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Dedico este trabalho aos milhões de sertanejos 
que ao longo destes últimos séculos foram tratados como 

cidadãos de segunda classe e que, no entanto, 
foram fundamentais para construção deste país. 

Suas histórias foram minha inspiração. Espero que 
este trabalho esteja à altura destes brasileiros. 
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"O projeto é gigantesco, porém se for possível conseguir-se a sua 
execução terá o benéfico resultado de incalculável transcendência 
para as províncias do Ceará, Pernambuco, Piauí e Goiás e 
particulannente para província do Ceará que [ ... ] aproveitaria as 
águas do rio de São Francisco para irrigação de suas terras, como 
meio mais certo e eficaz de providenciar contra o horrível flagelo das 
grandes secas que lá, quase anualmente, põem em consternação 
grande parte dos habitantes daquela província". Do primeiro 
engenheiro que desenhou o projeto de transposição do Rio São 
Francisco, Gui1hernle Fernando Halfed, em 1877 (VILLA, 2(00) 
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RESUMO 

o Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco com o Nordeste Setentlional 
PISF é a atual versão da centenária intenção de tTanspor as águas do Rio São Francisco 
para a região que mais sofre com as secas no Semi-Árido Nordestino, com o objetivo de 
possibilitar uma melhor convivência do sertanejo com seu meio. As controvérsias em 
torno do projeto são tantas quanto os seus anos de existência. Em vista disso, este 
trabalho buscou analisar o que o atual projeto tem de diferente dos anteriores e se ele de 
fato irá trazer melhoras na vida dos sertanejos dos municípios beneficiados. Para tanto, 
roi necessário mostrar que o projeto é parte essencial de uma política que busca uma 
nova rom1a de desenvolvimento para o Semi-Árido. Além disso, para mostrar que o 
projeto vai, de fato, afetar positivamente o quadro socioeconômico da região, aplicou-se 
uma análise de covariância mostrando que os municípios do Nordeste que têm uma 
maior disponibilidade de água têm necessariamente um maior grau de desenvolvimento 
e que os municípios beneficiados são justamente aqueles que têm a maior capacidade de 
transformar o ganho de potencial hídrico, OIiundo da transposição, em desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Euel ides da Cunha retratou como ninguém a convivência brasileira com as secas do 

nordeste, conforme cita Carvalho (p.198, 1988): "É que o fenômeno climático, tão 

prejudicial a um quinto do Brasil, só nos impressiona quando aparece; é uma etema e 

monótona novidade; estudamo-lo sempre nas aperturas e nos sobressaltos dos períodos 

certos em que ele se desencadeia". 

o único reparo a ser feito na descrição do autor, é que as secas na região do Semi-Árido 

nordestino são um fato e não um problema. Houve oitenta e cinco anos de seca entre os 

séculos XVII1 e XX, isto é, dois anos e meio tendo estação chuvosa normal (invemo 

com chuva, como é chamado na região) para um ano de seca (GOMES, 200 I). As secas 

não se distribuem com essa perfeição matemática e muito menos são iguais, variam 

tanto em sua intensidade quanto em sua localização. Além disso, suas conseqüências 

também variam. Não só em função das características de origem natural, mas também 

da ação públ ica para preveni-Ia, prevê-Ia e combatê-la. A Seca
I
, então, pode ser 

percebida como um fenômeno social, inserido nas redes de relacionamentos políticos e 

socioeconômicos, em que as condições de pobreza, de uma parcela significativa da 

população que habita o Semi-Árido, são gravemente acentuadas (NEVES, 2001). 

Na última grande Seca, a de 1998, outra "monótona novidade" reapareceu: a intenção 

de transpor águas do rio São Francisco - principal rio intem1itente do Semi-Árido - para 

o Nordeste Setentrional, uma região especialmente sensível ao fenômeno climático 

I Toda vcz que a palavra Seca estiver escrita com letra maiúscula será uma referência a seca como 
fenômeno social, tal qual descrito por Neves (2001), enquanto seca com letra minúscula será uma 

referência ao fenômeno climático. 
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(veja Figura 1). Como sempre, o projeto foi recebido com grande alarde e pompa, 

mesmo porque, aquele foi um ano de eleição. Passou a Seca, passou a eleição e o 

projeto adomleceu. 

No entanto, dessa vez o projeto não foi abandonado, tanto é que ele retornou à agenda 

em 2002, com duas novidades: a primeira é que voltou à tona não mais em decorrência 

de uma Seca e a segunda é que se tomou palie da agenda presidencial, em 2004. 

Por não vir acompanhado das duras imagens da Seca, o projeto ficou mais exposto a 

críticas principalmente por parte dos chamados "Estados Doadores" - MG, BA, SE e 

AL. Estes estados estão na Bacia do São Francisco e argumentam que o rio estaria em 

estado crítico, não tendo disponibilidade hídrica para suprir esta demanda, e que a 

"doação" desta água a outra bacia poderá comprometer o futuro desenvolvimento destes 

estados, entre outros argumentos. Não por acaso, esses argumentos expõem justamente 

aquilo que a literatura sobre gestão de recursos hídricos prevê, de acordo com Grey e 

Sadoff(2006): 

"Throughout history, water has also been a source of dispute and cvcn 
conflict between users at both local and large scale. As water become cver 
more scarce relative to demand, there are emerging fears of transbouJary 
water becoming source of conflict, constraining growtb; conversely, tbere is 
also cmerging experience of cooperation on transboudary watcrs, supp0l1ing 
regional integration as driver of growtb." 

o debate infelizmente ficou muito restrito à questão do conDito e da possibilidade de 

"morte" do rio São Francisco. Pouco foi discutido sobre a validade do projeto como 

meio de superar a Seca e de trazer desenvolvimento para a região beneficiada. Este 

trabalho pretende contribuir para minorar esta lacuna do debate. No entanto, a tarefa não 

é tão simples, até porque o atual Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco 

com o Nordeste Setentrional -- PISF, difere de suas versões anteriores pois se encontra 
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dentro de uma política de desenvolvimento regional. Ou seja, não é possível apenas 

examinar o PIS F como se ele fosse um elemento autônomo, já que ele é um elemento 

constituinte de um sistema de projetos e políticas. 

CEP.r. ... 
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Fonte: ENGECORPS/HARZA (2000) 

Sendo assim, cabe a este trabalho examinar a política pública na qual o PISF se insere, 

110 caso, o Plano de Desenvolvimento do Semi-Árido -- POSA. São dois os motivos que 

levam a este exame: o primeiro é possibilitar a análise da importância do PISF para o 

desenvolvimento da região em função das pretensões do POSA. O segundo é comparar 

o POSA com as políticas públicas implementadas anteriom1ente na região o que 

permitirá determinar se o POSA, e consequentemente o PISF, são repetições de 

soluções dadas até então ao Semi-Árido. 

Uma vez feito isso, será de fato avaliado se o PISF é ou não um projeto capaz de 

cumprir as transformações que ele promete. O próximo tópico explica como este 

trabalho pretende alcançar estes objetivos e como se estrutura. 

1.1) Ob.;etivos 

Tendo em vista a avaliação do PIS F como melO de promoção do desenvolvimento 

sustentável da Região Semi-Árida este trabalho buscará: 

(i) Mostrar que o PDSA marca uma ruptura em relação às soluções dadas até 

então para os problemas da região Semi-Árida, o que será possível comparando 

as políticas implementadas na Região com o PDSA. A relevância deste tópico 

reside no seguinte fato: se o PISF é um dos principais sustentáculos do POSA e 

se o PDSA rompe com as políticas anteriores, então o PISF também marca este 

rompimento. No entanto, é preciso comprovar que o PISF se coaduna com os 

objetivos do POSA, que é o objeto do próximo tópico. 
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(ii) Apresentar interconexão entre o PDSA e o PISF. Para tanto é necessário 

mostrar o papel e a importância do PIS F no PDSA e que os objetivos do PlSF se 

perfazem com os da PDSA. 

(iii) Comprovar que o PISF de fato é um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social para região. Para tanto será demonstrado por meio de uma 

análise de covariância (ANCOV A) que a disponibilidade de água, principal 

resultado da implementação do PISF, resulta em melhores índices de 

desenvolvimento. 

1.2) Estrutura do trabalho 

Os objetivos apresentados serão alcançados ao longo deste trabalho que se estrutura da 

seguinte fonna: além desta introdução, o próximo capítulo apresenta como o problema 

das Secas foi enfrentando desde o império até a sua concepção atual. Em seu fim, é 

rt'velado que todas as f 01111 as de percepção do problema até então tinham um traço 

comum. O terceiro capítulo apresenta brevemente o PDSA e conseqüentemente a forma 

C01110 ele percebe o problema da Seca. Ao final do capítulo, é feita a comparação entre 

as políticas anteriores ao PDSA e o próprio, portanto, atingindo-se o objetivo (i) além de 

responder parcialmente o objetivo (ii). 

O quarto capítulo trata da importância da água como melO de fomentar o 

desenvolvimento. Neste capítulo é construído todo o arcabouço teórico que pem1itirá 

criticar o PTSF e que ajudará na escolha dos elementos constituintes da ANCOV A. No 

quinto capítulo o PISF é apresentado em detalhes, sendo assim, as discussões 

pertinentes ao objetivo (ii) são feitas. No sexto capítulo será comprovada por meio da 
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ANCOV A a capacidade do PISF atuar como instrumento de promoção do 

desenvolvimento atingindo-se, assim o objetivo (iii) deste trabalho. O sétimo e último 

capítulo é a conclusão, onde o os resultados obtidos nos três objetivos serão discutidos. 
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2. AS SECAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

;\ forma como o Estado enfrenta a problemática da Seca é o passo inicial para 

compreensão da gênese das políticas públicas para combatê-la. No entanto, esta tarefa 

não é tão simples, pois definir o problema não é algo trivial. Sendo assim, a primeira 

parte do Referencial Teórico tratará de descrevê-la dentro de uma perspectiva histórica, 

isto é. analisar as diversas respostas dadas pelo Estado, ao longo de dois séculos, em 

função da sua definição do problema das secas. 

Uma vez que a seca "natural" não é o problema e sim um fato, como dito anteri0TI11ente, 

cabe então definir qual é o problema que regulaTI11ente afeta o Nordeste. Essa tarefa é o 

primeiro passo em direção à construção de uma política pública, tendo em vista impedir 

os desdobramentos sociais e econômicos causados pelo fenômeno climático. Entretanto, 

essa tarefa não é tão ordinária quanto parece pois: 

"los problemas son altificiales, en el sentido de que respondcn a una 
decisión voluntaria de que existan y se resuelvan. Los problemas, asi, no 
tienen vida propia aI margcn de los indivíduos o grupos que los definen. [ ... ] 
EI problema es basicamente uma construcción analítica. Y de hecho, 
distintas partes implicadas defienden visiones deI problema a resolver, 10 
mismo que distintos analistas pueden definirlo de mancra difercnte" 

(SUBIRA TS, p.50-51 ,1989). 

Conseqüentemente, a definição do problema, de acordo com Dunn (p. 77, 2003) "is 

heavily influenced by the assumptions that different stakeholders legislators, agency 

admillistrators, business leaders, consumer groups -- bring to a given problem situation". 

Isto significa dizer que ela será determinada por alguns grupos ou indivíduos em função 

da conjuntura histórica e da sua visão de mundo, portanto, dos seus interesses. 
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Além disso, problemas públicos em geral são interdependentes, isto é, problemas 

públicos de uma área afetam problemas públicos de outra área. Sendo aSSIm, um 

problema público não é uma entidade independente e sim parte de um sistema de 

problemas (DUNN, 2003). Logo, para definir problema público é necessário uma 

abordagem holística2 (SUBIRA TS, 1989). Ao não adotar esse tipo de abordagem para 

definição do problema é provável que se cometa o erro do tipo três que é resolver o 

problema errado. 

Com intuito de ilustrar como a problemática da seca foi definida ao longo da história, as 

diversas secas e as respostas dadas em cada época serão observadas. Porém, não serão 

estudadas todas as secas, apenas algumas selecionadas, que ocorreram em períodos 

marcantes da história brasileira. Com isso, será possível compreender as respostas dos 

govel110s em função da conjuntura pela qual passavam, e, conseqüentemente, como 

definiam o problema a ser enfrentado. 

Antes será feita uma digressão sobre os motivos e a forma de ocupação da região semi-

árida, pois ela é relevante para entender porque o Brasil tem a região semi-árida mais 

populosa do mundo. A explicação utilizada aqui é a oferecida por Furtado (2001). Nela 

o autor afil111a que os motivos e a forma de ocupação foram resultados da própria 

dinâmica da economia nordestina até o fim do séc. XIX. 

A eCOn0l11la Nordestina se calcava basicamente em dois sistemas produtivos: o 

açucareiro, no litoral e na zona da mata e a pecuária, no semi-árido. Ambos tendiam a 

manter seu formato original tanto em momentos de expansão quanto em momentos de 

2 Entende-se como abordagem holística dos problemas a visão de que os problemas são partes 
inseparáveis e imensLU'áveis de um sistema do qual elas estão encadeadas. 
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contração. Nos momentos de expansão, incorporavam-se novas terras e mão de obra, o 

que não trazia mudanças estruturais a esses setores, conseqüentemente, o nível de 

produtividade se mantinha estável. Nos momentos de contração, a estrutura por sua vez, 

também, era mantida em função dos baixos custos monetários: a [olha de pagamento era 

diminuta já que a maior parte do trabalho era escravo e a compra de serviços de outras 

unidades produtivas era quase inexistente. Isso permitia a resistência dessas estruturas 

mesmo em momentos de queda de preços, isto é, no curto prazo a oferta era totalmente 

inelústica. 

No entanto, no longo prazo, esses dois sistemas funcionavam de f0TI11a bastante distinta, 

por uma diferença: a pecuária não precisava de gastos monetários para reposição do 

capital, isso acontecia automaticamente. A atividade açucareira, entretanto, demandava 

a importação de mão-de-obra e de equipamentos para manutenção da produção. 

Portanto, a atividade de pecuária tinha uma resistência muito maior no longo prazo. 

/\0 longo do séc. XVIII até o fim do séc. XLX, além da queda dos preços do açúcar, o 

aumento do preço dos escravos fez com que esta atividade perdesse seu impulso 

dinâmico. A pecuária foi afetada pelo declínio da atividade açucareira, uma vez que a 

região litorânea era seu principal mercado consumidor. No entanto, o efeito foi distinto 

justamente pela fonna como esses setores reagiam a uma retração de longo prazo. 

Com a estagnação da produção açucareira, o incremento da população livre ligada a esta 

atividade emigrava para fronteira móvel da atividade pecuária. Mesmo com a enorme 

capacidade da atividade pecuária em absorver mão-de-obra, sua rentabilidade ficava 
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comprometida o que intensificava a conversão da pecuária em economia de . 

su bsi stência. 

Logo, a ocupação do semi-árido foi detemlinada pela atividade açucareira. No início, 

como local onde os alimentos eram produzidos para atender a demanda da região 

produtora de açúcar e, depois, como receptora da população que não conseguia mais 

sobreviver dela em função da sua decadência. Além disso, é bastante importante 

ressaltar que, graças a esse mecanismo de absorção da população, a renda per capta em 

toda região Nordeste foi reduzida. Uma vez esclarecidos os motivos da ocupação do 

semi-árido e o porquê da região ter uma renda tão baixa, pode-se partir para os estudos 

sobre as secas em si. 

2.1) A grande seca de 1887-1889 

No século XIX, houve vinte e quatro anos de seca, porém a de 1877-1879 é considerada 

uma verdadeira hecatombe, tanto pelo alto número de mortes que trouxe - estima-se 

algo entre 500.000 - 600.000 - quanto pelos en0l111eS prejuízos econômicos e políticos. 

No entanto, por mais que esta seca e todos os seus desdobramentos sejam a perfeita 

descrição do que foi a ação pública, as secas anteriores já começavam a chamar a 

atenção do governo central, o que não necessariamente se traduziu em uma ação efetiva 

por sua pmie. 

Uma das respostas à seca de 1834 foi a imp01iação de dromedários da Argélia, o que só 

ocorreu em 1860, algumas secas depois. A intenção de introduzir esses animais era ter 

um meio de acesso mais rápido às populações do interior e, assim, poder atendê-las 
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antes delas iniciarem o processo de emigração. Em 1862, todos os dromedários tinham 

mOlTido e o projeto tinha sido abandonado. 

A intenção de transpor o Rio São Francisco também é desta época. Em 1818, o primeiro 

ouvidor do Crato já propunha a transposição de águas do São Francisco para o 

Jaguaribe. Em 1832, a imediata transposição do São Francisco é mandada para estudos 

por D. João VI. Em 1857, o engenheiro F. Halfed inicia os trabalhos de levantamento 

das plantas do São Francisco, tendo em vista a construção do projeto que fica pronto 

oito anos mais tarde. 

"Em 2 de junho de 1877, em sessão do Parlamento, o deputado Tristào de 
Alencar Araripe voltou a defender a proposta [ ... ]0 longo discurso foi ouvido 
com atenção mas a discussão acabou adiada pelo avançado da hora, segundo 
determinação do presidente da sessão. Mas antes do encerramento dos 
trabalhos foi possível votar e aprovar a pensão de 1:200$· anuais, à 
Viscondessa de São Lourenço [ ... ] a proposta ficou mofando nos arquivos da 

Câmara" (VILLA, p.37, 2000) 

As primeiras notícias da seca de ] 877 chegaram ao Rio de Janeiro em abril por meio do 

Jornal do Comércio. É interessante notar que a defesa em prol do projeto só acontece no 

segundo semestre do ano, quando os estragos causados pela seca já são bastante 

grandes. Além de tardia, a defesa do projeto não trouxe nenhum resultado, o que 

demonstrava o pouco interesse do Parlamento em relação à região. 

A dinâmica cruel da seca se deu da seguinte fOTIna: no início, as plantações foram 

perdidas, os animais morreram de inanição, os habitantes do sertão começaram a passar 

fome, que foi agravada pela alta dos preços dos víveres. Começou, então, a segunda 

parte da tragédia. Nesta, os habitantes do sertão emigraram para as grandes cidades 

nordestinas, em sua maioria, as capitais, que estão no litoral. As estradas, entre o sertão 

e estes centros urbanos, ou não existiam ou estavam em péssimas condições, o que 
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aumentava a calamidade, pois o tempo demandado para se chegar a algum lugar onde 

houvesse socorro era enorme. Não são raros os depoimentos, em jornais da época, 

descrevendo estradas com corpos de retirantes em suas margens. 

Para se ter uma medida do tamanho da seca, contabilizou-se dois milhões de flagelados 

da seca em todo nordeste, sendo: setecentos mil no Ceará, quinhentos mil na Bahia, 

quatrocentos mil na Paraíba, duzentos mil em Pernambuco, cento e trinta mil no Piauí, 

cinqüenta mil em Alagoas e trinta mil em Sergipe. 

o impacto populacional dos retirantes nos centros urbanos foi gigantesco. Fortaleza 

(CE), que tinha uma população de cerca de vinte mil habitantes, passou, com os 

flagelados, para uma população de cento e trinta mil habitantes (VILLA, 2000). Como 

resultado desse aumento súbito da população, as condições higiênicas das cidades se 

degradaram propiciando um ambiente ideal para epidemias, principalmente de varíola, 

tiro e cólera. Além disso, os saques, a criminalidade e a desordem também se tomaram 

cotidianos. 

No entanto, tiveram aqueles que lucraram com a seca, os grandes produtores de açúcar, 

pois venderam seus escravos para o sul, que experimentava o despertar da cafeicultura, 

e os substituíram por retirantes que vendiam seu trabalho por comida. Outros, que 

lucraram, foram os funcionários que desviavam os fartos recursos enviados do sul para 

conter a escalada da miséria. 

As ações públicas foram em grande medida tomadas pelas províncias e se restringiram a 

dois tipos: o envio dos retirantes para região amazônica e a contenção deles em campos 
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conhecidos como abarracamentos. Sobre o envio de sertanejos para a Amazônia, Villa 

(p.64, 2000), citando Euclides da Cunha: 

"O seltanejo emigrante realiza, ali, uma anomalia sobre a qual nunca é 
demasiado insistir: o homem trabalha para escravizar-se. [ ... ] o colono 
italiano se desloca de Gênova à mais remota fazenda de São Paulo, 
paternalmente assistido pelos nossos poderes públicos, o cearense efetua, à 
sua custa e de todo em desamparo, mna viagem mais difícil, em que os 
adiantamentos feitos pelos contratadores insaciáveis, inçados de parcelas 
fantásticas e de preços inauditos, o transformam as mais das vezes em 
devedor insolvente para sempre" 

Em 1872 havia trezentos e trinta e sete mil habitantes na região amazônica, de 1887 até 

o fím do século, cerca de duzentos e cinqüenta mil nordestinos emi!:,rraram para a região 

(VILLA, 2000). Nos abarracamentos, a vida também não era simples. Uma vez dentro 

do campo, o retirante não era apenas obrigado a permanecer lá até o fim ofícial da seca, 

mas também era obrigado a se submeter às condições de moradia, trabalho e 

relacionamento impostas pelos seus dirigentes (NEVES, 200 I). A estada no campo era 

muito dura não só pela sua precariedade estrutural como também pelo volume de 

mantimentos desviados destes, o que os transformava em verdadeiros campos de 

concentração. 

Ao fim da seca em 1880, os govemos das províncias, com apoJO da capital, 

simplesmente enviaram de volta os retirantes para o sertão, assim, como se nada tivesse 

acontecido, ignorando os três anos de calamidade que a região enfrentou. De acordo 

com Villa (2000), a partir de 1880 o Nordeste encontrava-se sem condições de exercer 

um papel ativo nos novos rumos do país, uma vez que tentava se recuperar do desastTe 

da seca de 1877-1879. 
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2.2) A seca 1915 

J\ análise desta seca é importante na medida em que ela foi a grande seca ocorrida na 

Primeira República, período marcado pela descentralização do poder. Algumas 

considerações devem ser feitas sobre a ação do governo central em relação às secas que 

oco ITeram no período. A primeira foi a criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas -

IOCS, em 1909, que deveria coletar dados, elaborar projetos e executá-los 

sistematicamente, assim coibindo os efeitos da seca sobre a população. Estudos foram 

feitos e publicados, no entanto, não se transforn1aram em solução para os sertanejos. A 

segunda, foi a presidência de Epitácio Pessoa, em 1919, um paraibano, o que resultou 

em um deslocamento maior de recursos para o nordeste. Porém, como o próprio 

presidente previu, os investimentos sem continuidade não trariam uma melhora na vida 

do sertanejo. E não trouxeram. Até porque o presidente Arthur Bernardes não deu 

continuidade, alegando dificuldades financeiras. 

A seca de 1915 e a grande seca de 1887-1889 foram muito parecidas, pelo menos no 

que tange à ação pública. Poucos recursos foram enviados do Rio de Janeiro para 

atender aos l1agelados. Campos de concentração (agora nome oficial) próximos às 

grandes cidades foram montados para atender, mesmo que precariamente, aos retirantes. 

J\ solução de emigração para Amazônia também foi posta em prática. Dessa vez, uma 

parcela mais significativa de nordestinos foi enviada para os estados do sul, 

especialmente para São Paulo, embora este número fosse ínfimo em relação à 

emigração rumo à Amazônia, 
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Com o fim da seca, os retirantes que ainda estavam nos grandes centros nordestinos 

foram enviados de volta ao sertão, sem qualquer ajuda significativa por parte do 

governo para que reconstruíssem sua vida. 

Estima-se muito precariamente, uma vez que não há relatórios como aqueles que 

existiam no Império, que cem mil nordestinos morreram e duzentos e cinqüenta mil 

emigraram. A tragédia só não foi maior pela melhora da malha ferroviária, que trouxe 

palie dos retirantes para os grandes centros, e por não ter ocorrido nenhuma epidemia 

como em I SS7 (VILLA, 20(0). 

