grande do Norte 

e Castanhão no Ceará, que garantem reserva hídrica por muitos anos nas suas 

bacias (Piranhas-Açu e Jaguaribe) e nas bacias metropolitanas no entorno de 

Fortaleza, através de canais de integração já existentes ou em construção. 

Nestes estados mais beneficiados a escassez de água está nas bacias do Oeste 

do Ceará e do Sertão Central/Inhamuns, não consideradas. Por outro lado, o 

estado de Pernambuco que possui 70% seu território dentro da bacia do São 

Francisco comprova escassez nas bacias do Pajeu e Moxotó e o estado da 

Paraíba sofrerá escassez na bacia do rio Paraíba em aproximadamente dez anos 
(LISBOA, 2007, p. 22)  
 

Outra questão importante a ser considerada dizia respeito aos dados contidos no  

Atlas do Nordeste de Abastecimento de Águas, divulgado pela Agência Nacional de 

Águas– ANA em 2007 e sobre o qual era possível ter um diagnóstico mais preciso em 

relação a real escassez de água no semiárido:   
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Trata-se de um minucioso diagnóstico hídrico de 1.112 municípios nordestinos 

com mais de cinco mil habitantes e 244 municípios abaixo desse quantitativo, 

com propostas de obras para solucionar os problemas de abastecimento 

humano até 2015. O seu alcance é grandioso: através de 530 obras, a um custo 

de 3,6 bilhões de reais, o Atlas prevê o abastecimento de cerca de 34 milhões 

de pessoas em todos os estados do Nordeste, incluindo parte do norte de Minas 

Gerais (LISBOA, 2007, p. 22) 

 

O documento solicitava uma audiência entre os membros da Caravana e o 

Presidente da República para apresentar as propostas alternativas ao projeto de 

transposição. Uma das propostas era justamente adoção das obras previstas no Atlas e 

que até aquele momento ainda não tinham sido contempladas pelo Plano de aceleração 

do crescimento (PAC). Segundo o coordenador da Caravana, professor Apolo Heringer 

Lisboa, a audiência nunca aconteceu, assim como uma resposta ao documento, Lisboa 

(2007).  

Integraram a Caravana, atuando como consultores técnicos, os engenheiros João 

Abner Guimarães (Professor na área de Recursos Hídricos da UFRN), João Suassuna 

(Engenheiro-agrônomo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife - PE) e 

o geógrafo Aziz Ab’saber 18  (professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo - USP) . Os professores estão 

entre os atores sociais que militaram para ampliar o debate sobre a transposição 

enfatizando outras alternativas para os problemas de escassez, entre as quais estaria uma 

gestão mais eficiente dos recursos hídricos já disponíveis no semiárido e a implantação 

de projetos paralelos que pudessem garantir água às comunidades mais longínquas. Um 

outro alerta dos pesquisadores diz respeito aos conflitos já existentes pelo o uso da água 

do Rio São Francisco: 

Ninguém seria contra a transposição de águas do São Francisco se houvesse 

projetos paralelos simples e bem distribuídos por todos os sertões a fim de 

fazer ascender socioeconômica e socioculturalmente os mais pobres e 

desventurados habitantes do interior brasileiro (AB’SABER, 2006, p.13). 

Existe um conflito enorme entre o uso da água do São Francisco para gerar 

energia e para irrigar. O projeto da transposição do Rio São Francisco vai 

utilizar esses volumes para abastecer 12 milhões de pessoas no Nordeste. 

Então, se já há um conflito, fisicamente será impossível a retirada desses 

volumes para o abastecimento do povo19 (SUASSUNA, 2010). 

                                                 
18 (1924 – 2012) É considerado uma das grandes referências em assuntos relacionados ao meio ambiente 

e a impactos ambientais decorrentes de atividades humanas. Disponível em: 
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoaa/aziz-absaber  Acesso em 18 agosto de 2020.  
19 Transposição do São Francisco. Uma obra desnecessária. Entrevista especial com João Suassuna. IHU 
ON LINE (Instituto Humanitas Unisinos - IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em São 

 

http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoaa/aziz-absaber
http://www.ecodebate.com.br/2010/04/26/transposicao-do-sao-francisco-uma-obra-desnecessaria-entrevista-especial-com-joao-suassuna/
http://www.ecodebate.com.br/2010/04/26/transposicao-do-sao-francisco-uma-obra-desnecessaria-entrevista-especial-com-joao-suassuna/
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Apesar de todos os protestos e questionamentos, que resultaram inclusive em  um 

elevado número de ações judiciais contra a execução, as obras são iniciadas em 2007 sob 

responsabilidade Batalhão de Construção e Engenharia do Exército Brasileiro. O 

professor João Abner definiu o início das obras da seguinte forma: 

 

Apesar dos sucessivos apelos e alertas da inviabilidade ambiental, econômica 

e social do Projeto, insensível, o “rolo compressor” da transposição do rio São 

Francisco funcionou efetivamente, tornando as obras irreversíveis, 

principalmente quanto aos impactos negativos que dificilmente serão 

reparados pelos próximos governos. Para isso, o Ministério da Integração 

responsável pela obra, contando com a retaguarda do Exército Brasileiro, 

mobilizou todo o parque industrial da construção civil pesada do Brasil, 

envolvendo na empreitada mais de 5.000 máquinas e 10.000 operários em três 

turnos de trabalho diário numa frente contínua de 400 km de obras 20 
(GUIMARÃES, 2010). 

 

Diante desse contexto,  no dia 27 de novembro de 2007, Dom Cappio decide mais 

uma vez fazer seu protesto de jejum e oração, desta feita na capela de São Francisco em 

Sobradinho (BA) a três quilômetros do rio. As declarações do religioso indicavam que o 

governo não teria cumprido com o prometido ao negociar o fim do primeiro protesto: 

"Ele prometeu suspender o projeto e debater com a população, mas a resposta foi o início 

das obras, usando o Exército", declarou21. Como prometido, o protesto foi até o último 

limite de forças de Dom Cappio. Após 24 dias ingerindo apenas água ele sofreu um 

desmaio e passou quase 40 minutos desacordado necessitando ser levado até a UTI 

(Unidade de Terapia intensiva) do Hospital Memorial de Petrolina.  Ao retomar a 

consciência ele declarou: “Depois desses 24 dias, encerro o meu jejum, mas não a minha 

luta" 22.  

Em 2017, após a conclusão e inauguração de boa parte do PISF, Dom Cappio 

reafirmou sua indignação colocando que as águas do rio São Francisco estavam deixando 

de ser um bem social, direito de todos, para ser um bem econômico, direito de alguns. 

                                                 

Leopoldo, RS). Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/31640-transposicao-do-sao-

francisco-uma-obra-desnecessaria-entrevista-especial-com-joao-suassuna Acesso em 18 maio de 2019. 
20  O destino dos canais da transposição do rio são Francisco, artigo de João Abner Guimarães Jr. 

EcoDebate. Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2010/04/06/o-destino-dos-canais-da-

transposicao-do-rio-sao-francisco-artigo-de-joao-abner-guimaraes-jr/   Acesso em 20 de Abril de 2019. 
21 Bispo inicia nova greve de fome contra transposição.  Comissão Pastoral da Terra II . Disponível em: 

https://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/noticias/691-bispo-inicia-nova-greve-de-
fome-contra-transposicao Acesso em 26 maio de 2019. 
22   Bispo encerra greve de fome contra transposição. Disponível em 

http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL235364-5601,00-
BISPO+ENCERRA+GREVE+DE+FOME+CONTRA+TRANSPOSICAO.html Acesso em 26 maio de 2019. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/31640-transposicao-do-sao-francisco-uma-obra-desnecessaria-entrevista-especial-com-joao-suassuna
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/31640-transposicao-do-sao-francisco-uma-obra-desnecessaria-entrevista-especial-com-joao-suassuna
https://www.ecodebate.com.br/2010/04/06/o-destino-dos-canais-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-artigo-de-joao-abner-guimaraes-jr/
https://www.ecodebate.com.br/2010/04/06/o-destino-dos-canais-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-artigo-de-joao-abner-guimaraes-jr/
https://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/noticias/691-bispo-inicia-nova-greve-de-fome-contra-transposicao
https://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/noticias/691-bispo-inicia-nova-greve-de-fome-contra-transposicao
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL235364-5601,00-BISPO+ENCERRA+GREVE+DE+FOME+CONTRA+TRANSPOSICAO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL235364-5601,00-BISPO+ENCERRA+GREVE+DE+FOME+CONTRA+TRANSPOSICAO.html
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Para Dom Cappio, os fatos em torno do projeto só comprovaram que este sempre esteve 

fundamentado em atender interesses econômicos e políticos bem específicos. O religioso 

também lamentou o fato do então presidente Lula não ter dado continuidade ao projeto 

da ANA (Agência Nacional de águas), intitulado “Atlas do Nordeste”, que previa o 

abastecimento hídrico das comunidades de todo o Nordeste a partir de adutoras, levando 

água diretamente para as caixas d’água dessas mesmas comunidades mais carentes desse 

precioso líquido. Segundo Dom Cappio, essa sim seria uma verdadeira revolução na 

oferta de água por parte de obras hídricas do governo federal23.  

A avaliação do professor João Abner Guimarães também é semelhante à de Dom 

Cappio. Ao analisar a concretização de parte do projeto de integração, o professor  diz 

que agora estamos constatando aquilo que sempre foi objeto do debate: uma obra 

caríssima, causando tantos impactos negativos para um alcance tão restrito e resultados 

finais incertos. Abner se diz cada vez mais convicto do quanto essa é uma estratégia cujo 

objetivo consiste apenas em continuar atendendo aos interesses daqueles que comandam 

a indústria da seca no Nordeste.  

Quando ficar pronta, se ficar, terá uma água com um custo inconcebível, quem 

vai pagar essa conta!!!?  Há todo um lobby que continua a blindar esse projeto 

de uma forma inacreditável, o lobby em favor da poderosa máquina que é a 

velha e conhecida indústria da seca, comandada por políticos e empreiteiras. 

Tentamos  exaustivamente mostrar as alternativas para a questão da escassez 

no semiárido nordestino, e agora está mais do que comprovado que nosso 

problema não é a falta de água, mas a falta de gestão da nossa malha hídrica. 

Quando eu falo de gestão estou me referindo a política de uso dessa água,  

quais são as prioridades? É o consumo humano, a dessedentação animal, o 

abastecimento urbano e rural?  Se for definido, e se os governos cumprissem  

isso de forma clara e transparente, poderíamos falar no desenvolvimento 

sustentável. Agora, se a prioridade for a irrigação, aí... Veja o exemplo do 

momento que estamos vivendo, estamos saindo da pior seca dos últimos cem 

anos, olha a situação vivida aqui no Seridó nesses últimos anos, vocês aqui em 

Currais Novos vivendo o colapso no abastecimento não é mesmo? Mas, 

paralelo a isso, nós tivemos um aumento em torno de 17% na produção de 

fruticultura irrigada aqui no estado. Então está claro, nós temos água, a  

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 24  suportou esse período de seca, 

                                                 
23  Os mercadores de sonho e a transposição do rio São Francisco. Bem social, direito de todos, 

transformado em bem econômico, direito de alguns. Entrevista especial com Dom Luiz Flávio Cappio em 
março de 2017. IHU ON LINE (Instituto Humanitas Unisinos - IHU, da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, RS). Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/159-
noticias/entrevistas/566069-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-uma-obra-eleitoreira-e-significa-o-
fortalecimento-de-grupos-politicos-entrevista-especial-com-dom-luiz-flavio-cappio acesso em 
17.08.2020.  
 
24 O açude Armando Ribeiro Gonçalves é o maior reservatório do Rio Grande do Norte e um dos maiores 
do Nordeste Setentrional, acima do Rio São Francisco. É responsável pelo abastecimento de 20 sedes 
urbanas localizadas no Rio Grande do Norte, inclusive fora da bacia do rio Piranhas-Açu, como é o caso 

 

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/566069-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-uma-obra-eleitoreira-e-significa-o-fortalecimento-de-grupos-politicos-entrevista-especial-com-dom-luiz-flavio-cappio
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/566069-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-uma-obra-eleitoreira-e-significa-o-fortalecimento-de-grupos-politicos-entrevista-especial-com-dom-luiz-flavio-cappio
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/566069-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-uma-obra-eleitoreira-e-significa-o-fortalecimento-de-grupos-politicos-entrevista-especial-com-dom-luiz-flavio-cappio
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mesmo com o aumento das áreas irrigadas, no entanto, o abastecimento que 

deveria ser prioridade ficou totalmente descoberto25.  

 

Analisando o contexto da necessidade e viabilidade da transposição, o historiador 

paraibano Durval Albuquerque Junior tem uma opinião divergente das colocações acima 

mencionadas.  Segundo Durval,  ao aprovar  o PISF e torná-lo realidade, o governo Lula 

demonstrou que as coisas acontecem quando há vontade política. Para o professor, a obra 

era necessária, mas nunca houve de fato interesse por parte da elite nordestina  e  ressalta 

a importância de entendimento sobre o real objetivo do projeto, que não é irrigar o sertão, 

é abastecer as grandes cidades no interior Nordestino:  

 

Nunca houve interesse na transposição, quer dizer, o governo Lula mostra que 

se você tem interesse político a obra sai, mesmo sendo muito cara. E veja que 

ela sofreu muitas oposições à direita e à esquerda. A obra sofreu muitas 

críticas, algumas com razões, outras não. [...] A transposição não vai irrigar o 

sertão, não tem água para irrigar o sertão… a Transposição do Rio São 

Francisco é para abastecer as grandes cidades do interior do Nordeste. Até 

Fortaleza corre sérios riscos de colapso no abastecimento de água. Mossoró, 

Campina Grande, Juazeiro, Petrolina, Caicó… quer dizer, Campina Grande foi 

salva pela transposição. Íamos ficar com uma cidade de 500 mil habitantes 

abastecidos com carro pipa. Você imagina o gasto, a quantidade de caminhões, 

de motoristas, de diárias que precisariam para abastecer uma cidade dessa, era 

economicamente inviável. Então a transposição é por causa disso, o resto é 

falácia26 

 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas, 

Damião Gomes da Silva, lembra que durante anos acompanhou pelo noticiário todos os 

desdobramentos em torno do PISF sem imaginar que o resultado de todas aquelas 

discussões iria chegar até sua região. Damião recorda que a greve de fome de Dom Cappio 

chamou muito sua atenção: 

Eu ficava pensando assim: meu Deus, um homem desse não pode tá fazendo 

uma greve de fome dessa, correndo o risco de morrer, se não fosse por uma 

boa causa. Por outro lado imaginava assim: mas um homem como o presidente 

Lula que nasceu e se criou sabendo o que é essa seca miserável da gente, não 

vai inventar um negócio sem futuro. No final das contas eu acho que Lula foi 

muito foi corajoso de peitar essa transposição e fazer sair um negócio que tava 

                                                 
de Mossoró. A população urbana cujo abastecimento de água, nos dias atuais, depende do Armando 
Ribeiro Gonçalves, totaliza aproximadamente 350.000 habitantes. Disponível em: 
https://www.ana.gov.br/sala-de-situacao/acudes-do-semiarido/acude-armando-ribeiro acesso em 
15.08.2020.  
25 Entrevista concedida por João Abner Guimarães em Abril 2019. Local: Currais Novos RN. Entrevistadora 
Maria de Fátima Oliveira de Sousa. 
26 O NORDESTE é uma invenção das elites agrárias. Revista IHU on line (Instituto Humanitas Unisino) 
edição 546. Disponível em <http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/573122-o-nordeste-
e-uma-invencao-das-elites-agrarias> acesso em: 01.03.2020. 

 

https://www.ana.gov.br/sala-de-situacao/acudes-do-semiarido/acude-armando-ribeiro
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/573122-o-nordeste-e-uma-invencao-das-elites-agrarias
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/573122-o-nordeste-e-uma-invencao-das-elites-agrarias
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no papel desde Dom Pedro I, Dom Pedro II, sei lá mais quando...Agente não 

pode dar opinião pra os outros cantos por ai onde essa transposição passa, mas 

aqui não tem nem o que pensar!!!! Só em ter aqui essa barragem da Boa Vista 

já é uma riqueza sem fim27.  

 

Assim como Damião, Claudio Gonçalves que é geógrafo e presidente da 

Associação de moradores do VPR Cacaré,  também acredita que a transposição trouxe 

mudanças significativas não apenas para São José de Piranhas, mas para toda a região:  

O projeto de transposição como um todo é muito complexo de se analisar. A 

discussão foi e continua sendo polêmica. Ainda há muitas dúvidas sobre o 

funcionamento de todo o sistema quando estiver tudo pronto. Cada localidade 

por onde a transposição passa é uma realidade diferente e com certeza a 

incidência dos impactos, sejam eles positivos ou negativos, podem acontecer 

de forma diferente. Aqui em São José de Piranhas temos uma mudança drástica 

de diversas realidades, são muitos, vamos dizer assim, segmentos que sentiram 

tudo isso...acho que o que nós vivenciamos aqui é tema de pesquisa ai por 

muitos anos, mas é inegável que pra nossa região o reservatório de Boa Vista 

é um ganho enorme28.  

 

Segundo Elianeiva Odísio, servidora do Ministério do Desenvolvimento e 

coordenadora de Programas Ambientais do PISF, do ponto de vista técnico o projeto de 

transposição veio realmente para garantir a segurança hídrica das regiões que 

normalmente sofrem com a vulnerabilidade climática:  

Em termos técnicos o projeto significa segurança hídrica para o Nordeste. 

Porque você só faz planejamento quando sabe que pode contar com alguma 

coisa, em alguma época, e o Projeto de Transposição ele te deixa exatamente 

com isso. Ou seja, que os quatro estados possam planejar suas ações 

considerando que na hora que ele precisar da água, quando ele não tiver mais 

o seu recurso, a sua disponibilidade hídrica, claro até hoje tem gente aqui mora 

gente ali, com água sem água...mas  o planejamento é muito truncado porque 

eu tenho que planejar qualquer ação deixando água nos reservatórios para pelo 

menos três anos, porque eu sei que eu vou ter seca. Então se eu tenho garantia 

que na hora que eu precisar eu vou lá na torneira do São Francisco e abro, pra 

mim é uma segurança hídrica, então eu posso planejar desse jeito29. 

 

Elianeiva nos explicou que, quando todo o sistema estiver pronto para ser 

operacionalizado, a distribuição de água “saindo da torneira do Rio São Francisco” será 

de responsabilidade do Comitê Gestor do Projeto de Transposição que irá trabalhar 

mediante o planejamento prévio de cada Estado beneficiado:  

Tem um comitê (Comitê Gestor do Projeto) que discute por exemplo: são 26 

m³ por segundo que pode tirar do rio o tempo todo, ou quando sobrar de onde 

                                                 
27 Entrevista concedida por Damião Gomes da Silva em 19 de fevereiro de 2019. Local: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas, Pb. Entrevistadora: Maria de Fátima Oliveira de Sousa. 
28 Entrevista concedida por Claudio Gonçalves em 09 de dezembro de 2019. Local: São José de Piranhas, 
Pb. 
29  Entrevista concedida por Elianeiva Odísio em 11 de outubro de 2019. Local: Ministério do 
Desenvolvimento, Brasília – DF. Entrevistadoras: Maria de Fátima Oliveira de Sousa e Cimone Rozendo. 
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estiver vertendo, pode sobrar até 127 m³. Então desses 26 m³, o Ceará (citando 

apenas um exemplo/suposição) faz o Plano Plurianual (é a mesma coisa de 

orçamento) e coloca que esse ano irá precisar de 8m³, porém ele só teria direito 

a 6m³. Ai haverá uma negociação com algum outro Estado que não vai precisar 

de tudo que tem direito, então este poderá ceder ao outro.....teoricamente hoje 

tem Ceará, a Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco...então se precisar 

de mais do que isso vai ter que negociar com outro Estado que não vá usar.  

 

Seguindo a explicação, a coordenadora deixou bem claro que a prioridade dessa 

água deverá ser para o abastecimento humano e animal, os outros usos são secundários, 

mas quem vai definir como será a utilização é o próprio Estado. É justamente por isso 

que será fundamental que cada Estado tenha um corpo técnico capacitado para fazer um 

bom planejamento da gestão desse recurso: 

 

O Estado ele vai dizer quanto que ele vai receber, quanto vai querer pagar, e 

ele vai ter que pagar por essa água, porque essa água tem um custo e ela é 

cara...esse recurso tem que vir do abastecimento, das companhias de 

abastecimento porque cobra a água, tem como cobrir os preços dessa água. 

Outras quase não tem por que o custo dela é um pouco alto, mas mesmo assim 

é o seguinte: eu uso pra abastecimento essa água que é mais cara, e aquela água 

que custa menos que eu guardei nos reservatórios eu vou deixar pra outros 

usos. Por isso que eu digo que o Estado vai ter que definir em cima de um 

planejamento. Vai pensar o seguinte: ele antes pensava “eu vou fazer a gestão 

da escassez do recurso hídrico”, agora “eu vou planejar o recurso hídrico”. 

Porque deve-se pensar assim: no período de tanto a tanto eu vou pedir água 

porque eu preciso guardar, para não deixar faltar. 

 

Outro aspecto salientado por Elianeiva, como sendo de supra importância, diz  

respeito as mudanças sociais para as famílias que passaram pelo processo de 

desapropriação e agora estão instaladas nas VPR’s: “Em termos sociais, eu acho que para 

aquelas famílias que estavam naquela área, nós demos condições melhores pra elas”. 

Trabalhando no projeto de transposição há 16 anos, ela diz que esteve em todos lugares 

desapropriados e atuou desde as primeiras informações às comunidades até a chegada das 

famílias nas Vilas, inclusive recorda-se que foi a São José de Piranhas dezenas vezes. A 

coordenadora admite que foram inúmeros os empasses que precisaram ser superados em 

todas as fases de execução projeto, pois há uma complexidade de fatores que muitas vezes 

desencadeiam acontecimentos imprevisíveis:  

A gente lida com absolutamente tudo e tem uma grande responsabilidade, 

porque temos dar conta de tudo: do calango que eventualmente se passou por 

cima, até o menino que por algum motivo não está na escola certa... é muita 

coisa, vai da instalação dos canteiros de obra, as coisas relacionadas a 

preservação dos bichos, educação ambiental, comunicação social...mas é por 

isso que tem os PBA’s. 
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 Como normalmente acontece com toda grande obra hídrica, o PISF trouxe 

alterações socioambientais em todo seu percurso, por esta razão,  foi elaborado o Projeto 

Básico Ambiental (PBA) com o planejamento das recomendações de medidas 

mitigadoras, compensatórias, de monitoramento e controle ambiental do PISF,  

apresentadas junto ao  Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento. O PBA 

foi planejado inicialmente para ser subdividido em 24 programas específicos, mas este 

número acabou sendo ampliado para 36 programas, como demonstrado no quadro a 

seguir: 

Quadro 1-Projetos Básicos Ambientais (PBA’s) para o PISF 

Quadro 01 - Projetos 

Básicos Ambientais (PBAs) 

Finalidade/Objetivos 

PBA  01 - Plano de Gestão, Controle 

Ambiental e Social das Obras  
Tem por objetivo manter a qualidade ambiental nas áreas onde houver interferências das 

obras do Projeto São Francisco durante o período de construção. 

PBA 02 - Plano Ambiental de 

Construção 
O objetivo principal do Plano Ambiental de Construção é o estabelecimento de critérios e 
requisitos, na forma de diretrizes, destinados a nortear as ações técnicas das empresas de 

construção e montagem em relação às questões ambientais, ao longo da execução das 

obras. 

PBA 03 - Programa de 

Comunicação Social  
Visa à disponibilização contínua de informações e à criação de canais e ferramentas de 

comunicação para o diálogo entre o empreendedor e a sociedade, principalmente a 
diretamente afetada pela obra em suas diferentes fases. 

PBA 04 - Programa de Educação 

Ambiental  
O objetivo é desenvolver ações educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando a capacitar/habilitar setores sociais, com ênfase nos afetados 

diretamente pelo empreendimento. 

PBA 05 - Programa de Treinamento 

e Capacitação de Técnicos da Obra 

em Questões Ambientais  

 

Criado para capacitar técnicos e trabalhadores das obras, por meio de ações educativas 
para agirem de forma ambientalmente correta e socialmente aceitável, bem como a adoção 

de práticas voltadas à saúde e segurança. 

PBA 06 - Programa de Identificação 

e Salvamento de Bens 

Arqueológicos -  

Propõe a pesquisa sobre o Patrimônio Cultural da área Projeto de Integração do São 

Francisco, buscando localizar e diagnosticar os elementos culturais de interesse, propondo 

ao final as medidas necessárias para sua preservação. 

PBA 07 - Programa de Indenização 

de Terras e Benfeitorias  

 

Tem por objetivo o acompanhamento do processo indenizatório, para garantir o sucesso 
de sua implementação com o justo atendimento aos direitos dos proprietários de terras e/ou 

benfeitorias passíveis de indenização localizados na faixa a ser desapropriada. 

PBA 08 - Programa de 

Reassentamento de Populações -  
Propiciar às famílias afetadas participantes do processo de reassentamento, condições que 
permitam sua reprodução social e econômica em situação, no mínimo, similar à atual. 

Além disso, o programa deve possibilitar a qualidade de vida das famílias reassentadas por 

meio da implantação de infraestrutura de saneamento básico, viária e de apoio, à produção, 
de serviços de educação, saúde e comunitários. 

PBA 09 - Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas  

 

Tem como objetivo principal recuperar as áreas degradadas pelas obras de implantação do 
projeto e a recomposição da paisagem original tanto quanto possível, considerando as 

características do bioma caatinga. 

PBA 10  -  Programa de Supressão 

de Vegetação das Áreas de Obra e 

Limpeza dos 
Reservatórios  

 

Visa ao desmatamento e a limpeza dos reservatórios que estão em construção pelo Projeto 
São Francisco. O objetivo é minimizar o risco de contaminação das águas disponibilizadas 

durante o enchimento, evitando o comprometimento da qualidade de suas águas. 

http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/plano-de-gestao-controle-ambiental-e-social-das-obras
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/plano-de-gestao-controle-ambiental-e-social-das-obras
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/plano-ambiental-de-construcao
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/plano-ambiental-de-construcao
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-comunicacao-social
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-comunicacao-social
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-educacao-ambiental
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-educacao-ambiental
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-treinamento-e-capacitacao-de-tecnicos-da-obra-em-questoes-ambientais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-treinamento-e-capacitacao-de-tecnicos-da-obra-em-questoes-ambientais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-treinamento-e-capacitacao-de-tecnicos-da-obra-em-questoes-ambientais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-identificacao-e-salvamento-de-bens-arqueologicos
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-identificacao-e-salvamento-de-bens-arqueologicos
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-identificacao-e-salvamento-de-bens-arqueologicos
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-indenizacao-de-terras-e-benfeitorias
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-indenizacao-de-terras-e-benfeitorias
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-reassentamento-de-populacoes
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-reassentamento-de-populacoes
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-recuperacao-de-areas-degradadas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-recuperacao-de-areas-degradadas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-supressao-de-vegetacao-das-areas-de-obra-e-limpeza-dos-reservatorios
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-supressao-de-vegetacao-das-areas-de-obra-e-limpeza-dos-reservatorios
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-supressao-de-vegetacao-das-areas-de-obra-e-limpeza-dos-reservatorios
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-supressao-de-vegetacao-das-areas-de-obra-e-limpeza-dos-reservatorios
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PBA 11 - Programa de Apoio 

Técnico às Prefeituras  

 

O objetivo do programa é a criação de ações estratégicas que deverão ser implementadas 
pelo Poder Público para o reforço da infraestrutura, serviços e dos instrumentos de gestão 

administrativa dos municípios na área de abrangência do projeto, para que estes estejam 

preparados para as novas demandas geradas pela implantação do empreendimento. 

PBA 12 -Programa de Apoio as 

Comunidades Indígenas 
As terras indígenas dos povos Truká, Tumbalalá, Pipipã e Kambiwá, por sua proximidade 
com as obras do Projeto São Francisco, principalmente nos municípios de Cabrobó e 

Floresta, em Pernambuco, estão amparadas por medidas e ações que visam a minimizar as 

interferências negativas das obras durante o período de construção. Tais ações estão 
previstas no Programa de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas. 

PBA 13 - Programa de 

Compensação Ambiental  

 

Tem por objetivo a implementação de medidas compensatórias por perdas ambientais, em 
conformidade ao que determina Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000. 

PBA 14 - Programa de Conservação 

e Uso do Entorno e das Águas dos 

Reservatórios  

Objetiva levantar e consolidar dados referentes aos diversos componentes ambientais que 

servirão de auxílio para a elaboração do Zoneamento Socioambiental das Bacias 
Hidrográficas de contribuição e do entorno dos reservatórios do Projeto São Francisco.. 

PBA 15 - Programa de Implantação 

de Infraestrutura de Abastecimento 

de Águas ao Longo dos Canais  

A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa 
qualidade criado pelo projeto, visando a contribuir para a melhoria das condições de vida 

das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos 

sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos 
canais e reservatórios do empreendimento. 

PBA 16 - Programa de 

Fornecimento de Água e Apoio 

Técnico para Pequenas Atividades 

de Irrigação ao Longo dos Canais 

para as Comunidades  

 

Visa a melhorar as condições socioeconômicas e culturais da região, com a implementação 
da irrigação de pequeno porte como forma de garantir a diversificação e a elevação da 

produção, bem como da produtividade das culturas nas Vilas Produtivas Rurais e 

Assentamentos do Incra. 

PBA 17 - Programa de Apoio às 

Comunidades Quilombolas  

 

Visa a acompanhar o processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas, 

promover a melhoria na qualidade de vida e apoiar o desenvolvimento dos processos 
produtivos de 16 comunidades quilombolas, sendo 14 localizadas na Área de Influência 

Direta (AID) e Indireta (AII) do Projeto e duas na Área Diretamente Afetada (ADA). 

PBA 18 - Programa de Apoio e 

Fortalecimento dos Projetos de 

Assentamento Existentes ao Longo 

dos Canais 

Visa a dar suporte ao desenvolvimento dos projetos de assentamento de famílias existentes 
nas proximidades das obras, garantir o fornecimento de água a essas comunidades para o 

consumo doméstico e a dessedentação dos animais, infraestrutura mínima à pequena 

irrigação e apoiar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- Incra no 
possível processo de reassentamento das famílias dos projetos de assentamento. 

PBA 19 - Programa de 

Regularização Fundiária nas Áreas 

de Entorno dos Canais  

 

O principal objetivo é promover a regularização fundiária dos municípios cortados pelas 
obras da 1a etapa do projeto, com destaque para as áreas potencialmente irrigáveis 

localizadas nas várzeas da Área Diretamente Afetada (ADA). 

PBA 20 - Programa de 

Monitoramento de Vetores e 

Hospedeiros de Doenças  

 

A partir do monitoramento de espécies vetoras e hospedeiras de doenças (mosquitos e 
moluscos), este programa deve criar instrumentos de compartilhamento de informações. 

O objetivo é minimizar a probabilidade de impactos negativos causados por doenças que 

possam ser veiculadas com a mistura das águas do São Francisco com as dos rios das 
Bacias do Nordeste Setentrional. 

PBA 21  -  Programa de Controle de 

Saúde Pública  

 

Assegurar o menor impacto negativo possível do projeto nas condições de saúde da 
população vinculada ao empreendimento e da população local como um todo, é o objetivo 

geral deste programa. 

PBA 22 - Programa de 

Monitoramento de Qualidade da 

Água e Limnologia  

Os objetivos deste programa são: aprofundar o conhecimento sobre a qualidade da água 

dos rios e açudes receptores de águas do Projeto São Francisco; acompanhar a evolução 
da qualidade da água nesses rios e açudes, assim como nos reservatórios projetados 

durante toda a fase de operação e; evidenciar as situações onde houver risco para a saúde 

humana e dos animais. 

PBA 23 - Programa de Conservação 

de Fauna e Flora  

 

A execução do Programa de Conservação da Fauna e da Flora é de vital importância para 

impedir a ocorrência, mitigar e compensar os impactos negativos, bem como otimizar os 
impactos positivos a serem provavelmente impostos ao ambiente da caatinga. Este 

programa pretende fornecer diretrizes para a conservação da flora e fauna locais, e também  

subsídios para uma gestão adequada e racional, de forma que o empreendimento seja 
biologicamente sustentável. 

http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-tecnico-as-prefeituras
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-tecnico-as-prefeituras
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-as-comunidades-indigenas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-as-comunidades-indigenas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-compensacao-ambiental
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-compensacao-ambiental
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-conservacao-e-uso-do-entorno-e-das-aguas-dos-reservatorios
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-conservacao-e-uso-do-entorno-e-das-aguas-dos-reservatorios
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http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-fornecimento-de-agua-e-apoio-tecnico-para-pequenas-atividades-de-irrigacao-ao-longo-dos-canais-para-as-comunidades
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-fornecimento-de-agua-e-apoio-tecnico-para-pequenas-atividades-de-irrigacao-ao-longo-dos-canais-para-as-comunidades
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-fornecimento-de-agua-e-apoio-tecnico-para-pequenas-atividades-de-irrigacao-ao-longo-dos-canais-para-as-comunidades
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-fornecimento-de-agua-e-apoio-tecnico-para-pequenas-atividades-de-irrigacao-ao-longo-dos-canais-para-as-comunidades
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-fornecimento-de-agua-e-apoio-tecnico-para-pequenas-atividades-de-irrigacao-ao-longo-dos-canais-para-as-comunidades
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-as-comunidades-quilombolas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-as-comunidades-quilombolas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-e-fortalecimento-dos-projetos-de-assentamento-existentes-ao-longo-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-e-fortalecimento-dos-projetos-de-assentamento-existentes-ao-longo-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-e-fortalecimento-dos-projetos-de-assentamento-existentes-ao-longo-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-e-fortalecimento-dos-projetos-de-assentamento-existentes-ao-longo-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-regularizacao-fundiaria-nas-areas-de-entorno-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-regularizacao-fundiaria-nas-areas-de-entorno-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-regularizacao-fundiaria-nas-areas-de-entorno-dos-canais
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-vetores-e-hospedeiros-de-doencas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-vetores-e-hospedeiros-de-doencas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-vetores-e-hospedeiros-de-doencas
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-controle-de-saude-publica
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-controle-de-saude-publica
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-qualidade-da-agua-e-limnologia
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-qualidade-da-agua-e-limnologia
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-de-qualidade-da-agua-e-limnologia
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-conservacao-de-fauna-e-flora
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-conservacao-de-fauna-e-flora
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PBA 24  -  Programa de Prevenção 

à Desertificação  

 

Aprimorar e difundir o conhecimento sobre a situação da desertificação na região em 
estudo. Para isso, serão utilizados modelos de desenvolvimento sustentáveis para a região, 

integrando, assim, a redistribuição de recursos (naturais, tecnológicos, financeiros, 

informacionais e da terra) e a manutenção da biodiversidade e da heterogeneidade 
biológica. 

PBA 25 - Programa de 

Monitoramento do Sistema Adutor 

e das Bacias Receptoras  

 

Tendo em vista o combate aos efeitos da seca e aos processos de desertificação, este 
programa visa  aprimorar e difundir o conhecimento sobre a situação da desertificação na 

região em estudo. 

PBA 26 - Programa de 

Cadastramento de Fontes Hídricas 

Subterrâneas   

 

Tem por objetivo geral fazer o cadastramento de fontes hídricas subterrâneas situadas no 

entorno dos reservatórios e canais naturais que receberão as águas do Projeto São 

Francisco, além da elaboração de um real diagnóstico da situação atual, para subsidiar a 
formulação de políticas de abastecimento, planejamento de ações emergenciais em épocas 

de seca, distribuição racional e um gerenciamento mais eficaz dos recursos hídricos 

disponibilizados pelo empreendimento. 

PBA 27 - Programa de 

Monitoramento de Processos 

Erosivos  

São os objetivos deste programa Aprofundar o conhecimento sobre o comportamento do 

processo de transporte dos sedimentos nos rios receptores de águas do Projeto São 

Francisco nas condições atuais, anteriores à entrada em operação do sistema adutor 
(bombeamento) e sua evolução durante toda a fase de operação do Projeto; acompanhar 

os efeitos decorrentes das alterações na vegetação, uso e ocupação do solo nas Bacias de 

contribuição aos açudes receptores principais, além do monitoramento do volume de 
sedimentos acumulados no fundo desses açudes. 

PBA 28 - Programa de 

Monitoramento de Cargas Sólidas e 

Aportantes nos Rios Receptores e 

seus Açudes Principais 

 

Tem por objetivo geral a montagem de uma estrutura de gerenciamento das águas trazidas 
pelo Projeto São Francisco, envolvendo a operadora do sistema, a concessionária federal 

e as concessionárias estaduais, que lhe assegure sustentabilidade, viabilidade econômica e 

viabilidade técnica e operacional. 

PBA 29  -  Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento de Projetos 

Implantados, em Implantação e 

Planejados  

Tem por objetivo geral a montagem de uma estrutura de gerenciamento das águas trazidas 

pelo Projeto São Francisco, envolvendo a operadora do sistema, a concessionária federal 
e as concessionárias estaduais, que lhe assegure sustentabilidade, viabilidade econômica e 

viabilidade técnica e operacional. 

PBA 30   -  Programa de Apoio às 

Ações de Vigilância da Qualidade 

da Água para Consumo Humano  

 

São os objetivos deste programa, Apoiar a capacitação dos operadores dos sistemas de 
abastecimento de água para consumo humano para a implantação adequada de sistemas 

de tratamento e de controle da qualidade da água, e apoiar a capacitação das secretarias 
municipais de saúde para exercer a função de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano. 

PBA 31 - Programa de Apoio a 

Redução de Perdas no Sistema de 

Abastecimento Público e Estímulo 

ao de Água nas Bacias Receptoras  

O objetivo deste programa é utilizar os recursos hídricos de forma racional e conscientizar 
os usuários da importância do reuso em usos menos exigentes do ponto de vista da 

qualidade (irrigação dos jardins, lavagem de pisos e dos automóveis, na descarga dos vasos 

sanitários). 

PBA 32  -  Programa de Apoio ao 

Saneamento Básico  

 

A partir da identificação das prioridades em termos de saneamento dos municípios das 

Bacias Receptoras do Projeto São Francisco, este programa visa a propor medidas de apoio 

ao desenvolvimento de projetos de saneamento, permitindo a ampliação de mecanismos 
adequados de coleta e tratamento de esgotos sanitários e de lixo. 

PBA 33  -  Programa de Segurança 

e Alerta Quanto às Oscilações das 

Vazões dos Canais Naturais que 

irão Receber as Águas Transpostas  

Sem por objetivo geral a elaboração de um sistema de alerta capaz de comunicar 
antecipadamente as comunidades ribeirinhas sobre a variação dos níveis d'água nos rios 

receptores em função da vazão aduzida a partir do Rio São Francisco, quando do 

acionamento do sistema. 

PBA 34 -  Programa de Relocação 

das Infraestruturas a serem 

Afetadas pela Implantação do 

Empreendimento  

 

O objetivo do programa é realocar e/ou recompor as infraestruturas afetadas pelo 
empreendimento, tais como estradas, rodovias federais, estaduais e municipais; pontes, 

passarelas e travessias; linhas do sistema elétrico; sistemas de telecomunicação e de 

abastecimento de água. 

PBA 35 - Programa de 

Acompanhamento da Situação dos 

Processos Minerários da Área 

Diretamente Afetada 

 

O Projeto São Francisco afetará direta e indiretamente áreas de titularidade mineral e de 

ocorrências minerais atualmente exploradas, beneficiadas ou em vias de exploração. Em 

vista disso, este programa será desenvolvido, estabelecendo-se medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias para essas áreas. 

http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-prevencao-a-desertificacao
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-prevencao-a-desertificacao
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http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-apoio-ao-saneamento-basico
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http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-seguranca-e-alerta-quanto-as-oscilacoes-das-vazoes-dos-canais-naturais-que-irao-receber-as-aguas-transpostas
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http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-relocacao-das-infraestruturas-a-serem-afetadas-pela-implantacao-do-empreendimento
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-relocacao-das-infraestruturas-a-serem-afetadas-pela-implantacao-do-empreendimento
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http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-relocacao-das-infraestruturas-a-serem-afetadas-pela-implantacao-do-empreendimento
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-acompanhamento-da-situacao-dos-processos-minerarios-da-area-diretamente-afetada
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PBA 36 - Programa de 

Monitoramento da Cunha Salina 

 

Tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a salinidade na foz do rio São 
Francisco, avaliando também a penetração da cunha salina (massa salgada de água que se 

forma na foz do rio) em seu trecho fluvial mais baixo. 

Fonte: Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – 

Projeto Básico Ambiental – PBA (2005)30. Tabela elaborada pela autora. 

 

Tendo em vista os objetivos propostos neste estudo, tomamos como base para 

nossa análise as indicações propostas nos PBA’s 07, 08  e 16, pois esses contemplam de 

forma específica as ações relacionadas aos processos de indenizações, reassentamentos e 

fornecimento de água às populações atingidas. O detalhamento de tais projetos, bem 

como sua real efetividade, abordaremos na contextualização das mudanças ocorridas a 

partir da chegada do PISF em São José de Piranhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Disponível em: https://www.mdr.gov.br/a-mudanca-em-sua-vida/meio-ambiente-preservado/38-
programas-ambientais acesso em 10.03.2019. 

http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-da-cunha-salina
http://mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/38-programas-ambientais/programa-de-monitoramento-da-cunha-salina
https://www.mdr.gov.br/a-mudanca-em-sua-vida/meio-ambiente-preservado/38-programas-ambientais
https://www.mdr.gov.br/a-mudanca-em-sua-vida/meio-ambiente-preservado/38-programas-ambientais
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3 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS:  UMA CIDADE NO CAMINHO DO RIO E DO 

CANTEIRO DE OBRAS, ONTEM E HOJE  

 

3.1 TINHA UMA CIDADE AO LADO DO RIO, NO CAMINHO DO RIO TINHA 

UMA CIDADE  

Espremido da Serra do Bongá 

o Piranhas são águas do meu chão 

que dos céus socorreram o sertão 

se esgueirando com sede ao mar 

  

É das águas querer sempre voltar 

como das águas é estar sempre a sair 

esse rio as margens vai surgir 

e um rastro de histórias vai contando 

cachoeiras caindo vão cantando  

as canções com saudade do partir  

 

(Piranhas ao Mar - Irapuan Sobral Filho) 

 

A água é um elemento vital. A proximidade ou distanciamento desse recurso 

sempre influenciou os processos de povoamento e o desenvolvimento de atividades 

econômicas.  Além disso, diversas relações sociais de poder e/ou dependência também 

são estabelecidas em torno da posse, do acesso e da distribuição da água. Em regiões 

marcadas por longos períodos de estiagem, como o semiárido nordestino, a água, ou mais 

precisamente a sua falta, exerceram forte influência na história e na geografia da região. 

A história de São José de Piranhas é um exemplo claro dessa influência.    

 Cravejada entre morros e serras no extremo oeste da Paraíba, São José de Piranhas 

está inserida na mesorregião do sertão paraibano a uma distância de 503 Km da capital 

João Pessoa.  O nome da cidade demonstra que aquele chão é banhado pela fé do povo 

sertanejo no santo patrono da Igreja Católica e pelo rio com nome de peixe perigoso31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Nome científico: Serrasalmus nattereri / Nome comum: Peixe piranha (possui a boca  pequena, porém 

com dentes triangulares, muito afiados). Disponível em: 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/peixepiranha.htm. Acesso em 01.09.2020. 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/peixepiranha.htm
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Figura 2- Vista panorâmica do Açude São José I 

Bacia do açude São José I recebendo as águas do Rio Piranhas com sede do município 

de São José de Piranhas ao fundo. 

 

           Foto: Marconi Cruz (fevereiro/2020)  

 

  O município possui uma área territorial de 686,918 km², limita-se a leste com 

Carrapateira e Aguiar; ao sul com Monte Horebe, Serra Grande e São José de Caiana; a 

norte com Cajazeiras, Nazarezinho e Cachoeira dos Índios e a Oeste com Barro no 

vizinho Estado do Ceará32. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a estimativa populacional do município em 2020 seria de 20.329 habitantes.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
32    DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, Projeto cadastro de fontes de 

abastecimento por água subterrânea no Estado da  Paraíba - Serviço Geológico do Brasil- CPRM/ 
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios- PRODEEM.  Disponível em : 
<http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16347/Rel_S%C3%A3o_Jos%C3%A9_Piranhas.p
df?sequence=1> acesso em: 20.01.2020. 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16347/Rel_S%25C3%25A3o_Jos%25C3%25A9_Piranhas.pdf?sequence=1
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16347/Rel_S%25C3%25A3o_Jos%25C3%25A9_Piranhas.pdf?sequence=1
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Figura 3- Mesorregiões paraibanas com destaque para localização do município de São 

José de Piranhas 

 

Fonte: mapoteca digital UFPB33(Universidade Federal da Paraíba). Ilustração adaptada pela 

autora. 