2.3) As secas na Era Vargas 

Vargas enfrentou duas grandes Secas durante seu primeiro govemo, a de 1932 e a de 

1942. A resposta do govemo, expressa nas ações emergenciais, foram distintas para 

cada seca, em função do contexto, nacional e intemacional, e de acordo com o pacto 

com as oligarquias locais (NEVES, 2001). 

A Seca de 1932 atingiu todo nordeste. O governo, como nas Secas anteriores, lançou 

mão das conhecidas ações contra o principal efeito da Seca que é a migração de 

retirantes para !,,1fandes cidades nordestinas: os campos de concentração e a emigração 

para a Amazônia. Somente próximo às principais entradas de Fortaleza localizavam-se 

cinco campos de concentração. Na cidade de Crato (CE) encontrava-se o maior deles, 

com sessenta mil retirantes. O envio de sertanejos para a Amazônia, desta vez, [oi muito 

menor, uma vez que a região amargava uma enorme depressão econômica em função do 

declínio do ciclo da borracha. Alguns milhares também foram enviados para o Sul, 
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porém sob forte oposição dos governantes da região que não quenam receber os 

retirantes. 

1\ novidade é que nessa seca outras duas ações governamentais foram empregadas de 

forma efetiva: a criação de frentes de trabalho, a regulação dos preços e o abastecimento 

de produtos de primeira necessidade. Estas tinham como objetivo manter os sertanejos 

em sua terra. As obras se resumiam basicamente à construção de estradas e açudes, 

porém sem planejamento algum. As estradas construídas não foram planejadas de modo 

a dinamizar a economia regional e acabaram se tornando facilitadores da emigração dos 

sertanejos para as capitais nordestinas e Sul do país (VILLA, 2000). Estima-se que, 

aproximadamente, duzentos e quarenta mil pessoas foram empregadas nas obras contra 

as secas. 

Essas duas novas medidas, aliadas a um controle rígido sobre a imprensa, fizeram com 

que o drama da seca não fosse tão exposto quanto nos períodos anteriores. A seca de 

1942 tem a mesma dinâmica das anteriores, o que mudou foi a conjuntura intemacional. 

1\ eminência da entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra propiciava ao govemo o 

espaço para tomada de medidas mais autoritárias, podendo interferir com mais rigor 

sobre o mercado de trabalho e sobre o controle dos preços. Além disso, a emigração 

para Amazônia foi estimulada tanto pelo govemo central, sob o discurso de eliminar os 

vazios demográficos, quanto pela volta da região ao cenário intemacional como 

principal produtora de borracha, visto que a guerra na Ásia afetou sua produção. E é 

claro, os campos de concentração voltaram a funcionar. 
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A diferença entre as ações públicas em relação às Secas de 1932 e 1942 foi que, na 

segunda, o governo central, em função da conjuntura internacional, teve uma maior 

capacidade de intervenção. A diferença entre as ações públicas na Era Vargas em 

relação às anteriores foram: uma maior intervenção do estado em momentos críticos, 

isto é, durante as secas. No entanto, não significa que o estado tenha tomado uma 

atitude efetiva para solucionar pennanentemente os problemas da seca, ou como Neves 

(2001) colocou "O Estado novo, afinal, não era tão novo assim ... ". 

2.4) A lógica das políticas anti-seca no período 1887 - 1945: a solução 
hidráulica 

J\ partir da grande seca de 1887, iniciou-se um período chamado de fase da solução 

hidráulica que perdurou até 1945. Nela havia a convicção de que a construção de 

banagens (açudes) asseguraria o abastecimento de água nos períodos de seca, 

permitindo, assim, a manutenção da atividade econômica, uma tácita comprovação de 

que uma política de obras era o que restava ser feito pelo Nordeste seco (PESSOA e 

CA VALCANTI, 2002). O resultado esperado era o fortalecimento da atividade 

agropecuária, o que reduziria a intensidade das causas que levavam ao aparecimento dos 

flagelados durante uma seca, além da expectativa de que com a água reservada, a 

irrigação se faria quase naturalmente (PESSOA e CAVALCANTI, 2002). A solução se 

tomava mais atraente uma vez que o relevo da região semi-árida propiciava a 

construção de açudes (PESSOA e CAVALCANTI, 2002). 

Dentro dessa perspectiva, o papel do Estado ficava circunscrito à construção de açudes, 

atribuindo-se, aos agentes privados da produção, a tarefa de mobilização da água, então, 

disponível. Isto terminou por provocar resultados abaixo do desejável sobre a atividade 

produtiva, em função da inexistência de uma política de ordenação do uso da água e da 
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falta de orientação técnica. Isto é, não existia uma política de gestão dos recursos 

hídricos que promovesse o uso racional da água. 

Outra característica desse período é a descontinuidade da execução das obras no 

Nordeste. Nos anos em que não havia seca, caía a disponibilidade de fundos da União 

para região, o que resultava em um retardamento no ritmo das obras. Um bom exemplo 

é a construção do açude do Cedro no Ceará, que começou em 1884 e só foi concluído 

em 1906 (CARVALHO, 1988). Além disso, é marcante a falta de planejamento na 

construção desses açudes e outras obras contra as secas na região, o que acabava por 

reduzir bastante sua eficácia. 

2.5) As secas durante o interregno democrático 

Duas secas atingiram o nordeste neste período: uma no período de 1951 até 1953 e outra 

em 1958. A primeira, mais uma vez, foi durante a segunda presidência de Getúlio 

Vargas e essa foi marcada em especial pela reorientação do movimento migratório para 

o Sul do pais. É verdade que os sertanejos em momentos anteriores já tinham utilizado 

essa rota, porém não com tanta intensidade. Esta reorientação se dá basicamente por 

dois motivos: a não atratividade das outras regiões, assim como a melhoria no sistema 

de transportes. Os sertanejos não eram emigrantes bem vindos como destaca Villa 

(p.169,2000): 

"Os jornais cobravam do presidente Vargas imediatas providências para 
conter o êxido, que segundo eles, estava despovoando o Nordeste e gerando 
tensão social no Sul. Temiam também a transmissão de doenças, pois muitos 
são pOltadores de moléstias contagiosas. [ ... ] Rio de Janeiro e São Paulo 
estavam vendo pela primeira vez o triste espetáculo já assistido nas grandes 
cidades do Nordeste desde 1877, só que em escala muito maior" 
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Os velhos instrumentos de combate à Seca foram utilizados, no entanto, a emigração 

para o Sul tornou-se a solução preferencial dos retirantes. "Cada sertanejo assumia para 

si o en1i-entamento da miséria secular: emvez de travar na região um confronto com os 

poderosos, a migração tTansplantou para o Sul a luta de classes" (VILLA, p. 176,2000). 

Em 1958, maIS uma seca atingiu o Nordeste. Enquanto os govemantes trocavam 

acusações sobre as responsabilidades, cerca de dez caminhões paus-de-arara, cada um 

com aproximadamente cem sertanejos saíam de Petrolina, em Pemambuco, em direção 

ao Sul. A melhor descrição para ação do Estado é a paralisia, que se configurava em um 

incentivo à migração para o Sul. 

Em 1956, já no governo JK, é criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN), que apresentou um relatório, assinado por Celso Furtado, em 1959, 

onde explica a problemática da Seca. De acordo com o relatório (GTDN, 1967), uma 

crise na economia capitalista decorre de um colapso da demanda efetiva, e, 

conseqüentemente, sua carga tende a distribuir-se por todo sistema econômico. 

Entretanto, no caso específico da Seca, o impacto se concentra no segmento mais frágil 

do sistema: a agricultura de subsistência, que traz repercussões sociais mais profundas. 

A conclusão do relatório (GTDN, 1967) era de que as políticas govemamentais 

adotadas até então induziam os fazendeiros, em períodos de seca, a liberarem uma 

parcela maior da sua mão-de-obra do que o fariam, caso temessem uma migração 

pel111anente da população. Sendo aSSllTI, as políticas estariam contribuindo para 

sustentar uma fom1a de organização da produção inadequada nas zonas semi-áridas, 

além de agravar a sobrecarga populacional na região. A solução, então proposta, era 
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deslocar o excedente populacional do semi-árido para o Maranhão, deslocando a 

fronteira agrícola do Nordeste. 

2.6) A ditadura e as secas 

Nesse período houve duas secas de grandes proporções: uma em 1970 e outra que foi de 

1979 até 1983. Porém, tudo que foi construído nos anos anteriores foi jogado por telTa: 

o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), a Sudene, DNOCS e o GTDN perderam sua 

autonomia e foram submetidos à lógica militar. Os planos de combate à seca que a 

Sudene, por obrigação legal, tinha de fazer todos os anos, não passavam de planos 

vazios com seus valores apenas atualizados (VILLA, 2000). 

Na seca de 1970, as medidas tomadas foram as mesmas de sempre: frentes de trabalho, 

campos de concentração, tentativas de controle de preços e emigração, mais uma vez 

tendo a Amazônia como rumo preferencial, agora, em função da construção da 

Transamazôni ca. 

Na seca de 1979, mais uma vez não havia nenhum plano emergencial de ajuda aos 

sertanejos. As mesmas medidas utilizadas nas secas anteriores [oram tomadas. Desta 

vez, no entanto, as frentes de trabalho foram utilizadas não só em obras públicas mas 

também em propriedades particulares, o que demonstrava a inexistência de um plano 

emergencial e a falta de um projeto para enfrentar e conviver com as secas. De acordo 

com Villa (p.221, 2000) "os pequenos agricultores e os lavradores sem ten·a reclamaram 

ao ministro (Mário Andreazza), pois não tinham sido favorecidos pela política de obras: 

os primeiros porque não receberam o financiamento esperado e os segundos por serem 
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obrigados a trabalhar nas terras dos poderosos por um salário inferior ao usualmente 

pago". 

2.7) O planejamento sem implementação: a política anti-seca no período 
1946 -1984 

A partir de J 946 a percepção de que era necessário dar mais ênfase ao aproveitamento 

racional dos recursos hídricos da região tomou conta do cenário. Isto implicou a criação 

de novos órgãos relacionados à política anti-seca. Em 1950, foi criada a Comissão do 

Vale do São Francisco (CVSF) que tinha um escopo de atividades bastante amplo, indo 

da regularização do curso de rios até iniciativas de crédito agrícola e empreendimentos 

na área de saúde e educação (PESSOA e CAVALCANTI, 2002). Já em 1952 nasceu o 

BNB com a finalidade de viabilizar o aproveitamento da infra-estrutura social instalada 

na região depois de anos de obras de engenharia (PESSOA e CA VALCANTT, 2002). 

o que efetivamente marca uma mudança de postura em relação à anterior é que a ação 

govemamental passou a se dar de [onna mais planejada e organizada. O marco dessa 

mudança está na constituição do GTDN, durante o govemo JK, onde foi traçada uma 

estratégia de desenvolvimento para região Nordeste. Reflexo dessa estratégia é a 

constituição, em ) 959, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), sendo assim, de acordo com Carvalho (p.227, 1988): 

"no que toca ao semi-árido, a seca não será mais colocada na qualidade de 
carro-chefe dos problemas dessa zona ou como fonte básica de atraso da 
região Nordestina como um todo. Segundo a concepção da SUDENE, que 
reflete a estratégia do GTDN, em seu docun1ento básico, os efeitos da seca 
tenderiam a desaparecer ou serem consideravelmente reduzidos à medida 
que a região se desenvolvesse.[ ... ] o desenvolvimento do Nordeste dependia 
de ações que não se restringissem apenas ao tradicional fomento 
agropecuário, à expansão da infra-estrutill'a (hidráulica e de transpoltes) e à 
indústria de transformação tradicional de produtos vegetais (óleos, fibras e 
alimentos)" 
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Ou seja, o GTDN, via SUDENE, fommla uma estratégia global para o desenvolvimento 

do Nordeste, orientada em grande medida para o fortalecimento da estrutura de 

produção em face da seca (PESSOA e CAVALCANTI, 2002). Os quatro pilares sobre 

os quais a SUDENE pretendia calcar o desenvolvimento do Nordeste eram: (a) criação 

de centros autônomos de expansão da manufatura no Nordeste, via intensificação dos 

investimentos industriais; (b) transfom1ação da economia agrícola da faixa úmida (setor 

açucareiro), para garantir a oferta de alimentos nos centros urbanos; ( c) transfom1ação 

da economia da zona semi-árida, para tomá-la mais resistente à seca; (d) deslocamento 

da lfonteira agrícola do Nordeste pela incorporação de tenas úmidas do Maranhão 

(PESSOA e C A V ALCANTI, 2002). O que coaduna com a percepção que o GTDN 

tinha da problemática da seca. 

Entre os planos e sua implementação havia uma enom1e distância. Era esperado que a 

SUDENE coordenasse a ação de nada menos de 104 órgãos públicos, estaduais e 

federais que atuavam na região do semi-árido, em 1958. No entanto, a sua função de 

coordenadora, fragmentava-se na fase operativa visto a enom1e resistência de órgãos 

públicos e de agentes privados às ações previstas no planejamento, o que salientava a 

deficiência no aparelhamento destes últimos (PESSOA e CAVALCANTI, 2002). Além 

disso, por razões relacionadas ao sistema socioeconômico não se punham em prática as 

medidas recomendas pelo GTDN. Em grande medida isso acontecia por fàlta de apoio 

político. Celso Furtado que foi superintendente da SUDENE por três governos afirmou 

que o Nordeste nunca foi prioridade para nenhum desses governos (TA VARAES et aI., 

I 998). 
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Na verdade, as medidas propostas pela SUDENE, que se destinavam ao semi-árido, 

eram incompatíveis com os interesses das classes conservadoras dominantes, que 

assentavam seu domínio, político e econômico, ao nivel local, na exploração de 

atividades agrícolas e pecuárias de baixíssima produtividade (CARVALHO, 1988). Em 

função disso, a estratégia de atuação do órgão, de acordo com Carvalho (p.23l, 1988), 

era: "Derivam-se daí as circunstâncias de a SUDENE trabalhar procurando linhas de 

menor resistência. Atuando de forma a não ter de enfrentar diretamente os interesses 

conservadores mais fOlies." Conseqüentemente, não se ia fundo no problema, na medida 

em que não se propunham ações fortes de reestruturação fundiária, na Zona da Mata e 

no semi-árido e nem se deixava de estimular a irrigação, mesmo que restritivamente. 

É verdade, também, que a SUDENE obteve êxitos, principalmente no que tange a 

industJialização da região, que de fato houve. O que fica claro é que tudo aquilo que não 

promovia mudanças na estrutura de poder regional teve fácil implementação. A seca de 

1970 repetiu de f0TI11a monótona o flagelo tão conhecido, revelando que a fragilidade da 

região continuava, haja vista, a manutenção da estrutura produtiva do semi-árido, isto é, 

o fracasso do GTDN. 

Os govemos militares não alteraram muito o processo de planejamento sem execução. 

Criaram novos planos, como o Plano de Integração Nacional (PIN), e 

POLONORDESTE, mas no fim não modificaram a estrutura produtiva nordestina. 

2.8) A volta à democracia 

Três secas atingiram o Nordeste neste período: a de 1987, a de 1990/93 e a de 1998/99. 

A seca de 1987 foi uma seca verde onde, apesar do intenso verde da vegetação da 
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caatinga, houve uma enonne perda de produção, resultando em desemprego em massa. 

Nos três casos, as mesmas ações públicas de sempre foram utilizadas. 

A seca de 1998 foi considerada a pior deste século. Sua intensidade foi resultado do EI 

Ninho, fenômeno climático que provoca o aquecimento das águas do Pacífico Oriental. 

As medidas para seu combate foram as mesmas usadas há pelo menos um século, no 

entanto, ela trouxe um desdobramento importante, o planejamento efetivo do Projeto de 

Transposição de Águas do Rio São Francisco - PISF , publicado em 2000. Mais 

importante que o próprio projeto é o seu contínuo debate como mostra a Figura 2, o que 

demonstra sua efetiva entrada na agenda política. 

Figura 2- Número de Matérias que citam o PT ARF no jomal O Globo 
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Além disso, algumas políticas públicas visando a mitigação dos efeitos das secas foram 

adotadas, como o Programa de Construção de Cisternas (PCC) que tem como objetivo a 

captação de água da chuva por meio de cistemas de placas de cimento garantindo, 
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assim, que famílias carentes tenham acesso à água potável. De 2003 até 2005 foram 

construídas 117.293 cisternas em todo o semi-árido (TCU, 2006). 

Além do PCC, outro programa adotado é o Proágua Semi-Árido que está em fase de 

implementação. Este programa tem dois objetivos distintos, um é o fortalecimento 

institucional dos setores de recursos hídricos da União, dos Estados do Nordeste e do 

Estado de Minas Gerais, bem como a promoção de um enfoque integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos orientado para o equilibrio entre a ofelia e a 

demanda por água potável (ANA, 2005). Outro é o financiamento de obras de infra

estrutura hidráulica de interesse local, voltadas para a amlazenagem e distribuição de 

água por atacado para as comunidades com problemas pemlanentes de suprimento 

(ANA, 2005). 

Neste período, além desses programas, outros também foram e estão sendo 

implementados tendo em vista a mitigação dos efeitos da seca. No entanto, foram 

políticas com objetivos diversos que em grande medida possibilitaram o surgimento 

desses projetos que estão sendo executados no Semi-Árido como a Lei 9.433/97 que 

criou a Agência Nacional de Águas (ANA). A volta a democracia é um período 

marcado por grandes mudanças institucionais e que por força da seca de 1998 colocou a 

questão das secas na agenda, mas que até agora não transfonnou de fomla efetiva a 

situação do semi-árido. 

2.9) Abandono da questão das secas e assistencialismo 

As décadas de 1980 e 1990 marcaram uma mudança drástica nos rumos das politicas 

govemamentais, que passaram de um estado desenvolvimentista para um neoliberal. Os 
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grandes planejamentos feitos nas décadas de 1960 e 1970 são postos de lado para que a 

esperada eficiência na alocação de recursos, que o mercado produziria, florescesse. O 

principal foco da política de Estado nessas duas últimas décadas foi o combate à 

inflação e a busca pela estabilidade econômica. A situação do Nordeste, em especial do 

semi-árido, que sempre fora secundária, tomou-se ainda menos importante, visto que a 

alocação de recursos deveria ser ditada pelo mercado e que o Estado deveria intervir 

minimamente no domínio econômico. 

De acordo com Gomes (p.1 05, 2001), "enquanto no Sertão houver uma econ01111a 

agropecuária de tecnologia rudimentar continuarão a existir os espetáculos periódicos da 

miséria aguda, com suas seqüelas obrigatórias". Sendo assim, cabe perguntar se a tal 

estrutura de produção construída ao longo dos séculos não é uma falha de mercado, uma 

vez que ela reproduz uma fom1a absolutamente ineficiente de produção, com severas 

conseqüências sociais. Aparentemente, o Estado brasileiro, nas últimas décadas, não 

considerou a situação do semi-árido uma falha de mercado já que não houve nenhum 

esforço significativo para alterar a situação dessa região. 

No entanto, a situação no sertão mudou e muito. Infelizmente, não para melhor. Com a 

volta à democracia, desabrochou no semi-árido aquilo que Gomes (2001) chama de 

"economia sem produção". Este é o caso onde identidade renda e produto diferem. 

Tomando a situação do semi-árido, tem-se que a renda é muito maior do que o produto. 

Isto significa que a população dessa região está apropriando renda que não é produzida 

nela. Atualmente são quatro os principais agentes constitutivos dessa economia: os 

aposentados, os funcionários públicos, as prefeituras - estes três considerados por 

Gomes (2001) - e, ainda, todos aqueles que recebem o beneficio do programa Bolsa-
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Família. O que é interessante observar, dado o escopo deste trabalho, é que esses 

agentes surgem de políticas diversas, de diversas esferas de governo, que não tinham 

como foco o semi-árido Nordestino e que, no entanto, se combinaram criando o 

fenômeno da economia sem produção na região. 

Util izando como inspiração o trabalho de Gomes (200 I) especular-se-á sobre o tamanho 

dessa "economia sem produção". É importante saber seu tamanho pois assim será 

possí vel avaliá-la como uma alternativa de política pública, visto que ela é sustentada 

via transferência de renda de outras regiões. Não é objeto deste trabalho medir com 

precisão esse valor, no entanto, cautela é essencial, sendo assim, aqui será utilizado uma 

subestimação desse valor. 

Gomes (2001) utilizou em seu cálculo duas variáveis para medir o tamanho da 

econom la sem produçã03
, o valor dos beneficios pagos aos aposentados e a massa 

salarial paga aos funcionários públicos da região. Aqui, será utilizado apenas aquilo que 

estritamente constitui a economia sem produção, isto é, as transferências de renda sem 

qualquer contrapartida em prestação de serviços produtivos, por dois motivos, o 

primeiro, já dito, a cautela, e o segundo, para não entrar numa discussão que não 

interessa ao trabalho. Assim, serão utilizados apenas os beneficios pagos aos 

aposentados e às transferências de renda do programa Bolsa Família. 

A Constituição de 1988, universalizou as regras da seguridade social, o que acarretou 

em um aumento significativo no número de beneficiários. A efetiva implementação 

.1 A rigor o termo só se refere aqueles que são pagos sem a exigência de qualquer contrapattida de 
prestação de serviços produtivos, como lembra o autor, portanto só se enquadrando nessa categoria os 
aposentados. No entanto, o autor em seu cálculo também considera os funcionários públicos municipais 
por considerar sua produção nula (GOM ES, p. J 50, 200 J ). 
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desta regra, ocorreu apenas na primeira metade da década. de 1990. A Tabela I mostra 

como este aumento impactou nos gastos com benefícios, que, nesse período, passaram 

de 4,2% do PIB para 6,1 % (GIAMBIAGI et aI., 2004). O Semi-Árido abocanhou grande 

parte deste aumento no número de benefícios, uma vez que este se deu, principalmente, 

via aposentadorias rurais. Isso, por um motivo muito simples: a relação entre população 

rural do Semi-Árido e a população rural do Brasil (XXX 1991) é maior do que a relação 

entre a população total do Semi-Árido e a população total do Brasil (XXX 1991). Entre 

1992 e 1994, a quantidade de aposentadorias rurais pagas pelo INSS dobrou, sendo que, 

aproximadamente, metade destes beneficiários reside no Nordeste e, destes, a maioria 

está no Nordeste da Seca4 (GOMES, 2001). 

Tabela 1 - Despesas com Beneficios do Governo Central 

Período % do PlB 

1988 - 1990 4,2% 
1991 - 1995 6,1% 
1996 - 2000 7,9% 
2001 - 2004 9,2% 

Fonte: Giabiagi et ai (2004) 

Uma das causas para o contínuo aumento do gasto com beneficios, que é mostrado na 

Tabela I, é o efeito do salário-mínimo (SM), visto sua importância relativa no gasto 

total com benefícios. Em dezembro de 2005 nada menos que 50,96% dos beneficiários 

receberam até um SM, o que correspondeu a 28,52% do gasto total. Se elevarnlOs a 

amostra para os beneficiários que recebem até dois salários, o número de beneficiários 

passa para 75,24% do total e o gasto para 48,21 % do total :::\Yf'S, ;:'Uf::':':' O SM teve 

uma valorização real de 1995 a 2005, próxima a 100% o que explica parte desta 

segunda onda de aumento no gasto com benefícios. 

I () Nordeste da Seca é uma região formada 1122 municípios do Nordeste (o que exclui os mW1icípios de 
Minas Gcrais e Espírito Santo) diagnosticados em situação crítica na seca de 1998, e nos quais foram 
abcltas frentes de trabalho pela SUDENE. 
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Por ter recebido um grande aumento no número de aposentadorias rurais é de se esperar 

que os beneficiários do Semi-Árido tenham, em sua esmagadora maioria, benefIcios de 

até 2 SM. Além disso, de acordo com a Tabela 2, os beneficiários urbanos do Semi-

Árido tiveram um aumento, no valor médio dos benefícios, maior do que o resto do 

Pais: 15% contra apenas 9%. Note que em 2005, o valor do beneficio médio urbano no 

Brasil foi de R$ 596 contra R$ 479 no Semi-Árido. No mesmo período, o valor do 

beneficio médio rural, tanto no Brasil quanto no Semi-Árido, teve o mesmo aumento. 

Além disso, em 2005, ambos tinham praticamente o mesmo valor R$ 310, para o Brasil, 

contra R$ 308 para o Semi-árido. Portanto, a hipótese de que grande patie dos 

beneficios urbanos do Semi-Árido esteja atrelada ao SM é bastante factível. 

TABELA 2 - Beneficios pagos no Semí Árido 

Número de beneficiários Gasto com beneficios (em Valor médio 
(em mil) R$ milhões) mensal do beneficio 

Total Urbana Rural Total Urbana RW'al Urbana Rural 

1999 2.756 872 1.885 9.683 4.359 5.325 417 235 
2000 2.874 907 1.967 10.237 4.538 5.699 417 241 
2001 2.937 926 2.011 11.444 4.919 6.525 443 270 
2002 3.077 978 2.099 12.261 5.263 6.998 448 278 
2003 3.164 1.012 2.152 13.024 5.606 7.418 462 287 
2004 3.291 1.086 2.206 13.972 6.144 7.827 472 296 
2005 3.374 1.121 2.253 14.766 6.439 8.327 479 308 

Variação 1999 -
22% 29% 20% 52% 48% 56% 15% 31% 

2005 Semi-Árido 
Variação 1999 -

27% 
2005 Brasil 

32% 17% 48% 47% 52% 9% 30% 

Fonte: Smtese 
OBS I: Os valores foram ajustados ao ano base de 2005, utilizando como inflator o IPCA 
OBS 2: Os valores encontrados para o Semi-Árido foram calculados levando em conta a 
composição da população de cada município em relação aos valores dos beneficios pagos por 
Estado 

A universalização das regras da seguridade social somada aos aumentos reais do SM 

foram dois instrumentos importantes dentro de uma política que visava à transferência 

de renda e que foram especialmente relevantes para o Semi-Árido. Isto porque a região 
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teve ganhos relativos maiores, tanto no valor quanto na quantidade dos benel1cios, em 

relação ao resto país. Some-se a isso o fato de que os beneficiários que estão na área 

rural do Semi-Árido pouco ou nada pagaram de contribuição. Para essas pessoas que, 

em sua maioria, estão nas faixas de renda menos favorecidas, os beneficios da 

Previdência são transferências diretas de renda (SANDI e HERINGER, 200 I). 

De acordo com Sandi e Heringer (2001), em média, cada benefício pago pela 

Previdência atinge 3,5 pessoas o que significa que, em 2005, esta alcançou, em relação à 

população do Semi-Árido, cerca de 11,8 milhões de habitantes. Ou seja, 

aproximadamente 48% dessa população é atingida, o que fica acima da média nacional, 

que é de 40(%, tomando como base o ano 2000. O outro fator constituinte da economia 

sem produção é o programa Bolsa Família. De acordo com o MDS "o Programa Bolsa 

Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades 

que beneficia famílias pobres (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e 

extremamente pobres (com renda mensal por pessoal de até R$ 60,00)." (BRASIL, 

2006a). Lançado em 2003, o PBF é, na verdade, a reunião de outros quatro programas 

federais de transferência de renda, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás 

e o Cartão Alimentação. Desses, o mais antigo é o Bolsa Escola lançado pelo governo 

federal em 2001. Sendo assim, neste trabalho, esses programas serão tratados no seu 

conjunto pois seu resultado é exatamente o mesmo e pode-se, também, trabalhar com 

uma base dedados mais longa, 200 I à 2005. 

o Semi-Árido tem aproximadamente 12% do total da população brasileira, no entanto, 

C01110 mostra a Tabela 3 ele tem em média 26% dos beneficiários dos programas de 

transferência de renda e absorve em média 30% dos recursos para esses programas. Isso 
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mostra não apenas a miséria da região mas também que ela é uma grande receptora de 

recursos dessa política. 

Tabela 3 - Tranferências diretas de renda Brasil X Semi-Árido 

Relação entre 
Ano Semi-Árido Semi-Árido c BRASIL 

Brasil (%} 
Número de famílias beneficiadas 1.268.892 26% 4.793.983 

2001 Valor total das tranferências (R$) 177.464.039 31% 571.393.231 
Valor médio mensal do beneficio (R$~ 12 117% 10 

Número de famílias beneficiadas 2.795.344 32% 8.872.297 
2002 Valor total das tranferências (R$) 735.102.727 28% 2.671.293.080 

Valor médio mensal do beneficio (R$) 22 87% 25 
Número de famílias beneficiadas 1.895.858 27% 7.130.634 

2001 Valor total das tranfcrências (R$) 904.873.580 30% 2.998.484.292 
Valor médio mensal do beneficio !R$) 40 114% 35 

Número de famílias beneficiadas 1.923.577 26% 7.300.924 
2004 Valor total das tranferências (R$) 1.3 I 6.403.378 32% 4.097.700.045 

Valor médio mensal do beneficio ~R$) 57 122% 47 
Número de famílias beneficiadas 2.309.726 26% 8.790.281 

2005 Valor total das tranferências (R$) 1.665.833.496 29% 5.697.583.493 
Valor médio mensal do beneficio (R$) 60 111% 54 

Fonte: MDS 
OBS I: Os valores foram ajustados ao ano base de 2005, utilizando como inflator o IrCA 

o Semi-Árido tem aproximadamente 12% do total da população brasileira, no entanto, 

como mostra a Tabela 3 ele tem em média 26% dos beneficiários dos programas de 

transferência de renda e absorve em média 30% dos recursos para esses programas. Isso 

mostra nào apenas a miséria da região mas também que ela é uma grande receptora de 

recursos dessa política . 

.. 



Gráfico I - Estimativa do tamanho da economia sem produção no Semi-Árido 
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Fonte: MDS e Síntese 
OSS I: Os valores foram ajustados ao ano base de 2005, utilizando como inflator o I PCA 

Sem dúvida essas políticas surtiram efeito em relação ao alívio da pobreza. A primeira, 

a universalização da seguridade social tem como parâmetro de sucesso os seguintes 

dados: fllmílias pobres, em 2004, com pelo menos um idoso são 5,9% e extremamente 

pobres com pelo menos um idoso são 2,5%5 (PAES DE BARROS et aI, 2006). A 

segunda, as transferências diretas de renda, mesmo que com um volume muito menor de 

recursos do que a primeira, vide Gráfico I, conseguem ser muito mais eficientes na 

redução tanto da pobreza quanto da pobreza extrema (PAES DE BARROS et aI, 2006). 

É de se esperar que o efeito conjunto dessas políticas no Semi-Árido seja de um 

significante alívio na pobreza visto que a região foi relativamente mais beneficiada do 

que as outras regiões do Brasil e que a soma dessas políticas deve ter abrangido grande 

parte da população miserável do Semi-Árido. Portanto, pode-se agora questionar a 

:\ O autor toma como linha de extrema pobreza, famílias com renda per capta mensal de até R$ 77 
mensais e linha de pobreza famílias com renda per capta mensal de até R$ 154. 
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viabilidade dessa grande política de transferência de renda como alternativa de política 

pública. 

De acordo com Paes de Barros (p.2, 2005) existem dois tipos de política social: 

"um assistencialista, compensatório, no qual os pobres são selecionados e 
temos a transferência de renda. [ ... ] Claro isso alivia a pobreza e, aliviando a 
pobreza, temos a possibilidade de satisfazer as necessidades básicas. O 
segundo caminho é mais estrutural: são gerados vários serviços .. saúde e 
educação -- e, com isso, damos a opOttunidade para as pessoas adquirirem 
capacidade. Caso elas adquirissem capacidade, elas usariam para terem as 
suas necessidades básicas atendidas." 

No entanto, o mesmo autor lembra que mesmo tendo capacidade nem sempre é possível 

satisfazer suas necessidades básicas, sendo assim, surge uma terceira linha de política 

social que "consiste não só em dar oportunidade para as pessoas adquirirem capacidade, 

mas também garantir a elas oportunidades para utilizarem a capacidade adquirida." 

(PAES DE BARROS, p.2, 2005). 

Essa !"Tfande política de transferência de renda que vem sendo praticada no Brasil é 

exclusivamente assistencialista. Seu efeito no sertão é unicamente tomar seus 

miseráveis menos miseráveis. Como esta é a principal política pública para a região, 

(mesmo não sendo uma política regional) não estranhamente, no Semi-Árido, acabou se 

constituindo em uma "economia sem produção". Mesmo que o programa Bolsa-Família 

tenha condicionalidades, quando estas não são cumpridas, nada é feito, colocando o 

programa não como um incentivador de criação de capacidades e sim como puramente 

assistencialis1a. 

Invalidar políticas de transferência de renda não é o caso, até porque o problema de 

miséria e fome é urgente e medidas desse tipo são necessárias. O problema é que esta é 
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a única política que tem sido efetivamente feita para combater o efeito das secas. 

Conseqüentemente, o que se observa é que a população dessa região se toma cada vez 

mais dependente das transferências de renda, e estas durarão até quando? Portanto, a 

miséria no semi-árido só é aliviada e não combatida, logo a tendência é que o quadro de 

pobreza na região perdure. 

2.10) Análise da problemática das secas 

Uma vez observadas as respostas que o Estado deu à problemática da seca, o que se 

pretende é classificar como o problema, que tanto aflige o Nordeste, foi definido pelo 

Estado em cada momento. Foram separados três momentos marcantes na forma como o 

Estado combateu as secas: o primeiro foi o item 3.4 (A lógica das políticas anti-seca no 

período 1887 - 1945: a solução hidráulica); o segundo o item 3.7 (O planejamento sem 

implementação: a política anti-seca no período 1946 -- 1984); e o último o item 3_9 

(Abandono da questão das secas e assistencialismo)_ 

A ação do Estado em cada um desses momentos reflete a fomla como o problema foi 

definido. No entanto, é importante ressaltar que as secas do Nordeste sempre foram uma 

questão secundária e que só ganhavam atenção do Estado em momentos de crise, isto é, 

quando hordas de miseráveis saíam do sertão em busca de sobrevivência. No primeiro 

momento, o problema era quase que exclusivamente regional: o govemo central quase 

não intervinha e quando o fazia era de fonna bastante tímida_ Uma das razões disso era 

que a migração de flagelados atingia apenas às grandes cidades nordestinas e não ao sul 

do país, onde se encontrava a capitaL O Estado percebia o problema apenas como sendo 

de infra-estrutura, isto é, a região, para suportar a seca, deveria ter capacidade de 
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armazenagem de água e uma malha de estradas que permitisse a melhoria dos 

transportes de gente e de mercadoria. 

No segundo momento, o problema, de acordo com o GTDN, não era a seca em si, e 

muito menos a falta de infra-estrutura, mas a f0TI11a como a produção se organizava. 

Apesar dessa compreensão do problema, ela ficava restrita à parte do Govemo. 

Conseqüentemente, as ações para mudança dessa estrutura produtiva foram muito 

1ímidas, na medida em que havia resistência dentro do próprio aparelho estatal para 

implementação de politicas com esse objetivo. No entanto, o que aconteceu no Nordeste 

foi um grande impulso da sua indústria, principalmente na região litorânea, numa 

tentativa de articular a região com o Sul do país. Além disso, a articulação não se deu só 

pela via da industrialização, mas também pela absorção de emigrantes nordestinos pelo 

Sul do país, mesmo que isso não tivesse sido planejado. Portanto, se a ação 

govemamental for observada como forma de busca da definição do problema pode-se 

dizer que, neste momento, ele foi definido como um problema de articulação regional. 

No terceiro e último momento, o que se vê é o abandono da questão das secas uma vez 

que ela deixa de ser um problema ou pelo menos um problema menos grave por dois 

motivos: primeiro as políticas assistencialistas reduziram os impactos sobre a população 

que sofre com a seca e, segundo, nos momentos de seca as ações emergenciais acabam 

aumentando a renda dos sertanej os como mostrou Gomes (2001). 
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o que fica latente nas três percepções do problema sob o olhar do Estado é a 

"redundância" do sertanejo, assim como Bauman (2005) a definé. Conseqüentemente 

as soluções para o problema de se livrar do refugo são aquelas que ele apresenta como 

as adequadas para cada época. No início, as soluções foram globais para problemas 

locais, transpondo para a situação do sertão tem-se que toda vez que uma seca atingia o 

Semi-Árido o que se tàzia com o retirante era ou extraditá-lo para Amazônia ou prendê-

lo em campos de concentração e remetê-lo de volta à sua terra quando a seca acabasse. 

Em outras palavras, enquanto houvesse algum lugar para onde enviar esse refugo isto 

era leito. 

Atualmente o mundo ficou pequeno, não há para onde enviar esse refugo, sendo assim, 

o que há, hoje, são soluções locais para problemas globais, isto é, para que as cidades do 

Sul do país não sejam mais continuamente invadidas por hordas de retirantes, o que se 

fàz é pagar a eles o mínimo suficiente para que fiquem na sua terra. 

As duas soluções para lidar com o refugo não passam em nenhum momento pela 

inclusão dessas pessoas, isto é, transfoD11á-las em cidadãos de primeira categoria. Em 

outras palavras isso significa fazer uma política social que ao mesmo tempo dê 

capacidades a essas pessoas e lhes dê oportunidades de exercerem plenamente as 

capacidades adquiridas. Este tipo de política no Semi-Árido se traduziria em uma 

política de desenvolvimento econômico da região, aliado a políticas sociais que dêem 

capacidade aos sertanejos para aproveitarem plenamente o desenvolvimento, 

satisfazendo suas necessidades básicas e lhes dando, assim, autonomia. 

(, Dç acordo com o autor ser redundante significa ser extranumerário, desnecessário, isto é, nas palavras 
do autor "os outros podem passar muito bem, e até melhor, sem você" o que significa que o redundante é 
um "'rçfugo". 
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Este tópico apresentou as políticas públicas anteriores ao POSA. Na próxima seção o 

POSA é apresentado de forma breve ressaltando os pontos que são fundamentais para 

este trabalho. Nela o objetivo (i) é alcançado, isto é, mostra-se que o POSA marca uma 

ruptura em relação às soluções dadas até então para os problemas da região Semi-Árida. 

Além disso na próxima seção as bases para alcançar o objetivo (ii), apresentação 

interconexão entre o POSA e o PISF, são lançadas. 
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3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO: Breve descrição 

A Seca, atualmente, está enquadrada como uma questão local. Observando-a dessa 

f0n11a, a região do Semi-Árido toma-se o objeto prioritário de análise do fenômeno. 

Este novo olhar em relação à Seca tem sua gênese na atual revalorização da dimensão 

regional/local como promotora do desenvolvimento sustentável. Políticas de 

desenvolvimento regional não são nenhuma novidade, seu objetivo prioritário é a 

mudança das condições sócio-econômicas de regiões de uma nação. A estratégia central 

deste tipo de política se baseava no uso de forças exógenas (efeitos propulsores), que 

fossem capazes de ativar o processo de "causação circular cumulativa"?, para 

propiciarem o inicio de um ciclo virtuoso da economia local. Por meio de grandes 

investimentos em infra-estrutura e/ou atração de grandes unidades de produção para 

uma detenllinada região, esperava-se disparar o inicio de um processo de crescimento 

econômico na região/local. 

Este tipo de abordagem foi muitas vezes utilizada no Brasil, principalmente entre as 

décadas de J 940 e 1970. No entanto, não raro, o efeito foi muito aquém do esperado. A 

própria região do Semi-Árido foi palco de diversas experiências deste tipo, com 

resultados bastante pílios. Na atual releitura das políticas de desenvolvimento regional o 

que se prega é conciliar as forças exógenas e endógenas do sistema regional como 

forma de desencadear o processo de desenvolvimento. 

7 Idéia proposta por Myrdal (1960) onde wna constelação circular de forças, que tendem a agir c reagir 
interdependetemente , de SOlte a manter Wl1 país pobre em estado de pobreza e vice versa. Tal como o 
exemplo proposto pelo autor: "Assim, um homem pobre talvez não tenha o bastante para comer; sendo 
subnutrido, sua saúde será fraca; sendo fraco,sua capacidade de trabalho será baixa, o que significa que 
será pobre, o que, por sua vez, implica dizer que não terá o suficiente para comer; e assim por diante." 
(MYRDAL,p.27,1960) 
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, 

o reconhecimento por parte do Estado brasileiro desta nova forma de enxergar o 

desenvolvimento regional está descrita no Plano Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR): 

"O sentido maior de uma PNDR é, pOltanto, duplo: de um lado, sustentar 
uma trajetória de reversão das desigualdades regionais que, à exceção de 
curtos períodos históricos, não param de se ampliar no Brasil; de outro 
explorar, com afinco, os potenciais endógenos da magnificamente diversa 
base regional de desenvolvimento, em confornúdade com os fundamentos 
sociais atuais de uma produção mais diversa e sofisticada, mas portadora de 
valores sociais regionalmente constituídos" (BRASIL,2005b,p.] I) 

o objetivo principal da PNDR é: "reduzir as profundas desigualdades de níveis de vida 

e de op011unidades de desenvolvimento entre unidades territoriais ou regionais do país." 

(BRASIL,2005b, p.1I). Portanto, o que esta política assume é que a làlta de 

desenvolvimento deve ser encarada como um problema regional/local pois: "Áreas 

excluídas pelo mercado [ ... ] tendem a permanecer à margem dos fluxos econômicos 

principais e, assim, apresentar menores níveis de renda e bem-estar, o que tem1ina por 

instigar o esvaziamento populacional e fluxos emigratórios para áreas mais dinâmicas 

ou de maior patrimônio produtivo instalado" (BRASIL,2005b,p.7). Tal descrição se 

encaixa perfeitamente no Semi-Álido nordestino. 

Tanto é que, em seu diagnóstico, o PNDR destaca o Semi-Árido NordestinoR como uma 

área "estrategicamente importante para o desenvolvimento e a integração nacional" 

porque é uma sub-região "tradicionalmente com precárias condições de vida e de baixa 

atividade econômica" (BRASIL,2005b,p.35). O principal desdobramento deste 

diagnóstico sobre o Semi-Árido foi que ao construir o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (PDNE) optou-se por tratá-lo 

X Em 2005, foi definida a nova delimitação do Semi-Árido Nordestino que se baseou em três parâmetros: 
(i) precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; (ii) índice de aridez de até 0,5 
calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, no período 
entre 1961 e 1990; e (iii) risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990 
(BRAS! L,2005a,p.3). 
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"di ferenciadamente" (BRASIL, 2006). Este tratamento diferenciado se traduziu no 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido (POSA) que "coloca

se [ ... ] como elo indispensável de uma cadeia programática que nasce na Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional-PNDR e caminha em direção às comunidades 

locais do Semi-Árido, como desdobramento estratégico do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste-PDNE" (BRASIL,2005d). Isto é, o POSA é, 

portanto, um instrumento de suporte à PNOR que deve traduzir os objetivos desta 

última para realidade do Semi-Árido. 

Sendo o PDSA um subproduto da PNDR não é de se estranhar seu objetivo geral: "o 

crescimento econômico regional sustentável com inclusão social e redução das 

desigualdades entre o Nordeste Semi-Árido e o restante do País" (BRASIL, 2005d). Isto 

significa que o PDSA não tem um objetivo próprio mas, sim, um atrelado a lógica do 

PNDR. O POSA se assume como um Plano de estratégias que articula espacial e 

temporalmente ações derivadas de distintos projetos e programas destinados ao Semi

Árido tendo em vista gerar sinergia entre eles. O que se pretende com isso é criar focos 

de desenvolvimento que sejam "capazes de desencadear efeitos e impactos capazes de 

se difundir por toda a região" (BRASIL, 2005d). 

Nesse ponto uma pergunta emerge naturalmente: qual a diferença entre o POSA e as 

soluções propostas pelo GTON? A primeira é em relação a percepção que o GTDN 

tinha de que ao se conectar ao resto do país, a região Nordeste, se contaminaria com o 

dinamismo econômico das outras regiões e assim encontraria o desenvolvimento (fonte 

exógena de desenvolvimento). O POSA, seguindo as orientações da PNDR, aposta no 

desenvolvimento da região a partir de seus potenciais e assim criar as conexões com as 
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outras regiões do país e do mundo (fonte endógena de desenvolvimento). A segunda diz 

respei10 a opção, do GTDN, por reorganizar internamente a região, isto é, reorientar a 

mão-de-obra (população) para áreas de maior vazio demográfico como o oeste baiano e 

sul do Maranhão, onde poderiam, em tese, fixar um contingente maior no campo. O 

PDSA por sua vez busca integrar os espaços diferenciados internos de maneira que eles 

se articulem uns com os outros de forma que a base espacial regionalizada facilite e 

estimule a formação e a consolidação de fluxos comerciais, demográficos e de serviços 

internamente (BRASIL, 2005d). Ou como o próprio POSA coloca: 

".lá se disse que o Semi-Árido é wn "arquipélago", por expressar isolamento 
e falta de eomW1ieação. A estratégia de articulação interna não pretende 
eliminar a figura do "arquipélago" pela ocupação plena do território. A idéia 
é fOltaleeer as "ilhas", e, igualmente a comunicação entre elas, o que 

combate a idéia do isolamento" (BRASIL, 2005d) 

Essa articulação interna será alcançada por meio de redes de articulação do espaço que 

se materializam em redes de cidades e redes de infra-estrutura, por exemplo, redes de 

transportes, comunicações e de infra-estrutura hídrica. A questão da infra-estrutura 

hídrica deve receber especial atenção pois das oito apostas9 do POSA, ao menos quatro 

se relacionam com ela. Entre elas está a Integração de Bacias Hidrográficas que deriva 

do reconhecimento que o déficit hídrico crônico de porções signilicativas da Área 

Geoestratégica do Sel1ão Norte (em rosa na FIGURA- 3) é um fator que limita seu 

desenvolvimento. 

lJ Às apostas são definidas no POSA como: "ações inovadoras ou associadas a empreendimentos de 
grande pOltc de iniciativa federal, estadual, mW1icipal ou da sociedade civil -, territorialmente 
identificadas com o Semi-Árido. Neste último caso, elas assumem papel (re)estrutmante do espaço)" 
(BRASIL,200Sd) 
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Figura 3 - Áreas Geoestratégicas do PDSA 

Fonte: Brasil (2005d) 

o PISF é a materialização dessa aposta. Ao reverter o déficit hídrico na região 

beneficiada espera-se simultaneamente estimular as atividades econômicas ligadas ao 

agronegócio da irrigação e responder às necessidades sociais decorrentes do uso da 

água. Ou seja, o PISF vem como uma resposta do PDSA para uma necessidade 

específica de uma sub-região do semi-árido que só pode ser satisfeita pela integração 

entre esta região e outra que dispõe de um rio perene, o São Francisco. Sendo assim, 

uma parte do objetivo (ii) está respondida: há uma conexão entre o PDSA e o PISF, isto 

é, para o PDSA o PISF é uma peça fundamental para o desenvolvimento de uma das 

áreas do Semi-Árido pois tem seu desenvolvimento limitado pela falta de recursos 

hídricos. No capítulo cinco, com o PISF devidamente apresentado, o objetivo (ii) é 

completamente respondido pois ali é verificado como os elementos constituintes do 

PISF se coadunam com os objetivos do PDSA. 
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Para finalizar este capítulo o objetivo (i) é apresentado, isto é, aqui argumenta-se que o 

PDSA é um rompimento com as políticas adotadas anteriormente em relação às Secas. 