 

O alto sertão paraibano, como é peculiar a toda região semiárida do Nordeste 

brasileiro, tem como principal característica climatológica a variabilidade. Em alguns 

anos as chuvas chegam no tempo esperado, muitas vezes em quantidades surpreendentes, 

superando consideravelmente a média das precipitações ocorridas na área. Porém, na 

sequência dos anos acontece de as chuvas chegarem com atraso, ou até mesmo não 

acontecerem, Ab´Sáber (2003). Em virtude da particularidade climática, convencionou-

se que no sertão  só acontece duas estações, inverno e verão: 

 

Mas o povo que sente na pele os efeitos diretos do calor acentuado – extensivos 

a economia regional, pela ausência de perenidade dos rios e de água nos solos 

– não tem dúvidas em designá-lo simbolicamente por “verão”. Em 

contrapartida, chama o verão chuvoso de “inverno”. Tudo porque os conceitos 

tradicionais para quatro estações somente são válidos para regiões que vão dos 

subtrópicos até a faixa dos climas temperados, tendo validade mito pequena 

ou quase nenhuma para as regiões equatoriais, subequatoriais e tropicais 

(AB’SABER, 2003, p. 84). 

                                                 
33 Disponível em: <http://www.geociencias.ufpb.br/leppan/mapoteca/atlas/mesorregioes.zip> acesso 
em: 22.01.2020. 

http://www.geociencias.ufpb.br/leppan/mapoteca/atlas/mesorregioes.zip
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Tanto o verão como o inverno, se intensos, deixam marcas na paisagem, na 

história e na vida da população para qual as palavras viver e resistir tem o mesmo 

significado.  Josué de Castro, assim descreveu tais marcas: 

 

O característico fundamental desta extensa área geográfica é o seu clima 

semiárido. Clima tropical, seco, com chuvas escassas e principalmente 

irregulares [...] Toda paisagem natural, desde a topografia, as características 

do solo, a fisionomia vegetal, fauna, a economia e a vida social da região, tudo 

traz marcado, com uma nitidez inconfundível, a influência da falta d’água, da 

inconstância da água nesta região semidesértica (CASTRO, 2008, p.159)   

 

A construção de um grande reservatório no alto sertão paraibano foi uma das 

medidas governamentais pensadas para resolver os problemas de abastecimento da região 

e, ao mesmo, tempo criar frente de trabalho para minimizar os problemas decorrentes das 

severas estiagens ocorridas no início do século XX. Os estudos topográficos e geológicos, 

feitos à época pela empresa norte americana Dwight P. Robinson & Co e pelos técnicos 

do IFOCS, indicaram o boqueirão 34  de barramento do rio Piranhas como sendo a 

localização ideal para o empreendimento35.  Planejado inicialmente para uma capacidade 

de 490 milhões de metros cúbicos, suas águas cobririam uma vasta extensão territorial 

que incluía a Vila de São José de Piranhas: 

 

O início da construção do açude de Boqueirão preocupou as autoridades 

piranhense no sentido de escolher um local para a nova sede do município. 

Nesse sentido o prefeito Manoel Arruda de Assis, nomeou uma comissão 

formada pelo Engenheiro Coelho Cintra, pelo Juiz Nilton Marques de Oliveira 

Melo e por ele próprio. Depois de percorrer vários sítios, escolheram a 

localidade Jatobá, no centro do município e de fácil acesso a outras comunas e 

onde já existia uma capela construída na década de 1860, pelos adeptos de São 

Sebastião em pagamento de promessa pelo fim da epidemia da “cólera 

morbus”(LIMA, 2011, p. 90-91). 

 

Segundo Lima (2011), a Vila de São José de Piranhas tinha uma estrutura urbana 

edificada com Prefeitura, Mercado Público, Açougue, Cadeia Pública, 02 usinas de 

algodão, Igreja Matriz, além de vários estabelecimentos comerciais e diversas ruas bem 

                                                 
34  Boqueirão é a abertura numa encosta marítima, rio ou canal; abertura cavada pelo rio entre duas 

serras; acidente geográfico (LUFT, 2001, p.122). 
35 Açude Piranhas/Barragem Engenheiro Ávidos. Disponível em: 

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20da%20Paraiba/piranhas.htm 
Acesso em: 05.01.2020. 

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%2520da%2520Paraiba/piranhas.htm
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ordenadas. Foi o primeiro município do Nordeste a ter sua sede transferida para dar lugar 

as águas de um açude (LIMA, 2011, p. 92). 

 

 

Figura 4- Esboço Urbano da Vila de São José de Piranhas em 1932 

  

                             Fonte: São José de Piranhas, Datas e Notas (Lima ,2017, p.127) 

Os processos de desterritorialização para abrigar os canteiros de obras geralmente 

deixam marcas que vão além do desmatamento, do escavar da terra e do corte na serra 

que darão lugar a enorme parede para contenção das águas.  A construção do Engenheiro 

Ávidos não foi diferente, chegou como promessa de prosperidade, garantia de um futuro 

com água em abundância, mas também trouxe consigo a marca da tristeza naqueles que 

compulsoriamente deixaram para trás os lugares que faziam parte de suas vidas, seus 

sonhos e suas identidades:  

 

Talvez, o momento mais triste da história piranhense tenha sido o dia 20 de 

dezembro de 1936, nesta data a população dava adeus aquela localidade, onde 

muitos sonhos deixaram de ser realizados, sem direitos de retornar a sua terra 

mãe, porque ali só restavam os escombros e o pouco que ali ficava logo seria 

tragado pelas águas volumosas do açude Boqueirão [...]Comandou esse vale 

de lágrimas que se juntasse as águas do Piranhas daria para aumenta-la ainda 

mais, o padre Joaquim Ferreira de Assis, a frente da turba conduziu as imagens 

para a terra da promissão que ficaram a princípio na capela de São Sebastião 

depois transferidas para o salão do Fórum, onde permaneceu até a conclusão 

da matriz. (LIMA, 2011, p.92) 

 

A transferência oficial da vila para nova sede aconteceu no dia 01 de janeiro de 

1937 (LIMA, 2011), e a partir dali uma nova história passou a ser escrita. Passados 48 
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anos, um inverno intenso provocaria outro fato marcante envolvendo as águas do Rio 

Piranhas:   

 

Foi no dia 11 de Abril de 1985, aconteceu na madrugada deste dia, após uma 

grande chuva, uma catástrofe na cidade com o arrombamento do açude da 

CAGEPA36(Companhia de água e esgotos da Paraíba), levando de roldão a 

lavanderia pública, a estação de tratamento e o bairro da Várzea. Foram 

destruídas aproximadamente cem casas, mas não houve nenhuma vítima fatal 

(LIMA, 2017, p.85)  

 

Aquele foi um ano de inverno rigoroso com fortes chuvas em um curto espaço de 

tempo como aconteceu na noite do dia 11 de abril, choveu 157 milímetros em apenas 50 

minutos na sede do município, Lima (2017),. Há alguns quilômetros dali, na Serra do 

Bongá, nascente do Rio Piranhas37, as chuvas foram ainda mais fortes,  provocando assim 

o rompimento em série de diversas barragens. A enxurrada desceu a serra serpenteando 

um rastro de destruição e chegou ao açude São José I com tamanha força que levou 

consigo boa parte da parede daquele reservatório.   

Foi uma noite de terror para todos os habitantes que vivenciaram aquela catástrofe. 

Primeiro veio a chuva diluviana, muitos raios e trovões assustadores, a energia elétrica 

logo foi embora. Em pouco tempo a cidade inteira estava em polvorosa, a notícia que 

havia uma possibilidade da parede do açude se romper, espalhou-se numa progressão 

geométrica inacreditável para aquele tempo em que a comunicação era feita somente “de 

boca em boca”, pois telefone convencional era privilégio de poucos e a telefonia móvel, 

naquela época, era coisa apenas de filme futurista.  A correria consistia em ajudar parentes 

e amigos que estavam nas áreas de risco, salvar alguns pertences e procurar abrigo nas 

regiões mais altas da cidade. Não demorou muito para as ruas e residências nas 

imediações da estátua de padre Cícero e do Alto da Boa Vista ficarem tomadas de gente. 

O casal  Maria da Conceição e Segundo Irineu foi uma das famílias a abrir sua casa para 

prestar solidariedade às pessoas que buscavam proteção:  

 

Foi de fato uma situação agoniante. Nós morávamos ali vizinho a Estátua de 

Padre Cícero e a uma certa altura da noite, não me lembro bem o horário, mas 

acredito que não era muito tarde, bateram à nossa porta, era o primeiro grupo 

de pessoas desesperadas dizendo que o açude ia embora e precisavam de um 

                                                 
36 O açude São José é popularmente conhecido como açude da CAGEPA. 
37 O Rio Piranhas nasce na Serra do Bongá, município de Bonito de Santa Fé, no Estado da Paraíba, e 

segue seu curso natural pelo Estado do Rio Grande do Norte, desaguando no Oceano Atlântico, na Costa 

Potiguar. Disponível em: http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/comite-de-bacias/piranhas-acu/ 

acesso em: 20.08.2020. 

http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/comite-de-bacias/piranhas-acu/
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lugar pra ficar... Acolhemos essas pessoas e pouco tempo depois chegou mais, 

e foi chegando, e chegando...Providenciamos cadeira pra um, rede pra outro, 

calmante, chá, café...De repente não tinha energia elétrica, não tínhamos mais 

água pra nada!!! Não tinha água na torneira, nem nas reservas domésticas 

daquela época que se limitava a um filtro e as garras na geladeira, naquele 

tempo não tinha gelágua!!! O jeito foi sair na vizinhança pedindo ajuda e assim 

conseguimos nos virar e graças a Deus acolhemos e prestamos assistência a 

todos que nos procuraram. Lá pelas tantas chegaram o prefeito e alguns 

vereadores pedindo para que eu os acompanhasse para abrir a escola na qual 

eu era diretora na época, pois lá seria o abrigo provisório para as famílias que 

residiam no Bairro da Várzea e àquela altura já estavam desabrigadas, 

(Conceição Sobral Irineu).  

 

Lembro-me perfeitamente que em um determinado momento daquela noite ouviu-

se um estrondo, parecia a mistura de uma bomba com um trovão. Embora houvesse 

algumas hipóteses para aquele barulho, as badaladas do sino tocado freneticamente por 

Irmã Isabel38 na torre da matriz de São José, não deixavam mais nenhuma dúvida, aquele 

era o aviso: o açude havia ido embora. A ansiedade de todos, a partir dali, era ver o que 

realmente tinha acontecido, fato que só foi possível após os primeiros raios do dia 

iluminarem aquele cenário de tristeza e devastidão. Um mar de lama ocupava o lugar 

onde até a noite anterior existia uma centena de moradias e um pouco mais acima, poucos 

vestígios indicavam o lugar da lavanderia pública e da estação de tratamento de água. A  

parede do açude não era mais o maciço transversal para o barramento do rio, este abriu 

espaço praticamente no meio da edificação e agora corria por ali. As marcas daquela noite 

também estavam impressas em vários pontos da Serra do Horebe e do Braga, pedras 

gigantes haviam desmoronado, abrindo um clarão onde antes havia vegetação e deixando 

expostos rastros de terra avermelhada.  Ali, eu que era uma menina com 12 anos de idade 

e  até então só conhecia de perto os padecimentos da seca passei a entender que muita 

água no nosso sertão nem sempre será motivo de alegria e bonança. 

Vinte anos após esse fato, e menos de um século após a desterritorialização 

ocorrida devido as obras do Engenheiro Ávidos, um novo capítulo na história de São José 

de Piranhas começaria a ser escrito em função do Projeto de Transposição do Rio São 

Francisco.    

 

 

 

 

                                                 
38 Freira que durante muitos anos foi uma das responsáveis pela administração e diversos serviços da 

paróquia de São José. 
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3.2 A ÁGUA COMO MARCA DA OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO  DO TERRITÓRIO 

NAS COMUNIDADES CACARÉ E RIACHO DE BOA VISTA 

 

Little (2002) aborda a territorialidade a partir do ponto de vista que considera a 

conduta territorial como parte integrante de todos os grupos humanos: 

 

Defino a territorialidade como o esforço coletivo de um grupo social para 

ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica do seu 

ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território [..] O fato de que um 

território surge diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social 

implica que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e 

políticos (LITTLE, 2002, p.03) 

 

 Por ser socialmente produzido, o espaço é a matéria-prima para os processos de 

territorialização já que antecede a construção do território através de uma tríplice 

constituição (espaço concebido, percebido e vivido) (LEFEBVRE, 1986 apud 

HAESBAERT, 2019, p.21,). O mesmo autor enfatiza a importância de termos o 

entendimento de território tanto sob uma perspectiva material, pois tem a dimensão 

econômica e política, como também sob a perspectiva simbólica e cultural. Há nesse 

sentido, a relevância dos laços entre espaço e poder:  

 

O território, relacionalmente falando, ou seja, enquanto mediação espacial do 

poder, resulta da interação diferenciada entre as múltiplas dimensões desse 

poder, desde a sua natureza mais estritamente política até seu caráter mais 

propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder 

econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política (HAESBAERT, 2019, 

p.93). 

 

 Seguindo este conceito buscamos na contextualização histórica do território que 

compreende o objetivo analítico do nosso estudo, as informações que subsidiaram o 

entendimento das relações sociais ali alojadas. Nessa direção, incorporamos um dos 

requerimentos básicos da ecologia política que é a delimitação biogeográfica adequada 

para esta análise.  A bacia hidrográfica apresenta-se aqui como uma delimitação 

promissora ao entendimento dessas relações, pois é considerada simultaneamente uma 

entidade geográfica e uma área onde diversos grupos sociais, com suas respectivas 

instituições socioeconômicas constroem um modo de vida particular (LITTLE, 2006, 

p.03). Além disso, na etnografia da ecologia política, o controle ou mais especificamente 

o acesso a água, poderá implicar na soberania ou autonomia de determinados grupos 

sociais.   
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 Analisando a formação geo-histórica da região aqui estudada, podemos perceber 

que a influência da água foi uma interseção entre as pessoas e o território pois no desafio 

de adaptar-se a aridez do sertão, a ocupação das terras seguia estrategicamente o traçado 

dos rios e riachos. Foi possível constatar essa influência em um dos nossos encontros com 

grupos focais de antigos habitantes (figura 05) das comunidades Cacaré e Riacho de Boa 

Vista. Ao elaborar um esboço espacial de como era constituída a região antes da chegada 

do PISF, as pessoas destacaram os rios (figura 06) como sendo a espinha dorsal daquelas 

terras.  

Fonte: Arquivo da autora (2019) 

 

Não por acaso, diversas localidades do município de São José de Piranhas têm 

seus nomes em função dos mananciais que nortearam o estabelecimento das primeiras 

moradias. Foi assim que surgiram os sítios: Lagoa, Riacho da Boa Vista, Poço de Antas, 

Irapuá39, Cacaré40, Água Fria, entre tantos outros.  

O povoamento da região que compreendia Cacaré e Riacho de Boa Vista, as 

principais comunidades atingidas pela obra da transposição das águas do Rio São 

Francisco, é um exemplo de como se deu a ocupação desse território. Ainda no início do 

século XIX, as famílias Gonçalves, Pereira e Dias adquiriram terras oriundas das antigas 

                                                 
39 Nome de uma espécie de abelha Trigona spinnipes  (Hymenoptera: Apidae), também chamada de 

arapuá ou abelha-cachorro, tem coloração preta, asas marrons e não possui ferrão. Disponível em: 
AGEITEC (Agência Embrapa de Tecnologia e informação) 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/mangaba/arvore/CONT000g2xc7yk802wx5ok0r2ma0nck
yzc3v.html  Acesso em: 06.09.2020.  É também o nome dado a um dos rios que cortavam a localidade 
onde atualmente está instalada a  VPR Irapuá. 
40  Pesquisadores e moradores do lugar já tentaram por diversas vezes buscar o significado da palavra 

Cacaré,  mas até o momento segue desconhecido. 

 

Figura 5 - Elaboração e esboço espacial das comunidades de Cacaré e Riacho de Boa 

Vista, com destaque para os rios 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/mangaba/arvore/CONT000g2xc7yk802wx5ok0r2ma0nckyzc3v.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/mangaba/arvore/CONT000g2xc7yk802wx5ok0r2ma0nckyzc3v.html
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sesmarias. As atividades agrícolas eram divididas e desenvolvidas pelos integrantes de 

cada família.  A criação do gado de forma extensiva, aliada às lavouras de arroz, milho e 

feijão foram a base da produção econômica41.  

Na formação das respectivas comunidades, o território foi constituído tendo como 

principal característica as propriedades compostas pelo dono da terra, seus filhos e os 

moradores agregados. O desdobramento das relações naqueles espaços e o grau de 

dificuldade para sobreviver foram delineadas tendo como fio condutor o acesso à terra e 

à água, como evidenciam as histórias a seguir. 

Na perspectiva das famílias que detinham a posse da terra e da água,  a condição 

era de um relativo conforto e tranquilidade, mesmo nos períodos de seca, como relata o 

senhor Hélio Jovino (49 anos) ao descrever o cotidiano da sua família no Riacho de Boa 

Vista: 

 

A família do meu pai acho que foi uma das primeiras a chegar por ali. Eu e 

minhas irmãs nascemos e se criamos ali, mas minhas irmãs se casarão e cada 

uma tomou um rumo, só ficou eu.  Tudo era do meu pai, eu trabalhava e morava 

no que era dele né. As tarefas de cuidar dos bichos e das roças era tudo eu e 

ele, mais o pessoal que era morador. Mas nossas terras eram muito boas porque 

pegava ali o rio, então a gente tinha os plantios muito bons...tanto tinhas roças 

boas, como tinha o baixio42 com muitas fruteiras boas. A gente criava uns 

gado, tinha umas boa cabeça de criação43 também. Mesmo com os anos ruins 

de inverno dava pra viver direitinho, a gente não tinha do que reclamar. Pra 

mim aquilo ali era o verdadeiro paraíso, não tem canto no mundo melhor do 

que aquele não.  
 

O pai de Hélio, o senhor João Jovino atualmente com 100 anos é o mais antigo 

habitante vivo de Riacho de Boa Vista. Após o processo de desterritorialização a família 

foi morar em São José de Piranhas, mas depois de algum tempo seu João mudou para a 

vizinha cidade de Cajazeiras, onde reside aos cuidados de uma das suas filhas e netas. 

Ainda lúcido, seu João lembra da antiga moradia, mas diz estar feliz em hoje poder 

usufruir das comodidades na cidade, principalmente no que diz respeito aos cuidados com 

a saúde. 

Sob uma outra condição de vivência na região, o senhor Francisco Fortunato, hoje 

com 79 anos, teve sua história e a de toda sua família aportada no Cacaré. Atualmente 

seu Francisco e cada um dos 07 filhos moram na VPR Cacaré como proprietários de lotes 

                                                 
41  Informações fornecidas por moradores da região via fontes orais, depoimentos que foram sendo 

repassados de geração em geração. 
42 Baixio é uma espécie de enseada que, na época da vazante, os rios formam nos terrenos marginais, e 
onde a água se deposita tornando as terras férteis e produtivas.  
43 Modo como algumas pessoas se referem aos caprinos. 
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advindos das indenizações do PISF, mas relembrando o passado ele diz que fazia parte 

de um grande grupo de pessoas que viviam na situação de total dependência para 

produção de alimentos e acesso a água.  Tanto seu Francisco, como seus filhos, estiveram 

a vida inteira submetidos às condições de trabalho impostas por um mesmo patrão:  

 

Eu morei praticamente a vida inteira aqui no Cacaré, fui passar uns tempo em 

São Paulo, mas lugar bom mesmo é aonde a gente nasce e se cria, passei só 

uns anos lá e voltei pra cá de novo. Eu morava num pedacinho de terra que era 

do meu pai, lá, junto com minha mulher, que Deus a tenha, tivemos e criamos 

7 filhos. Mas era assim, a nossa terra só dava pra morar, era muito pequeno o 

chão, aí pra sobreviver tinha que trabalhar pros outros né. O  dono da terra 

“dava” a terra pro plantio, aí quanto a gente colhia dois terços era dele e um 

era nosso. Tinha que ser assim, porque a terra era dele, o açude que a gente 

pegava água era dele...Aí quando meus meninos foram crescendo também foi 

do mesmo jeito, eu mais eles ficamo trabalhando pro mesmo patrão. E foi pra 

os antepassado desse mesmo patrão que meu pai já tinha trabalhado a vida toda 

também.  
  

Observando o passado da família Fortunato podemos entender, que havia uma 

relação de poder entre proprietários e moradores que se estabelecia em torno tanto do 

acesso à terra como do acesso à água, uma condição de inferioridade  que marcou, e ainda 

marcam, a vida de grande parte da população rural brasileira, de forma mais específica 

milhares de famílias no semiárido nordestino. Furtado (1982) descreveu essa condição ao 

chamar atenção para a importância da democratização no acesso à terra:  

 

O controle do acesso à terra é particularmente importante no Brasil porque 

grande parte da população necessita para sobreviver, de trabalhar um pedaço 

de terra. Em outras palavras: uma parte da população retira diretamente da terra 

o que necessita para sobreviver. As condições de acesso à terra ditam o valor 

do trabalho não qualificado, a fortiori, o excedente que é extraído da massa da 

população rural (FURTADO, 1982, p.62) 

 

Inteiramente atrelado a questão da terra, o acesso à água também é um 

condicionante das desigualdades no meio rural. Esta realidade é bastante evidenciada em 

nosso campo de análise, pois de acordo com as informações fornecidas pelas famílias 

entrevistadas, eram poucos aqueles que detinham a posse das fontes de água,  alguns 

dependiam de parentes e a grande maioria estava sujeita aos patrões, como demonstra o 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 1- A quem pertencia as fontes de água 

 
Fonte: dados relativos às informações fornecidas por 57 entrevistados das VPR´s Cacaré e 

Irapuá. Gráfico elaborado pela autora. 