As políticas anteriores ao PDSA tratavam apenas de realocar os sertanejos durante os 

períodos de seca ou de criar condições mínimas para que eles não deixassem a região 

em busca de melhores oportunidades, de fonna que eles não se tomassem um estorvo 

para o resto da sociedade. Em nenhum momento estas políticas buscaram de f o 1111 a 

efetiva olhar para região e buscar soluções que pudessem faze-la se desenvolver e criar 

autonomia. É nesse ponto que o PDSA rompe com a lógica das políticas anteriores, pois 

ele busca é criar condições para o desenvolvimento da região utilizando os potenciais 

locais. Isto, por fim, implicaria gerar aumento da capacidade
10 

dos sertanejos 

transf01111ando-os em cidadãos de primeira categoria. 

10 O conceito de capacidade [capabilities] foi desenvolvido por Amartya Sen (1999) como a possibilidade 
das pessoas levarem o tipo de vida que valorizam. Uma sociedade reflete seu desenvolvimento pela 
capacidade dos seus indivíduos. A escolha do aumento da capacidade dos indivíduos como reflexo do 
desenvolvimento do Semi-Árido se deu por este trabalho adotar o conceito de desenvolvimento 
formulado por Sen (1999). 
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4. RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção, o que se pretende demonstrar é a importância dos recursos hídricos como 

elemento estruturante do desenvolvimento. Além disso, serão apresentados os pilares 

sob os quais uma política de recursos hídricos deve se fundar. Para finalizar será exibida 

a atual situação dos recursos hidricos no Semi-Árido. Esta seção é fundamental, pois 

fomecerá elementos para que se questione a fonna como o PIS F foi construído e se ele 

coaduna com os objetivos da POSA. 

4.1) Água: um dos determinantes do desenvolvimento 

É consenso que o aumento do acesso a água e esgoto, assim como a melhoria na gestão 

dos recursos hídricos são alguns dos determinantes do desenvolvimento econômico. Há 

uma relação causal entre aumento do acesso à água e maiores níveis de renda. Ao se 

comparar países pobres, com a renda per capta idêntica, constata-se que os que fizeram 

investimentos na melhoria (qualitativa e quantitativa) dos seus sistemas de água e 

esgoto tiveram em média um crescimento de 3,7% do PIB, enquanto os que não fizeram 

tiveram em média o crescimento do PIB de apenas 0,1 % (SIWI, 2005a) 

Existem duas boas razões para que a melhoria tal1to na gestão dos recursos hídricos 

quanto no acesso a água e esgoto estejam ligadas ao crescimento econômico. A primeiro 

é: que a boa gestão de recursos hídricos aliada a uma alta capacidade de reservar água 

torna a economia de detenninada região mais resistente a choques externos, tais como 

secas, gerando, em conseqüência. um cenário de maior estabilidade, que estimula 

investimentos, aumentando, assim, a produção e a produtividade. A segunda é, o papel 

que o acesso a água -- principalmente - e ao esgoto têm sobre a melhora das condições 
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de saúde dos indivíduos. Essa melhora reduz os custos com tratamentos de saúde e as 

f~lltas ao trabalho, o que acarreta aumento da produtividade, desses indivíduos. 

(HUTTON & HALLER , 2004). 

Mais que crescimento econômico, a melhoria na gestão e o desenvolvimento dos 

recursos hídricos é um instrumento extremamente eficaz na melhoria das condições de 

saúde e na redução da pobreza. Isto porque gera crescimento econômico com 

distribuição de renda, já que os principais beneficiários tendem a ser os mais pobres. 

Isto porque: 

"Poor people are disproportionately dependent on natural resources for their 
livelihood and hardest hit by low water and sanitation service access. 
Actions that target poor people have the highest marginal benefit." (SIWI, 
2005a). 

Mesmo com tantos argumentos disponíveis na literatura sobre a importância dos 

recursos hídricos para o desenvolvimento econômico e sustentável, as questões relativas 

a este tema raramente são levadas em consideração na formulação de políticas de 

desenvolvimento e de erradicação da pobreza (SIWI, 2005b). 

As políticas de gestão de recursos hídricos e de aumento da disponibilidade de acesso a 

água e esgoto desenhadas para terem um bom desempenho devem balancear a 

construção de obras de infra-estrutura com um marco institucional que a sustente. Esta é 

a atual postura de organismos internacionais, como o Banco Mundial, que até então 

privilegiavam soluções institucionais. Marca dessa nova postura está em algumas das 

premissas que delineiam a estratégia para o setor de recursos hídricos do Banco 

Mundial: 
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"The Bank must not falI into the trap of thinking that ali problems cam be 
solved with infrastructure, or equally dangerous trap of assuming that evcn 
in environments with minima! infrastructure ali problems cam be addresscd 
through better management." (BANCO MUNDIAL, 2004b). 

No Brasil, até meados da década de 1990, a infra-estrutura hídrica era bem superior ao 

arcabouço institucional que a sustentava. Para que fosse alcançado o equilíbrio entre 

inn'a-estrutura e instituições que sustentassem as políticas de gestão de recursos 

hídricos, regulamentou-se o inciso XIX, art. 21 da Constituição Federal de 1988, por 

meio da Lei 9.333/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

Como o volume de investimentos em infra-estrutura hídrica no país tem sido pífio desde 

o início da década de 1980, a situação se inverteu. Atualmente, há um bom arcabouço 

institucional a nível federal sendo a ANA sua maior expressão. Os Estados estão em 

variados graus de implementação das suas instituições (mas todos avançando). 

Entretanto os investimentos em obras de infra-estrutura hídrica, tanto na União quanto 

nos Estados, são praticamente inexistentes. Ou seja, o país está continua em 

desequilíbrio, só que dessa vez pendendo para o excesso de instituições em detrimento à 

falta de infra-estrutura. 

4.2) A situação dos recursos hídricos no Semi-Árido 

o Semi-Árido ocupa uma área de 982.563,3 Km2 que corresponde a 11,4% do ten'itól;O 

nacional. É composta por 1.133 municípios e que traspassa os estados da Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o norte do 

estado de Minas Gerais, vide Figura 4. Essa região tem uma participação de 3,8% no 

PlB brasileiro, conta com uma população de 20,8 milhões de habitantes, isto é, 

aproximadamente 15% da população total do país (BRASIL, 2005a). Seu PIB per capta 

é de R$ 2.007 bastante inferior a média nacional que é de RS 6.486. 
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Fenômeno recente, no Semi-Árido, é a intensidade que vem se dando a urbanização. 

Mesmo assim, a região ainda é predominantemente rural, 52,6% da população está no 

campo. Esta representa 42,8% da população rural brasileira (ANA, 20050). Como é 

comum em áreas predominantemente rurais a densidade demográfica da região é baixa 

considerando em relação ao Brasil excluindo-se a Amazônia. Essa realidade é muito 

complexa do ponto de vista de gestão de recursos hídricos pois ao mesmo tempo que os 

sertanejos não tem acesso a recursos hídricos de forma direta e garantida, é muito difícil 

e caro distribuir água para uma população tão dispersa. Isto posto, torna-se importante 

examinar de f o TI11 a mais detalhada o fenômeno da seca e a atual conjuntura dos recursos 

hídricos no Semi-Árido. 

A seca no Semi-Árido não está tão relacionada apenas à baixa precipitação, visto que 

esta apresenta valores médios entre 400mm e 800mm, enquanto Paris, por exemplo, que 

não é uma região semi-árida, apresenta valores médios de 660mm. O que explica o 

fenômeno da seca é a conjunção de três fatores: (i) inegularidade na distribuição de 

chuvas ao longo do tempo; (ii) grandes extensões de terra com solo raso na superfície e 

embasamento rochoso aflorante, o que impede a infiltração e fàvorece o escoamento 

superficial restringindo a descarga subterrânea; (iii) e um alto índice de evaporação, da 

ordem 2.500 mm por ano. (BRASIL,2005b; BRASIL,2005c; 

ENCiECORPS/HARZA,2000). Logo, o que caracteriza uma região como semi-árida é o 

baixo nível de sustentabilidade hídrica, isto é, a pouca disponibilidade de água para 

atendimento às demandas. 
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I.1ARANHAo 

Figura 4 - O Novo Semi-Árido Nordestino 
Fonte: BRASIL (2005a) 

A vazão média dos cursos de água do Semi-Árido é 3.427 m3/s o que corresponde a 

1,9% da vazão média dos cursos de água de todo País. No entanto, a disponibilidade 
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hídrica 11 superficial é de apenas de 422 m3/s o que equivale a 0,9% da disponibilidade 

hídrica do País. (ANA, 20050). Essa baixa disponibilidade hídrica superficial é 

resultado tanto das características ambientais da região, descritas no parágrafo anterior, 

quanto da carência de obras de infra-estrutura hídrica e de instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. O potencial de conflitos da região pode ser avaliado a pm1ir do 

seguinte dado fomecido por ANA (20050) a retirada de água no Semi-Árido representa 

13% daquelas relativas ao território nacional ao mesmo tempo que a região tem apenas 

0,90/~ da disponibilidade de hídrica do país. Colocando em outros temlOS: 

"A média da relação retirada / disponibilidade para a região do semi-árido 
brasileiro é de 48%, que traduz uma situação grave em termos da demanda 
por água em relação à sua disponibilidade. Destaque-se que, para o telTitório 

nacional como um todo, esta relação é de 3,37%" (ANA, 20050) 

A questão dos recursos hídricos no Semi-Árido não é unívoca. A disponibilidade de 

recursos hídricos na região é bastante variada, até mesmo em função da distribuição 

diversa de incidência das secas, como demonstra a Figura 5, em incidência das secas. 

Nos estudos de consolidação dos procedimentos metodológicos na elaboração do 

relatório de conjuntura de recursos hídricos (ANA, 20050) ao analisar a relação 

retirada/disponibilidade por microbacia as áreas correspondentes ao estado do Ceará, ao 

oeste do Rio Grande do Norte e à margem direita de um longo trecho do rio São 

Francisco, desde o estado da Bahia (a jusante da zona de rios intemlitentes) até o 

primeiro terço do estado de Pemambuco, foram destacadas como as em situação mais 

crítica. Note que esta área é justamente aquela onde há maior incidência de secas 

(Figura 5). 

11 Disponibilidade hidrica representa uma parcela da potencialidade hídrica que realmente se pode contar 
para os diferentes tipos de uso. Por exemplo, a construção de wn açude representa a forma de transformar 
potencialidade hídrica em disponibilidade hídrica efetiva. 
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A Figura 5 também mostra a divisão do Semi-Árido em Áreas Geoestratégicas12
• A 

região mais afetada pela seca (que também é a área onde a relação 

retirada/disponibilidade é crítica) coincide com a Área Geoestratégica conhecida como 

Sertão Norte (em rosa). Outra área que também é parcialmente afetada pela seca e que 

está entre aquelas consideradas críticas do ponto de vista da relação 

(retirada/disponibilidade) é a Ribeira do São Francisco (em verde), por onde passa o rio 

São Francisco. Como critério da delimitação Geoestratégica é a "dinâmica do 

desenvolvimento do Nordeste", percebe-se que esta "dinâmica" é influenciada pela 

dinâmica da oferta de água da região. A Figura 5 é uma indicação da existência da 

correlação entre desenvolvimento e disponibilidade de recursos hídricos. 
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Figura 5 - Incidência de secas V s. Áreas Geoestratégicas 

Fonte: Brasil (2005d) 

12 O que detennina a divisão das Áreas Geoestratégicas é a uma concepção dinâmica do desenvolvimento 
do Semi-Árido. Essa dinâmica é fruto da rede urbana e dos sistemas urbano-regionais que estruturam os 
espaços sertanejos (BRASIL,2005d). 
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Neste contexto algumas medidas visando a garantir disponibilidade de água nos rios 

intermitentes foram tomadas ao longo da história. As mais notórias são as construções 

de reservatórios (ou açudes), de diversos portes. No entanto, a construção sem 

planejamento aliada à gestão sempre conservadora desses açudes, resultado de uma 

postura de prevenção às prováveis secas, resulta em enom1es perdas, em função do alto 

índice de evaporação, e têm como conseqüência direta uma menor vazão garantida. 

Infelizmente é muito difícil fazer uma avaliação global do conDito entre ofelia vs. 

demanda para todo Nordeste (incluindo a área mineira do Semi-Árido), pois as áreas 

mais distantes das infra-estruturas hídricas e dos rios perenes e perenizados, não têm 

acesso direto a água (VIEIRA, 2000). De acordo com Carvalho e Egler (2003): 

"A distribuição dos açudes no Nordeste da Sudene é extremamente 
concentrada, como resultado das condições que propiciam a sua construção 
- local para instalação dos maciços das barragens e disponibilidade hídrica 
para ser acumulada. A infra-estrutura hídrica do Nordeste .. que realmente 
conta- é integrada por pouco mais de 300 açudes e barragens de porte. [ ... ] 
Dentre aqueles, mais de 300 açudes e barragens, há 10 (cerca de 3% daquele 
total) com capacidade de armazenamento de mais de 500 milhões de metros 
cúbicos, que podem acumular 73% da capacidade total de armazenamento 
do Nordeste". 

o desequilíbrio entre a oferta e a demanda regional tem sua origem mais nas escassas 

disponibilidades de recursos hídricos e na má distribuição espacial dos açudes do que na 

capacidade regional de annazenamento. Essa situação marca principalmente os Estados 

do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

Há no semi-árido setentrional, região equivalente ao Sertão Norte, um superávit hídrico 

no balanço entre a oferta e a demanda regional estimado em aproximadamente 19m~/s 

(74 . 55 1113/S). No entanto, a distribuição espacial de ofertas e demandas em algumas 

bacias da região já é crítico, isto porque o superávit existente, cerca de 25% da oferta, 
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está concentrado nas áreas polarizadas pelos açudes, recentemente construídos 

(BRASIL,2004a). 

Os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco têm seus poucos 

recursos hídricos concentrados sofrem ainda mais pois têm urna disponibilidade 

reduzida de águas subterrâneas em função da amplitude do substrato cristalino em seu 

território. A principal reserva de água superficial do Nordeste é a bacia do rio São 

Francisco e a partir dela é que se pretende levar água para o semi-árido setentriona1. 

A medida ideal seria aquela que conseguisse assegurar urna disponibilidade garantida de 

água pois este é o principal gargalo para o desenvolvimento da região, urna vez que 

esta, além de possuir solos férteis que possibilitam a implementação de agricultura 

ilTigada, já conta com infra-estrutura urbana, de energia, de transportes e ainda está 

estrategicamente posicionada frente aos mercados extemos (ENGECORPS/HARZA, 

2(00). 

O PISF se apresenta como solução para este desafio, no entanto, as pressões são 

inúmeras, uma vez que, o aproveitamento de suas águas já é disputado por Í1Tigantes da 

própria bacia e empresas de geração de energia. Sendo assim, passa a ser fundamental 

entender melhor o que o PISF representa, e este é o tema do próximo tópico. 
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5. PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO COM 
O NORDESTE SETENTRIONAL 

Esta é a seção mais importante do Referencial Teórico pois é nela que o projeto, objeto 

deste estudo, é apresentado. Ela é dividida em dois tópicos: o primeiro conta o histórico 

do projeto, que é fundamental para justificar o atual fonnato do PTSF. O segundo, 

apresenta o projeto em si, de forma pomlenorizada, suas ambições e sua lógica intema. 

5.1) Breve histórico dos projetos de transposição de águas do Rio São 
Francisco para bacias do nordeste setentrional 

Como dito anteriomlente a intenção de transpor o Rio São Francisco tem seus primeiros 

relatos históricos datados da época do Brasil Império. Além disso, de fOTIlla recorrente, 

em momentos de seca aguda o projeto era lembrado por políticos que se comprometiam 

com ele até que os danos causados pela seca se amainassem. No entanto, cabe ressaltar 

que de acordo com Lemer (p.II, 2006) "até o início da década de 1980, a transposição 

do rio São Francisco não podia ser realizada devido a problemas técnicos, pois não 

havia energia elétrica em quantidade suficiente para acionar as bombas de recalque 

necessárias para transportar este grande volume de água até as regiões de destino". 

Além disso, a construção da barragem de Sobradinho, só foi feita em 1979, 

regularizando a vazão do Rio São Francisco, o que duplicou as vazões na estação seca 

(BRASIL, 2004a). Assim o projeto não contava com infra-estrutura prévia para sua 

implementação, tomando-o muito mais caro e de aprovação política mais dificil. 

A partir da década de 1980, quando o projeto se tomou tecnicamente viável, o que 

signi fica dizer, não dependia de obras de infra-estrutura prévias, algumas propostas 

foram efetivamente elaboradas: 
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• Em 1981, foi elaborado pelo extinto Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS), o anteprojeto de engenharia de transposição de águas do 

rio São Francisco para as bacias dos lios Piranha, Jaguaribe e Apodi chamado 

Derivação de Águas do rio São Francisco para Região Semi-Árida. Concluído 

em 1984 o anteprojeto previa uma retirada de 300 m3/s de água do rio doador 

(VERAS, 1998). O Anteprojeto foi uma clara resposta a seca de 1979-1980. 

• Como resultado da seca de 1993 o projeto de transposição do rio São Francisco 

foi retomado em 1994, pelo Ministério da Integração Regional (MIR), o projeto 

de transposição do Rio São Francisco. Esta proposta era uma alternativa 

reduzida, frente a anterior, em tenDOS de vazão pois previa a transposição de 180 

111
3/S de água (VERAS, 1998). 

o projeto de 1994 estava pronto para ser licitado desde o início de 1995, o que nunca 

aconteceu, mesmo que fosse promessa de campanha do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Nos anos de 1998-1999 deu-se a pior seca do séc. XX o que 

trouxe mais uma vez à tona a idéia de transposição. No entanto, o projeto de 1994 foi 

posto de lado por dois motivos: um, oficial, "as falhas na parte ambiental do projeto 

anterior inviabilizavam a captação de recursos em bancos extemos" (NERI, 1998); 

outro, político, "a maior parte da vazão das águas ia para o Rio Grande do NOlie" 

(NERl, 1998) estado do ex-ministro da Integração Regional, enquanto era necessário 

um projeto que dividisse mais igualitariamente as águas transpostas entre os quatro 

estados beneficiálios. 
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Foi necessário, então, desenhar um novo projeto que foi entregue ao presidente FHC em 

junho de 2000. O Projeto São Francisco, do Ministério da hltegração (Ml) visava 

transpor até 127 m3/s, contando com uma vazão média de 64 m
3
/s, a patiir de duas 

tomadas de água uma em Cabrobó (PE) e outra no reservatório de ltaparica (PE). 

No entanto, havia uma alternativa ao Projeto São Francisco. Era o Sistema de 

Aproveitamento Hídrico para Uso Múltiplo do Semi-Árido do Nordeste, parte principal 

do Projeto Semi-Álido desenvolvido pela CODEVASF no final dos anos 1990. O que 

se pretendia era aumentar a oferta em 1.000 m3/s de água para uso múltiplo. Sendo 170 

nr~/s, via otimização dos recursos de água da região semi-árida por meio de redes de 

reservatórios interligados e 830 m3/s a partir de captações primárias no rio São 

Francisco. Para captação de tal volume seria necessário: (i) aumento da vazão 

regularizada do rio São Francisco via aumento da expansão do volume armazenado por 

meio de obras de regularização nas bacias dos rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, 

Corrente, Grande e Jequitaí, o que geraria um ganho de 180 m
3
/s; e (ii) aporte adicional 

de 650 m3/s que viriam da transposição de águas das bacias do Paraná e do Tocantins 

(CODEVASF, 1999; ALBUQUERQUE, 2005; CARVALHO & EGLER, 2003). 

O Projeto Semi-Árido tinha sua execução prevista para um prazo de 20 anos a um custo 

de US$ 20 bilhões enquanto o Projeto São Francisco tinha sua execução prevista para 

um prazo de 4 anos e um custo de US$ 1,4 bilhão. O Projeto Semi-Árido por ser 

considerado muito ambicioso foi, em 2000, preterido em relação ao projeto São 

Francisco (ALBUQUERQUE, 2005). Além de ser um projeto de implementação mais 

factível, o Projeto São Francisco, foi construído de forma a ter viabilidade política, que 

se materializa no Relatório de Avaliação Preliminar da Transposição de Águas do Rio 
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Tocantins para o Rio São Francisco, por antecipar futuros questionamentos dos Estados 

doadores sobre a necessidade de importação de águas de outra bacia para a bacia do São 

Francisco (CARVALHO & EGLER, 2003). 

o Projeto São Francisco, por maIS elaborado e detalhado que fosse não foi 

implementado. Foi cancelado em julho de 2001, pelo próprio presidente FHC por 

motivos estritamente conjunturais. Sendo assim, é importante lembrar que a época o 

país estava enfrentando a crise de falta de energia elétrica, o apagão, e as próximas 

eleições presidenciais seI;am disputadas em outubro de 2002. De acordo com Entenda 

(200 I) os cinco motivos para o govemo cancelar o projeto foram: 

1.) Seca na região da bacia do São Francisco: ficava politicamente difícil 

justificar a retirada de água da bacia para transposição. O reservatório de 

Sobradinho (BA) estava operando com 11 % da sua capacidade. 

2.) Perda de defensores da obra no primeiro escalão: o senador Fernando Bezerra 

(PTB-RN), que pertencia a um estado beneficiado, deixou, em maio, o 

Ministério da Integração Nacional, era o último governista defensor da obra. Por 

outro lado os opositores da obra se mantiveram no poder, com destaque para 

parlamentares da Bahia, Sergipe e Alagoas. 

3.) Custo - A obra estava orçada em R$ 3 bilhões, o equivalente a um orçamento 

inteiro da Eletrobrás. É importante destacar que na época os investimentos no 

setor energético tinham prioridade em função da crise que enfrentava. 
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4.) Energia - Segundo o relatório de impacto ambiental, a obra poderia reduzir 

em até 10% da produção de energia da Chesf entre os reservatórios de ltaparica 

(PE) e Xingó (AL). Em meio a crise energética uma obra que reduzisse a oferta 

de energia era inaceitável, principalmente se fosse na região mais afetada pelo 

apagão, o Nordeste. 

5.) Eleitoral - Mesmo que começasse no ano de 2001, não haveria tempo para 

inaugurações de trechos da transposição, ainda, no mandato de FHC. Certamente 

não seria possível começar as obras em 2001, até porque o licenciamento 

ambiental ainda não tinha sido entregue. 

A retirada, de fato, do projeto da agenda, foi muito bem resumida pelo ex-ministro da 

integração nacional Fernando Bezerra: 

"Diz-se que a política é a arte do possível. Mas não se trata de possibilidade 
tecnicamente demonstrada, como no caso da transposição. No plano político, 
a fundamentação técnica é uma condição necessária mas, por si só, 
insuficiente. Outras condições - aliás decisivas - são requeridas. A 
possibilidade política é fruto da negociação e do confi·onto de interesses." 

(BEZERRA, 2000) 

A intenção de transpor águas do rio São Francisco para o Semi-Árido voltou a tona em 

2003. O novo projeto não veio como resposta a alguma Seca que estivesse acometendo 

a região, algo inédito, e sim como parte da agenda da presidência. Além disso, o novo 

projeto veio com status de "principal projeto do governo Lula", algo que até então não 

havia acontecido. A intenção fica marcada em discurso do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva no Congresso em 01/05/2003, início de seu mandato: 
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"Quatro anos é pouco, mas eu quero dizer a vocês que, nesses quatro anos, 
24 horas por dia serão dedicadas para fazer aquilo que eu acredito. A tal da 
transposição das águas do rio São Francisco, que eu recusei debater dW'ante 
tanto tempo, que, dependendo do Estado de que você fale, você apanha: 
dependendo do Estado de que você fale, você é aplaudido. Eu vou lhe 
confessar, eu não sei se do São Francisco ou de onde, mas vai haver a 
transposição das águas para o semi-árido nordestino. 

Ninguém, ninguém que tem água em excesso pode negar que haja uma 
política de levar água para uma região sofrida dmante tantos e tantos 
séculos. Ontem eu dizia para um governador de um Estado impoltante de 
nosso pais que, se ele conhecesse o semi-árido nordestino, ele iria perceber 
que o pobre de seu Estado é classe média diante da miséria a que nós fomos 
submetidos durante tantos e tantos séculos nesse país." (OS 
SENHORES, 2003) 

Tal era importância dada ao assunto que este ficou a cargo do vice-presidente. O "novo 

projeto" era do ponto de vista da engenharia igual ao apresentado pelo govemo anterior, 

excluindo a transposição de águas do rio Tocantins para o rio São Francisco. O projeto, 

então nomeado de Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco com o 

Nordeste Setentrional (PISF) só dependia da análise final do impacto ambiental do 

projeto que seria feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (lbama) e da sua apresentação em audiências públicas. Este 

processo que, a princípio, parece simples durou dois anos, do início de 2005 até o fim 

de 2006. 

Depois de enfrentar desde a resistência de um bispo, fàzendo greve de [ame em 

oposição a obra, até liminares e ações impedindo o licenciamento ambiental, enfim, em 

20/12/2006 o Superior Tribunal Federal (STF) derrubou o último impedimento para o 

início do processo licitatório. No próximo tópico será descrito o PISF de forma 

detalhada. 
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5.2) Descrição do PISF 

o PISF tem como objetivo principal "promover o equilíbrio de oportunidades do 

desenvolvimento sustentável para a população residente na região semi-árida, que está 

associado à ofel1a de água doce para viver" (BRASIL, 2004a). Este objetivo se 

desdobra em três metas: 

"(i) garantir o suprimento do abastecimento do consumo urbano, com 100% 
de garantia, ofertando água aos Estados para atender suas demandas; (ii) 
viabilizar a expansão da produção lUral de alimentos e de produtos agrícolas 
exportáveis, aproveitando as vantagens competitivas da região, viabilizando 
a geração de emprego e rcnda, localmente e no país; e (iii) viabilizar a 
gestão mais eficiente da oferta hídrica através da operação integrada das 
principais fontes hídricas da área" (BRASIL, 2004a). 

o projeto foi dimensionado para atender as demandas da área beneficiada considerando 

um horizonte de 25 anos. Ao mesmo tempo buscou-se minimizar as retiradas de água do 

rio São Francisco por dois motivos o primeiro gerar o menor impacto sobre a geração de 

energia hidroelétrica rio abaixo. 

o projeto contará com duas tomadas de água, uma em Cabrobó (PE) e a outra no 

reservatório de Ttaparica (PE) que darão início respectivamente ao Eixo NOlie e ao Eixo 

Leste, como pode ser visto na Figura 4. O Eixo Norte terá aproximadamente 402 km, 

transportará um volume médio de 45,2 m3/s de água, até o máximo de 99 m3/s, que 

serão distribuídas entTe os rios Brígida (PE), Salgado (CE), do Peixe (PB e RN), 

Piranhas-Açu (PB e RN) e Apodi (RN). O que garantirá o fornecimento de água para os 

açudes de Chapéu (PE), Entremontes (PE), Castanhão (CE), Engenheiro Ávidos (PB), 

Pau FeITO (RN), Santa Cruz (RN) e Armando Ribeiro Gonçalves (RN). Este eixo foi 

subdividido em cinco trechos, sendo eles: I, H , IH, IV e VI. 
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o Eixo Leste, por sua vez, terá em tomo de 220 km de extensão, transportará um 

volume médio de 18,3 m3/s de água, até o máximo de 28 m3/s, até rio Paraíba (PB) 

garantindo a manutenção dos níveis dos açudes de Epitácio Pessoa (PE) e Poço da Cruz 

(PE). Este eixo também é chamado de trecho V (Veja Figura 6). 

o bombeamento de água será feito de modo dual, isto é, uma parte da vazão, 26,4 m3/s, 

ficará disponível a qualquer tempo (vazão firme). Esta vazão correspondente à demanda 

projetada para o ano de 2025, correspondente ao consumo humano e dessedentação 

animal na região (ANA, 2005p). A outra parte, a vazão excedente, somente poderá ser 

bombeada quando as condições hidrológicas do Reservatório de Sobradinho fixadas na 

outorga forem observadas, estas são: o nível de água estiver acima do menor valor 

entre: (a) nível correspondente ao armazenamento de 94% do volume útil; e (b) nível 

correspondente ao volume de espera para controle de cheias (ANA, 2005p; FGV, 2005). 

Esta vazão excedente corresponde a vazão máxima diária de 114,3 m
3
/s e instantânea de 

127 n,-'/s para uso múltiplo dos recursos hídricos na região receptora. 

o ganho na oferta média de água para regiões beneficiadas não soma simplesmente 63,5 

111'ls mas sim 86 m3/s em função da sinergia hídrica proporcionada pelo projeto. A 

sinergia hídrica tem origem na integração dos açudes estratégicos do Nordeste 

Setentrional a uma fonte de água pennanente e de grande volume (BRASIL, 2004b). 

Isto porque, atualmente, os açudes são obrigados a reservar o máximo de água possível 

para garantir, no futuro, o abastecimento humano em uma eventual situação de escassez. 

Aliado a isso deve-se considerar as perdas que estes açudes têm com a evaporação, o 

que limita ainda mais o uso da água. Estima-se que 75% da água armazenada nos 

açudes da região é perdida, isto é, apenas 25% são aproveitadas (BRASIL, 2004b). 
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Em 2002 foi regulamentado por meio da resolução ANA194/2002 da Agência Nacional 

de Águas (ANA), o decreto 4024/2001, o qual determina que as transferências ou 
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aplicações de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para obras de infra-

estrutura hídrica de valor igualou superior a R$ 10 milhões ficam condicionados à 

apresentação do Certificado de Avaliação e Sustentabilidade da Obra Hídrica 

(CERTOH). A análise do processo de sustentabilidade é avaliada sob duas dimensões: 

"(i) Operacional da infra-estrutura: caracterizada pela existência de 
mecanismo institucional que garanta a continuidade da operação da obra de 
infra-estrutura hídrica; e (ii) Hídrica: caracterizada pela demonstração de 
que a implementação da obra de infra-estrutura hídrica contribui para o 
aumento do nível de aproveitamento hídrico da respectiva bacia 

demográfica." (ANA, 2002) 

Além de precisar do CERTO H, o projeto só contava com a outorga preventiva dada pela 

ANA. A resolução ANA 029/2005, que deu a outorga preventiva ao projeto colocou 

como condição, para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos, estudos 

que comprovassem: 

"I - a sustentabilidade do arrarljo institucional e administrativo, com a 
definição de atribuições e competências para a gestão da transposição; Il - a 
viabilidade financeira do empreendimento, em palticular a compatibilidade 
dos custos de operação e manutenção com as receitas auferidas na cobrança 
pelo uso da água; e III - a viabilidade técnica e operacional do 
empreendimento considerando as estações de bombeamento, os canais, as 
adutoras e o controle das derivações." (ANA, 2005) 

Portanto, não só pela necessidade do CERTOH como pelas condições impostas pela 

ANA para concessão da outorga pem1anente, fica evidente a importância do arranjo 

institucional do projeto. Sendo assim, a fim de descrever melhor o projeto serão também 

detalhados seu arranjo institucional e f0TI11a de funcionamento. 

o arranjo institucional para operacionalização do PISF foi montado sob dois pilares: 

"(il a operação da infra-estrutura hídrica de forma eficiente, com o combate 
aos desperdícios e aos usos ilegais desde a captação no rio São Francisco até 
a entrega aos usuários finais; (ii) a capacidade dos Estados Receptores 
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ressarcirem à operadora federal os custos reais de operação". (FGV, 
2005a) 

Ambos pilares buscam a eficiência no uso dos recursos hídricos, o primeiro de forma de 

direta e explícita e o segundo de fOffila indireta. A descrição do arranjo institucional 

deixará claro como a eficiência será alcançada. O arranjo compatibiliza dois níveis de 

domínio (União e Estados Receptores) e é chamado de Sistema de Gestão Integrada das 

Águas do São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional, veja Figura 7. Será 

composto pelas seguintes instâncias: 

ÇOloISELHO GESTOR 
MI,MMei.MMA 

CE., RN, PB ~ PE 

~oe~.ÃOMUAl.. 
~~ !Sé ~ em. (1;$. ElIt.td!.i4, 
~~H, mlllM, il"..oo!\lll1lM, poo;yâes' 

6AGAO ~'.U.A~ 
M'"uANA 

r-------~~ ......... ~ ..... --,--+-------.-------... . 
I 1 _L I 
-! ==. . _11 ~ ~!m>ALEy 
~~.J os~ "=F I osr: ' ~~ . 

Figura 7· Sistema de gestão do PISF 
Fonte: FGV (2005) 

• Conselhu gestor: Instância de coordenação e deliberação que terá como 

pnnclpals obrigações: (i) aprovar o Plano de Gestão Anual do Projeto de 

Interligação do no São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
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Setentrional (PGISF) que é onde é definido a repartição das vazões 

disponibilizadas entre os Estados Receptores e principalmente a fomla de gestão 

do empreendimento; (ii) promover a articulação entre a Entidade Operadora 

Estadual e os Estados Receptores visando diminuir os eventuais conflitos. O 

conselho conta com a participação da União, tendo um representante do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), um do Ministério de Minas e Energia, 

um da Casa civíl, um do Ministério da Integração que deve ficar com a 

presidência, uma vez que será o proprietário da infra-estrutura hídrica e um de 

cada Es1ado Receptor (BRASIL, 2006b). 

• Entidade Operadora da !t~f;'a-Estrutura Federal: É a responsável por manter a 

infra-estrutura hídrica do PISF e é com ela que as Entidades gestoras estaduais 

firmarão contrato para adução das vazões disponibilizadas (BRASIL, 2006b). A 

proposta é que a operadora Federal seja a CHESF-Água, uma empresa 

subsidiária integral da CHESF, que ainda será criada (FGV, 2005). 

• ÔrgZío Regulador: Responsável pela fixação de tarifas de remuneração da 

Operadora Federal pelo serviço de adução de água. O órgão que assumirá esta 

função é a ANA (BRASIL, 2006b). 

• Entidades Operadoras Estaduais: Os responsáveis, em cada Estado Receptor, 

pela operação das infra-estruturas hídricas interligadas ao PISF (canais, açudes, 

adutoras, rios, etc.). São estas as entidades que receberão a água da CHESF

Água e a disponibilizarão para os usuários do setor de abastecimento público, 

industrial e agropecuário (RAMOS, 2006). 
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Cabe ressaltar, que os Estados devem definir qual a entidade assumirá o papel de 

Operadora Estadual. No entanto, apenas os Estado do Ceará e da Paraíba tem uma 

entidade com as características ideais para assumir o papel de Operadora Estadual. Os 

outros três Estados receptores ainda tem um longo caminho até alcançar a capacidade 

institucional obtida pelo Estado do Ceará, um dos mais desenvolvidos no que tange à 

ges1ão de seus recursos hídricos. Enquanto os Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte estruturam seus órgãos e legislação para então poder assunm a 

operação estadual, algumas alternativas foram propostas e a ma1S vantajosa, 

aparentemente, é a delegação à Operadora Federal das funções da Operadora Estadual 

por três motivos: 

"( 1) a redução de custos administrativos totais na operação de todo o 
sistema; (2) maior escala econômica para fazer frente aos investimentos que 
se farão necessários para interligação das infra-estlUturas novas com as 
existentes e que resultarão em uma otimização do sistema como um todo; e 
(3) capacidade de resposta mais rápida para as opOltunidades que o PISF 
pode oferecer para realizar uma mudança definitiva no quadro de 
desenvolvimento econômico-social de toda região do semi-árido" (FGV, 
2005a). 

O próprio arranjo institucional onde o PISF se estrutura gera, por si só, aumentos na 

eficiência na operação da infra-estrura hídrica. Além disso, a implementação do PISF 

obrigará os Estados Receptores a criarem instituições que, por sua vez, também 

melhorarão a gestão dos recursos hídricos nos Estados para além das áreas de influência 

do projeto. Ou seja, haverá um spillover institucional. Também serão dados ao SGm 

mecanismos de gestão econômico-financeira com os objetivos de garantir a operação e a 

manutenção da infra-estrutura hídrica de forma sustentada e de induzir o uso eficiente 

das águas tTanspostas. São três esses mecanismos: 
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"( I ) Tarifação dos serviços de adução de água bruta pela Operadora Federal 
aos Estados Receptores; (2) garantias de ressarcimento pelos Estados 
Receptores à Operadora Federal dos custos de operação, manutenção e 
administração do Projeto de Integração; e (3) cobrança pelo uso da água nos 
Estados Receptores"(FGV, 2005a). 

o que significa que os mecanismos funcionarão da seguinte fomla: a Operadora federal 

cobrará dos Estados receptores pela adução da água bruta o que gera dois efeitos: dá 

sustentabilidade financeira ao projeto garantindo assim sua perpetuidade e, ao mesmo 

tempo, induz os Estados Receptores a utilizar a água com maior eficiência tendo em 

vista reduzir seus gastos com pagamento à Operadora Federal. As garantias de 

ressarcimento que os Estados Receptores são obrigados a oferecer têm como objetivo 

reduzir os riscos de inadimplência dos Estados o que por sua vez reforça a 

sustentabilidade financeira do projeto. A cobrança pelo uso da água nos Estados 

Receptores funciona como fonte de receita para que o Estado Receptor pague à 

Operadora Federal e como instrumento de utilização racional da água pelos usuários 

linais. 

i\ cobrança pelo uso da água gera maior eficiência no seu uso na medida que intemaliza 

os custos sociais geradas pelos usuários deste recurso (RAMOS, 2003). Para entender 

melhor o conceito, suponha que o usuário "o." que utiliza a água, seja para captação, 

diluição de efluentes, geração de energia, etc. dificulta ou impede o uso por outros 

usuários da bacia causando deseconomias a estes últimos. Ou seja, o usuário "o." causa 

extemalidades negativas que não são intemalizadas nos seus custos de produção mas 

que são arcadas pela sociedade como um todo. A cobrança pelo uso da água tem 

justamente o intuito de devolver ao usuário "o." o custo que ele causou a sociedade. A 

cobrança tem um duplo efeito na geração de eficiência do uso da água, o primeiro é que 

o usuário "0.", buscando o custo mínimo com uso da água, utilizará tecnologias que 
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permitam que ele a use de [onna maIS eficiente, causando menos externalidades 

negativas. A segunda é que a arrecadação pela água utilizada poderá ser utilizada em 

projetos de recuperação e preservação dos recursos hídricos. 

No caso, PlSF existem dois momentos onde há ganhos de eficiência no liSO dos recursos 

hídricos, em função da cobrança p'e1o uso da água. O primeiro é quando é cobrado dos 

Estados Receptores pela adução da água transposta. Mesmo que os Estados estejam 

pagando pela adução da água, e não pela água em si, o efeito econômico é idêntico, 

porque estimulará os Estados Receptores a desenvolver instituições mais eficientes 

tendo como objetivo uma maior arrecadação e uma menor necessidade de comprar 

"adução de água". O segundo momento é quando os Estados Receptores cobram de seus 

USUálios finais. 

Cabe, fazer uma ressalva em relação a dois aspectos. O primeiro é que os ganhos de 

eliciência desses dois momentos devem gerar ganhos de eficiência maiores do que sua 

soma em função da sinergia que há entre eles. O segundo aspecto está relacionado às 

instituições que Estados Receptores vão desenvolver a fim de gerir os recursos hídricos 

oriundos do PISFu . Elas não deverão atuar apenas nas áreas influenciadas pelo PJSF, 

mas sim em toda área do seu Estado, o que por sua vez induzirá um uso mais racional 

deste recurso nos Estados como um todo. 

Os custos do projeto podem ser divididos em duas partes: custos de implementação e de 

operação e manutenção (O&M). O custo estimado para implementação é de US$ ],5 

Ll O Estado do Ceará já tem tal instituição, a COGERH, que atua desde de 1993 e já colhe inúmeros 
resultados positivos. is e federais, além de reservatórios, canais e adutoras da bacia metropolitana de 
Fortaleza. O Estado da Paraíba criou sua instituição responsável mais recentemente, pOltanto ainda é 
muito I.:edo para avaliar os resultados do scu trabalho. 
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bilhão, sendo orçado US$ 1,3 bilhão para o Eixo Norte e US$ 472 milhões para o Eixo 

Leste (BRASIL 2004a). O custo de implementação será integralmente financiado pela 

União a fundo perdido. A sustentabilidade do projeto exige que os custos de O&M 

sejam arcados pelos Estados receptores. Os custos de O&M são justamente a soma dos 

valores que os Estados Receptores pagarão à Operadora Federal. Os custos estimados 

de O&M para os anos de 2010 e 2015, considerando-se o bombeamento efetivo das 

vazões rateadas, estão descritos na Tabela 4 e implicam um custo unitário médio da 

água transposta, variando entre os Estados de R$ 0,12/m3 a R$ O, 19/m3
, tanto para os 

anos de 2010 quanto para 2015 (FGV, 2005c). 

Tabela 4 - Custos totais esperados de O&M por Estado para os anos de 2010 e 2015 

Estado 
2010 2015 

R$ (milhares) % R$ (milhares) % 

Ceará 16.509 25,4% 33.626 33,3% 
Paraíba 21.199 32,7% 23.706 23,5% 
Pernambuco 20.437 31,5% 35.931 35,6% 
Rio Grande do Norte 6.757 10,4% 7.599 7,5% 
Total 64.902 100,0% 100.862 100,0% 

Fonte: FGV (2005c) 

Espera-se que a maior parte dos recursos arrecadados pelos Estados Receptores venha 

da venda de água bruta para as empresas responsáveis pelos serviços de abastecimento 

público (FGV, 2005c). Levando-se em conta as tarifas de água para abastecimento 

público em vigor nos Estados Receptores, estima-se que elas deverão sofrer aumentos 

de aproximadamente 10%, em função do acréscimo do custo de O&M sobre o custo da 

água blUta. Note que, atualmente, apenas o Estado do Ceará cobra sobre água bruta, ou 

seja, para os outros estados esse aumento será não só pelo custo de O&M do PISF mas, 

também, da cobrança pelo uso da água. 



Ao observar os elementos constituintes dos PISF, tanto os materiais (a obra em si) 

quanto os institucionais, percebe-se um forte vínculo com o PDSA. Do ponto de vista 

material, o projeto prima pela integração das Áreas Geoestratégicas, uma vez que 

interliga duas áreas sem causar prejuízo a região doadora. Aliás, a própria construção do 

projeto, ao ser amplamente discutida pela sociedade, principalmente pelos atores da 

região, possibilitou um projeto final bastante equilibrado. Tanto é que a diferença entre 

os diversos projetos é notól;a. Uma das marcas dessa diferença está no volume de água 

bombeada, do rio São Francisco, proposto por cada um. 

Observando pelo lado institucional, o projeto, ao buscar sua sustentabilidade dentro da 

própLia região, encontra apoio na intenção do PDSA de reduzir a dependência da região 

em relação ao resto do país. Além disso, ao obrigar os Estados a melhorarem seu 

aparato institucional, o PISF faz com que região, tradicionalmente marcada por traços 

c1ientelistas e patrimonialistas, avance nesse aspecto. Por essas características pode-se 

afirmar que os elementos estruturantes do PISF fazem com que seus objetivos 

conviIjam para os objetivos do PDSA, concluindo assim o objetivo (ii). 

Na próxima seção é verificado se o PISF é de fato um projeto que trará 

desenvolvimento para região beneficiada. Essa seção é a principal contribuição deste 

trabalho para o debate em tomo da implementação ou não deste projeto. 
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6. METODOLOGIA 

o objetivo (iii) desse trabalho é comprovar que o PISF é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social da região. Para tanto, esta pesquisa buscará a 

comprovar que, na região do Semi-Árido, os municípios que têm acesso a uma maior 

disponibilidade de recursos hídricos alcançam melhores índices de desenvolvimento. 

Confim1ada esta hipótese, será possível afirmar que o PISF é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social uma vez que o seu principal desdobramento é o 

aumento da disponibilidade hídrica nas áreas beneficiadas. 

Infelizmente não há dados específicos sobre a disponibilidade hídrica para a região do 

Semi-Árido. O que tem sido feito é usar do coeficiente de ativação de 0,35 para off~11a, 

isto é, considera-se que a disponibilidade hídlica é 35% do potencial hídrico (ANA, 

2005n). No entanto, este trabalho, baseando-se na literatura discutida no capítulo quatTo, 

considerou que a disponibilidade hídrica de uma região é definida em função da infra

estrutura hídrica disponível; do marco regulatório e institucional; e do potencial hídrico 

da região. Sendo assim, a hipótese que se busca confim1ar é: os melhores índices de 

desenvolvimento (variável dependente) estão onde existe a combinação de melhor infra

estrutura hídrica; melhor marco regulatório e institucional; e maior potencial hídrico 

(variáveis explicativas). 

Em razão do tipo de dado disponível para representar essas variáveis o procedimento de 

análise de dados aqui utilizado é a análise de covariância (ANCOV A). Este capítulo está 

dividido da seguinte fonna: primeiro as variáveis e os respectivos dados que as 

representam são descritos, depois a amostra é apresentada. No terceiro tópico a 
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ANCOV A é discutida e validada, no quarto, e último tópico, os resultados são 

apresentados, atingido-se o objetivo (iíi). 

6.1) Descrição das variáveis 

Este tópico é dividido em dois sub-tópicos um descrevendo a variável dependente e 

outro as independentes (ou explicativas). Esse tópico é bastante impOliante na medida 

que em função do tipo das variáveis é que foi definido o modelo que poderia confirmar 

ou não a hipótese pretendida. Antes de começar a descrição das variáveis uma descrição 

da amostra é feita. Assim, na medida que as variáveis são apresentadas já é mostrado 

como elas se comportam em relação a amostra. 

6.1.1) Amostra 

A amostra engloba todos os municípios do Semi-Árido que são citados nos 

Diagnósticos da ofelia de água bruta e avaliação preliminar de alternativas técnicas para 

os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do NOlie, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Estes diagnósticos consideram os municípios da região 

Nordeste e os do Estado de Minas Gerais, que são integrantes das bacias dos rios São 

Francisco, Pardo, Mucuri e Jequitinhonha com população urbana superior a 5.000 

habitantes ou que pertencem a pólos de desenvolvimento econômico (agrícolas, 

industriais e turísticos) selecionadosl 4
. Dos 993 municípios considerados pelos 

diagnósticos, um total de 548 pertence ao Semi-Árido. 

11 A título de esclarecimento, é importante ressaltar que mesmo esses diagnósticos sendo parte integrante 
do projeto ATLAS Nordeste, da ANA, eles somam uma amostra de apenas 1.114 municípios enquanto a 
versão final do ATLAS Nordeste apresenta uma amostra com pouco mais de 1.300 municípios. Este 
incremento de municípios ocorreu pois os critérios de seleção foram alargados, considerando também os 
municípios com população urbana inferior a 5.000 habitantes que estivessem na área de influência de 
sistcmas de abastecimento integrado de municípios (ANA, 2006b). 
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Para este trabalho, a amostra teve três restrições. A primeira foi a retirada de todos os 

municípios criados após o ano 2000, uma vez que parte das informações municipais 

utilizados neste estudo se referem ao ano de 2000. A segunda foi a retirada de todos os 

municípios que não possuíssem as informações relacionadas as variáveis independentes. 