 

Conforme as informações coletas, a água utilizada era proveniente de cacimbões, 

cacimbas, poços artesianos e açudes, mas a utilização de cada uma dessas fontes variava 

de acordo com as necessidades de uso. A água para beber era oriunda dos cacimbões e 

cacimbas, já água dos açudes era utilizada basicamente para o banho e as necessidades 

domésticas, principalmente a lavagem de roupas:  

  

Gráfico 2- Fonte de água para Beber 

  
Fonte: dados relativos às informações fornecidas por 57 entrevistados das VPR´s Cacaré e 

Irapuá. Gráfico elaborado pela autora 
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Gráfico 3- Fontes de água para uso doméstico e banho 

  
Fonte: dados relativos às informações fornecidas por 57 entrevistados das VPR´s Cacaré e 

Irapuá. Gráfico elaborado pela autora 

 

A alternância dos períodos de inverno abundante e seca ostensiva exigia 

estratégias de retenção e captação de água, tais estratégias se desenhavam de acordo com 

as condições financeiras de cada um. Dona Maria Imaculada de Sousa (69 anos), seu 

esposo Cícero Dias Gonçalves (já falecido) e os cinco filhos viviam no Cacaré na 

condição de moradores. Para a família, o acesso à água sempre foi um dos maiores 

problemas enfrentado cotidianamente, como relata o filho mais novo Adailton Gonçalves 

(26 anos):  

 

Eu me lembro que a vida inteira era aquela agonia pra ir buscar água. Quando 

tinha mais água, ano de inverno, pegava água do açude e da cacimba. O açude 

não era tão longe, a cacimba era mais. Agora quando tinha seca, precisava ir 

buscar num olho d´água que aí sim era muito longe, tinha umas subidas e 

descidas que pra pessoa andar com lata ou balde d´água pesado era muito 

ruim... 

 

Atualmente a família que atualmente reside na VPR Cacaré e se diz orgulhosa de 

ter água em várias torneiras da casa. Na foto a seguir, o registro da situação de dificuldade 

relatada,  Dona Imaculada e o filho Adailton indo buscar água: 
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Figura 6- Família indo buscar água na comunidade Cacaré 

 
Fonte: Acervo STRSJP (2012) 

 

 Trazendo a história dessas localidades e as narrativas de seus habitantes para a 

ecologia política, entendemos que o acesso a água constituiu o foco de muitas relações 

conflituosas e aqui podemos incorporar o conceito de conflito como sendo embates entre 

grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico 

(LITTLE, 2006, p.). 

  Essas relações de conflito aconteciam porque muitos proprietários de terra 

exerciam controle sobre as fontes de água existentes em seus domicílios limitando, e até 

mesmo impedindo, o uso desse bem por daqueles que viviam na condição de 

despossuídos, tanto de água como também de terras para produzir. Uma de nossas 

entrevistadas relatou as dificuldades enfrentadas com o antigo padrão e as consequências 

de uma discussão pela água: 

 

Olhe, eu vou dizer viu, se você quisesse saber o quanto aquele homem (antigo 

patrão) era ruim era só tu precisar de um tantinho a mais de água. Uma vez eu 

precisei, quando já tava saindo com a lata d´água na cabeça ele apareceu e 

começou a briga. Ele dizia uma coisa e eu dizia outra, porque ele era dono das 

terra e da água, mas num era dono da minha língua...ai eu fui mim embora, 

deixei ele lá budejando sozinho. Quando cheguei em casa, num sei se foi mais 

raiva ou tristeza que eu tive, só sei que eu tava buxuda (grávida) de 03 pra 04 

mês e perdi o menino naquele dia. E o pior é que a gente ainda trabalhou pra 
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aquele infeliz dos inferno por muito tempo...fazer o que? (M.E.I. atualmente 

residente da VPR Cacaré) 

A entrevistada, hoje com 46 anos, diz ter muita fé para que tanto ela como  os seus 

07 filhos e os 05 netos, não precisem mais passar por situação semelhante àquela 

novamente.  

Outra situação de desavença foi contada por Dona Maria Alecrim (69 anos). Ela 

residiu durante 60 anos no Riacho de Boa Vista e ganhava a vida como lavadeira de 

roupas, profissão um tanto quanto hostilizada por alguns “donos” de açudes que viam 

nessa atividade o risco de contaminação das águas:   

  

Eu tenho 69 anos, morei 60 (anos) no Riacho. Meu marido era morador e pra 

criar  11 filho eu lavava roupa pra aquele povo da redondeza ali tudo. Você se 

lembra que eu era lavadeira da sua avó né? Umas pessoa boa viu, tanto seu 

Joaquim como Dona Lídia, nunca negaram água pra ninguém lavar roupa 

naquele açude da Varjota. Mas tinha muita gente besta, que só queria “ser as 

prega”44 e ficava pra morrer quando via uma lavadeira chegar perto daqueles 

açude viu...Pois bem, teve um ano que nem tava tão seco, mas eu precisei sair 

lá do Riacho e lavar roupa noutro canto, num vou dizer onde era pra num dá 

problema...mas foi assim, eu e outras companheira tava lavando a roupa bem 

distante da beira do açude que era pra não sujar45 a água, eu nunca lavei roupa 

dentro de açude nenhum, sempre tive todo cuidado...mas ai lá vem o filho do 

dono do açude esculhambar com nós e botar pra fora. Eu disse logo que não 

ia, minha cumade que tava assim perto fez um gesto de levantar aí eu disse: 

pode ficar, esse besta aí mermo num vai tirar nós daqui não. Aí eu disse assim 

a ele: “ei fulaninho, tu acha que é dono da água é? Pois fique sabendo que essa 

água num é sua, nem do seu pai que é o dono da terra, porque isso aqui quem 

construiu foi nós tudinho na emergência, todo mundo tem direito”.  

 

O relato de dona Maria sobre a água pertencer a toda comunidade refere-se  ao 

fato da  maioria dos açudes da região terem sido construídos em períodos de grandes 

secas, as obras eram frentes emergenciais de trabalho custeadas pelo governo federal, por 

essa razão teoricamente a água desses reservatórios deveria servir a toda população e não 

apenas aos proprietários das terras. 

Em virtude da maioria da população depender de cacimbões e cacimbas46,  nos 

períodos de secas mais severas fazia-se necessário percorrer grandes distâncias para 

chegar a uma dessas fontes em outras localidades, um sacrifício difícil de esquecer como 

conta dona Maria da Silva (69 anos) ex-moradora do Riacho de Boa Vista e atualmente 

                                                 
44 Pessoa que se acha muito importante. 
45 Contaminar com sabão. 
46 O Programa Um milhão de Cisternas (P1MC),  começou a ser implantado na região pouco tempo 

antes do período que antecedeu a saída das famílias dessas localidades. Algumas poucas residências 
ainda chegaram a ser contempladas pelo programa, mas em virtude das desapropriações não foi 
possível dar continuidade.  
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residente na VPR Irapuá, ir buscar a água era um trabalho normalmente atribuído às 

mulheres e às crianças:  

 

Perto da minha casa tinha um cacimbão, como era muita gente tirando água, 

se demorasse muito a chover, se a seca fosse grande demais, o cacimbão 

secava. O canto mais perto de pegar água era num outro cacimbão pra mais de 

légua47. E se fosse pra lavar roupa era mais chão pra frente ainda. Quem ia 

buscar água ou era eu, ou era os menino, butava as ancoreta48 no jumento e aí 

ia buscar a água. As vez era canto tão longe que a pessoa saia de manhã cedo 

e quando vinha chegar era pra perto de mei dia. Agora se fosse cacimba, 

dependendo da situação a pessoa tentava sair antes do sol nascer, porque se 

chegasse tarde num tinha água mais não. Quem chegava pelos primeiro pegava 

a água, mas quem chegasse por derradeiro, ia esgotar49 a cacimba e esperar a 

água brotar de novo. 

 

 

 

Figura 7- Jumento levando ancoretas para o transportar água 

 
Fonte: RIMA (2004, p.119) 

 

As cacimbas, também chamadas de olho d´água, são uma espécie de covas abertas 

na areia até atingir a água do subsolo. Normalmente são cavadas às margens dos rios ou 

no fundo dos açudes quando estes secam por completo: 

Na hidrologia do Nordeste seco, os rios, todos eles secam, desde suas 

cabeceiras até perto da costa. Os rios extravasam, os rios desaparecem, a 

drenagem “cortou”. Nessas circunstâncias, o povo descobriu um modo de 

utilizar o leito arenoso, que possui água por baixo das areias de seu leito seco, 

capaz de fornecer água para fins domésticos e dar suporte para culturas de 

vazantes. A cena de garotos tangendo jegues carregando pipotes d´água 

                                                 
47 As pessoas da região consideram que 1 légua equivale a uma distância de mais ou menos 5 
quilômetros.   
48 Barris de borracha e madeira fabricados artesanalmente. 
49 Cavar. 
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retirada de poços cavados no leito dos rios tornou-se uma tradição simbólica 

ao longo das ribeiras secas (AB’SABER, 2003, p. 86 e 87). 

Um pouco diferente das cacimbas, mas seguindo o mesmo princípio, os cacimbões 

são buracos de grande profundidade cavados próximos aos leitos dos rios. Geralmente se 

faz  uma estrutura de alvenaria em formato de círculo para servir de apoio no momento 

em que as pessoas se debruçam para jogar um balde, ou uma lata, presos a uma corda que 

desce para captar a água no fundo do reservatório. 

 

Figura 8- Cacimbão também conhecido como poço amazonas 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Autoria: Fátima Oliveira (2019)  

 

Podemos entender que a formação e uso desse espaço territorial tem o tecido social 

costurado pelas relações de trabalho, parentesco, amizade e solidariedade sempre 

marcadas pela água, ou pela falta desta:  

A água sempre foi um problema, mas por aqui ninguém nunca morreu de sede, 

sempre se ajudou uns aos outros...fácil não era não, mas sempre se dava um 

jeito, havia sempre um parente, um cumpadre,  ou um conhecido que 

socorresse uns os outro  (S. F. (50 anos), ex-morador do sítio Riacho de Boa 

Vista e atualmente morador da VPR Cacaré II).   

 

Um aspecto bastante relevante sobre o modo de vida dessas comunidades diz 

respeito a busca de condições de trabalho e sobrevivência em outros lugares nos períodos 

de seca mais intensa. Uma das opções mais procuradas nesses períodos era a prestação 

de serviço sazonal nos canaviais situados nas regiões sudeste e centro oeste do país:   

A vida não era fácil, principalmente nos tempos de seca, quem vive só da 

agricultura quando não tem inverno é difícil. A gente tinha que ir pro corte de 

cana em São Paulo, era o jeito, seis meses aqui, seis meses lá (no corte de 
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cana), eu num gostava de ir não, mas era o jeito. (Damião Francisco (41 anos) 

ex-morador do Riacho de Boa Vista, atualmente morador da VPR Irapuá I). 

De acordo com representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José 

de Piranhas, havia uma variação em relação ao número de pessoas que embarcavam 

anualmente com destino aos cortes de cana, mas em alguns anos o número foi superior a 

1200 (um mil e duzentos) agricultores procedentes de todas as comunidades rurais do 

município. Segundo Gerlândia Morais, servidora do Sindicato há 28, sempre houve uma 

grande preocupação por parte da entidade em preservar a segurança desses trabalhadores, 

desde o cuidado com o transporte até as condições de estadia durante o período em que 

estes permaneciam nos canaviais:  

 

A gente sabe que nos cortes de cana tem de tudo...o que tem condições 

insalubres, trabalho escravo é um absurdo. Mas nós  sempre tomamos todos os 

cuidados para que nenhum dos nossos trabalhadores aqui do município 

caíssem nesse tipo de coisa. Então quando eles saem daqui já vão com os 

exames admissionais feitos, a carteira assinada e a garantia de ficar lá em 

condições descentes. As empresas que contratam, geralmente mandam o 

transporte pra pegar, e depois dos seis meses trazer o pessoal de volta.   

  

A senhora Gerlândia acrescentou que entre estes trabalhadores sempre havia uma 

grande demanda de pessoas do Cacaré e Riacho de Boa Vista, mas a situação mudou com 

a chegada das obras do PISF na região:  

 

Com a chegada da Transposição aconteceu uma mudança radical na dinâmica 

dessas comunidades mais atingidas. Primeiro porque algumas pessoas 

conseguiram trabalho nas firmas que faziam as obras. E também uma questão 

importante é que eles não puderam se ausentar enquanto a situação de cada um 

não fosse resolvida, que era saber se ia ser indenizado ou não, resolver 

problema de herança, de documentação, enfim, todas essas coisas que foram 

muito complicadas e demoradas. 

 

Tanto os moradores do Cacaré como de Riacho de Boa Vista caracterizam àquelas 

localidades como sendo lugares marcados pelos vínculos de amizade, parentesco e 

compadrio que foram construídos ao longo de anos de convivência, por diversas gerações. 

A vizinhança sempre estava integrada para celebrar as festividades religiosas, 

aniversários, batizados e casamentos; também se uniam nas horas difíceis como nas 

doenças e na morte dos entes queridos.  

Essas relações interpessoais e com o espaço físico  inserem-se naquilo que   Little 

(2002) descreve como identidade de um grupo. Esta categoria identitária passa, entre 

outras coisas, pela relação com o território e é construída com base nas suas respectivas 

cosmografias, ou seja de, se faz de acordo com o uso social que se dá e se faz nesses 
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território (LITTLE, 2002, p.10). Seguindo este raciocínio, podemos entender que essas 

relações também estão calcadas no que Haesbaert (2017) apresenta como sendo 

“lugarização”:  

 

O lugar é criador de conexões, afetividades, identidades, em suma, diferenças. 

É como se, muito mais do que controlarmos concretamente um espaço, 

primeiro, em plena interação conosco, o próprio espaço nos convocasse a 

habitá-lo, convidando-nos a realizar nossa vida pelo aprofundamento dos elos 

afetivos vividos, transformando-se o espaço, para nós, efetivamente, num 

lugar. E a partir daí se desdobram diferentes processos que, num neologismo, 

podemos denominar de “lugarização” (HAESBAERT, 2017, p.14) 

 

Dona Maria Zélia (63 anos) atualmente reside na VPR Irapuá com o esposo e um 

dos seus 04 filhos, para ela, a integração entre as pessoas é a lembrança mais marcante 

dos 36 anos que morou no Riacho de Boa Vista:  

 

Quando eu lembro do Riacho logo vem aquelas coisas boas que a gente tinha 

lá junto com os vizinhos e os parentes que moravam perto. A morada ali era 

muito boa, mesmo com as coisas difíceis que se tem como a seca e a falta a d´ 

água...Mas ali todo mundo se ajudava na hora de uma preocupação, de um 

aperreio...e também nas horas boas, se a pessoa fosse fazer um aniversário, um 

batizado, um casamento, se juntava ali as vizinha tudo e matava um porco, uma 

criação, as galinhas, fazia ali as bolas50 e as comidas tudo. Depois tinha um 

forró com todo mundo junto e muita fartura de comida, porque festa de sítio 

não é essas festa assim que tem pastel, coxinha, essas coisas assim, é um jeito 

diferente de fazer festa né. Nos 36 anos que morei lá, tive meus 04 filhos, que 

hoje só tem um aqui porque os outros tão tudo casado morando em São Paulo, 

e eu acho que a gente teve muita coisa boa lá. Tinha também os forró lá na 

quadra de Antônio Filgueira, que era festa boa, menina ali vinha gente de todo 

canto viu, era bom demais!!!!    
 

 Segundo Tozi (1997), o território enquanto construção social é revelador de 

desigualdades que podem ser apreendidas a partir do seu uso. Ao analisarmos o contexto 

de ocupação e formação dos territórios que compreendiam as comunidades de Cacaré e 

Riacho de Boa Vista podemos constatar que a água, enquanto recurso básico, delineou 

tanto as relações de dominação e submissão para produção de alimentos, como também 

os laços de cooperação e solidariedade. A convivência entre as pessoas e o exercício de 

resistência aos intempéries climáticos, configuraram-se como uma das marcas identitárias 

dessas populações. Esse cotidiano, chancelado pelo convívio direto e pela contiguidade 

foi bruscamente interrompido a partir de 2002, com o anúncio das obras de transposição 

do Rio São Francisco. 

 

                                                 
50 Iguaria da culinária sertaneja, feita com a carne da galinha desfiada. 
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3.3 A CHEGADA DA TRANSPOSIÇÃO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS: SONHO OU 

PESADELO? 

 

As informações sobre o início do projeto de Transposição do Rio São Francisco 

em São José de Piranhas não aconteceram de forma generalizada, especulações a respeito 

da real conjuntura da obra provocaram inicialmente dúvidas e insegurança aos moradores, 

como narra o senhor D. M. de S. (49 anos), ex-morador do sítio Riacho de Boa Vista: 

 

Primeiro foram uns aviões passando bem baixinho, era de dia e de noite, 

passavam quase raspando nas telhas das casas. Era um negócio meio esquisito, 

cada um que achasse que era uma coisa né. Depois foi uns homens pegando 

uns pouco de terra pra analisar. Uma hora diziam que era porque as terras 

tinham minério, outra diziam que era porque o projeto do São Francisco vinha 

pra cá e tudo ia ser coberto d’água.  

 

Posteriormente soube-se que estes homens, aos quais os moradores estavam se 

referindo, eram na verdade funcionários da CMT Engenharia, empresa contratada pelo 

Ministério da Integração (MI) para fazer os trabalhos de georreferenciamento e medição 

das terras que se encontravam na faixa de implantação da obra de transposição. A fala da 

senhora F. S. (60 anos), ex-moradora do sítio Cacaré, mostra que a falta de informações 

e a postura misteriosa adotada pelos funcionários da CMT Engenharia acentuaram as 

desconfianças e incertezas. 

 

Ninguém sabia de nada, só sabia que era os homens do Governo que ‘tavam’ 

indo nas terras. Uns diziam que era a transposição do Rio São Francisco, mas 

desde que eu era menina , e hoje já tô nessa idade, que ouvia minha avó falar 

dessa História. Não acreditava que fosse isso não!!!! (F. S. ex-moradora do 

sítio Cacaré). 

 

 A situação só foi esclarecida quando os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STR), após serem procurados por diversos moradores relatando a mesma história, 

perceberam que havia um clima de medo e suspeitas se instalando em várias comunidades 

situadas em uma mesma região do município: 

Começamos a ficar muito preocupados porque o que antes parecia só uma 

história sem importância, “um disse me disse qualquer” começou e se 

repetir...Uns chegavam aqui no Sindicato e dizia assim: “tem uns homens 

rodando pra cima e pra baixo medindo as terra”. Outros chegava e dizia : “ tão 

medindo as terras pra um negócio do governo, ninguém sabe direito o que é, 

mas disse que todo mundo ali da nossa região vai ficar sem as terras”... Então 

a gente entendeu que precisava investigar pra esclarecer essas histórias 

(Damião Gomes, presidente do STR)  
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 Os dirigentes do sindicato tiveram a informação de que “os tais homens que 

mediam as terras” estavam hospedados no hotel do município e foram conversar com 

eles. Constataram então que se tratava dos geólogos contratados pelo MI. A partir daí, 

percebendo a transformação que em breve aconteceria, houve um grande esforço dos 

dirigentes do STR para mediar as relações com o MI e trazer alguém que pudesse 

esclarecer e apresentar como se daria a implantação do projeto, como esclarece Gerlândia  

Morais:  

 

Quando eles (os geólogos) abriram um mapa gigante e nos explicaram, quase 

caio pra trás, diante dos meus olhos estava uma transformação, uma revolução 

no nosso município!!!!..., mas como é que poderíamos explicar aquilo para o 

povo? Inicialmente disseram que só o pessoal do Ministério da Integração 

poderia fazer isso, mas era praticamente impossível vir alguém lá de Brasília. 

Mesmo sendo difícil tentamos, e conseguimos, pouco depois de uns 30 dias 

tínhamos a represente do ministério aqui. Marcamos uma reunião nas 

comunidades e ela (a representante do ministério) explicou detalhadamente 

como seria cada etapa da obra e o que iria acontecer, passo a passo. 

  

Esta primeira reunião aconteceu em outubro de 2004 (figuras 08 e 09) na 

comunidade Cacaré e teve como objetivo apresentar o PISF ao primeiro grupo de 

moradores. Foi um momento marcado por ansiedade e tensão, tanto para os agricultores, 

com também para a representante do MI, Elianeiva Odísio, ela nos descreveu o que sentiu 

naquele primeiro encontro:  

 

Uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu entrei no projeto, 

acho que foi em 2004, a gente tava fazendo a divulgação do projeto porque eu 

coordenei o levantamento cadastral da área...e ai a topografia ia lá colocava os 

vértices e a gente ai identificando as propriedades, e claro, dando ciência a 

população do que ia acontecer. Então foram várias reuniões ao longo do 

Canal...e uma das coisas que me chamou atenção em São José de Piranhas 

quando eu cheguei lá em Cacaré na Escola de Cacaré pra fazer a primeira 

apresentação do projeto, tinha mais de 500 pessoas naquela escola, agora veja 

o detalhe: (tentando fazer um esboço da escola para facilitar nossa 

compreensão) você entra na escola ai tem uma parte lá que é como se fosse um 

pátio onde tem a cantina lá ao fundo e as sala de aula são ao lado e logo 

depois...ou seja você entra e tem que sair pelo mesmo lugar, ou seja é só uma 

entrada, entra e sai pelo mesmo canto...Ou seja você entrava e o lugar da 

palestra era aqui (demonstrando no desenho rudimentar) então ficou tudo 

completamente lotado, ou seja pra eu sair tinha que passar pela população. Ai 

eu tive medo!!! 
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Fonte: Acervo STRSJP 
 

Para os agricultores aquela reunião foi importante porque a partir dali ficaram 

conscientes que haveria realmente uma grande mudança com a instalação das obras, 

porém também suscitaram muitas outras dúvidas, principalmente sobre como se daria os 

processos de indenização e quem de fato seria indenizado. O senhor V.F. (57 anos), 

morava na comunidade Cacaré e lembra de alguns acontecimentos daquele dia:  

 

Eu me lembro daquela primeira reunião ali na escola do Cacaré. Assim, foi 

bom porque acabou com as estórias tudo que andavam contando, aqueles 

negócio de minério de num sei mais o quê... Fui eu, pai, mais outro irmão meu, 

porque os outro tava em São Paulo. Quando aquela mulher, D. Edileiva 

(Elioneiva) disse pra todo mundo o que ia acontecer, teve gente que saiu dali 

doente...minha amiga, era desespero pra um bocado acolá viu, principalmente 

pra os pobre que não tinha nada, era morador, assim feito nós!!! Mas também 

tinha uns dono de terra que a pessoa via que ficou assim meio triste, querendo 

correr água dos olho. Outros já pensando nas briga que ia dar nas família que 

ia reparti as coisas...Agora ali eu mermo num tinha esperança de ter nada bom 

pra nós não, confesso que sai mei cabrero51. 