/\ terceira restrição foi a retirada dos municípios que estivessem em microlTegiões onde 

est<1o localizadas as capitais estaduais em função da possível distorção que isso poderia 

causar sobre a variável dependente. Como resultado a amostra ficou com 539 

municípios. A Tabela 5 descreve a distribuição desses municípios por Estado. 

Tabela 5 - Número de municípios da amostra por Estado 

Estado Amostra % Semi-A rido % Total** % 

Piauí 19 4% 127 11% 22\ 12% 
Ceará 106 20% 150 13% \84 10% 
Rio Grande do NOIte 55 10% 147 13% 166 9% 
Paraíba 44 8% 170 15% 223 \2% 
1'I.:rn am buco 88 16% 122 11% 185 10% 
Alagoas 18 3% 38 3% 101 5% 
Sergipe 14 3% 29 3% 75 4(~ó 

Bahia 158 29% 265 23% 415 22% 
Minas Gcrais* 37 7% 85 8% 324 17% 
Total da Amostra 539 100% 1133 100% 1.894 100% 

Fonte: ANA (2005c, 2005e, 2005f, 2005g, 2005h, 2005i, 2005j, 20051, 
2005m); BRASIL (2006) 
* apenas os municípios integrantes das bacias dos rios São Francisco, Pardo, Mucuri e 
Jequitinhonha 
** Em 2000 

Além disso, o nome dos municípios que pertencem a amostra estão disponíveis no 

Anexo I. 

6.1.2) Variável Dependente - IDH-M a,iustado 

o [OH foi criado para oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o 

Produto Interno Bruto (PlB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. Ao se construir o IDH, partiu-se do pressuposto que para aferir o 

desenvolvimento de uma população não se deve considerar apenas a dimensão 
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econômica, mas também as características sociais, culturais e políticas que influenciam 

na qualidade da vida humana (PNUD,2005). 

o IDH combina três dimensões fundamentais da vida humana: a longevidade, a 

educação e a renda. Essas três dimensões são transformadas em subíndices que variam 

de zero a um e sua média aritmética resulta num indicador síntese, o IDH, que quanto 

mais próximo estiver de I (um) melhor será o nível de desenvolvimento apresentado 

(ATLAS, 2000). 

De acordo com PNUD (2005):"0 IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do 

desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é 

uma representação da felicidade das pessoas, nem indica o melhor lugar no mundo para 

se viver." Índices sintéticos, como IDH, têm como maior qualidade a capacidade de 

comunicação direta, objetiva e de grande impacto, porém as contrapartidas dessa 

qualidade são a perda de dimensões relevantes do fenômeno e o uso de dimensões que 

sejam de entendimento óbvio, o que pode prejudicar a precisão do indicador (BRAGA 

et alli, 20(3). 

o IDH-M é a versão municipal do IDH, porém esta versão precisou sofrer algumas 

modificações. O IDH foi construído sob a hipótese que a sociedade é parcialmente 

fechada, isto é, fechada em sua dimensão econômica (os membros da sociedade são os 

proprietários de todos os fatores de produção) e fechada em sua dimensão demográfica 

(não há migração temporária) o que não acontece no caso dos municípios que são 

espaços geopolíticos relativamente abertos (ATLAS, 2000). As mudanças não estão nas 

dimensões, mas sim nas fontes de dados utilizadas para compor os subíndices. 
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Como o objetivo deste estudo é relacionar disponibilidade hídrica com 

desenvolvimento, o IDH-M figura como variável ideal para esta medida em função da 

sua simplicidade e generalidade. No entanto, o que a literatura sobre o assunto mostra, 

como foi discutido no capítulo quatro, é que o acesso a água influi principalmente sobre 

algumas dimensões do desenvolvimento, com destaque para renda e condições de 

saúde. Sendo assim, não faz sentido utilizar o IDH-M com todas as suas dimensões, por 

isso a dimensão educação foi excluída, mantendo-se a renda e a longevidade. Esta 

última como proxy de condições de saúde. A variável explicativa foi, então, 

denominada lDH-M Ajustado. 

Tabela 6 - IDH-M Ajustado 

lDH-M Ajustado 

Máximo 0,73 
Médio 0,59 
Mediana 0,59 
Desvio Padrão 0,05 
Mínimo 0,46 
Número de Municípios 539 

Fonte: Elaboração Própria, 

A Tabela 6 descreve como o IDH-M Ajustado se apresenta na amostra, sua média e a 

mediana são idênticas o que corrobora com a infornlação apresentada pelo Gráfico 2, 

isto é, a nOllllalidade da distribuição da variável. Dessa forma todos os testes que 

deri vam da nornlal (t e F) que serão posteriormente apresentados são validos. Portanto, 

a premissa da nornlalidade da variável dependente está atendida. 
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IDH-M Ajustado 

Gráfico 2 - Histograma IDH-M Ajustado 

6.1.3) Variáveis Independentes 

a.) Grau de Criticidade 

Esta variável esta sendo utilizada como uma proxy da infra-estrutura hídrica dos 

municípios. Ela foi criada pelo projeto ATLAS do Nordeste da ANA que definiu 4 

classificações básicas para as sedes municipais em função dos motivos que resultam em 

possíveis déficits na oferta de água. São duas as variáveis que definem como será 

classiJicada a sede municipal (ou seu grau de criticidade do abastecimento de água 

bruta). O primeiro é a quantidade de água, traduzida na disponibilidade hídrica do 

manancial para o atendimento da demanda humana urbana nos horizontes de 

planejamento (2005, 2015 e 2025). O segundo é a capacidade de produção de água do 



-

sistema existente para o atendimento da demanda urbana nos horizontes de 

planejamento. Sendo assim, de acordo com ANA (2006), as categorias são: 

'·Sedes com abastecimento satisfatório -- quando tanto o manancial quanto as unidades do 
sistema produtor de água não apresentam deficiência no confronto ofelta x demanda nos 
horizontes de planejamento. 

Sedes em situação crítica por sistema - situação em que a capacidade de produção de 
água do(s) sistema(s) não é suficiente para atender às demandas em qualquer dos 
horizontes. 

Sedes em situação crítica por manancial - situação em que a oferta de água do manancial 
não é suficiente para suprir as demandas em qualquer dos horizontes. 

Sedes em situação crítica por manancial e sistema -- quando tanto o manancial quanto as 
unidades do sistema produtor de água que abastecem a sede apresentam deficiência no 
confronto oferta x demanda nos horizontes de planejamento." 

Neste trabalho optou-se por utilizar uma categorização que convergIsse para os 

interesses dessa pesquisa. Portanto, a categoria Sedes em situação crítica por manancial 

e sistema Coi incorporada na categoria Sedes em situação crítica por manancial. O 

motivo desta incorporação é a maior importância atribuída a criticidade por manancial e 

a suposição que as deficiências na ofelia líquida de água bruta nem sempre podem ser 

resolvidas localmente. Além disso, os horizontes de planejamento não foram levados 

em consideração. Esta variável é qua1itativa e categórica. 

A Tabela 7 apresenta uma informação relevante do ponto de vista, estritamente, do grau 

de criticidade do abastecimento que é o município pertencer às categorias crítico por 

manancial ou Clítico por sistema implica, em média, ter o mesmo nível de IDH-M 

Ajustado. Além disso, comprova que uma boa estrutura hídrica, por isso entenda-se 

peliencer a categoria abastecimento satisfatório, significa, em média, ter um IDH-M 

Ajustado maior. 
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Tabela 7 - IDH-M ajustado por grau de criticidade do abastecimento 

Grau de Cri ti cidade do Abastecimento 

lDH-M Ajustado Crítico Por 
Manancial 

Crítico Por 
Sistema 

Abastecimento 
Satisfatório 

Máximo 0,71 0,73 0,69 
Médio 0,58 0,58 0,61 
Desvio Padrão 0,04 0,05 0,04 
Mínimo 0,50 0,46 0,50 
Número de M unicí pios 146 280 1 13 

Fonte: PNUD (2002); ANA (2005c, 2005e, 2005f, 2005g, 2005h, 
2005i, 2005j, 20051, 2005m); Elaboração Própria 

Os dados utilizados nesta variável estão disponíveis nos Diagnósticos de Oferta de Água 

Bruta e Avaliação Preliminar de Alternativas Técnicas nos Estados de Minas Gerais, 

Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí 

(ANA, 2005c, 2005e, 2005f, 2005g, 2005h, 2005i, 2005j, 20051, 2005m). 

b.) Nível de Gestão 

Esta variável apresenta em que nível a gestão dos recursos hídricos dos Estados está em 

função da presença, ou nào, de características (componentes) relacionadas a um bom 

quadro institucional-legal no que se refere a recursos hídricos. Os componentes estão 

divididos em dois subgrupos: Componentes Legais e Institucionais. Entre os 

componentes legais estão a existência ou não, em nível Estadual, de: (a) Lei de 

Recursos Hídricos; (b) Regulamentação da Outorga e; (c) Regulamentação da Cobrança 

pelo uso da água. Entre os componentes institucionais estão a existência, ou não, em 

nível Estadual, de: (a) Órgão Gestor; (b) Secretaria Estadual de Recursos Hídricos; (c) 

Fundo Estadual de Recursos H ídricos e; (d) Comitês de Bacia. 
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Neste trabalho, no entanto, os Estados foram divididos em dois grupos: um com nível 

de gestão precário e outro, com nível avançado. No nível avançado estão aqueles 

Estados que do ponto de vista legal, têm uma lei de recursos hídricos (RH) e contam 

com pelo menos um instrumento de ação regulamentado, seja a outorga ou a cobrança. 

Além disso, para estar nesse grupo o Estado tem que ter pelo menos dois dos 

componentes institucionais. Se o Estado não cumpre esses dois quesitos ele pel1ence ao 

grupo gestão precária. Veja a Tabela 8 que mostra a situação dos Estados em relação 

aos componentes da gestão. 

Tabela 8 - Componentes de gestão, em 1998, por Estado da amostra 

Componentes Legais Componentes Institucionais 

Estado 
Secretaria Fundo 

Órgão Comitês Total 
Lei de RH Outorga Cobrança Estadual Estadual 

Piauí 

Ceará X X X 
Rio Grande do Norte X X 
Paraíba X X 
J\:rnambuco X X 
Alagoas X 
Sergipe X 
Bahia X X 
Minas Geraís* X 

Fonte: ANA (2005) 

Gestor de Bacia 
de RH de RII 

X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X 
X X 

o 
7 
6 
6 
6 

5 
4 
:\ 
3 

A lógica, por trás da divisão nestes dois grupos, é: para estar no grupo gestão avançada 

o Estado tem que ter um marco legal que lhe dê instrumentos de ação ao mesmo tempo 

que conta com instituições que podem fazer este marco legal efetivo. Sendo assim, os 

Estados que estão no grupo gestão avançada são: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco. No grupo gestão precária estão: Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e 

Piauí. 

A Tabela 9, mostra como o IDH-M Ajustado se apresenta, em média, em relação as 

categorias gestão precária e avançada. O esperado aconteceu: os municípios que estão 
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• 
em Estados com nível de gestão mais avançados, em média, têm o IDH-M Ajustado 

maior do que os municípios que estão em Estados com nível mais precário de gestão 

dos recursos hídricos. 

Tabela - 9 IDH-M ajustado por nível de gestão 

lDH-M Ajustado 

Máximo 
Médio 
Desvio Padrão 
Mínimo 
Número de Municípios 

Fonte: Elaboração Própria, 

Precário 
0,68 
0,58 
0,05 
0,46 
247 

Gestão 
Avançado 

0,73 
0,60 
0,04 
0,50 
2':12 

Os dados utilizados nesta variável estão disponíveis no relatório PROÁGUA Semi-

Árido: realizações e resultados. Avaliação Institucional do Subprograma de 

Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-árido Brasileiro de 

2005 (ANA, 2(05). Além disso, os dados utilizados são os de 1998 ao invés dos de 

200S, uma vez que a variável dependente é relativa ao ano de 2000. 

d.) Potencial Hídrico 

A potencialidade dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica corresponde ao 

escoamento natural médio ao longo de um detenninado período, isto é, escoamentos de 

superfície e de base. De acordo com ANA (2005n): "A potencialidade é um importante 

indicador, dado que permite avaliar o grau possível de ocorrência do recurso hídrico em 

um detemlinado local. Portanto, oferece uma primeira idéia das carências e abundâncias 

de recursos hídricos de fomla espacializada". 

87 



Nesse estudo, os dados utilizados para detenninação do potencial hídrico municipal são 

os disponibilizados pelo Balanço Oferta- Demanda nos Horizontes Considerados 

Parte B (ANA, 2005n). Sendo assim, neste relatório o potencial hídrico é representado 

pela vazão média de longo período em uma seção de rio em relação a população contida 

na mesma. As potencialidades hídricas estão agregadas em unidades de planejamento 

(UP' s) cujos limites geográficos coincidem com os limites das bacias hidrográficas, 

conjuntos destas ou partes segmentadas de bacia. Isto é, as up's tem o seu espaço 

geográfico delimitado em função de uma única variável fisica, os divisores de águas que 

definem as bacias(ANA, 200511). 

As observações utilizadas neste trabalho são municípios, no entanto, os potencias 

hídricos estão agregados em UP's, estes não são espaços necessariamente coincidentes. 

Por exemplo, um município pode pertencer a várias UP' s com potenciais hídricos 

distintos. Portanto, o critério para determinar qual seria o potencial hídrico municipal roi 

a localização da sede municipal, ou seja, o potencial hídrico do município foi definido 

em função da UP em que a sua sede se localíza. 

A Tabela 10 relaciona o índice de Disponibilidade Específica de Água (DEA), que 

representa a razão entre o volume de água disponível em uma detemlinada bacia (em 

termos de vazão disponível) pela população contida na mesma, ao surgimento de 

estresse ambiental e a geração de conflitos pelo uso da água. Está tabela sugere que a 

redução do nível de estresse e de geração de conflitos diminui a taxas decrescentes de 

níveis estresse e de geração de conflitos em relação a DEA. Ou seja, para se de reduzir o 

nível de níveis estresse e de geração de conflitos precisa-se aumentos cada vez maiores 
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de DEA. P0l1anto, para haver uma relação linear entre a DBA e os níveis estresse e de 

geração de conflitos é necessário fazer uma transformação logarítmica da DBA. 

Este trabalho está utilizando o potencial hídrico por habitante da bacia como medida da 

variável potencial hídrico. Inspirado na Tabela 15, aqui considera-se que a variável 

potencial hídrico para causar idênticos aumentos na variável IDM-M ajustado ela 

deveria ter aumentos cada vez maiores. Sendo assim, foi aplicada uma transfonnação 

logarítmica sobre a variável potencial hídrico para manter a linearidade entre ela e o 

IDH-M ajustado. Ao fazer essa transfonnação um dos pressupostos do modelo é 

validado, de que a covariável (variável contínua usada como variável de controle) tem 

que ser lineamlente relacionada com a variável dependente. 
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Tabela 10- Classificação da disponibilidade hídrica por faixa 

Disponibilidade Específica 
de Agua DEA 
(m3/hab.apol 

DEA> 10.000 

10.000> DEA > 2.000 

2.0no> DEA > 1.000 

1.000 > DEA > 500 

DEA < 500 

Fonte: ANA (2005n) 

Tendência para o surgimento de Estresse 
Ambiental e Geração de Conflitos 

Sem tendências para o surgimento de estresse 
ambiental ou conflitos. Quantidade da água 

suficiente para o atendimento das necessidades 
humanas e meio ambiente. 

Tendência ao surgimento de pequenas disputas 
com relação ao uso da água devido, 

principalmente a processos isolados de poluição, 
que podem causar efeitos adversos ao meio 

ambiente 

Tendência ao surgimento de estresse ambiental 
devido ao comprometimento da capacidade 

natural de autodepuração e contaminação do 
ambiente aquático e surgimento de conflitos 
relacionados ao uso da água, causados por 
problemas generalizados de poluição, pod 

Possibilidade de ocorrência de graves problemas 
ambientais, podendo comprometer a qualidade 
de vida da população em geral, intensificando 
ainda mais os conflitos relacionados ao uso da 

água. 

Condição crítica com relação ao estresse 
ambiental e a geração de conflitos com relação 

ao uso da água, devendo ser priorizado o 
abastecimento mbano, a produção de alimentos 

básicos e a proteção do meio ambiente, 
restringindo as atividades industriais àquelas 

extremamente necessárias. 

6.2) Análise de Covariância 

Problemas Associados ao 
Gerenciamento Hídrico 

Sem problemas ou 
problemas limitados 

Problemas gerais de 
gerenciamento. 

Grande pressão sobre os 
recursos hídricos. 

Escassez crônica de água. 

Além do limite de 
disponibilidade de água. 

A análise de covariância é uma técnica que tem características da análise de regressão e 

da Análise de Variância. Essa ferramenta busca estudar o nível de associação de uma 

variável dependente com uma ou mais variáveis independentes '" quantitativas e 

qualitativas - tendo como objetivo de estimar e/ou prever a média ou valor médio da 

dependente em tem10S de valores conhecidos ou fixos das explicativas. (GUJARA TI, 

20(0). No caso deste estudo, o que está se buscando é estudar a dependência do IDH-M 

ajustado, em função do grau de criticidade (do abastecimento municipal), do nível de 
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gestão (dos recursos hídricos do Estado onde o município se encontra) e do seu 

potencial hídrico. 

Como o modelo utilizado apresenta variáveis quantitativas e qualitativas optou-se por 

um modelo de análise de covariância (ANCOVA). Cabe destacar que as variáveis: grau 

de criticidade e nível de gestão são qualitativas e por esse motivo este modelo é o que se 

encaixa na proposta desta pesquisa. Como as variáveis: grau de criticidade e nível de 

gestão são qualitativas, este modelo é o que se encaixa na proposta desta pesquisa. Além 

disso, um dos propósitos que podem ser alcançados utilizando a ANCOVA, de acordo 

com Hair ef alli (J 998) é: "to account for differences in the responses due to unique 

characteristics of the respondents". Nos te11110S desta pesquisa, isso se traduz em buscar 

as diferenças no IDH-M ajustado em função dos grupos criados pelas variáveis 

qualitativas. 

o modelo inicial utilizado foi: 

Y; = ai + a~D2i + a3D~i + a 4 D4i + aS (D2i D3J+ a 6 (D2;D4J+ /31 X + /32 (D2;XJ+ /3.1 (D,;XJ 

+ /34 (D 4i X; ) + /35 (D2;D,;X; ) + /3ó (D2;D 4; Xi) + fi; 

Onde: 

ai = termo intercepto comum 

a
2 
= coeficiente intercepto diferencial em relação ao Nível de Gestão 

D
2i 

= 1 se Gestão Precária 

= O se Gestão Avançada 

a , = coeficiente intercepto diferencial em relação a C1iticidade por Manancial 

D,/ = 1 se ClÍticopor Manancial 

= O se Não Crítico por Manancial 

91 



a
4 

== coeficiente intercepto diferencial em relação a Criticidade por Sistema 

D 4, == I se Crítico por Sistema 

== O se Não Crítico por Sistema 

a, = coeficiente intercepto diferencial em relação a Gestão Avançada e Crítico por Manancial 

a<> == coeficiente intercepto diferencial em relação a Gestão Avançada e Crítico por Sistema 

X, == In (Potencial Hídrico·) 

*em: m'/(hab·ano) 

/31 = coeficiente de inclinação 

/32 = coeficiente de inclinação diferencial em relação ao Nível de Gestão 

j3J == coeficiente de inclinação diferencial em relação a Criticidade por Manancial 

/34 == coeficiente de inclinação diferencial em relação a Criticidade por Sistema 

92 

/3, = coeficiente de inclinação diferencial em relação a Gestão Avançada e Criticidade por Manancial 

/3() = coeficiente de inclinação diferencial em relação a Gestão Avançada e Criticidade por Sistema 

JI; = erro estocástico 

Ou seja, o modelo inicial prevê todas as interações possíveis ocorrendo tendo como 

categoria base municípios com Abastecimento Satis1àtório e com Gestão Avançada. No 

entanto, este modelo não respeitava todos os pressupostos relativos a ANCOV A. Assim 

sendo, outras tentativas de interação foram tentadas até que se chegasse a um modelo 

que respeitasse os pressupostos. O modelo final foi, considerando a mesma categoria 

base: 

Onde: 

Yi = 0,538 + 0,1 OXj - 0,02· (D2i X j )-0,03· (DJjXj)- 0,02· (D4i XJ+ O· (D2iDJiXi) 

+ 0,01· (D2iD4iXj) 



93 

Para este modelo todos os coeficientes são estatisticamente significativos tanto 

isoladamente como em conjunto como mostram os testes t, para análise dos coeficientes 

isoladamente e o F para sua análise em conjunto. Ambos os testes foram feitos com 

nível de significância de 5%. Além disso, o teste de Levine garantiu a homogeneidade 

da variância do modelo a um nível de significância de 5%. 

6.3) Resultados 

o primeiro passo da análise dos resultados é apresentar as retas resultantes de cada 

possibilidade de combinação de grau de criticidade com nível de gestão. Portanto, as 

seis situações possíveis são: 

I. Abastecimento Satisfatório e de Gestão Avançada 

1\ 

Yi = 0,538 + O,OlOXi 

2. Abastecimento Satisfatório e Gestão Precária 

1\ 

Y; = 0,538 + 0,008Xi 

3. Crítico por Manancial e Gestão Avançada 

1\ 

Y; = 0,538 + 0,007 Xi 

4. Crítico por Sistema e Gestão Avançada 

1\ 

fi = 0,538 + 0,008Xi 

5. Crítico por Manancial e Gestão Precária 

1\ 

Y; = 0,538 + 0,005Xi 

6. Crítico por Sistema e Gestão Precária 



A 

L = 0,538 + 0,005X j 

A pnmelra infonnação que deve ser inferida é que há, em qualquer situação, uma 

relação positiva entre potencial hídrico e IDH-M Ajustado. Isto é, quanto maIOr o 

potencial hídrico maIOr será o desenvolvimento (expresso em tennos de IDH-M 

Ajustado). A segunda se refere a igualdade de algumas combinações que se refletem em 

retas sobrepostas, são os casos das sobreposições entre as retas 5 e 6 e entre as retas 2 e 

4. Isto significa, no caso de 5 e 6, que se o município está em um Estado onde a gestão 

dos recursos hídricos é precária tanto faz se o sistema de abastecimento é crítico por 

manancial ou sistema o impacto que o potencial hídrico causa em seu IDH-M Ajustado 

é o mesmo. Já no caso de 2 e 4 são duas situações completamente diferentes, no entanto, 

o potencial hídrico causa impactos iguais no IDH-M Ajustado. 

A terceira infonnação que pode se extrair dessas retas é ordenar as situação em função 

do impacto que o potencial hídrico causa no IDH-M Ajustado. De acordo com a Figura 

8, a melhor situação é a I, seguida da 2 e 4, sendo bastante parecida com a situação 3 e 

por fim tem a situação 5 e 6 que são as piores. 

(5.6) 3 (2.4) 1 Situação 

f t 1 1 t .. 
O 0,005 O.OO? 0.008 1).01 

Impacto d<t- Potencial 
Hidric<Jo sobre <> IDH~M 
Ajwtado 

Figura 8- Impacto do Potencial Hídrico sobre o IHD-M Ajustado em função da 
Situação 
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Até aqui, já se garante que o PISF é um projeto que, uma vez implementado, trará 

impactos positivos para o desenvolvimento da região beneficiada em função relação 

positiva entre IOH-M Ajustado e potencial hídrico. A Tabela 11 traz informações sobre 

os municípios da amostra que serão beneficiados pelo PISF e os que não serão em 

função da sua situação. Essa tabela demonstra que, relativamente, os municípios 

beneficiados pelo PISF estão mais capacitados para transfonnar aumentos do potencial 

hídrico em desenvolvimento, medido em IDH-M Ajustado. Isso fica notório ao se 

comparar o seguinte dado 99% dos municípios beneficiados PJSF estão nas situações I, 

2, 3 e 4 contra apenas 45% dos não beneficiados. Além disso, a situação I, isto é aquela 

que tem o maior poder transfom1ador, representa 35% dos municípios beneficiados pelo 

PTSF contra apenas 3% dos não beneficiados. Portanto pode-se afim1ar que o PTSF além 

de trazer desenvolvimento por aumentar o potencial hídrico, ele levará água para região 

do Semi-Árido que melhor fará uso dessa água como fonte de desenvolvimento. 