 

O entrevistado nos falou que naquele momento sua preocupação era qual seria o 

seu destino com a esposa e os 04 filhos, todos menores na época. Também lembra da 

angústia dos pais, que já eram idosos e não gostavam da ideia de sair de onde estavam 

para recomeçar a vida em outro lugar. As mesmas preocupações foram extensivas ao 

restante da família, ao todo eram 25 pessoas52: pais, irmãos, irmãs, cunhados e sobrinhos.  

Observando este cenário e as falas das pessoas ali presentes podemos entender 

que o contexto se encaixa naquilo que Ascerald (2014) denomina como hierarquização 

de direitos e culturas, onde a cultura do “desenvolvimento” sobrepõe-se sobre as demais. 

                                                 
51 Cismado, desconfiado, pensativo. 
52 O senhor V.F.de M., assim como seus pais e os 05 irmãos foram beneficiados pelas indenizações e 

hoje toda a família mora na VPR Cacaré. 

Figura 9- Primeira reunião com a representante do MI na comunidade Cacaré, outubro 

2004 
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Ou seja, no momento que o projeto é apresentado dentro de uma lógica de necessidade 

para beneficiar 12 milhões de pessoas no semiárido, imprime-se a ideia de que o PISF é 

essencial e será bom para todos: o governo, a região, a economia e o povo. Porém,  toda 

essa benignidade coletiva contrasta com a vulnerabilidade de muitos dos atingidos que 

naquele momento não vislumbravam nenhum direito ou benefício.  

As marcas que vão sendo impressas pelo PISF a partir dali, impõem-se de  

diferentes formas aos mais diversos atores sociais, pois a partir do momento em que todos 

se conscientizaram da magnitude dos fatos, houve uma mistura de euforia e desespero. A 

ideia de ser obrigado a sair da sua casa, sua terra, o local de origem e tudo que esse 

representava abalou emocionalmente várias pessoas, acontecendo inclusive casos de 

suicídio. O senhor foi J.C. (31 anos), descreve a tragédia vivida por sua família, quando 

seu pai não conseguiu lidar com a imposição de desapropriação:  

  

Olhe meu pai foi uma das pessoa aqui da região que ficou muito abalado 

quando soube que era pra sair lá do Riacho. Ali foi aonde ele nasceu e se criou, 

a gente morava na terra que era do meu avô, vivia ali arrodeado da família e 

dos vizinhos que era como se fosse da família também...ai quando veio a 

estória da transposição, a gente acha que ele já podia tá com uma depressão ou 

alguma coisa assim, hoje é mais fácil a pessoa saber se tem essas doenças, é 

mais fácil da família tratar né, mas naquele tempo não era. Mas a verdade é 

que com aquela perturbação e tristeza ele acabou tirando a própria vida. É uma 

coisa difícil pra nós porque ele era um homem novo, trabalhador, mas é assim 

a vida! Minha mãe também ficou um pouco perturbada, mora aqui com a gente, 

mas toma remédio controlado e com ela todo cuidado é pouco, já tentou se 

matar 03 vezes... é a nossa missão aqui (J.C. ex-morador do Riacho de Boa 

Vista e residente atualmente na VPR Cacaré) 

 

A situação foi vista como pesadelo para muitas pessoas, principalmente para os 

pequenos proprietários e para aqueles que não possuíam terras e viviam como moradores 

ou meeiros. Para estes, o sentimento que prevalecia era de total insegurança, como 

descreve o senhor M.S (50 anos) que residia em Riacho de Boa Vista na condição de 

morador:  

 

A pessoa não possuía nada na vida, morava nas terras dos outros em troca só 

do trabalho, e agora? Ia pra onde, com a mulher e os meninos,  fazer o que? 

Foi aí que a gente viu que nossa vida era ruim, mas podia ficar pior... (M.S. 

reside atualmente na VPR Cacaré). 

Para outras pessoas, no entanto, o contexto aventava-se como excelente 

oportunidade de ganhar muito dinheiro. O senhor F.S. (67 anos), era um proprietário de 

terras que enxergou aquele situação como possibilidade de melhorar seu patrimônio: 
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Eu tinha umas terras que eram minhas mesmo, assim minha e dos meus 

meninos que moravam comigo. E tinha também outros pedaços de terra que 

era de herança do meu pai, que essa era minha mais dos meus irmão. As terras 

eram misturadas, no sentindo que tinha terra boa e terra ruim...Ai quando 

começou história que ia ter mesmo a transposição eu imaginei logo, se agente 

vender tudo, que no caso num era vender, era ser indenizado, ai a gente pega 

o dinheiro e compra um pedaço de terra num lugar bom, que tenha água boa, 

seja mais perto da rua (cidade)...Vamos supor, se eu tinha 200 hectares, tudo 

misturado(terras boas e ruins) vendi e comprei 100 hectares, mas só de terra 

boa, me diga, ia ou não ia ser um bom negócio? Pois então, foi isso que eu 

fiz!!! 

 

Embora não revele valores, o entrevistado afirma que as terras foram bem 

valorizadas, com isso as aquisições acabaram sendo maiores e melhores que suas 

expectativas.  

A chegada da transposição também causou perspectivas e trouxe uma nova 

dinâmica  para a sede do município. Em virtude da magnitude da obra, um grande número 

de trabalhadores, das mais diversas especialidades, chegou pra se instalar na cidade. Este 

fato também trouxe a possibilidade de crescimento dos negócios para muitos 

comerciantes em São José de Piranhas. O senhor F.A. pertence a uma família de 

comerciantes que sempre atuou na área de alimentos e variedades, para ele o que 

aconteceu na cidade foi uma espécie de  “milagre”:  

 

Quando a gente para pra pensar no que aconteceu, vê que aquilo foi 

praticamente um milagre. De repente, foi praticamente de uma hora pra outra 

não é, chegou mais de 5.000 pessoas numa cidade que a população era em 

torno de 17.000 habitantes, é muita coisa absurda, no sentido positivo claro. 

Porque quem vive do comércio em uma cidade pequena que tem como 

principal fonte de renda praticamente só o funcionalismo público e os 

aposentados, é tudo muito limitado. Ai assim,  logo no inicío eu percebi que 

ali era uma ótima oportunidade de expandir o negócio, então a gente se 

preparou, encarou que ia dar certo e deu. Se você olhar o que era o nosso 

comércio,  não estou falando aqui do meu não, o comércio de São José de 

Piranhas de um modo geral, se você olhar o que era e como se transformou 

com a chegada da transposição, é um negócio inacreditável.  

 

Assim como o Senhor F.A, vários comerciantes e profissionais liberais da cidade 

também avaliam que aquele foi um momento muito importante para incremento dos 

negócios. Na época, as transformações ocorridas em função das obras de transposição 

ganharam destaque na mídia local e também em veículos de comunicação com cobertura 

nacional:  

A construção das obras da transposição do rio São Francisco na região de São 

José de Piranhas aumentou consideravelmente as vendas no comércio local, 

lojas de construção civil e posto de combustível lideram o ranking. Segundo 

informações de comerciantes da cidade, as vendas de produtos nesses ramos 

triplicaram depois das instalações das empresas que estão construindo o lote 
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07 da transposição, situada na região do povoado de Boa Vista em São José de 

Piranhas, a 10 km da sede do município53.  

Na cidade de São José de Piranhas os imóveis se valorizaram muito em função 

da grande procura, inicialmente pelas quase 5.000 pessoas que chegaram para 

trabalhar nas obras. Depois com as desapropriações e indenizações, muitas 

pessoas que antes moravam nos sítios foram morar na cidade [...] Os imóveis 

estão sendo superfaturados, houve um aumente nos aluguéis que chega a 300% 

do que eram ao período anterior a chegada da transposição54 

 

O jornalista piranhense Dida Gonçalves acompanhou de perto todos os fatos e 

transformações que foram acontecendo no município a partir da chegada do PISF.  

Como editor responsável pelo site de notícias Radar Sertanejo55, Dida escreveu mais de 

200 matérias  sobre o assunto, mas acredita que um dos momentos mais impactantes foi 

realmente o início das obras, quando a cidade foi tomada por uma onda de mudanças 

repentinas:   

 

Tive a oportunidade de acompanhar as obras desde o início, como repórter e 

jornalista procurei fazer a cobertura de todos os fatos que iam acontecendo e 

se desdobrando dia a dia...Naquela época, em 2010, foi uma novidade muito 

grande tudo aquilo, porque na verdade muita gente não acreditava na 

concretização desse projeto, ou quem acreditava não imaginava que chegaria 

aqui com aquela magnitude. Eu me lembro bem da instalação do canteiro de 

obras para dar início a perfuração do túnel Cuncas I e o canal, foram mais de 

100 máquinas chegando ali no distrito de Boa Vista de uma só vez, uma cena 

quase inimaginável, aquilo que parecia impossível se tornou possível. Na 

minha concepção aquele foi um momento muito importante para a economia 

do município em vários aspectos. O primeiro aspecto e a  geração de emprego 

e renda, apesar de muitos cargos como engenheiros, biólogos, mestre de obras 

e tantos outros mais específicos serem ocupados por pessoas vindas de várias 

partes do país, a mão de obra mais comum foi ocupada por pessoas aqui do 

município e da região circunvizinha, algo em torno de 70 % dessa mão de obra 

foi absorvida aqui do município. Lembro que fiz um levantamento na época e 

no geral foram mais 2.000 vagas ocupadas por pessoas daqui. Além disso,  

tinha também aquelas outras pessoas de outros municípios, de outros Estados 

que fixaram residência em São José de Piranhas e movimentaram a economia 

local, isso fez com que a cidade se desenvolvesse muito, prova disso foi a 

especulação imobiliária. Houve um período em que uma casa que tinha o 

aluguel de R$ 250,00 ou R$ 300,00, passou a ser R$1.200,00 ou até 

R$1.500,00. Teve muita gente que foi morar em sítios e chácaras,  

normalmente esses locais que são utilizados para o lazer do final de semana, 

                                                 

53 Transposição gera crescimento no comércio local. Radar Sertanejo, 22.07.2010. Disponível em: 

https://www.radarsertanejo.com/2010/07/22/transposicao-gera-crescimento-no-comercio-local-2/ 

acesso em 10.07.2020.  

54 Obra da transposição modifica jeito de viver no interior de PE e PB. G1 Pernambuco, Globo 
Nordeste, 10.10.2012.  Disponível em: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/02/obra-da-
transposicao-modifica-jeito-de-viver-dos-sertanejos-de-pe-e-pb.html acesso em: 11.07.2020. 
55 O Radar Sertanejo é um portal de conteúdo informativo referência no segmento de comunicação 

online em todo Sertão paraibano.  

 

https://www.radarsertanejo.com/2010/07/22/transposicao-gera-crescimento-no-comercio-local-2/
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/02/obra-da-transposicao-modifica-jeito-de-viver-dos-sertanejos-de-pe-e-pb.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/02/obra-da-transposicao-modifica-jeito-de-viver-dos-sertanejos-de-pe-e-pb.html
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passaram a ser a residência de pessoas que alugaram as suas casas na cidade 

para os trabalhadores que vinham de fora56. 

 

A necessidade de ofertar mais produtos e serviços, automaticamente  gerou  novos 

postos de trabalho e proporcionou um ciclo econômico considerado por muitos 

empresários e comerciantes como a principal marca da passagem do PISF pelo 

município. Mas algumas pessoas também relatam que a chegada de investimentos  

atraiu mais violência, o número de assaltos ao comércio por exemplo passou a acontecer 

constantemente.  

 Há  quem acredite que a verdadeira marca da transposição, pelo menos do ponto 

de vista econômico, é segurança hídrica proporcionada pelo reservatório de Boa Vista. 

Mesmo sem receber as águas advindas do Rio São Francisco, o volume acumulado com 

os últimos invernos já é suficiente para que não haja muitos transtornos caso tenhamos 

à frente um período de longa estiagem. Em 2018 a administração municipal construiu 

um sistema adutor  do reservatório de Boa Vista até a estação de tratamento da CAGEPA 

em São José de Piranhas, como forma de garantir o abastecimento caso o açude São 

José venha a secar. 

  

                                                 
56 Entrevista concedida via WhatsApp em agosto de 2020.   
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4 A DESTERRITORIALIZAÇÃO E SUAS PRIMEIRAS CONSEQUÊNCIAS  

4.1 OS CONFLITOS EM TORNO DAS DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES; 

  

 As obras do PISF desencadearam um processo de desterritorialização, e por 

conseguinte, um contexto de situações conflituosas. Tomando por base a ecologia política 

preconizada por Little (2006) e a abordagem da Escola de Processo Político formulada 

por Alonso e Costa (2002), na situação em análise o sentido epistemológico do conflito é 

inicialmente ambiental a medida em que desfaz toda uma organização territorial e as 

inúmeras implicações decorrentes contextualizam esse conflito como sendo também 

social. À luz desses conceitos, procuramos compreender os conflitos aqui desencadeados 

a partir das relações entre os diversos grupos e agentes envolvidos diretamente nos 

processos de desapropriações e indenizações.   

No primeiro momento em que o MI estava fazendo as apresentações do  projeto 

nas comunidades, o posicionamento do STR foi contrário à Transposição, assim como a 

maioria dos moradores. Porém, percebendo o contexto irremediável, pois a obra seria 

realizada de qualquer forma, o Sindicato buscou estratégias que pudessem atenuar os 

conflitos demandados. A principal estratégia foi a promoção e intermediação de reuniões 

entre os moradores e o MI, de modo que ao longo de dez anos foram registradas pelo STR 

25 reuniões. 

 

[...] a primeira reunião foi realizada em São José de Piranhas em outubro de 

2004, com o objetivo de apresentar o projeto à população local e, no decorrer 

dos dez anos de discussões foram realizadas 25 reuniões. Essas reuniões não 

seguiram um calendário fixado pelo Ministério da Integração (MI), elas foram 

realizadas por convocação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José 

de Piranhas (STRSJP), órgão representativo dos trabalhadores, quando 

percebia algum foco de tensão. Cabia a esse órgão convocar as reuniões sendo 

a única forma encontrada pelo STRSJP de pressionar o Ministério da 

Integração Nacional (MI) para agilizar as ações do projeto (GONÇALVES, 

2014, p. 87) 

 

  Trazendo a situação para os condicionantes  da ecologia política, podemos dizer  

que o STRSJP configurou-se como agente social dotado de presença política com alto 

nível de articulação para mediar as situações de conflitos entre o MI e a população 

atingida. Além disso, a mudança no posicionamento inicial do STRSJP  demonstra como 

as alianças entre os diversos atores podem  constituir-se e refazer-se ao longo do processo. 

 Como colocado por Ascerald (2014), a lógica que articula a construção de grandes 

obras públicas geralmente traz danos sociais que afetam mais proporcionalmente grupos 

étnicos e categorias sociais despossuídas. Dentro dessa perspectiva, Haesbaert (2017) 



87 

 

teoriza que determinados processos de desterritorialização podem provocar instabilidade 

e fragilização territorial, principalmente entre os grupos socialmente excluídos e/ou 

profundamente segregados. 

 De fato, estas categorias ficaram muito evidenciadas nos processos de indenização 

aqui estudados tendo em vista que expôs todo o contexto de desigualdades em torno da 

questão fundiária.  A qualidade e a fragmentação das terras são os primeiros pontos dessa 

desigualdade, como explica Elianeiva Odiva:  

  

No eixo norte do projeto, nós tivemos mais famílias porque há um 

fracionamento de terra muito grande...são terras estreitas, terra que não presta, 

porque quanto mais a terra for boa melhor pra o grande proprietário. Vocês já 

viram grande proprietário ter terra ruim? Não tem, o grande proprietário só tem 

terra boa!!! Então quando você vê um fracionamento muito grande de terra é 

porque a terra é ruim, é sério isso, eu trabalho muito nessa área porque eu sou 

engenheira agrônoma, então eu tenho um conhecimento muito do campo, da 

parte rural. Infelizmente aquela família que era morador, quando adquire a 

própria terra é uma terra ruim.  

 

 Segundo os servidores do MI que orientavam as famílias durante os processos de 

desapropriação, os grandes proprietários de terra foram os primeiros a ter suas situações 

regularizadas, foi assim em São José de Piranhas e também em outras localidades por 

onde passou PISF. A justificativa é que normalmente esses donos de terra não ofereciam 

resistência em se desfazer das propriedades e depois não havia entraves burocráticos por 

questões de irregularidade na documentação necessária. Já para os pequenos e médios 

proprietários a situação era inversa, como coloca a assistente social Helena Barros que 

trabalha no projeto há 12 anos: 

 

Você vai encontrar processos em que as desapropriações e indenizações saíram 

super rápido, isso considerando o tempo normal dos trâmites burocráticos, 

claro.  Isso acontece normalmente com as propriedades maiores, porque é 

difícil você encontrar resistência ou apego afetivo com a terra dos grande 

proprietário. Se ele achar que os valores estão ok, pronto, resolve-se sem 

maiores problemas. Agora quando a gente vai para as médias e pequenas 

propriedades, tudo é mais difícil, primeiro porque tem toda uma questão 

afetiva, depois tem a falta de documentação. Há muito assim, nas médias 

propriedades a questão do espólio Aqui em São José de Piranhas um dos 

maiores impasses foi o problema de documentação, a maioria das famílias não 

tinha a titularidade da terra, eram documentos antigos, alguns sem valor legal... 

Então, foi muito difícil se chegar a um finalmente, conseguir indenizar todos 

por conta dessa questão de espólio, a forma de compra, tinha uns que era só 

uma folha de papel escrito alguma coisa57  

                                                 
57 Entrevista concedida por Helena Barro em 19 de Fevereiro de 2019. Local: Centro de Treinamento do 
STRSJP. Entrevistadora: Maria de Fátima Oliveira de Sousa. 
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 A situação de empasse descrita por Helena foi classificada pelos dirigentes do 

STR, e também por diversas famílias, como uma das mais delicadas em todo processo. 

Isso porque no primeiro momento após a conscientização de que aconteceria a 

desterritorialização,   havia muitas incertezas sobre quem teria direito às indenizações. 

Porém, com o passar do tempo, a busca de informações e as mobilizações provocadas 

pelo STR, percebeu-se que tanto os pequenos proprietários como quem estavam na 

condição de morador também poderia ser beneficiado. De acordo com a proposta do MI 

as famílias que tinham indenização igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

podiam optar em receber o valor integralmente ou receber uma casa em um lote de 7 

hectares nas Vilas Produtivas Rurais (VPR’s). Os demais casos indenizatórios, ou seja, 

quem tinha valores acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) recebiam o valor integral e 

assim se estabelecer onde lhes fosse mais conveniente.  

 Porém, para se efetivar a desapropriação e as pessoas terem asseguradas as 

indenizações era necessário resolver empecilhos como: a falta de documentação, o 

conflito de interesses nas terras que eram objeto de herança e também a questão referente 

as famílias que tinham alguma(s) benfeitoria(s)  na propriedade do patrão. Um exemplo 

dessa última situação foi vivido pela senhora  D.R. (76 anos) que atualmente reside na 

VPR Cacaré com o filho, a nora e um neto: 

 

Eu trabalhava como doméstica, passei quase a vida toda sendo a empregada lá 

dos patrões, além das coisas da casa (afazeres domésticos) também ajudei a 

criar os filhos deles e tudo mais... Depois de nem sei quanto anos morando 

numa casinha que era do patrão eu resolvi construir minha casa, lá mesmo e 

ele (o patrão) consentiu, isso era muito comum por todo canto aqui. Só que 

quando veio a transposição que todo mundo ia sair, ele correu pra resolver 

ligeiro as coisas dele lá junto com os filho né, só que eu e outras pessoas que 

trabalhavam lá, ia ficar como? Eu sabia que podia receber a indenização da 

minha casa, mas tava dentro da terra dele né, então tinha que resolver... A gente 

procurou o sindicato, aí conseguimos falar com Helena (a assistente social do 

Ministério) e fomos tentar resolver, mas tinha que ter um advogado pelo meio 

e nem eu, nem o resto dos moradores tinha dinheiro pra pagar isso não!!!  

 

  Essas questões foram externadas pelos entrevistados durante a nossa pesquisa 

quando indagamos sobre  o tempo de duração do processos indenizatórios e as principais 

dificuldades encontradas. A grande maioria dos moradores considerou que as ações foram 

demoradas, como ilustrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 4- Considerações das famílias sobre as dificuldades nos processos 

indenizatórios 

 

Fonte: dados relativos às informações fornecidas por 54 entrevistados das VPR´s Cacaré e 

Irapuá. Gráfico elaborado pela autora.  

 

Percebendo a gravidade do problema, o STR mais uma vez promoveu uma 

articulação decisiva para tentar resolver os empasses, conseguiu junto ao MI uma força 

tarefa (figuras 05 e 06)  com defensores públicos que foram à São José de Piranhas prestar 

assessoria jurídica e resolver todos estes casos, como relata Gerlândia Morais: 

 

Percebemos que havia um grande número de agricultores com dificuldade de 

regularizar a situação da terra, outros que eram moradores e poderiam ter 

direito a indenização por conta das benfeitorias, ou seja construíram alguma 

coisa com recursos próprios, mas nas terras do patrão. Recorremos ao 

Ministério da Integração solicitando uma força tarefa de defensores públicos 

que pudessem organizar conosco todos os documentos e processos. Fomos 

atendidos, deu muito trabalho, todos os funcionários do sindicato se 

envolveram para dar conta da demanda. Mas foi extremamente gratificante 

poder contribuir nesse impasse. 
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Fonte: Acervo STRSJP 

 

 Os advogados da força tarefa, juntamente com os colaboradores do STR, 

trabalharam durante vários dias para atender toda a demanda. De acordo com o 

depoimento de algumas famílias a atuação do Sindicato foi  decisiva, não apenas nessa 

situação, mas também em outras etapas da desterritorialização, pois foi por meio das 

mobilizações promovidas por esta entidade que a população ganhou força e pode 

assegurar algumas conquistas, que segundo os moradores, poderiam simplesmente não 

acontecer. Um exemplo típico do contexto de dificuldade para normatizar a 

documentação das terras fruto de espólio familiar, foi contado pela  senhora A.C. (45 

anos), ex-moradora do Riacho de Boa Vista e atualmente residente na VPR Irapuá:  

 

Eu morava com meu marido e nossos 03 filhos no Riacho de Boa Vista. A terra 

era herança do meu sogro, que deixou a terra pra meu marido e os irmãos dele. 