Tabela 11 - Municípios da amostra por situação e localização 

Grau de Criticidade do 
Arca de Influência do PISF 

Gestão Não Pertence Pertence Total 
Abastecimento 

Municí~ios % MuniciEios % MuniciEios % 

Critico Por Manancial (5) 47 13% I 1% 48 9% 

Precário 
Crítico Por Sistema (6) 156 42% 1 1% 157 29% 
Abastecimento Satisfatório (2) 42 11% O 0% 42 8% 

Sub-total 245 66% 2 1% 247 46'1 .. 
Crítico Por Manancial (3) 62 17% 36 22% 98 18"10 

A I Crítico Por Sistema (4) 54 14% 69 42% 123 23% 
vançatO b' . f; .. (1 13 3% 58 35% 71 D% A asteclmento Satls atono ) 

Sub-total 129 34% 163 99% 292 54% 
Crítico Por Manancial 109 29% 37 22% 146 27% 

Total 
Crítico Por Sistema 210 56% 70 42% 280 52% 

Abastecimento Satisfatório 55 15% 58 35% 113 21% 

Total 374 100% 165 100% 539 100% 

Fonte: Elaboração Própria 

Este modelo, no entanto, tem sua limitação que é a imprecisão quando se examina uma 

observação em particular. Isto é, não é adequado, por exemplo, tentar explicar o IDH-M 



Ajustado de um município específico unicamente pelas variáveis Grau de Gestão e Grau 

de Criticidade do Abastecimento pois corre-se o risco de cometer um equívoco. O 

principal motivo para esta limitação é a imprecisão dos dados relativos a Potencial 

Hídrico. Essa limitação, por sua vez, não invalida o modelo o que permite dizer que 

.como regra geral, os municípios do Semi-Árido que têm um tipo de abastecimento mais 

satisfatório, que estão em um Estado que possua um melhor nível de gestão e que estão 

em uma região onde o potencial hídrico seja maior tem mais chances de ter um IDH-M 

ajustado maior. 

Uma vez concluído o objetivo (iíi) deste trabalho que era buscar comprovar ou não que 

o PISF de fato pode ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social para 

região pode-se, finalmente, tratar as considerações finais. 
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7. CONCLUSÃO 

Este trabalho tinha como objetivo inicial, apenas, avaliar se o PISF contribuiria ou não 

de, 1\')1111a significativa, para promoção do desenvolvimento sustentável da Região Semi

Árida. No entanto, para fazer esta avaliação foi necessário, primeiro, compreender qual 

o problema que ele propunha solucionar. Essa pergunta era muito mais simples de ser 

respondida até a versão anterior do projeto, isso porque eram projetos isolados, sem 

qualquer tipo de articulação com outros projetos e políticas, em outra palavras, não 

faziam palie de uma política pública. O atual projeto, por sua vez é parte fundamental 

do POSA uma politica pública voltada especificamente para desenvolvimento 

sustentável da região. Ou seja, o PISF é parte integrante da solução do problema que o 

PDSA busca resolver. Sendo assim, para definir o problema que o PTSF pretendia 

resolver foi necessário definir o problema que o PDSA pretendia resolver. 

Portanto, o que se fez foi elucidar a perspectiva que o PDSA tem do problema do Semi

Árido, isto porque se entende que a solução deriva justamente da percepção que se tem 

do problema. Além disso, a perspectiva do problema que o POSA tem foi comparada 

com a das políticas anteriores com intuito de avaliar se não se estava fazendo mais do 

mesmo. 

,\0 estudar as ações do Estado ao longo de quase dois séculos observou-se basicamente 

três tipos de percepção do problema mas que tinham um ceme comum que era a tratar o 

sertanejo como "refugo humano", portanto indesejáveis, e que a todo custo deveriam ser 

mantidos longe. Em nenhum momento houve uma politica que de fato pretendesse 

incluir esses seres humanos. O que mostrou é que PDSA é um rompimento com esse 
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tipo de política. Isto porque ele busca criar condições para o desenvolvimento da região 

utilizando os potenciais locais. O que, por fim, implicaria na geração do aumento da 

capacidade dos sertanejos. De acordo com SEN(l999) "as capacidades podem ser 

aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da política 

pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo". 

Isso quer dizer que ao aumentar as capacidades do selianejo essa política estará lhe 

dando a autonomia para que ele tome-se no futuro o definidor das políticas e de seu 

próprio destino, tornando-o independente da boa vontade do resto do país. 

Uma vez definido o objetivo do PDSA e consequentemente o do PISF, coube então 

questionar se o PISF ia na mesma direção da política que ele integrava, ou seja, se ele 

apresentava-se, de fato, como parte integrante da solução. Para tanto, foi mostrado o 

papel e a importância do PISF no PDSA e que os objetivos do PISF coadunavam com 

os da POSA. 

o POSA reconhece que um dos principais gargalos para o desenvolvimento do Semi

Árido é a reduzida disponibilidade hídrica da região. Além disso, inúmeros estudos 

apresentados mostraram que a disponibilidade de água, de boa qualidade, é um dos 

determinantes do desenvolvimento ou até mesmo que ter acesso garantido a água é 

condição necessária para o desenvolvimento. O PISF é um projeto que tem como função 

primordial garantir a disponibilidade de água para uma região do Semi-Árido, 

especialmente sensível as secas. Ao garantir o acesso a água em conjunto com as outras 

medidas do PDSA se espera simultaneamente estimular as atividades econômicas 

ligadas ao agronegócio da irrigação e responder às necessidades sociais decorrentes do 

uso da água. 
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o outro lado da moeda, foi mostrar que o PISF tinha na sua constituição os elementos 

que estruturavam o POSA. Os elementos materiais (os relacionados a obra em si) 

primam pela integração das Áreas Geoestratégicas, uma vez que interliga duas áreas 

(uma doadora e a outra receptora) sem causar prejuízo a região doadora. O mais 

interessante é que a conquista do não há prejuízo a região doadora foi conseqüência da 

ampla discussão feita pela sociedade, principalmente pelos atores da região, o que 

possibilitou um projeto final bastante equilibrado. Isso fica explícito quando se compara 

os eleitos colaterais do atual projeto frente aos anteriores. O marco institucional que o 

projeto impôs fez com que a sua sustentabilidade se origina-se na própria região. Sendo 

assim, ficou nítido que tanto o desenho da obra quanto sua lógica de funcionamento 

convergem em direção a intenção do PDSA de reduzir a dependência da região em 

relação ao resto do país fazendo com que o desenvolvimento do Semi-Árido seja 

endógeno. 

Sem dúvida o PJSF é o projeto de transposição de águas do rio São Francisco mais 

coerente até hoje apresentado. É nítido que essa coerência, em grande medida, não é 

oriunda do projeto em si, mas do fato dele fazer palie de uma política para a região do 

Semi-Árido. 

Este trabalho não tratou de um tema bastante relevante mas que com ele tem conexão 

direta que roi a forma como se dava a interconexão entre o PISF e os demais projetos do 

POSA. O principal motivo para que isso não fosse feito foi a perda de foco que isso iria 

acarretar a este trabalho, além da percepção que este assunto é muito complexo e que 
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merece dedicação exclusiva. Portanto, aqui fica a primeira proposta de pesquisa lançada 

por este trabalho, o estudo da transversal idade entre os projetos do PDSA. 

Uma vez que ficou evidente que o PISF faz parte, de fonna positiva, de uma política 

pública que pretende lançar as bases para o desenvolvimento sustentável para a região 

do Semi-Árido. Até essa parte o que este trabalho fez foi uma revisão da literatura sobre 

o assunto e colocou o PISF no seu devido lugar e mostrou as limitações das suas 

intenções. O que se percebe, então, é que grande parte das questões que se colocam hoje 

em relação ao PISF deveriam estar endereçadas ao PDSA. Além disso, o debate sobre o 

projeto roi prejudicado por chavões ambientais, como a morte "certa" do Velho Chico 

que "já agoniza", deixando de lado outros temas mais relevantes. Esse tipo de discurso 

causa estranheza para aqueles que conhecem os projetos anteriores. Esses projetos 

contavam com bTfande apoio popular, no entanto, impactariam de forma muito mais 

severa o meio ambiente, pondo em risco o rio São Francisco. Basta observar os volumes 

de água bombeada planejados nos projetos anteriores. 

Aqui não se está reduzindo a impo11ância das questões ambientais relativas ao projeto, 

mas sim chamando a atenção para a falta de debates sobre pontos como a precificação 

da água para a transposição e a precificação da água para os usuários que estão na 

própria bacia do São Francisco; as perdas energéticas decorrentes e as políticas 

complementares ao PISF para que o projeto possa causar um impacto maior no 

desenvolvimento da área beneficiada. 

Buscando contribuir para o fechamento de algumas dessas lacunas este trabalho 

mostrou por meio da análise de covariância que o projeto não só contribuirá com o 
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desenvolvimento da região beneficiada como também essa é a região do Semi-Árido 

que tem a maior capacidade de transformar água em desenvolvimento. Mesmo assim, é 

dever deste trabalho fazer críticas ao projeto. Essas, por sua vez, estão muito mais 

ligadas à percepção da falta de projetos pós-implementação do que ao projeto em si. 

Há políticas que deveriam ser planejadas simultaneamente ao PISF, para que não sejam 

limitadas pos1eriomlente, uma vez que a própria implementação do PISF mudará o 

cenário da região beneficiada. A primeira, é a política de inigação para área 

beneliciada. O motivo da concomitância com o PISF é impedir a especulação com a 

teITa iITigável, ou seja, se a compra dessas terras for posterior a implementação do PISF 

seu preço subirá, podendo tomar o custo da política de irrigação impeditivo para sua 

implementação. Além disso, definir logo o órgão ou entidade do governo responsável 

por essa política é bastante importante. Assim, é possível desde o início orientar a 

produção da área irrigada para produtos de alto valor agregado e que tenham sua 

produção menos intensiva no uso de água. O que se espera com esta medida é impedir a 

criação de perímetros iITigados como alguns que existem no Ceará e no Sergipe, por 

exemplo, que produzem arroz, uma cultura extremamente intensiva no uso de água e 

que traz baixos rendimentos aos irrigantes. 

A segunda política é a de acesso à água. Mesmo que o PISF já beneficie a região do 

Semi-Árido que mais tarde transfonnará essa água em desenvolvimento não se pode 

esquecer de que a água tratada entregue em casa impacta de forn1a muito mais 

contundente no bem-estar dessas famílias. Os índices de abastecimento doméstico de 

água da região beneficiada são muito baixos. Portanto, é de fundamental importância 

prover acesso a água para os habitantes da região, pois não se pode mais aceitar, como 

101 



aconteceu na seca de 1998, que os habitantes do Semi-Árido tenham que andar em 

média de 1,5- 3,5 Km para conseguir água, simplesmente, por não haver um bom 

sistema de distribuição. 

Afinal, o PISF está sendo divulgado muito mais como a solução para a Seca do que 

como meio de possibilitar a construção de altemativas que atenuem seus efeitos. Como 

conseqüência de não trazer resultados imediatos, há o risco de expor publicamente os 

agentes responsáveis pela implementação do PISF quando da incidência da próxima 

seca que mesmo com o PIS F em plena operação ainda causará impactos significativos 

sobre a população. Isto resultaria em perda do poder de construção de agenda dos atores 

relacionados à gestão de recursos hidricos. 

Para finalizar a conclusão, esta pesquisa mais alguns questionamentos e provocações 

são apresentados tendo em vista para trabalhos futuros. Na mesma linha das 

preocupações apontadas nos principais fóruns sobre recursos hídricos ficou nítida a 

necessidade de se estudar a importância que as instituições têm na imposição de agenda 

referente a recursos hidlicos. No caso, a importância do papel da ANA, na colocação e 

manutenção do PISF na agenda, fazendo com que o projeto chegasse mais próximo da 

sua implementação do que em qualquer outro momento. 

QutTO ponto que deve ser pesquisado é a busca de métodos de compatibilização de 

informações hídricas de acordo com espaços geopoHticos. Muitas vezes os espaços de 

tomada de decisão não são as bacias hidrográficas, mas, sim, os municípios ou os 

estados. Dar infoTI11açÕeS para esses atores sobre disponibilidade e potencialidade 

hídrica nos seus espaços de atuação pode facilitar a tomada de decisões em favor de 
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políticas públicas que impactem em uma melhor gestão dos recursos hídricos 

localmente. 
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50 BA CASTRO ALVES 
Nào pertence a área de influência do PIS!' 

51 HA CENTRAL 
Não pertence a área de influência do PISF 

52 HA CICERO DANTAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

53 HA ClPO 
Nào pertence a área de influência do PIS!' 

54 B1\ COCOS 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

55 HA CONCEICAO DO COITE 
Não pertence a área de influência do PISF 
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Não pertence a área dc influência do PIS!' 
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Não pertence a área de influência do PISF 

58 BA CORONEL JOAO SA 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

59 BA CRISOPOLlS 
Nào pertence a área de influência do PISF 

60 BA EUCLIDES DA CUNHA 
Não pertence a área de influência do PISF 

61 BA FATIMA 
Não pertence a área de influência do PISF 

62 !lA FEIRA DE SANTANA 
Nào pertence a área de influência do PISF 

63 BA FILADEL!'IA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

64 BA ntJANAMBI 
Nào pertence a área de influência do PISF 

65 BA IACU 
Não pertence a área de influência do PISF 

66 BA IBIPEBA 
Nâo pertence a área de inl1uéncia do PISF 

67 IlA lBlTITA 
Não pertence a área de influência do PISI' 

68 BA IGAPORA 
Não pertence a área de influência do PISF 

69 B:\ IGUAl 
Não pertence a área de influência do PISF 

70 BA INJlAMBUPE 
Não pertence a área de influência do PISI' 

71 BA IPIRA 
Nâo pertence a área de influência do PIS F 

72 BA IPlJPIARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

73 B,\ !RAMAIA 
Não pertence a área de influência do PISI' 

74 BA IRAQUARA 
Não pertence a área de influência do PlSF 

75 13A IRECE 
Não pertence a área de influência do PISF 

76 IM ITABERABA 
Não pertence a área de influência do P ISF 

77 HÁ ITAETE 
Não pertence a área de influência do PISF 

78 BA ITAGI 
Não pertence a área de influência do PISF 

79 BA ITAMBE 
Não pertence a área de influência do PISF 

80 HÁ ITAPETINGA 
Não pertence a área de inl1uência do PISF 

81 BÁ lTAI'ICURI.! 
Não pertence a área de influência do PISF 

82 BA ITARANTIM 
Não pertence a área de influência do PISF 

83 !lA ITATIM 
Não pertence a área de influência do PISF 

84 13;\ ITIRUCU 
Não pertence a área de influência do PISF 

85 13:\ ITH!BA 
Não pertence a área de influência do PISF 

86 BA \TOROIH) 
Não pertence a área de influência do PISF 

87 BA JACOBINA 
Nào pertence a área de influência do I'ISF 

88 HÁ JAGUAQUARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

89 BA JAGUARARI 
Não pertence a área de influência do PISF 

90 BA JEQUIE 
Não pertence a área de influência do PISF 

91 BA JEREMOABO 
Não pertence a área de influência do PISI' 

92 BA JOAO DOURADO 
Não pertence a área de influência do PISF 

93 BA JUAZEIRO 
Não pertence a área de influência do P ISF 

94 BA JUSSi\RA 
Não pertence a área de influência do PlSF 

95 BA LAPAO 
Não pertence a área de influência do PISF 

96 BA LENCOIS 
Não pertence a área de inlluência do PlSF 

97 BI\ L1ClNIO DE ALMEIDA 
Não pertence a área de iniluência do PIS!' 

98 BA LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 
Não pertence a área de influência do PISF 

99 \3;\ MACARANI 
Não pertence a área de influência do PISF 

100 BA Mi\CAUBAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

101 BA MAIQUINIQUE 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

102 BA MAIRI 
Não pertence a área de influência do PIS F 

103 HA MANOEL VITORINO 
Não pertence a área de influência do PISF 
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104 BA MARACAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

105 BA MARCIONILlO SOUZA 
Não pertence a área de influência do PISF 

106 HA MIGUEL CALMON 
NflO pertence a área de inlluência do PIS F 

107 HA MILAGRES 
Não pertence a área de influência do PISF 

108 BA MONTE SANTO 
Não pertence a área de influência do PISF 

109 BA MORPARA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

110 13A MORRO DO CHAPEU 
Não pertence a área de influência do PISF 

111 BA MULUNGU DO MORRO 
Nâo pertence a área de influência do PISF 

112 BA MUNDO NOVO 
Não pertence a área de influência do PISF 

113 BA NOVA CANAA 
Não pertcnce a área de influência do PIS F 

114 B/\ NOV A SOURE 
Não pertence a área de influência do PISF 

115 HA NOVO TRIUNFO 
Não pertence a área de influência do PISF 

116 HA OLlNDlNA 
Não pertence a área de influência do PISF 

117 HA OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
Não pertence a área de influência do PISF 

118 BA PARAMIRIM 
Não pertence a área de influência do PISF 

119 HA PARIPIRANGA 
Não pertence a área de inlluéncia do PIS F 

120 BA PAULO AFONSO 
Não pertence a área de influência do PISF 

121 BA PIArA 
Nào pertence a área de influência do PISF 

122 !lA PILAO ARCADO 
Não pertence a área de influência do PISF 

123 HA PINDOBACU 
Não pertence a área de influência do PISF 

124 HA PIRIPA 
Não pertence a área de influência do PISF 

125 BA I'IRITlBA 
Não pertence a área de influência do PISF 

126 BA PLANALTO 
Não pertence a área de influência do PISF 

127 BA POCOES 
Não pertence a área de influência do PISF 

128 HA rONTONOVO 
Não pertence li área de influência do PISF 

129 BA POTlRAGUA 
Não pertence a área de influência do PISF 

130 BA PRESlDENTE DUTRA 
Não pertence a área de intluência do Plsr 

131 BJ\ QUEIMADAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

132 HA REMANSO 
Não pertence a área de influência do PISF 

133 B:\ RETIROLAND!A 
Não pertence a área de influência do PISF 

134 BA RIACHAO DO JACUIPE 
Não pertence a área de influência do PISF 

135 HA RIACHO DE SANT ANA 
Não pertence a área de influência do PISF 

136 B!\ RlBEIRA DO POMBAL 
Não pertence a área de influência do PISF 

137 B/\ 100 DE CONTAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

138 BA R 10 DO ANTON 10 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

139 13:\ RUY BARBOSA 
Não pertence a área de influência do P ISF 

140 BA SANTA BARBARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

141 BA SANTA INES 
Não pertence a área de influência do PISF 

142 BA SANTA LUZ 
Não pertence a área de influência do PISF 

143 HA SANTANA 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

144 13A SANTO ESTEV AO 
Não pertence a área de influência do PISF 

145 BA SAO FELlX DO CORlBE 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

146 BA SAO GABRIEL 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

147 BA SAO JOSE DO JAClJlPE 
Não pertence a área de influência do PISF 

148 131\ SAlJDE 
Não pertence a área de influência do PISF 

149 B,\ SEAHRA 
Não pertence a área de influência do PISF 

150 BA SENHOR DO BONFIM 
Não pertence a área de influência do PIS F 

151 HA SENTO SE 
Não pertence a área de influência do PISF 

152 13:\ SERRA DOURADA 
Não pertence a área de influência do PISF 

153 HA SERRA PRETA 
Nào pertence li área de influência do PISF 

154 HA SERRINHA 
Não pertence a área de influência do PISF 

155 BA SERROLANDIA 
Não pertence a área de influêneia do PISF 

156 13;\ SITIO DO MATO 
Não pertence a área de influência do PISF 

157 BA SOBRADINHO 
Não pertence a área de influência do PISF 
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158 Rt\ SOUTO SOARES 
Não pertence a 'Irea dc influência do PISF 

159 IL\ TANlIACU 
Nâo pertence a área de influência do PISF 

160 HA TANQUE NOVO 
Não pertence a área de influência do PISF 

161 BA TANQUINHO 
Nào pertence a área de influência do PISF 

162 BA TAPIRAMUTA 
Não pertence a área de influência do PISF 

163 /lA TEOI'ILANDlA 
Não pertence a área de influência do PISF 

164 BA TUCANO 
Não pertence a área dc int1uência do PISF 

·165 BA lJAlJA 
Não pertence a ôírea de influência do PISF 

166 BA UBAIRA 
Não pertence a área de influência do PISF 

167 BA liIBAI 
Não pertence a área de influência do PISF 

168 BA liMBURAN,-\S 
Não pertence a área de influência do PISF 

169 BA UTINGA 
Não pertence a área de influência do PISI' 

170 HÁ VALENTE 
Não pertence a área de influência do PISF 

171 BA VARZEA DA ROCA 
Nào pertence a área de influência do PISF 

172 RA V ARZEA DO POCO 
Não pertence a área de influência do PIS F 

173 BA VARZEA NOVA 
Não pertence a área de intluência do PISF 

174 fiA VITORIA DA CONQUlSTA 
Não pertence a área de influência do PISI' 

175 RA WAGNER 
Nào pertence a área de influênc.ia do PIS F 

176 !lA XIQUE-XIQlJE 
Não pertence a {Irea de intluência do PISI' 

177 CE A('ARAPE 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

178 CE APUIARES 
Não pertence a área de influência do PISF 

179 CE ARACOIABA 
Não pertence a área de influência do PISF 

180 (r BARREIRA 
Não pertence a área de influência do PISI' 

181 Cf! BATlJRlTE 
Não pertence a área de intluência do PISF 

182 Cf! CANINDE 
Não pertence a área de influência do PISF 

183 Cr. CAPISTRANO 
Não pertence a área de influênc.ia do PISF 

184 ('E CARIDADE 
Não pertence a área de influência do PISF 

185 C 1"0 CARIRE 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

186 CF CARNAUBAL 
Não pertence a área de influência do PISF 

187 CE CIWROllNIIO 
Não pertence a área de influência do PISF 

188 CF COREAl! 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

189 CF CRATEUS 
Não pertence a área de intluência do PIS!' 

190 CE CROATA 
Não pertence a área de influência do PISF 

191 CE FORQUIl.HA 
Não pertence a área de intluência do PISF 

192 Cf FREClIEIRINHA 
Não pertence a área de iniluência do PIS I' 

193 ('1"0 (iROAIRAS 
Não pertence a área de intluência do PIS F 

194 CE GLJARACIABA DO NORTE 
Não pertence a área de influência do I'ISI' 

195 CE IIIDROLANDIA 
Não pertence a área de intluência do P ISI' 

196 C 1"0 HORIZONTE 
Não pertence a área de influência do PISF 

197 Cf IBIAPINA 
Não pertence a área de influência do PISF 

198 CF INDEPENDENCIA 
Não pertence a área de intluência do PISF 

199 CF IPU 
Não pertence a área de influência do PISF 

200 CF II'UFIRAS 
Não pertence a área de intluência do PISF 

201 CE lRAlICUBA 
Não pertence a área de influência do PISF 

202 CF ITAPAGE 
Não pertence a área de intluência do PISF 

203 Cf-: ITAPIPOCA 
Não pertence a área de influência do PISF 

204 CE ITAPIUNA 
Não pertence a área de intluência do PISF 

205 C1' MASSAPE 
Não pertence a área de influência do PISF 

206 Cf-: MERUOCA 
Não pertence a área de iníluência do P ISF 

207 CF MUCAMBO 
Não pertence a área de intluência do PISF 

208 Ch NOVA RUSSAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

209 tE NOVO ORIENTE 
Não pe11ence a área de intluência do PISF 

210 CE OCARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

211 CE PACAJUS 
Não pertence a área de inlluência do PISF 
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212 CE PENTECOSTE 
Nào pertence a área de influência do PISF 

213 CE PORANGA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

214 CF QUITERlANOPOLlS 
Não pertence a área de influência do PISF 

215 CF REDENCAO 
Não pertence a área de influência do PIS F 

216 CE RERIUTABA 
Não pertence a área de influência do P [SI' 

217 ('E SANTA QUITERIA 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

218 CF SANTANA DO ACARAU 
Nào pertcnce a úrea de influência do PISF 

219 CE SAO BENEDITO 
Não pertence a ,{rca de influência do PISF 

220 CF SOBRAL 
Não pertence a úrea ele influência do PIS!' 

221 C I': TAMBORIL 
Não pertence a área de influência do PISF 

222 CF TIANUlJA 
Não pertence a área ele influência elo PISF 

223 CF UBAJARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

224 CF UMIRIM 
Não pertence a área de influência do PIS F 

225 CE URUHURETAMA 
Nâo pertence a área de influência do P ISF 

226 CF VAIUOTA 
Não pertence a área de influência do PISF 

227 Cf-<. ACOPlARA 
Pertence a área ele influência do PISF 

228 CE ALTO SANTO 
Pertence a área de influência do PIS1' 

229 CE ARACATI 
Pertence a área de influência do PISF 

230 CE ARARIPE 
PCl1cnce a área de inlluéncia do PISF 

231 CE /\SSARE 
Pertence a área de influência do PISF 

232 CF AURORA 
Pertence a área de influência do PISF 

233 CF BANABUllJ 
Pertence a área de inlluência do PIS!' 

234 CF BARBALHA 
Pertence a área de inlluência do PIS!' 

235 CE BARRO 
Pertence a área de influência do PISF 

236 CE BOA VIAGEM 
Pertence a área de influência do PIS1' 

237 CF BlmlO SANTO 
Pertence a área de intluência do PISF 

238 CF CAMPOS SALES 
Pertence a área de influência do PIS!' 

239 CF CARlRlACU 
Pertence a área de influência do PISF 

240 CE CARIUS 
Pertence a área de influência do PISF 

24-\ tE CATARINA 
Pertence a área de in fluência do PISF 

242 CF CI:J)IW 
Pertence a área de influência do PISF 

243 CF CHATO 
Pertence a área de influência do PISF 

244 CF FARIAS BRITO 
Pertence a área de inlluência do PISF 

245 CF lCO 
Pertcnce a área de inlluência do PIS1' 

246 Ch J(jUATlJ 
Pertence a área de influência do PISF 

247 CF. IPAUMIRIM 
Pertence a área de in fluência do PISF 

248 CE IRACEMA 
Pertence a área de influência do PIS1' 

249 CF nATIRA 
Pertence a área de influência do PISF 

250 CF JAfil!ARETAMA 
Pertence a área de inlluência do PISF 

251 CF JAGUARlBE 
Pertence a área de influência do PISF 

252 CF JAGUARUANA 
Pertence a área de inlluéncia do PISF 

253 Ch JARDIM 
Pertence a área cle influência do PIS1' 

254 ('h JUAZEIRO DO NORTE 
Pertence a área de intluência do PISF 

255 CF JlJCAS 
Pertence a área de intluência do PIS!' 

256 CF l.A VRAS DA MANGABEIRA 
Pertence a área de influência do PIS F 

257 CE I.L\WEIRO DO NORTE 
Pertence a área de influência do PIS1' 

258 CF MADALENA 
Pertence a área de influência do PISF 

259 CF MAURlTl 
Pertence a área de influência do PISF 

260 CE MILAGRES 
Pertence a área de influência do PISF 

261 CF MILHA 
Pertence a área de inlluência do PISF 

262 CF MISSAO VELHA 
Pertence a área de influência do PISF 

263 CF MOMBACA 
Pertence a área de influência do PISF 

264 Cf MONSENlIOR TABOSA 
Pertence a área de inlluéncia do PISF 

265 CF MORADA NOVA 
Pertence a área de influência do P ISF 
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266 Cf NOVAOLlNDA Pertence a área de influência do PIS F 

267 CE OROS Pertence a área de influência do PIS!' 

268 CE PARAMBLJ Pertence a área de influência do PISF 

269 CF PEDRA BRANCA Pertence a área de influência do PISF 

270 CF PEREIRO Pertence a área de influência do PISF 

271 CF PIQUET CARNEIRO Pertence a área de influência do PISF 

272 CF QU1XADA Pertence a área de jnfluência do PISF 

273 CE QULXERAMOBIM Pertence a área de influência do PIS F 

274 CE QUIXERE Pertence a área de influência do PISF 

275 CF RLJSSAS Pertence a área de influência do PISF 

276 CC: SABOEIRO Pertence a área de influência do PISF 

277 CE SANTANA DO CARIRI Pertence a área de influência do PISF 

278 CE SENADOR POMPEU Pertence a área de influência do PISF 

279 CF SOLONOPOLE Pertence a área de influência do PISF 

280 C I': TABULEIRO DO NORTE Pertence a área de inlluência do PIS!' 

281 CE L\h\ Pertence a área de influência do PIS F 

282 CE VARZEA ALEGRE PClicncc a área de influência do PISF 

283 M(, AGUAS VERMELHAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

284 MG ALMENARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

285 MG ARACLJAl 
Não pertence a área de influência do PISF 

286 MG CAPlTAO ENEAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

287 MG ('ARAI 
Nào pertence a área de influência do PISF 

288 MO (ORONEL MlJRTA 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

289 M(; f,SPINOSA 
Não pertence a área de influência do PISF 

290 MO FRANCISCO SA 
Nào pertence a área de influência do PIS F 

291 MG ITACARAMBI 
Não pertence a área de iJúluência do PISF 

292 MO ITAOBIM 
Não pertence a área de influência do PISF 

293 M(; ITlNGA 
Não pertence a área de influência do PISF 

294 MG JACINTO 
Não pertence a área de influência do P1SF 

295 M<j JAIBA 
Não pertence a área de influência do PISF 

296 Mr; JANAUBA 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

297 M(l JANlJARIA 
Não pel1ence a área de influência do PISF 

298 MG JEQU1TINI{ONHA 
Não pertence a área de influência do PISF 

299 MO JOAIMA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

300 M<1 JORDANIA 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

301 MO MANGA 
Não pertence a área de influência do PISF 

302 M(; MATA VERDE 
Nào pertence a área de influência do PISF 

303 MO MATO VERDE 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

304 Nf(l MEDINA 
Não pertence a área de influência do PISF 

305 MG MONTALV AN L'\ 
Não pertence a área de influência do PIS F 

30f:l Me, MONTE AZUL 
Não pertence a área de influência do PISF 

307 1\1G NOVO CRUZEIRO 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

308 MG PADRE PARAISO 
Não pertence a área de influência do PISF 

309 MO PEDRA AZUL 
Não pertence a área de influêneia do PISF 

310 Me; PORTEIRINHA 
Não pertence 11 área de influência do PISF 

311 Me; RIO PARDO DE MINAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

312 MG RLJBIM 
Não pcrtcnce a área de influência do PISF 

313 M(l SALINAS 
Não pertence a área de in!luência do PISF 

314 MG SAl.TO DA DIVISA 
Não pertence a área de in!luência do PISF 

315 Me; SAO JOAO DA PONTE 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

316 M() SAO JOAO DO PARAISO 
Não pertence a área de influência do PISF 

317 M(; TAIOBEIRAS 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

318 MG VARZELANDIA 
Não pertence a área de influência do PISF 

319 M(; VIRGEM DA LAPA 
Não pertence a área de influência do PISF 
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320 PB ARARA 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

321 Pl:l ARARlINA 
Não pertence a área de influência do PISF 

322 PB BANANEIRAS 
Não pertence a área de intluência do PISF 

323 PB BARRA DE SANTA ROSA 
Não pertence a área de iníluênria do PISF 

324 PB CACiMBA DE DENTRO 
Não pertence a área de influência do PIS F 

325 PB CUITE 
Não pertence a área de influência do PISF 

326 l'B ESl'ERANCA 
Não pertence a área de influência do PISF 

327 I'B NOV A FLORESTA 
Não peJ1enCe a área de influência do PISF 

328 1'13 REMIGlO 
Não pertence a área de influência do PISF 

329 I'B SOI.ANEA 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

330 PB AROEIRAS 
Pertence a área de influência do PIS F 

331 PIl BOQlJElRAO 
Pertence a área de influência do PISF 

332 PB BREJO DO CRUZ Pertence a área de inlluência do PIS!' 

333 PB CAI AlE IRAS 
Pertence a área de inlluência do PISF 

334 1'8 CAMPINA GRANDE Pertence a área de influência do PISF 

335 I'B CA TOLE DO ROCHA Pertence a área de influência do PISF 

336 PB CONCEICAO 
Pertenee a área de inlluência do PISF 

337 PR COREMAS 
Pertence a área de influência do PISF 

338 PB INGA 
Pertencc a área de influência do PISF 

339 PB ITABAIANA 
Pertence a área de influência do PISI' 

340 PB lTAPORANGA 
Pertence a área de influência do PISF 

341 1'13 .llJAZElRlNHO 
Pertence a área de influência do PIS!' 

342 I'Il LAGOA SECA 
Pertence a área de influência do PISF 

343 PB MONTEIRO 
Pertence a área de influência do PIS!' 

344 PB PATOS 
Pertence a área de influência do PI.SF 

345 PB PIANCO 
Pertence a área de inlluência do PISF 

346 PB PICUI 
Pertence a área de influência do PISF 

347 PB POClNIIOS 
Pertence a área de influência do PISF 

348 PB POMBAL 
Pertcnce a área de influência do PIS!' 

349 PB PRINCESA ISABEL 
Pcrtence a área de influência do PISI' 

350 PB QUEIMADAS 
Pertence a área de influência do PISF 

351 PB SANT'A LUZIA 
Pertence a área de influência do PISF 

352 PB SAO BENTO 
Pertencc a área de influência do PISF 

353 PB SAO JOAO DO RIO DO PEiXE Pertence a área dc influência do PISF 

354 PIl SAO JOSE DE PIRANHAS 
Pertence a área de influência do PISF 

355 1'13 SAOMAMEDE 
Pertence a área de inlluência do PISF 

356 I'B SERRA BRANCA 
Pertence a área de intluência do P ISF 

357 1'13 SOLEDADE 
Pertence a área de influência do PISF 

358 1'13 SOUSA 
Pertence a área de inlluência do PISF 

359 PB SUME 
Pertencc a área de influência do PISF 

360 PB TAPE ROA 
Pertence a área dc inlluência do PISF 

361 1'13 TAVARES 
Pertence a área de influência do PISF 

362 PB TEIXEIRA 
Pertence a área de influência do PISF 

363 PB IJlRAUNA 
Pertence a área de influência do PISF 

364 PE AGRESTlNA 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

365 PE AGUAS BELAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

Não pertence a área de influência do PISF 

366 1'1' ALAGOINHA 

367 PE ALTINHO 
Não pertence a área dc influência do PISF 

368 PE BELO JARDIM 
Não pertence a área de influência do PISF 

369 PE BEZERROS 
Não pertence a área de influência do PISF 

370 PE BOM CONSELHO 
Não pertence a área de influência do PISF 

371 PE BOM .JARDiM 
Não pertence a área de influência do PISF 

372 PE BREJO DA MADRE DE DEUS 
Não pertence a área de influência do P ISF 

373 PE CACllOEIRINHA 
Nâo pertence a área de inlluência do PISF 



124 

374 PI<, CAETES 
Não pertence a área de influência do PISF 

375 PI-' CAMOClM DE SAO FELlX 
Não pertence a área de influência do PISF 

376 PI-: CANHOTINHO 
Não pertence a área de iníluência do PlSF 

377 PI:' CARlJARU 
Não pertence a área de influência do PISF 

378 Pr, CHA GRANDE 
Não pertence a área de influência do PIS F 

379 rI< CORRENTES 
Nâo pertence a área de influência do PIS F 

380 PE CUMARlJ 
Não pertence a área de influência do PISF 

381 PE CUPIRA 
Não pertence a área de iniluência do PISF 

382 PE CiARANHLJNS 
Não pertence a área de influência do PISF 

383 PF GRAVATA 
Não pertence a área de influência do PISF 

384 PF lATI 
Não pertence a área de influência do PlSF 

385 PE lTAlBA 
Nâo peJ1cnce a área de influência do PlSF 

386 PF .IATAUBA 
Não pertence a área de influência do PISF 

387 PE JOAO ALFREDO 
Nâo pertence a área de influência do PISF 

388 PE .IliPl 
Não pertence a área de influência do PISF 

389 PE JlJREMA 
Não peJ1ence a área de influência do PISF 

390 PI-: LAGOA DOS GATOS 
Não pertence a área de influência do PlSF 

391 PI-: LAGOA GRANDE 
Não peJ1ence a área de iníluência do PISF 

3!12 PI-: l.AJEDO 
Não pertence a área de influência do PISF 

393 PE OROBO 
Não peltenee a área de influência do PISF 

394 I'E PANELAS 
Não pertence a área de influência do PlSF 

395 PE PASSIRA 
Nào pertence a área de influência do PIS F 

396 PE PEDRA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

397 FI-: PESQUEIRA 
Não pertence a área de influência do PISF 

398 PI:! PETROLlNA 
Não pertence a área de influência do PISF 

399 rE POCAO 
Não pertence a área de influência do PISF 

400 PE RIACHO DAS ALMAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

401 PE SAIRE 
Não pertence a área de influência do PISF 

402 PE SALOA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

403 PE SANHi\RO 
Não pertence a área de influência do PlSF 

404 PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 
Nào pertence a área de intluência do PIS F 

405 I'E SANTA MARIA DA BOA VISTA 
Não pertencc a área de influência do PIS F 

406 PE SAO BENTO DO UNA 
Não pertence a área de influê.ncia do PISF 

407 PE SAOCAlTANO 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

408 PE SAO.lOAO 
Não pertence a área de influência do PISF 

409 PE SAO JOAQUIM DO MONTE 
Não pertence a área de influência do PISF 

410 PE Sl!RUBIM 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

411 PE TACAIMBO 
Não pertence a área de influência do PISF 

412 PE TAQUARlTlNGA DO NORTE 
Nâo peJ1ence a área de influência do PISF 

413 PE TORl1'AMA 
Não pertence a área de influência do I'ISF 

414 PE VENTUROSA 
Não pertence a área de influência do PISF 

415 1'1' VERTENTES 
Não peJ1ence a área de influência do PISF 

416 PE AFOGADOS DA lNGAZEIRA Pertence a área de influência do PISF 

417 PF ARARIPINA Pertence a área de influência do PlSF 

418 PE ARCOVERDE Pertence a área de influência do PlSF 

419 PE BEI.EM DE SAO FRANCISCO Pertence a área de influência do PISF 

420 PE BODOCO Pertence a área de influência do PIS F 

421 I'E BlJIQUE Pertence a área de influência do PlSF 

422 PE CABROBO Pertence a área de influência do PlSF 

423 I'E CARNAIBA Pertence a área de influência do PISF 

424 I'E CEDRO Pertence a área de influência do PIS F 

425 PE CUSTODIA Pertence a área de influência do PIS F 

426 PF EXU Pertence a área de influência do PISF 

427 PE FLORES Pertence a área de influência do PISF 
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428 PE !'LORESTA Pertence a área de influência do PISF 

429 PF IBIMIRIM Pertence a área de influência do PISJ-i 

430 rE IGLJARACI Pertence a área de influência do PISF 

431 PE INA.IA Pertence a área de in fluência do PISF 

432 PE IPUBI Pertence a área de influência do PIS F 

433 FE ITAPETIM Pertence a área de influência do PIS!' 

434 PE .lATOBA Pertence a área de influência do PISF 

435 Pl-, MIRANDmA Pertence a área de influência do PISF 

436 1'E MOREILANDLA Pertence a área de influêneia do PISJ-i 

437 PE OIJRICURI Pertence a área de influência do P ISF 

438 PF PARNAMIRIM Pertence a área de influência do PISF 

439 PE PETROLANDIA Pertence a área de influência do PISF 

440 PF SALGUEIRO Pertence a área de influência do PISF 

44-1 PE SANTA TERE/.INHA Pertence a área de influência do PISF 

442 I'F SAO JOSE DO BELMONTE Pertence a área de influêneia do PISF 

443 I'E SAO JOSE DO HilTO Pertence a área de in!1uéncia do PISF 

444 PE SERRA TALHADA Pertence a área de influência do PISF 

445 PE SERTANIA Pertence a área de influência do PISF 

446 PE TABlRA Pertence a área de influência do PISJ-i 

447 PE TACARATU Pertence a área de influência do PISF 

448 I'E TRINDADE Pertence a área de influência do PIS!' 

449 I'E TRIUNFO Pertence a área de influência do PIS F 

450 Pie: TUPANATINGA Pertence a área de iniluência do PISF 

451 PE TUPARETAMA Pertence a área de influência do P ISF 

452 1'1 AVELlNO LOPES 
Não pertence a área de influência do P lSF 

453 1'1 BOM JESUS 
Nào pertence a área de influência do PlSF 

454 J'I CANTO DO BURITI 
Não pertence a área de influência do PIS F 

455 PI CASTELO DO PIAlJI 
Não pertence a área de iniluência do PIS!' 

456 1'1 CRISTlNO CASTRO 
Nào pertence a área de influÍlnci.1 do PlSF 

457 1'1 CURIMATA 
Não pertence a área de iniluéncia do PIS!' 

458 1'1 !'RONTEIRAS 
Não pertence a área de influência do PISF 

459 1'1 INlllJMA 
Nâo pertence a área de influência do PISF 

460 J'I ITAlJEIRA 
Não pertence li área de influênc.ia do PISF 

461 rI JAICOS 
Não pertence a área de influência do PISJ-i 

462 PI OEIRAS 
Não pertence a área de influéncia do PISF 

463 1'1 PAULISTANA 
Não pertence a área de influência do PISF 

464 1'1 PEDRO 11 
Não pertence a área de iniluência do PISF 

465 1'1 PICOS 
Não pertence a área de influência do PISJ-i 

466 J'I PIRACLJRUCA 
Não pertence a área de iniluência do P ISF 

467 1'1 SAO MIGUEL DO TAPUIO 
Não pertence a área de iniluência do PISF 

468 PI SAO RAIMUNDO NONATO 
Nào pertence a área dc influência do PIS!' 

469 1'1 SIMPLlCIO MENDES 
Nào pertence a área de influência do P1SF 

470 PI VALENCA DO PLAUI 
Não pertence a área de influência do PISF 

471 RN BOM JESUS 
Não pertence a área de influência do PISF 

472 RN BRE.IlNIIO 
Não pertence a área de influência do PISF 

473 RN CAlCARA DO NORTE 
Não pertence a área de influência do PISF 

474 RN .lACANA 
Não pertence a área de influência do PISF 

475 RN JOAO CAMARA 
Nào pertence a área de influência do PIS!' 

476 R !'i MACAIBA 
Não pertence a área de influência do PISF 

477 RN MONTE ALEGRE 
Não pertence a área de inIluência do PISF 

478 RN NOVACRIJZ 
Não pertence a área de influência do PISF 

479 RN POCO BRANCO 
Não pertence a área de influência do PlSF 

480 RN SANTA CRUZ 
Não pertence a área de influência do PISF 

481 R;-.J SANTO ANTONIO 
Não pertence a árca de influência do PISF 
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482 RN SAO JOSE DO CAMPESTRE 
Não pertence a área de influência do PISF 

483 RN SAO PAULO DO POTENGI 
Não pertence a área de influência do PISF 

484 RN SAO TOME 
Não pertence a área de influência do PISF 

485 RN lANGARA 
Não pertence a área de influência do PISF 

486 RN TOUROS 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

487 Rl\! VARZEA 
Não pertence a área de influência do PIS F 

488 RN ACARI Pertence a área de influência do PISF 

489 RN ACU Pertence a área de influência do PISF 

490 RN AFONSO BEZERRA Pertence a área de influência do PISF 

491 RN ALEXANDRIA Pertence a ,írea de influência do PISF 

492 RN Al.TO DO RODRIGUES Pertence a 'lrea de influência do PISF 

493 RN ANGICOS Pertence a área de influência do PIS!' 

494 HN APODI Pertence a área de influência do PIS F 

495 R1\ AREIA BRANCA Pertence a área de influência do PISF 

496 RN BARALJNA Pertence a área de influência do PISF 

497 RN CAlCO Pertence a área de influência do PIS F 

498 RN CARAUBAS Pertence a área de influência do PISF 

499 RN CARNALJBA DOS DANTAS Pertence a área de influência do PISF 

500 RN CRUZETA Pertence a área de influência do PISF 

501 RN ClJRRAIS NOVOS Pertence a área de influência do PISF 

502 RN FLORANIA Pertence a área de influência do PISF 

503 RN GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO Pertence a área de influência do PIS F 

504 RN GROSSOS Pertence a área de influência do PISF 

505 RN ITA.IA Pertence a área de influência do PISF 

506 RN JARDIM DE PIRANHAS Pertence a área de influência do PIS F 

507 RN JARDIM DO SERmO Pertence a área de influência do PISF 

508 RN .IUClJRUTU Pertence a área de influência do PISF 

509 RN LAGOA NOVA Pertence a área de influência do PISF 

510 RN LAJES Pertence a área de influência do PIS F 

511 RN LUIS GOMES Pertence a área de influência do PISF 

512 RN MA('AU Pertence a área de influência do PISF 

513 HN MOSSORO Pertence a área de influência do PISF 

514 RN PARELHAS Pertence a área de influência do PISF 

515 HN PATIJ Pertence a área de influência do PISF 

516 RN PAU DOS FERROS Pertence a área de influência do PISF 

517 RN PEDRO A VELlNO Pertence a área de influência do PISF 

518 RN PENDENCIAS Pertence a área de influência do PIS F 

519 RN SANTANA DO MATOS Pertence a área de influência do PISF 

520 RN SAO MIGUEL Pertence a área de influência do PISF 

521 RN SAO RAFAEL Pertence a área de influência do PISF 

522 RN SERRA DO MEL Pertence a área de influência do PISF 

523 I~N TENENTE ANANIAS Pertence a área de inlluência do PIS F 

524 RN UMARIZAL Pertence a área de influência do PISF 

525 RN lJPANEMA Pertence a área de influência do PISF 

526 SE AQUIDABA 
Não pertence a área de influência do PISF 

527 SI: CANINDE DE SAO FRANCISCO 
Não pertence a área de influência do PISF 

528 SE ('AR IR A 
Não pertence a área de influência do PISI' 

529 SE FREI PAULO 
Não pertence a área de influência do P ISF 

530 SE MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
Não pertence a área de influência do PIS!' 

531 SE NOSSA SENHORA DA GLORIA 
Não pertence a área de influência do PISF 

532 SE NOSSA SENHORA DAS DORES 
Não pertence a área de influência do PISF 

533 SE POCO REDONDO 
Não pertence a área de inlluência do PISF 

534 SE PO('O VERDE 
Nào pertence a área de influência do PISF 

535 SE PORTO DA FOLHA 
Não pertence a área de influência do PISF 



536 SE 

537 SE 

538 SE 

539 SI' 

PROPRIA 

RIBE1ROPOLlS 

SIMAO DIAS 

TOBIAS BARRETO 

Não pertence a área de influência do P1SF 

Não pertence a área de influência do PISF 

Não pertence a área de intluéncia do PISF 

Nào pertence a área de influéncia do PISF 
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