Só que não tinha nada de documento, ninguém sabia que pedaço da terra era 

de quem...morava e trabalhava todo mundo junto né? Só sabia o que era de 

cada pessoa a casa, os menino e os bicho. Ai quando chegou a transposição 

que teve que desapropriar foi uma novela grande, meus cunhado e meu marido 

chegaro a achar que nós num ia conseguir nada... mas aí o sindicato trouxe os 

adevogado que junto outro pessoal lá conseguiram ajeitar os documento. E no 

final tudo deu certo. Acho que se não fosse aquela ajuda nem nós, nem 

ninguém que mora hoje nessa vila tava aqui não!!! (VPR do Irapuá)  

 

É relevante ressaltar que todos esses impasses e conflitos já eram previstos pelo 

Programa Básico Ambiental 07 elaborado especificamente para a condução das 

indenizações de terras e benfeitorias, porém diante dos contextos relatados é possível 

inferirmos  a articulação do Sindicato foi fundamental para assegurar o justo atendimento 

aos direitos do público envolvido.   O Programa de Indenizações de Terras e Benfeitorias 

(PBA 07) preconiza inclusive uma atenção especial a questão dos posseiros e/ou 

moradores:  

Figura 10- Defensores públicos em atendimento a proprietários e moradores para 

regularização de documentação 
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Atenção especial será dada aos posseiros que terão que contar com o apoio do 

empreendedor para que possam ser efetivamente indenizados já que não 

possuem escritura registrada em cartório comprobatória do domínio sobre o 

imóvel, indispensável à consecução do processo indenizatório. No item deste 

Programa que trata dos Requisitos Legais apresenta-se texto sobre, entre outros 

aspectos de interesse relevante, o encaminhamento dos casos em que não existe 

registro em cartório de domínio sobre as terras (posse), (PBA 07, 2005, p. 07) 

 

Mesmo após a resolução das questões referentes a documentação, para diversos 

moradores ainda havia o dilema de decidir entre receber o valor da indenização em 

dinheiro, ou optar por receber a casa e o lote produtivo na VPR. Entre as incertezas 

estavam a dificuldade de encontrar uma nova moradia e a desconfiança sobre o 

cumprimento do cronograma para a construção e entrega das Vilas. Dona Helena dos 

Ramos (59 anos) disse-nos que ela e sua família foram os primeiros a aceitar as condições 

impostas pelo MI e sair do Riacho de Boa Vista, mas essa não foi uma decisão fácil: 

    

Eu perdi noites de sono  pensando em toda aquela situação desde a primeira 

conversa que nós tivemos com Helena (a assistente social). Precisávamos 

decidir se queríamos o valor da indenização ou a casa e o lote na Vila. Era uma 

questão muito incerta porque a gente pensava assim: vamos aderir a esse 

cadastro, mas vamos pra onde enquanto essa Vila não fica pronta, e daqui a 

quanto tempo é que essa Vila vai ser construída pra gente ir morar lá? Porque 

todos os dias a gente via uma notícia diferente sobre se essas obras iam até o 

fim ou não...Por outro lado também tinha a questão do valor, como éramos 

apenas moradores, só tínhamos direito ao valor da casa e algumas poucas 

benfeitorias feitas por nós. Então o valor não dava pra fazer quase nada. Me 

lembro muito bem que foram exatamente 25 dias para decidir, e no final 

decidimos ir pra Vila. Não tenho dúvida que foi a melhor opção, mas até chegar 

aqui (na Vila) passamos por muitas coisas. 

 

 Dona Helena e seu esposo hoje residem na VPR Irapuá. O casal tem 04 filhos, 03 

deles e suas respectivas famílias também foram beneficiados pelas desapropriações, 

sendo que 02 moram na VPR Irapuá e 01 mora na VPR Cacaré. A ausência de um dos 

filhos na vida cotidiana é motivo de lamentação para a dona de casa, embora este fato 

seja relevante, ela considera que a família tomou as decisões mais acertadas. 

 Um dado importante é que a saída das famílias de cada comunidade aconteceu aos 

poucos, de acordo com as tramitações burocráticas e o avanço da obra. Em alguns lugares 

o avanço das obras aconteceu antes que os procedimentos legais fossem concluídos e isso 

ocasionou diversos problemas, pois sem a efetiva indenização as pessoas não saiam de 

suas moradias, mesmo correndo sérios riscos. Nessas situações também houve a 

interferência do STR que procurou orientar as famílias a não desocupar as respectivas 

áreas. Ao mesmo tempo, a instituição também tentava junto ao MI encontrar uma solução 

para resolver o problema o mais rápido possível:  



92 

 

As obras avançaram em ritmo muito acelerado. Em algumas comunidades bem 

próximas dos canteiros de obras, sem ter tudo resolvido as pessoas não podiam 

sair. Depois que saíssem qual a garantia que teriam? Então era preciso ficar!!! 

Mas foi complicado porque em alguns lugares usavam explosivos nas obras e 

isso dava medo, imagine a pessoa ficar numa casa com as paredes começando 

a rachar? Mas não tinha outro jeito, tinha que ficar até resolver. Mas a gente 

foi de casa em casa com a assistente social do Ministério, vimos caso a caso 

até chegamos a uma solução  (Gerlândia Morais).   

 

 

Fonte: acervo STRSJP 

 

Situações como esta forçaram o Ministério da Integração a criar um Programa de 

Transferência Temporária (PTT)58. O objetivo desse programa foi prestar assistência de 

forma compensatória aos proprietários e benfeitores dos imóveis que ainda não tinham 

recebido suas indenizações e aqueles que seriam reassentados nas VPR’s. Através de um 

acordo extrajudicial firmado entre o morador da área e o Ministério da Integração 

Nacional  foi assegurando o pagamento de uma quantia de oitocentos e treze reais e 

cinquenta e dois centavos (R$ 813,52) para a remoção e despesas com a mudança, além 

de uma quantia mensal de mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos (R$ 

1.254,28), destinados às despesas de manutenção mensal com alimentação e moradia 

(GONÇALVES, 2014, p. 128). A compensação financeira continuou sendo concedida as 

famílias mesmo após a chegada as VPRs, denominado de Verba de Manutenção 

Temporária 59  (VMT) o benefício é uma compensação pela impossibilidade de 

reestabelecimento da produção agrícola.    

                                                 
58 Não consta em nenhum dos PBA´s – colocar que os PBA´s  07 e 08 garantem condições mas não 

especificam essa questão  
59 A verba de manutenção provisória vem diminuindo gradativamente desde que os trabalhadores 

chegaram às Vilas. As informações do Ministério da Integração indicam que a VMT será suspensa a 
partir do mento que houver o pronto reestabelecimento da produção agrícola, ainda sem previsão de 
início.    

Figura 11- Dirigente do STRSJP e assistente social do MI em visita às famílias 

que estavam em situação de risco nas proximidades do canteiro de obras 
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 Para as famílias que precisaram permanecer por mais tempo nas comunidades o 

aquele último período foi marcado por sentimentos de tristeza e nostalgia, intensificados 

a cada saída de parentes ou vizinhos. Os habitantes dizem que também sentiam-se 

inseguros e incomodados com a circulação de pessoas estranhas que passaram a 

frequentar na região, pois além de colaboradores e prestadores de serviço do MI, as 

mudanças ocorridas em função das obras também atraíram muitos pesquisadores, 

jornalistas e curiosos.  

 O casal  Damião José (45 anos) e Damiana de Sousa(45 anos), disseram ser a 

última família a sair do Riacho de Boa Vista, o depoimento dos dois revela um pouco 

dos acontecimentos vivenciados naquela ocasião: 

 

A gente ficou lá até o fim de tudo, até num ter mais ninguém....o povo foi 

saindo, saindo, e nós ficando. É porque diziam no começo que nós num ia 

receber nada não. Como num tinha pra onde ir, nem certeza de nada nós ficou 

queto lá esperando. Até que um dia aquela dona Helena foi lá com Girlandinha 

(Gerlândia) do Sindicato e conseguiram desenrolar umas coisa de documento 

e deu certo, hoje tamo aqui na Vila (Cacaré) né...(Damião) 

 

Mas olhe moça, foi difícil demais viu, quando o povo começou a sair eu 

chorava demais, num brinque não que era a família de nós dois que vivia ali 

tudo junto e de repente só tinha casa abandonada,  e depois tudo caindo os 

pedaço...Até hoje eu sinto falta demais lá do Riacho...Agora sossego ninguém 

tinha não, porque desde o dia que disseram assim: vai vim a transposição, foi 

um desassossego. Era um roda roda de gente pra cima e pra baixo que só tu 

vendo. Toda hora tinha gente de fora perturbando, vinha o povo do ministério 

com uns papel perguntando tudo da pessoa. Aí tinha um povo com essa história 

aí que a senhora contou que tá fazendo, pesquisa da escola né, é um negócio 

de perguntar demais da vida da gente viu...  e ainda tinha esse povo de 

televisão, jornal e sei lá mais o quê. Olhe pode perguntar, tinha desse povo ai 

de televisão de todo canto perguntando e querendo filmar o povo, as casa. Um 

dia até nós fomo lá na Boa Vista ver uma reportage que passou no jornal de 

noite, era mostrando tudo como as coisa tava aqui. Passou um bocado de gente 

conhecida lá, passou Firmino, passou Valter, Miguel, passou o resto da escola 

do Riacho, mas num passou nós não. Pronto, aí depois aparecia quase ninguém, 

era um deserto de esquisito. Quando Damião precisava ir na rua (cidade) 

resolver alguma coisa, eu tinha medo demais de ficar acolá sozinha, sem um 

ser vivente, mas era o jeito né? (Damiana). 
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Fonte: G1 Pernambuco 2012 

Assim como como  as demais famílias que residiam no Riacho de Boa Vista, após 

vencer inúmeras dificuldades, sendo a última delas o isolamento, Damião e Damiana 

tiveram sua situação regularizada e deixaram a antiga moradia no início de 2013.  

 

4.2 AS SAÍDAS DOS LUGARES QUE DEIXAM DE EXISTIR E OS VÁRIOS 

DESTINOS 

  

 As desapropriações e indenizações engendraram diversas dinâmicas econômicas 

e sociais. A saída das terras provocou movimentos migratórios aos mais diversos 

destinos. Ao relatar como aconteceu esse deslocamento e quais foram as desconstruções 

e construções sociais geradas por essa saída e na adaptação aos novos espaços, alguns 

moradores apontaram a dificuldade em sair do lugar de origem, os desenlaces afetivos 

e a terrível sensação de saber que aquilo tudo deixaria de existir. 

 Um  quadro na sala com a foto da casa em que viveu por 50 anos no Riacho de 

Boa Vista é um dos orgulhos de dona Maria Filgueira atualmente com 69 anos,  viúva, 

mãe de 08 filhos e residente na VPR Irapuá. As palavras embargadas pela emoção e os 

olhos marejados, demostram que as lembranças da antiga morada estão muito presentes 

na vida de Dona Maria: 

 

Olhe Fátima, você acredita que não tem um dia que eu não pense no Riacho? 

Eu penso em tudo: em cada canto da casa, no terreiro da cozinha cheio de 

galinha e capote, da conversa na calçada à boquinha da noite quando juntava 

ali nós de casa e os vizinho, até no cacimbão eu pensei hoje mesmo 

acredita?...Ave Maria, é tanta coisa, não tem como a pessoa esquecer o canto 

que viveu 50 ano, é um pedaço da gente né!!! Um dia desses o povo do 

ministério passou por aqui, porque eles sempre passam perguntando de como 

tá a vida da gente né, porque eles passam perguntando em todas as vilas né? 

Pronto agora na entrada do mês eles vieram aqui aí perguntaram assim, se a 

Figura 12- Imagens de uma das diversas matérias jornalísticas  produzidas a região 
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senhora pudesse escolher o local de morada escolhia aonde: aqui, em São José 

de Piranhas, ou no Riacho? Eu disse no Riacho, só que não existe mais né...Aí 

ela deu uma risada dizendo é mesmo dona Maria não existe mais!!! Eu disse 

é, existe o canto lá a água, mas o lugar mesmo assim Riacho Riacho não tem 

mais, não tem morada de ninguém, só as lembranças que nem diz o povo, mas 

também ninguém sabe até quando, porque eu acho que quando os mais velhos 

morrer ninguém vai dá nem conta, mas enquanto nós tiver aqui se lembrando... 

  

 Boa parte da fala de Dona Maria Filgueira é endossada por sua filha mais nova, 

Maria das Dores de 33 anos. A moça diz que gostava muito do Riacho e que foi triste 

demais ter que deixar o lugar, mas o pior de tudo foi ter que morar em São José de 

Piranhas durante 04 anos: 

 

Eu dei graças a Deus quando a gente se mudou aqui pra Vila, não gosto de 

morar na rua não. A gente que sempre morou no sítio não se acostuma com 

aquela agitação da cidade não. Lá é bom pra pessoa ir fazer uma compra, ir 

numa festa, visitar uma pessoa da família, mas ficar direto lá não presta não. 

Não existe morada igual ao sítio não. 

 

 A mudança da rotina e a adaptação a novos costumes estão entre as principais   

dificuldades citadas pelas famílias que foram morar na cidade, enquanto esperavam as 

VPR´s ficarem prontas. Muitos entrevistados citaram que um dos desafios foi encontrar 

uma moradia condizente com as condições financeiras, pois diante da crescente 

especulação imobiliária decorrente da procura por casa das milhares de pessoas que 

chegavam para trabalhar no PISF,  as opções para os desapropriados eram muito 

limitadas. Dona Maria José (64 anos) é viúva, mora na VPR Cacaré e descreve os 

perrengues que precisou enfrentar com uma filha e duas netas: 

 
Como nossa situação demorou pra ser resolvida, quando a gente chegou em 

Jatobá só encontramos casa que dava pra gente pagar o aluguel, lá no fim das 

rua, canto ruim que só a mulesta!!! Como não tinha o que fazer, o jeito foi 

aguentar, mas era triste aquela morada. Primeiro é assim, a gente que mora no 

sítio é acostumada a morar cada um no seu canto separado, ninguém precisa 

saber nem escutar o que passa na casa do outro. Ai na rua é um inferno, aquelas 

casa que é tudo emendada uma na outra, você escuta tudo da casa do vizinho 

e o vizinho escuta tudo da sua casa, pense num negócio sem futuro!!! E você 

sabe que tem gente que acha é bom saber da vida dos outros? Outra coisa, o 

povo da rua é curioso demais viu, vive curiando, passa fica olhando pra dentro 

da casa da pessoa, querendo saber o que tem e o que não tem dentro da casa da 

gente... Deus me livre, nasci pra isso não. 

 

  Para muitas pessoas ir morar na cidade significava romper com alguns dos 

padrões e costumes vividos no sítio, tendo que se adaptar ao modo de vida e os costumes 

“puramente” urbanos, por esta razão havia inclusive a vergonha de levar na mudança 

alguns mobilhares e objetos que eram característicos da zona rural.  Percebendo o 
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significada desses objetos e como forma de preservar um pouco da história daquelas 

comunidades,  o STRSJP organizou um pequeno acervo (Figura 13) no prédio onde 

funciona o Centro de Treinamento da entidade: 

  

Na hora das mudanças percebemos que muita gente tinha vergonha de chegar 

na cidade com aquelas coisas que representavam a vida essencialmente rural, 

principalmente coisas mais antigas, como um equipamento de fiar algodão, 

potes de barro, oratórios, pilão, os rádios antigos...pensamos que seria 

importante guardar esses objetos aqui no Sindicato para posteriormente juntar 

mais coisas e organizarmos melhor essa história toda (Gerlândia Morais, 

dirigente do STRSJP) 

 

 

Figura 13- Acervo STRSJP objetos utilizados por moradores das antigas comunidades 

 

Fonte: Arquivo da autora (2019) 

 

 A situação foi um pouco mais confortável para aqueles que conseguiram se 

estabelecer em outras comunidades rurais da região. Mesmo não sendo nas condições 

ideais, para algumas pessoas a estadia nesses lugares oferecia uma conjuntura de 

sobrevivência que não destoava tanto do modo de vida anterior. Havia uma grande 

preocupação em continuar a produzir, mesmo que minimamente, os gêneros alimentícios 
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que sempre foram a base de subsistência dessas famílias.  Seu Antônio de Sousa (52 

anos), juntamente com a sua esposa Ana Maria (47 anos) e os 04 filhos tiveram 

dificuldade para encontrar uma morada, pois como a ideia de residir na cidade não lhes 

agradava de forma alguma, precisaram fazer duas mudanças até conseguir alugar uma 

casa em uma propriedade na qual puderam dar continuidade a uma pequena produção de 

alimentos e também a criação de alguns animais:  

 

Foi um pedaço difícil que nós passamos pra sair do nosso canto lá no Riacho 

e procurar outro canto pra morar, ainda fizemos duas mudança, porque os 

primeiro lugar que a gente ficou não deu certo. Eu só tinha certo uma coisa: 

não queria ir morar na rua não. É uma vida agitada, as coisa tudo cara, tudo 

que a pessoa come tem que comprar...No sítio pelo menos a gente tinha mais 

sossego,  dava pra criar umas galinha, ter um ovo, plantar uma verdura no 

quintal, comprar um leite ou um queijo mais barato de um vizinho e assim a 

pessoa ia levando... (Antônio) 

 

Eu fiquei triste de sair do Riacho e mais triste ainda de saber que aquilo tudinho 

ia desaparecer... mas eu também nunca quis ir pra rua não...Nossa Senhora que 

me livre,  já pensou a pessoa ficar sem criar as galinha pra matar uma num 

domingo, fazer um pirão, umas bolas? A gente tinha uns vizinho lá do Riacho 

que fez a besteira de ir pra Jatobá e se arrependeu, arranjou foi doença, ficou 

com depressão, essas coisas que aprece quando a pessoa fica desocupado né? 

Porque a pessoa acostumado a viver trabalhando direto, cuidar duma roça, dos 

bicho e de repente ficar com a cara pra cima sem ter o que fazer, é coisa ruim 

viu!!!(Ana Maria) 

 

  Observando os relatos dos nossos entrevistados percebemos que o processo de 

desterritorialização provocou inúmeras dificuldades e imprimiu marcas distintas às 

famílias durante a migração aos mais diversos destinos. Mesmo distintas, é perceptível 

que todas as marcas têm em comum as referências espaciais do território em seu sentido 

simbólico-cultural, fato que gera uma forte conexão das pessoas com o lugar de origem. 

E aqui se faz presente o conceito de lugar entendido muito mais do que simples local 

(enquanto unidade de extensão geográfica mínima) ou localização (o de “onde” de um 

fenômeno), o lugar compreenderia não só um conjunto concreto na realização de 

relações sociais, é também entendido como o espaço que passa a ser “experenciado 

como aconchego que levamos dentro de nós” , (OLIVEIRA, 2000 apud HAESBAERT, 

2017, p. 15). Talvez esse conceito explique o fato de tantas pessoas mencionarem a 

necessidade  de “não querer esquecer” ou “precisar lembrar diariamente” dos seus 

lugares de origem, provavelmente esta é uma forma de manter vivos todos aqueles 

lugares que deixaram de existir.  
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5 O REASSENTAMENTO NAS VILAS PRODUTIVAS RURAIS  

 

5.1 A EXPECTATIVA, O TEMPO DE ESPERA E AS MOBILIZAÇÕES 

 

A transição entre a saída das terras de origem, a moradia provisória até a chegada 

definitiva VPR’s foi um período marcado pela instabilidade e expectativa. Muitas pessoas 

entendem que vários transtornos teriam sido evitados se a lógica do projeto tivesse 

priorizado inicialmente a construção das Vilas e depois o restante das obras: 

  

O negócio foi demorado, era pra ter construído as vilas, onde todo mundo ia 

ficar, pra depois começar a obra, mas começou pela obra. Foram quase 08 anos, 

da saída dos lugares de cada um até todo mundo estar nas vilas. Alguns foram 

pra cidade, outros procuraram outros sítios pra ficar enquanto as vilas não eram 

entregues. Acho que essa foi uma das fases mais complicadas (Damião Gomes, 

presidente STR) 

 

 Na verdade, de acordo com as ações estipuladas pelo Programa Básico Ambiental 

(PBA 08), que versa sobre o Reassentamento das populações atingidas, a previsão era 

que as pessoas sairiam dos locais desapropriados diretamente para as Vilas. Uma das 

metas do PBA 08 é: Reassentamento de todas as famílias afetadas pelas obras dos canais 

e barragens antes do seu início.  O documento previa que o processo de reassentamento 

deveria acontecer obedecendo a uma sequência de 09 etapas como demostrado no quadro 

a seguir:  

 

Quadro 2- Etapas do Programa de reassentamento das populações afetadas (PBA 08) 

Etapas  Principais atividades 

1. Atividades 

Preliminares 

Cadastro Censitário e da Pesquisa Socioeconômica da População 

afetada; mapeamento, quantificação e caracterização preliminar 

da população a ser realocada; 

02 - Elaboração do Plano de 

Reassentamento 
Diagnóstico socioeconômico da população afetada; definição 

das diretrizes gerais e específicas e dos critérios de elegibilidade 

ao reassentamento; elaboração das alternativas de realocação e 

reassentamento das famílias e das modalidades de 

reassentamento; 

03 - Aprovação dos Planos de 

Reassentamento 
Validação dos planos e concordância, pelas famílias elegíveis, 

com as alternativas de realocação e com os locais de 

reassentamento propostos; formalização do compromisso 

individual da família com a modalidade de reassentamento e com 

o local de transferência escolhido; 

04 - Atividades Preliminares para a 

Transferência das Famílias para 

Reassentamento Rurais Coletivos 

Cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;  

distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, 

vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser 

reassentada; 
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05 - Projeto Executivo das Vilas 

Produtivas e Execução das Obras 
Definição do arranjo final e elaboração do projeto executivo das 

vilas produtivas;  licitação e contratação das obras; execução das 

obras: demarcação dos lotes residenciais e produtivos, 

implantação da infraestrutura básica, social e produtiva; 

construção das residências e dos equipamentos comunitários. 

06 - Transferências das Famílias Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as 

vilas produtivas 

 07 - Apoio à Reinserção 

Socioeconômica das Famílias 
As ações desta etapa visam, através de apoio social, econômico 

e técnico às famílias reassentadas, facilitar e propiciar as 

condições para a sua reinserção nas novas áreas, contribuindo 

para a melhoria da sua qualidade de vida. 

08 - Processo de Reassentamento em 

Áreas Remanescentes e de Famílias 

em Situação de Risco Social 

No caso de famílias em condições especiais, principalmente 

idosos, em que se configura situação de que não sejam capazes 

de se adaptar às modalidades de reassentamento propostas, serão 

adotadas medidas especiais, consensuadas com os interessados, 

de reassentamento em áreas urbanas ou em área de 

remanescentes, caso demonstrem o desejo de permanecer nas 

proximidades da área onde atualmente vivem 

09 - Monitoramento e Avaliação do 

Programa 
O processo de monitoramento e avaliação será desenvolvido 

durante o transcorrer do Programa de Reassentamento, sendo 

considerado um fator decisivo para que sejam atingidos seus 

objetivos e metas. 

Fonte: Programa Básico Ambiental de Reassentamento (PBA 08, 2004). Quadro elaborado pela autora 

 

 Ao questionarmos essa alteração junto à representação do MI, obtivemos como 

explicação que a construção das Vilas sempre foi prioridade, no entanto aconteceram 

diversos imprevistos que exigiram desocupação das áreas para as obras antes que as 

VPR´s ficassem prontas:  

As primeiras ações efetivas do projeto foram voltadas para o levantamento das 

famílias que estavam nas áreas que seriam atingidas pelas obras, a preocupação 

com o social e bem estar das pessoas sempre foi prioridade. Mas aí o que é que 

acontece, a gente teve muitos imprevistos desde aquelas questões relacionadas 

com as empresas responsáveis pela execução da obra, até algumas mudanças 

inesperadas como por exemplo o aumento do número de famílias beneficiadas 

maior do que previsto inicialmente. A  gente planejou uma coisa, mas ao longo 

do percurso vai encontrando mais um caso, depois outro e outro...e a ideia 

sempre foi não deixar nenhuma família desamparada, além disso, na medida 

do possível a gente também procurou atender algumas reivindicações trazidas 

pela coletividade, (Helena Barros)  

 

 Ainda em 2004 o pesquisador Cláudio Gonçalves, que também é habitante da 

região e faz parte de uma das famílias atingidas pelo PISF, já constatava a problemática 

envolvendo o número de famílias que seriam reassentadas nas VPR´s:  
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As VPRs são geradoras de conflitos sociais por várias razões. A primeira delas 

é o número de famílias inscritas para o programa pois, de acordo com os dados 

do Programa de Reassentamento adquiridos através dos levantamentos 

oficiais, teriam direito ao programa 182 famílias. Atualmente, já estão inscritos 

no programa com direito a receber os lotes de terras: o residencial, com a casa, 

e o agrícola, com o quite de irrigação. Ao todo, 217 famílias serão beneficiadas 

e outras ainda reclamam desse direito (GONÇALVES, 2004, p.  124).  

 

 Entre as situações imprevistas, uma questão que contribuiu para alteração do 

número de famílias desapropriadas, e consequentemente o número de Vilas, foi uma 

mudança estrutural do projeto. No planejamento inicial havia um aqueduto (até então 

denominado aqueduto Piranhas) que levaria a água - saída do Túnel Cuncas I, 

perpassando a água do Ceará (CE) à Paraíba - para o final dos canais, depois que 

chegasse ao município de São José de Piranhas. No meio do processo, surge a ideia de 

se construir uma barragem, recebendo as águas vindas do Ceará e, apenas depois, 

encaminhadas ao açude Engenheiro Ávidos (um dos destinos finais do PISF). Para 

decidir entre o aqueduto e a barragem foi realizado um plebiscito junto a população 

piranhense, sendo a barragem (Barragem de Boa Vista 60  - Figura 14) a proposta 

vencedora. Esta modificação ampliou significativamente as áreas sujeitas à 

desapropriação e assim houve a necessidade de construir as 05 Vilas. É importante frisar 

que a previsão inicial, de acordo com o EIA/RIMA (2004), era que fossem constituídas 

apenas 03 Vilas em São José de Piranhas: Jurema, Irapuá e Quixaramobim. 

 

 
Fotos: Marconi Cruz (fevereiro/2020) 

                                                 
60 A Barragem de Boa Vista está entre os maiores reservatórios da Paraíba, sua capacidade é superior a 

250 milhões de metros cúbicos. 

Figura 14- Vista aérea da Barragem de Boa Vista 
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 O episódio do plebiscito é considerado um momento importante por parte 

daqueles que participaram daquela ocasião. Apesar dos conflitos gerados pela 

insatisfação dos que votaram contra a construção da barragem, pois não queriam sair de 

suas localidades, o fato da população poder participar ativamente de uma decisão 

envolvendo a estrutura do projeto na região é avaliado como algo muito significativo. 

Uma das pessoas que avaliam a situação dessa forma é Damião Fernandes (28 anos), ex 

morador de Riacho de Boa Vista e presidente da associação dos moradores da VPR 

Irapuá: 

 

O projeto chegou modificando drasticamente a vida de muitas famílias e não 

tinha muito o que fazer. Mas em alguns momentos foi possível opinar acatar 

algumas sugestões e decisão da população. Um exemplo é o que aconteceu na 

época em que tinha a estória de fazer a barragem ou um aqueduto. Havia 

muitos conflitos porque tinha aqueles que queriam a barragem porque achavam 

que seria bom pra região, mas tinha muitas famílias que não queriam porque 

com isso iam ter que sair da terra. Aí teve uma reunião lá no Riacho de Boa 

Vista com representantes do Ministério, a Prefeitura, o pessoal do DNOCS e a 

população. Na votação a maioria optou pela Barragem. Acho que foi uma 

decisão democrática.  

 

 A participação da população de forma ativa e a consideração das reivindicações 

trazidas por esta também são ações previstas no PBA 08, inclusive um dos objetivos 

específicos do programa aponta justamente para a garantia de participação das famílias 

afetadas no processo de reassentamento, visando privilegiar alternativas compatíveis com 

suas aspirações e expectativas. (PBA 08, 2004, p. 04).  

 Em São José de Piranhas, além do plebiscito, duas outras solicitações da 

população com relação as vilas foram atendidas, ambas diziam respeito a VPR Cacaré. O 

primeiro apelo referia-se ao nome da VPR, colocada no Projeto como Jurema não 

condizia com a origem da maioria dos moradores a serem reassentados ali. Então, como 

forma de preservar um pouco da origem daquela comunidade, o nome da VPR foi alterado 

para Cacaré.  

A outra solicitação da comunidade foi em relação à escola já existente. Como 

previsto no Programa de Reassentamento, as VPRs teriam estrutura para escola e posto 

de saúde, porém os moradores da Vila Cacaré consideraram que o projeto da escola não 

atenderia aos interesses dos moradores, uma vez que seria dotada de apenas 04 salas de 

aula. A reivindicação foi manter o prédio da escola já existente, mesmo essa ficando fora 

da VPR. Embora tenha havido resistência por parte dos representantes do MI, pois 

alegavam que a solicitação representava uma ruptura do padrão estabelecido pelo projeto 
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das VPRs, a solicitação foi atendida. Ao invés de construir uma nova estrutura foi feita 

uma ampliação da escola antiga (Figura 15) de modo que esta passou a atender todos os 

estudantes da região que cursam as séries iniciais, o ensino fundamental I e II.  

 

Foi a própria população quem pediu a mudança...por que era Jurema? Porque 

a gente via olhando na hora de fazer o projeto e tem: aqui vai ter um açude, o 

nome da comunidade é Jurema, então vamos botar o nome do açude de Jurema, 

que era o nome que seria o açude de Boa Vista, mas a população quis além de 

mudar o nome do reservatório para Boa vista, quis mudar o nome da Vila para 

Cacaré. Isso porque a grande maioria das famílias que foram morar lá vinham 

da comunidade de Cacaré onde é a escola...e aí pronto. Uma outra coisa que 

foi discutida com a comunidade foi justamente a questão da escola, já tinha a 

escola, mas se fosse pra preservar o prédio lá, não tinha como ficar dentro da 

Vila e isso não tinha no projeto, mas no final preservou-se a escola. No lugar 

de construir dentro do Vila fizemos a ampliação e o pessoal ficou satisfeito, 

(Elianeiva Odízio) 

 

Fotos: Arquivo da autora (agosto/2019) 

 

 De acordo com o PBA 08, a composição do arranjo de cada Vila prevê um espaço  

para os lotes residenciais, outro para os lotes agrícolas (cerqueiro e irrigação) e uma área 

de conservação ambiental. Os lotes residenciais medem de 0,5 hectare de terra, sendo 50 

metros de largura e 100 metros de comprimento, esses lotes são destinados também à 

criação de pequenos animais. Em cada lote as casas (figura 16) construídas medem 99m² 

com 01 sala, três quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, (PBA 08, 2005, p.19).  

Dependendo da necessidade das famílias, a residência também pode contar com alguns 

itens de acessibilidade (figura 17). As habitações têm infraestrutura para abastecimento 

de água, sistema sanitário e eletricidade.  

 

 

Figura 15-Escola Municipal Joaquim Pereira Lima na Comunidade Cacaré após reforma 

reivindicada pela comunidade 
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Figura 17- Planta baixa casa tipo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo cedido pelo Ministério da Integração 

   

Junto ao setor residencial há uma estrutura coletiva dotada de centro comunitário, 

área de lazer e prática de esportes, além de espaço para futuras construções de templos 

religiosos, (PBA 08, 2005, p.09). Já as áreas destinadas à produção agrícola de sequeiro 

são divididas em lotes individuais de 05 ha (cinco hectares). Os lotes produtivos 

localizados em áreas classificadas como de irrigação específica, isto é, com 

potencialidade agrícola mais restrita e que dependem de manejo especial para irrigação, 

têm  áreas de 1 ha (um hectare)61.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Segundo o  PBA 08 dependendo da  área de instalação da VPR o tamanho dos lotes pode variar. Nas 

VPRs Cacaré e Irapuá foram adotados os valores de 5 ha (cinco hectares)para os lotes de sequeiro e 1 ha 
(um hectare) para os lotes de irrigação.  

Figura 16- Planta baixa casa tipo B 
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Figura 18- Arranjo Geral VPR Cacaré 

 

Fonte: Arquivo cedido pelo Ministério da Integração 

 

Figura 19- Arranjo Geral VPR Irapuá 

 

Fonte: Arquivo cedido pelo Ministério da Integração 

 



106 

 

 O Programa de Reassentamento propõe possibilitar a melhoria da qualidade de 

vida das famílias reassentadas, tanto pela implantação de infraestrutura de saneamento 

básico e viária e toda a estrutura física para os serviços de educação e saúde, como 

também no que diz respeito às condições socioeconômicas, toda estratégia para o 

reassentamento  garante perspectivas melhores do que as vivenciadas até então.  

   

5.2 RE-COMEÇAR 

 

  

Depois de uma longa espera, as primeiras casas das Vilas Produtivas de São José 

de Piranhas foram entregues em Janeiro de 2016. Em uma cerimônia na associação 

comunitária da VPR Irapuá os representantes do Ministério da Integração fizeram a 

entrega das chaves e da documentação para posse dos reassentados 62 . Dona Maria 

Alecrim (69 anos) recorda-se que havia muita ansiedade para a chegada na casa nova, 

principalmente porque poderia conviver novamente com alguns familiares e antigos 

vizinhos no mesmo lugar: 

 

Nós ficamos morando na rua quase 05 ano, não via a hora das casa aqui ficar 

pronta e a gente morar dentro do que é nosso, é um sonho né porque a vida 

toda foi vivendo de morador pros outro e aguentando tudo quanto é de 

abuso...Também não aguentava mais aquela morada na rua, quem sempre 

morou no sítio e acha bom, só fica na rua porque é o jeito né?  Eu tinha tanta 

vontade de chegar logo o dia de receber essa casa, que toda semana eu pedia a 

um dos menino (um dos filhos) pra vim de moto aqui comigo pra olhar se já 

tava perto dos trabalhador aqui terminar o serviço.   Sabia que ia ser bom morar 

aqui porque pelo menos uma parte família ia de novo ficar perto uns dos outro, 

porque depois que nós saiu do Riacho ficou tudo espalhado por um bocado de 

canto. Ai quando foi pra resolver como ia ser as vila, ia juntando assim mais 

ou menos o povo das família no mesmos canto, ai ficou também uns vizinho 

perto. Ai aqui eu tenho dois menino meu e mais uma menina que moram tudo 

arrodeado aqui.  Não é do jeito que era lá no Riacho né?? Mas é melhor do que 

nós tava antes lá na rua. 

 

Assim como Dona Maria, seu esposo Antônio (73 anos) se diz extremamente 

satisfeito de morar na VPR Irapuá perto de alguns dos filhos e netos. A questão de juntar 

novamente familiares e vizinhos no mesmo lugar foi um dos critérios estabelecidos na 

composição de cada Vila como forma de tentar preservar laços e costumes. Embora a 

determinação dos lotes de cada família tenha sido por sorteio, o local de origem e o grau 

                                                 
62 Disponível em: https://www.radarsertanejo.com/2016/01/21/integracao-entrega-50-casas-em-vilas-

produtivas-rurais-de-sao-jose-de-piranhas/  acesso em 01.03.2020 

https://www.radarsertanejo.com/2016/01/21/integracao-entrega-50-casas-em-vilas-produtivas-rurais-de-sao-jose-de-piranhas/
https://www.radarsertanejo.com/2016/01/21/integracao-entrega-50-casas-em-vilas-produtivas-rurais-de-sao-jose-de-piranhas/
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de parentesco foram considerados prioridade de modo a garantir a aproximação das 

moradias entre as pessoas de uma mesma família. Mesmo com adoção dessas estratégias, 

a lógica de reordenamento não correspondeu às expectativas de todos, há alguns casos 

em que parte da família ficou na VPR Irapuá e outros foram para a VPR Cacaré. 

Após a chegada às VPR’s as pessoas se depararam com uma questão com a qual 

não imaginavam mais precisar se preocupar: o abastecimento de água. Logo nos 

primeiros dias, quando todas as famílias se instalaram na VPR Irapuá foi constatado que 

o sistema de adutora instalado não era suficiente, a partir dali se deu uma grande luta na 

qual foi preciso articular mobilizações coletivas para encontrar soluções que fossem 

viáveis às necessidades de consumo doméstico, como descreve Damião Fernandes, 

presidente da associação de moradores de VPR Irapuá: 

 

Olha só quando nós chegamos aqui na Vila parecia estar tudo bem, tudo 

funcionando perfeitamente, principalmente com relação a água.  A CRV, foi a 

empresa responsável pela construção das Vilas disse que estava tudo ok, que 

eles haviam furado um poço com vasão suficiente para abastecer toda a Vila 

sem problema nenhum. Mas ai o que é que acontece, cinco dias depois que 

estávamos aqui a água acabou e não tinha vasão nenhuma no poço. Era muito 

estranho, como é que um poço que diziam ter vazão de repente não verteu mais 

nada, a impressão que todos nós aqui da comunidade tivemos era que tudo 

poderia ter sido abastecido com carro pipa antes da nossa chegada, mas é o 

tipo da coisa que não tinha como provar... Daí tivemos uma luta grande com a 

CRV, porque ela era a responsável, então tinha que continuar nos abastecendo, 

aí era uma novela danada pra garantir o abastecimento constante sem deixar 

faltar. Nos organizamos, conseguimos furar um outro poço que passou a 

abastecer, mas ainda era complicado. A situação só foi resolvida mesmos 

quando conseguimos a adutora da barragem de Boa Vista pra cá, ou seja foi 

mais de um ano e meio nessa peleja toda. 

 

  Como a água que vai da adutora para as residências na VPR Irapuá não possui 

tratamento há uma limitação para o consumo, então muitas famílias recorrem a vizinhos 

que possuem poços para lhes fornecerem água para beber, como explica Dona Maria Zélia 

(63 anos):   

 

Estamos aqui há mais de dois anos e um dos problemas mais complicados pra 

resolver ainda é a água. Primeiro foi o poço que tinha aqui na vila quando a 

gente chegou que não deu água. Teve água uns quatro dias depois não teve 

mais uma gota, ficamos na dependência de carro pipa. Depois quando a 

barragem tomou água a gente se organizou e fez um sistema de adutora, é bom, 

mas ainda não dá pra fornecer água tratada. Aqui em casa mesmo a gente 

depende de um ex-vizinho lá do Riacho de Boa Vista, ele tem uma propriedade 

aqui depois da Vila que tem um poço com água boa. Ele não faz questão não, 

a gente atravessa a cerca ali e vai lá todos os dias buscar água de beber. 

 

Assim como aconteceu em Irapuá, as famílias reassentadas na VPR Cacaré 

também passaram pelos mesmos transtornos referentes a água,  porém em virtude do 
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grande número de famílias,  foi possível viabilizar um sistema de tratamento para a água 

que vem da adutora, como explica Claudio Gonçalves presidente da associação de 

moradores:  

 

Todas as Vilas aqui do município passaram pelos mesmos transtornos com 

relação a água, o começo foi muito difícil e acabou sendo  um ponto 

decepcionante pra muita gente, porque tudo que a gente não esperava era ter 

problema com água no contexto de um projeto que tem como principal objetivo 

resolver o problema da água, chega a ser uma ironia...Mas aqui na VPR Cacaré 

quando a gente conseguiu a adutora viu que seria possível também colocar o 

sistema de tratamento, tem um custo alto, mas quando dividimos para essa 

conta para  as  109 (cento e nove) famílias ai fica viável. Não foi fácil deixar 

funcionando como precisa, porque os produtos utilizados para limpeza e total 

descontaminação são altos, além disso foi preciso fazermos um curso e 

treinamentos para entender realmente todos os passos do processo que não é 

relativamente simples, mas exige alguns cuidados.  

 

Toda essa dificuldade com a água inviabilizou completamente os planos de várias 

famílias que acreditavam ser possível começar a produzir logo que chegassem às Vilas. 

Várias pessoas relatam que até terem a água proveniente da adutora não dava pra cultivar 

nada, porque o abastecimento era suficiente apenas para garantir o consumo doméstico e 

nada mais. Mesmo após a água da adutora ainda há reclamações, pois quando comparam 

o valor do metro cúbico pago na cidade e o pago nas Vilas há uma considerável  diferença. 

Essa é a única questão que Dona Maria José de 64 anos avalia como sendo negativa nos 

quase quatro anos que mora na VPR Cacaré: 

 

A única coisa ruim aqui na Vila é o preço da água, tá aí a única coisa boa de 

morar na rua é porque a água lá é bem baratinha né? Aqui foi aquelas coisa 

complicada no começo, tem água num tem...mas aí a associação conseguiu 

resolver e hoje nós tem água boa, mas é cara, porque assim ninguém que 

passou a vida toda morando no sitio pagava água, era os aperreio, os sacrifício 

de quando num tinha, os ano de seca que armaria num gosto nem de pensar!!! 

Mas nós nunca pagou água. Aí aqui é assim, se gastar pouco, paga pouco, mas 

se passar um tanto lá paga mais. Aí eu pergunto: como é que a pessoa vai criar 

mais uns bicho, plantar uns coisas aqui no quintal? Se plantar uma fruteira, no 

tempo do inverno tá segura,  mas e aí quando num tiver chovendo, vai morrer 

de sede as planta tudim? E se a pessoa for sustentar tudo com essa água num 

compensa não.  

 

Para muitos dos reassentados as dificuldades e os custos com a água limitaram 

ainda mais a produção agrícola que nos dois primeiros anos ficou restrita ao espaço de 

0,5 hectare no lote residencial.  A liberação para utilização dos lotes de sequeiro foi 

concedida apenas em fevereiro de 2019, com a entrega do CAR (cadastro ambiental 

Rural). O documento foi entregue durante uma cerimônia realizada no auditório do 

STRSJP, na ocasião tivemos oportunidade de entrevistar o analista ambiental e 
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representante do Ministério da Integração Aparício Sextus que atua no PISF há 10 anos. 

Um dos questionamos que fizemos foi sobre a demora para entrega dos lotes de sequeiro 

e as perspectivas para uso dos lotes irrigados:  

 

Realmente é possível que tenha acontecido uma demora maior que a 

programada, mas é que um projeto dessa magnitude infelizmente tem coisas 

que não saem como programado. O fato é que foi necessária toda uma 

preparação da população reassentada para que pudessem se adaptar nas Vilas 

e isso não é feito do dia pra noite.  Depois que eles chegaram nas vilas nós 

fizemos diversos treinamentos sobre por exemplo a forma correta de 

preparação da terra para o plantio, porque não pode mais ter aquele sistema de 

queimadas que o pessoal tava acostumado. Além disso teve também um 

trabalho muito forte em cima da capacitação fortalecimento da associação, 

porque tudo depende dessa organização coletiva para que as coisas funcionem. 

Nós fizemos o módulo III que era associativismo e participação comunitária; 

nós fizemos o módulo IV que era organização administrativa e fiscal das 

associações...tudo focado na associação. Nós fizemos acompanhamento de 

pelo menos 09 visitas depois desses treinamentos, pra ver como é que tava a 

questão das documentações, as reuniões, participação...Então o ponto chave é 

a organização, tanto é que aqui na Paraíba é onde tem o melhor resultado dessa 

questão organizacional. 

 

Aparício proferiu uma rápida palestra aos presentes daquela ocasião enfatizando  

a importância do CAR e esclareceu que esse é um documento que mostra como está 

constituída cada propriedade rural em todo Brasil. Ele também colocou que a partir dali 

todos poderiam fazer o cercamento para delimitação dos respectivos lotes e iniciar os 

preparativos para produção. Sobre os lotes e kits destinados à irrigação foi anunciado que 

estes seriam entregues em breve, mas sem estipular um prazo específico.  

 Um ano após este evento estivemos nas VPR´s fazendo a última etapa da nossa 

pesquisa de campo e constatamos que muitas famílias ainda não tinham dado início aos 

trabalhos de produção nos lotes de sequeiro. Segundo informações fornecidas pelas  

associações de moradores a maioria dos lotes ainda não estavam nem cercados e havia 

muito desinteresse para dar início a qualquer cultivo nessas áreas. O senhor José Euzébio 

(71 anos) mora na VPR Cacaré e nos explicou os motivos pelos quais tanto ele como os 

seus seis filhos, que também são reassentados, ainda não estão utilizando os lotes de 

sequeiro: 

 

Eu até tinha interesse em ajeitar lá pra plantar pelo menos milho e feijão, quer 

dizer assim, eu mermo não, porque já não tenho mais condição de trabalhar na 

roça, mas eu ia ajeitar lá pra meus menino aproveitar junto com as terra deles, 

juntava tudo e ficava bom né? Mais aí eu vou dizer a tu que eu acho que essa 

luta num vai dar certo não, sabe por que? As terra ficaro longe demais, olhe 

teve uns menino aqui que se ajeitaro e botaro as cercam, mas aí  antes de 

terminar um dia chegaro  lá e não tinha mais um metro de arame, tinham 

roubado tudo...é nisso que dá, como é que a pessoa vai trabalhar numa distância 
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daquela? Quem gosta do alheio (ladrão) é que vai tomar conta. E eu digo a 

você que a luta com esses pedaço de terra pra irrigar, essa é que num vai dar 

certo também, porque é numa lonjura grande também e quem é vai tomar conta 

de encanação, motor, mangueira e as coisa toda que precisa pra irrigar? 

 

O senhor José disse que participou de diversas palestras ministradas pela 

CODEVASP para incentivá-los na produção e também para mostrar que há outras formas 

de cultivo, mas ele particularmente não está mais motivado. De toda família apenas 

Francisco Euzébio (47 anos), um dos filhos de seu José, vem se interessando por essas 

novas alternativas. Tivemos oportunidade de conversar com Francisco e sua esposa 

Damiana Gonçalves (37 anos) que juntamente com os três filhos vem trabalhando há 

alguns meses no cultivo de hortaliças orgânicas (Figura 20) feito no lote residencial. A 

família se diz orgulhosa em tentar e conseguir fazer uma atividade que há  pouco tempo 

era totalmente desconhecida pra eles,  apesar das dificuldades principalmente com a água,  

acreditam que estão no caminho certo:  

 

Depois que o pessoal (da CODEVASP) veio aqui e falou como é que fazia as 

plantação assim eu resolvi arriscar, é meio complicado da pessoa se acostumar 

a fazer as coisas de outro jeito, porque aqui num usa veneno, as planta é tudo 

limpinha... mas foi um sacrifício grande porque como num da certo fazer nada 

com essa água nossa ai porque é cara pra essas coisas né...Aí eu resolvi furar 

um poço, mas a água era pouca, não dava pra nada, aí eu furei outro que aí deu 

certo, mais devido a esse meu terreno aqui não ser tão bom, porque pega uma 

parte aqui de tabuleiro de pedra ai a água num chega a ser muita não, mas tá 

dando certo. Eu tenho fé em Deus que vai ser melhor daqui pra frente, porque 

a gente tem que tirar o sustento é daqui mesmo, porque num dá pra trabalhar 

naquelas terra lá no fim do mundo não (lotes de sequeiro) e também a gente 

tem que pensar que não dá pra viver da verba (VMT) pro resta da vida 

(Francisco Euzébio)  
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Fotos: Fátima Oliveira Dezembro 2019 

O último ponto da fala de Francisco tem uma preocupação que foi 

recorrentemente citado por diversas famílias, a possibilidade de suspensão da verba de 

manutenção temporária (VMT).  A verba, como o próprio nome já diz, é um auxílio 

temporário criado como forma de compensação no período em que as pessoas precisaram 

sair de seus locais de origem e consequentemente interromperam as atividades 

produtivas. O valor que inicialmente era R$1.254,28 (Um mil, duzentos e cinquenta e 

quatro reais e vinte centavos) vem diminuindo gradativamente desde que a chegada às 

Vilas,  atualmente a quantia paga mensalmente é de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e 

cinco reais). A previsão do MI é que a VMT será suspensa a partir do momento que 

houver o pronto reestabelecimento da produção agrícola, incluindo a utilização dos lotes 

irrigados.    

Percebemos que há uma grande preocupação por parte das pessoas mais velhas 

com relação ao futuro de muitos dos reassentados mais jovens, pois consideram que estes 

acomodaram-se com o benefício e por isso não tem buscado outras fontes renda. Este 

temor foi expresso por dona Francisca Pereira (74 anos), viúva e reassentada na VPR 

Cacaré com mais dois filhos e suas respectivas famílias:  

 

Hoje eu posso dizer a tu que eu sei o que é ser feliz, foi depois que eu cheguei 

aqui, pois tu me acredita que só depois que eu cheguei aqui morando em cima 

do que é meu e sem depender de ninguém foi que eu entendi que eu fui escrava 

a vida toda, mas num dava conta que era...sou uma preta que fui lavadeira de 

roupa praquelas família acolá tudim, eu e meu marido num trabalhamo feito 

Figura 20- Plantação de hortaliças orgânicas de Francisco Euzébio 



112 

 

gente não viu. Hoje nós tamo no céu aqui, mas eu digo se esse povo mais novo 

num tomar um prumo na vida, daqui a uns tempo vão tá passando necessidade, 

ou trabalhando pra gente ruim, como eu fiz a vida quase toda. Tão pensando 

que essa verbinha (VMT) é pra vida toda? Num é não!!!! Eu digo pros daqui 

de casa e pro outros daqui da Vila também. Tu vê que hoje tá todo mundo 

luxando pra cima e pra baixo porque todo mundo recebe a verba e quase toda 

casa tem um aposentado, mas é duas coisa que duma hora pra outra pode se 

acabar, e ai vão viver de que, me diga? 

 

Tanto os responsáveis pelas associações de moradores de cada VPR, como 

também os dirigentes do STRSJP, entendem que esta é realmente uma questão 

preocupante, mas acreditam que algumas ações feitas em parceria com a CODEVASP 

tem estimulado gradativamente diversas famílias a empreender na criação de alguns 

animais de forma sustentável e também em cultivos de frutas e hortaliças orgânicas. O 

presidente do STRSJP Damião Gomes diz que a maior dificuldade é fazer com que as 

pessoas entendam que há diversas formas de produzir de forma lucrativa utilizando 

pequenos espaços: 

 

O maior problema é que até a chegada da Transposição aqui como é que as 

pessoas trabalhavam? Eram moradores e cuidavam de plantações enormes de 

milho e feijão para os patrões usando veneno...também cuidavam do gado que 

era criado solto nos pastos grandes não é? Se tinha criação de porcos, cabra, 

também era tudo solto. Aí quando eles foram para as vilas, foram pensando 

que ia continuar fazendo do mesmo jeito que faziam com os patrões, só que 

agora na terra deles, mas é impossível esse tipo de produção dentro das Vilas, 

são espaços que não cabem esse jeito antigo de produzir, primeiro porque são 

espaços pequenos e segundo porque tem as regras. Por exemplo, como é que 

vai criar porco e cabra solto?  Mas a gente tem aos poucos vistos vários 

exemplos de famílias se organizando e fazendo umas coisas que dão orgulho 

aqui pra todos nós e aos poucos outros vão vendo o exemplo, vão vendo que 

dá certo e vão tentando também. 

 

  Um dos exemplos citados por Damião é o casal José Carlos Florêncio (28 anos) 

e Maria Patrícia (27 anos). Eles dizem que a Transposição chegou na região quando eles 

estavam começando a vida juntos e os planos que tinham na época foram interrompidos 

com a saída do Riacho de Boa Vista.  A família diz que passou por dificuldades terríveis 

até se estabelecerem na VPR Cacaré, mas ao chegar na nova morada entenderam que ali 

poderiam estar diante de uma grande oportunidade para recomeçar a vida:  

 

Desde criança eu trabalhava com meu pai criando e matando bode pra vender, 

então meus plano era continuar fazendo isso a vida toda. Mas aí veio a 

Transposição, logo no começo tudo foi difícil porque meu pai não aceitava a 

gente sair do Riacho, aí entrou numa depressão e se matou...Foi um pedaço 

difícil demais como eu já disse a tu. Mas a gente foi pra um outro sítio antes 

de vir pra cá e lá nós continuou na mesma luta com os bodes. Aí quando 

chegamo aqui vi que não dava pra criar os bode nem fazer as outras coisa como 

nós fazia antes... mas quando fui fazendo esses curso,  o pessoal foi mostrando 

pra nós um monte de jeito pra fazer as coisas, pra criar os bicho, pra plantar aí 
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a gente foi fazendo e viu que dava certo. Hoje nós aproveita o terreno aqui pra 

criar bode, galinha e porco e também pra horta e pras fruteira. Eu tô satisfeito 

demais (José Carlos). 

Antes era uma luta de Claudio (presidente da associação) pra convencer nós 

pra participar dessas coisa, era os cursos, as viagem pra conhecer outros canto 

que o povo já trabalhava com essas coisas...Mas foi bom demais ir conhecer e 

vê que dá certo né? Agora Zé é o primeiro que diz : se tiver alguma coisa pra 

ir conhecer pode botar meu nome primeiro!!! Se a pessoa tiver corage pra 

trabalhar num tem canto melhor que esse não. Maria Patrícia. 

 

    

Figura 21- Criação de animais horta e cultivo de frutas da família Florêncio 

 

                           Fotos: Acervo da autora (dezembro 2019)   
 

Um ponto importante  enfatizado pelo casal é a questão da água, eles nos disseram 

que toda produção só é viável por dois motivos: primeiro graças a um poço perfurado no 

lote há um ano, e segundo porque eles utilizam além do próprio lote residencial a área  do 

lote vizinho onde moram os pais de Patrícia.  Eles também disseram  que entre os desafios 

atuais está a comercialização das hortaliças orgânicas no próprio município onde ainda 

há indiferença a este tipo de produto. Hoje praticamente toda produção da família é 

vendida para outras localidades circunvizinhas.   

 José e Patrícia têm na vizinhança mais de quinze pessoas de suas famílias, algo 

que eles vêm como muito positivo, mas não escondem que periodicamente são tomados 

pelas lembranças da infância e da juventude vividas no Riacho de Boa Vista. O amor 
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àquele lugar é uma das marcas que, tanto essa como muitas outras famílias,  carregam 

com nostalgia e orgulho. 

 Os relatos apresentados aqui demonstram  que ao longo do processo aconteceram 

diversos momentos de insegurança, tensão e conflito. A instabilidade ocasionada pelo 

deslocamento das comunidades, a saída das famílias  dos seus locais de origem e o 

rompimento de vínculos afetivos configuram-se como algumas das maiores dificuldades 

enfrentadas.   

 Entre as novas dinâmicas sociais proporcionadas pelo contexto da 

desterritorialização está a conquista da terra por parte daqueles que anteriormente 

estavam na condição de moradores ou meeiros. Diante dessa nova condição há quem 

considere a reterritorialização como “uma reforma agrária forçada”, expressão que 

ouvimos várias vezes tanto da parte dos moradores quanto de representantes do MI. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A abordagem de qualquer aspecto do Projeto de Transposição do Rio São 

Francisco inevitavelmente leva a um contexto de divergências e conflitos. A magnitude 

e complexidade da obra sempre gerou questionamentos sobre suas consequências 

ambientais, econômicas, políticas e sociais. A promessa de solução definitiva aos 

problemas de escassez hídrica no semiárido Nordestino tem muitos significados e gerou 

inúmeras expectativas, principalmente aos que cotidianamente sofrem com as 

dificuldades de acesso à água. O desenvolvimento dessa pesquisa  mostrou que  PISF, 

ancorado em uma justificativa de  mudança, marcou profundamente  a região e a vida das 

pessoas atingidas pelas obras do Eixo Norte em São José de Piranhas, um processo que 

teve como fio condutor o conflito. 

 Nesse estudo percebemos que as marcas da transposição se impõem de formas 

diferentes aos mais diversos atores e aos diferentes espaços atingidos direta e 

indiretamente pelo empreendimento. Isso se evidencia nos fatos desencadeados com o 

anúncio da instalação das obras na região. Naquele momento a situação foi interpretada 

como pesadelo pra uns e possibilidade de lucro e aumento de patrimônio para outros. O 

transcorrer do processo de desterritorialização consolidou tais interpretações. 

  Para os que eram proprietários das maiores faixas de terras, os processos de 

desapropriação e indenização aconteceram sem grandes transtornos, inclusive os valores 

recebidos puderam ser reinvestidos em imóveis até mais valorizados que os possuídos 

anteriormente. Para essas pessoas o PISF é sinônimo de desenvolvimento. 

  Nas propriedades menores, aconteceram desde problemas de ordem burocrática, 

como a falta de documentação, até as divergências e disputa de interesses entre pessoas 

de mesma família. Além dessas questões, eram nas propriedades menores que 

normalmente havia o maior apego por parte dos donos, pois para estes ali estavam 

plantados não apenas os roçados de subsistência, mas também a história e as referências 

de várias gerações.  A ideia de se desfazer e deixar esses lugares de forma definitiva 

provocou  tristeza, depressão e até caso de desespero extremo que culminou em suicídio.  

 Ainda no contexto das expectativas diante da chegada das obras em São José de 

Piranhas, as pessoas que não possuíam terra e viviam na condição de morador ou meeiro 

enxergaram aquele momento com muita preocupação, pois não tinham nenhuma 

perspectiva positiva perante aquele contexto. Uma série de mobilizações e intervenções 

promovidas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José de Piranhas junto ao 
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MI, mudou a situação e essas pessoas também foram incluídas nos programas de 

desapropriação, indenização e reassentamento. Segundo informações fornecidas por 

colaboradores do Ministério da Integração, mais de 80% (oitenta por cento) das famílias 

reassentadas nas VPR´s não possuíam terra alguma.  

 A saída dos locais de origem é tida como um dos períodos mais difíceis de todo o 

processo. O rompimento de vários costumes e da convivência cotidiana com parentes e 

vizinhos provocou sofrimento a muitas famílias, tanto aos que deixavam aquelas 

comunidades como os que precisavam ficar porque ainda não tinham suas situações 

regularizadas.   

 Os relatos colhidos ao longo da pesquisa demonstram que naquele momento da 

saída das comunidades são desfeitos não apenas os laços sociais, mas todo o modo de 

vida dessas populações é alterado de forma abrupta e nesse sentido a produção agrícola é 

um  dos pontos mais afetados. A questão foi agravada porque, de acordo com as etapas 

previstas no programa de reassentamento das populações afetadas (PBA 08), as famílias 

sairiam dos locais de origem direto para as Vilas. Mas, como essas não estavam prontas, 

as pessoas precisaram se estabelecer provisoriamente em diversas localidades, inclusive 

na parte urbana do município. A adaptação a esses espaços exigiu o abandono de vários 

costumes como por exemplo os quintais produtivos onde tinha-se o cultivo de hortaliças 

e criava-se galinhas e porcos para consumo próprio. Também foram adotados novos 

hábitos, desde a alimentação com a adoção de produtos industrializados, até a utilização 

de novas tecnologias como a internet e redes sociais.  Estas são, portanto, algumas das 

marcas de rompimento social e cultural desencadeado pelo processo de 

desterritorialização. 

O meio de sobrevivência das famílias, a partir do momento que saíram daquelas 

comunidades, passou a ser então a Verba de Manutenção Temporária (VMT),  um auxílio 

financeiro concedido pelo MI como compensação pela impossibilidade de 

reestabelecimento da produção agrícola. A princípio o benefício seria pago até que as 

famílias chegassem às vilas, pois imaginava-se que logo após o reassentamento haveria 

condições para que todos voltassem a produzir normalmente, mas não foi o que aconteceu 

e por essa razão cada família continua recebendo o equivalente a um salário mínimo 

mensalmente. Atualmente há muitas divergências de opinião a respeito do pagamento da 

Verba, para alguns moradores ela é a “salvação”, pois ainda há muitos entraves para 

utilização dos lotes produtivos, principalmente os espaços destinados à irrigação. Para 

outros no entanto, o auxílio financeiro foi importante no passado e serviu de base para 
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reestruturar a vida financeira, mas agora é importante estar preparado para viver sem esse 

valor. Muitas pessoas acreditam que a instabilidade política do atual governo pode 

acarretar a suspensão definitiva do pagamento da VMT. 

Com relação ao acesso à água para consumo doméstico, as condições 

estabelecidas hoje são consideradas bem melhores que às vividas nas antigas 

comunidades, pois não há mais dependência nem interferência de terceiros. Mas, vale 

ressaltar que esta situação só foi possível graças ao esforço coletivo para resolver o 

problema vivido por mais de dois anos após a chegada às VPR´s. Foram os moradores 

que buscaram alternativas para instalar o sistema adutor que capta água do reservatório 

de Boa Vista e leva até às Vilas. A depender do sistema entregue pelo PISF na 

inauguração das respectivas VPR´s, os reassentados estariam  ainda na condição dos “sem 

água”. 

Mas a água para produção continua sendo um obstáculo. Os empreendimentos 

produtivos que vem se mostrando promissores só tem viabilidade porque os proprietários 

investiram na perfuração de poços, ou seja, são estratégias individuais e ainda não há 

previsão de uma solução coletiva para o problema. Portanto, com relação a proposição de 

garantir acesso à água e promover o crescimento das atividades produtivas, o projeto de 

Transposição não se mostrou eficiente, pelo menos no nosso lócus de observação.   

 Um dos pontos importantes evidenciados no estudo foi identificarmos diversos 

atores que vivenciaram as ações governamentais de combate à seca no passado e hoje 

vivem  as  circunstâncias desencadeadas pelas obras do PISF em São José de Piranhas. 

Levando em consideração que essas pessoas avaliam sua condição de vida hoje bem 

melhor do que antes de serem  reassentadas e também não precisam mais se aventurar em 

busca de oportunidades de trabalho em outras regiões, podemos afirmar que, ao contrário 

de algumas políticas implementadas no passado, o PISF cumpriu seus propósitos de 

proporcionar mais qualidade de vida à população, e a eliminar o êxodo rural.   

Avaliar a concretização de alguns dos objetivos do PISF e as dinâmicas 

desencadeadas pelos processos de desterritorialização e reterritorialização nas 

comunidades atingidas pelo Projeto em São José de Piranhas foi o propósito desse estudo. 

Embora acreditemos ter chegado a nossa finalidade, há diversos questionamentos  que 

merecem um estudo mais amplo sobre o tema, por exemplo: a ampliação da produção de 

produtos agroecológicos seria uma alternativa para instigar as famílias que ainda não 

utilizam seus lotes para produzir? Qual é a faixa etária e o gênero dos agricultores que 

hoje estão produzindo ativamente?  Qual o papel das mulheres nesse contexto, tanto no 
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que diz respeito a produção, como a participação nas decisões das associações de 

moradores? E ainda, o que aconteceria se a verba de manutenção fosse suspensa hoje, 

quantas famílias dependem exclusivamente do benefício e quantas vivem de forma 

independente?  São questões que nos permitem pensar sobre a continuidade das marcas 

da Transposição. 

 

Não, não pares.  

É graça Divina começar bem.  

Graça maior é persistir na caminhada certa, manter o ritmo...  

Mas a graça das graças é não desistir. 

 Prosseguir firme. 

 Podendo ou não podendo.  

Caindo embora aos pedaços...  

Chegar até o fim”. 

 

(D. Helder Câmara - Não, não pares)63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/3193084 acesso em 01.12.2020 
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APÊNDICE 01  

 

Roteiro de entrevistas com moradores das Vilas Produtivas Rurais (VPR´s) de São 

José de Piranhas Paraíba 

VPR:_______________    Data da entrevista: ____/____/____  

Nome do morador(a)__________________________________ idade:______________ 

Escolaridade:_______________ Estado civil:  _______________    

Tem filhos?  sim (   )   não (   ) 

 

 

1)Onde o(a)  senhor(a)/você residia antes do início das obras da  transposição? 

 

2)Durante quanto tempo morou nessa localidade?  

3) Qual era a condição em que vivia lá  

(   ) Proprietário  de pequeno lote de terra 

(   ) vivia nas terras que eram da família  

(   ) morador ou meeiro  

(   ) outra _____________________________ 

 

3)Quantas pessoas moravam com o(a) senhor(a) lá? 

na mesma casa ____________   

4) Qual era a principal fonte de renda lá? (viviam de quê especificamente) 

 

5) O(a)  senhor(a)/você criava animais? 

(   ) sim   (   )não 

Se sim quais?___________________________________ 

Esses animais eram apenas para o consumo doméstico, ou também serviam como 

complemento da renda familiar? 

(   ) apenas para o consumo doméstico    

(   ) também serviam como complemento da renda familiar? 

 

6) O(a)  senhor(a)/você  tinham algum cultivo que era importante para a alimentação? 
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(   ) sim     (   ) não 

Se sim, o que especificamente:______________________________________________ 

7) A água que vocês consumiam, era de onde? 

 

8) O(a)  senhor(a)/você lembra de algum período de muita dificuldade para ter acesso à 

água? 

(   ) sim      (   )não 

Se sim, como o problema foi resolvido ________________________________________ 

9) Do que o(a)  senhor(a)/você  mais lembra daquela antiga comunidade? 

 

10) Do que o(a)  senhor(a)/você sente falta quando pensa na vida tinha lá? 

 

11)  Como é que o senhor(a)/você ficou sabendo que as obras da transposição do Rio São 

Francisco iam chegar aqui? 

 

12) Quando é que o senhor(a)/você ficou sabendo que seria indenizado?  

 

13) Sua indenização foi um processo tranquilo, ou teve algum tipo de dificuldade e 

conflito?  

 

14) O(a)  senhor(a) participou de alguma das reuniões promovidas pelo STR e o 

Ministério da Integração para apresentar como seria o processo saída da população e as 

indenizações? 

 

15) Como é que foi o período entre a saída daquela localidade que vocês moravam até 

chegar a VPR? 

 

16) Nesse período qual foi a sua fonte de renda? 

 

17) Há quanto tempo o (a) senhor(a)/você está morando aqui na VPR? 

18) O(a)  senhor(a) teve alguma dificuldade ao chegar aqui na VPR, adaptação, acesso à 

água, ou outra situação? 
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18) Quantas pessoas moravam com o(a) senhor(a) aqui na VPR? 

na mesma casa ______________   

19) Qual é a fonte de renda da sua família hoje? 

 

20) O(a)  senhor(a) cultivam alguma coisa ou criam algum animal ? 

(   ) sim    (   ) não 

Se sim: 

(   ) apenas para o consumo doméstico    

(   ) para o consumo doméstico e também como complemento da renda familiar 

 

21) O(a)  senhor(a) participa da associação da VPR? (   ) sim   (   )não  

22) O(a)  senhor(a) acha que o fato de a VPR ter uma associação é importante para a 

comunidade?  (    ) Sim    (   ) Não 

 Porque:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


