
 

 

 

 
ISSN 2340-5457  

Volumen X, Nº 1 (Enero 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

 

INTEGRAÇÃO DE BACIAS NORDESTINAS COMO MUDANÇA NO 

ECOSSISTEMA 

 

INTEGRATION OF NORDESTINE BACIAS AS A CHANGE IN THE 

ECOSYSTEM 

 

 
 
 

Dr. Luiz Gonzaga de Sousa 1 
 

Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
  

Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Doutor em Desenvolvimento, Sustentabilidade e Competitividade. Mestre em Economia Rural. 

Bacharel em Ciências Econômicas. Escritor. Palestrante. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                    ISSN 2340-5457  
Volumen X, Nº 1 (Enero 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

116 

 

RESUMO: 

 

O objetivo deste trabalho é investigar de forma socioeconômica a Integração de 

Bacias a partir do Rio São Francisco frente ao meio ambiente, às comunidades 

ribeirinhas, a fauna e a flora regional. Ao se ter como base as leituras e dados 

secundários, faz-se importante que haja uma explicação cabível quanto aos efeitos 

econômicos e sociais sobre tal fato, cuja hipótese é a de que os ganhos sociais 

devem ser maiores do que os custos que podem advir desse fato. A Integração do 

Rio São Francisco pelo Nordeste, espera-se que traga mais benefícios sociais do 

que privados, dentro do princípio de compensação de Kaldor/Hicks. Os pontos 

malefícios envolvem impactos tanto privados como sociais; no entanto, será que ao 

longo da história eles podem ser revertidos em bem-estar para todos? Algumas 

bacias e ramificações no Nordeste deverão ser abastecidas pelo Projeto, para 

viabilizar as terras, os seres humanos, e servir de insumos industriais e 

agropecuários que, ao se ter uma gestão eficiente, com benefícios que promovam 

desenvolvimento local. Finalmente, conhecer as informações econômicas e sociais 

da Integração é de grande valia, para que os custos de hoje sejam transferidos e 

geridos, para ganhos no futuro aos sobreviventes das secas. 

 

Palavras-Chaves: Economia, São Francisco, Ecologia, Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to investigate the socioeconomic order to Basin 

Integration from the São Francisco River towards the environment, the riverside 

communities, fauna and regional flora. To be taken based on the readings and 

secondary data, it is important that there is a reasonable explanation as to the 

economic and social effects of this fact, which hypothesis is that the social gains 

must be greater than the costs that may arise this fact. The integration of the São 

Francisco River in the Northeast, is expected to bring more social benefits of private 

that within the Kaldor / Hicks compensation principle. The misdeeds points involve 

both private and social impacts; however, is that throughout history they can be 
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reversed in well-being for all? Some basins and branches in the Northeast will be 

supplied by the project to facilitate the land, humans, and serve as industrial inputs 

and agricultural products that by having an efficient management, with benefits that 

promote local development. Finally, know the economic and social integration of 

information is of great value, so that today costs are transferred and managed to gain 

in the future to survivors of drought. 

 

KeyWords: Economy, San Francisco, Ecology, Development. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo fundamental deste trabalho é investigar os efeitos sócio-econômicos da 

Transposição do Rio São Francisco com relação ao meio ambiente, às comunidades 

ribeirinhas, a fauna e a flora e os atingidos por tal processo de integração em alguns 

estados do Nordeste brasileiro. 

Como é notório, esta Região possui alguns estados que têm sofrido bastante com os 

efeitos das secas seculares que diminuem a produtividade das terras, dos animais, 

das árvores e das populações, bem como das atividades econômicas naturais que 

continuam com fraco desempenho, tal como escreveram alguns escritores do 

importantes como Rachel de Queiroz (1930), Euclides da cunha (1903) e muitos 

outros abnegados nordestinos. 

As tentativas para promover a Integração do Rio São Francisco sempre foram 

bastante fortes, até que na atualidade se vislumbram possibilidades da execução de 

tal sonho ou projeto, mesmo sob o crivo de fortes críticas de parlamentares e de 

populares; óbvio que são pertinentes, mas que devem ser consideradas com as 

precauções necessárias para que tais preocupações não se efetivem. 

De acordo com o Ministério da Integração Nacional (2004, p. 9), as rotas da 

Transposição acontecerão da seguinte maneira:  

aos eixos de obras de integração de bacias planejados são: o Eixo Leste, que 

integra o lago da Barragem de Itaparica, no rio São Francisco, com os rios Paraíba 

(PB) e Ipojuca (PE), beneficiando regiões populosas e com baixa disponibilidade 

hídrica; e o Eixo Norte, que sairá do rio São Francisco, próximo à cidade de Cabrobó 
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(PE), e levará água até as bacias dos rios Jaguaribe (CE), Piranhas-Açu (PB/RN) e 

Apodi (RN)2. 

Ao se terem as leituras e informações secundárias pertinentes, faz-se importante 

que haja uma explicação cabível quanto aos efeitos econômicos e sociais sobre tal 

fato, tanto no presente como no futuro, ao considerar que a terra se recompõe em 

seu processo natural.  

A Integração do Rio São Francisco por alguns estados do Nordeste esperam-se 

benefícios inquestionáveis, concomitante aparecerão malefícios que são bastante 

questionados pela sociedade, pois os benefícios são mais importantes; porém, até 

que ponto são significativos para as comunidades em seu processo de escolha? Da 

mesma forma os malefícios também exercerão seu impacto, será que ao longo da 

história eles podem ser revertidos em ganhos sociais? 

No que respeita ao total da Região, as bacias dos Estados e suas ramificações vão 

ser abastecidas do líquido precioso para dessedentar a terra, os seres humanos, 

servir de insumos industriais, do mesmo modo insumos para a agricultura e pecuária 

que, em verdade, ao haver uma gestão eficiente na distribuição do corpo d’água, 

espera-se que os benefícios tragam um melhor nível de desenvolvimento local. 

Dentro das perspectivas de Odum (1987, p. 13), que investiga esta atividade com 

grande eficiência e cuidado, fica claro que 

os ecossistemas necessitam de água. As árvores da floresta absorvem grandes 

quantidades de água pelas raízes, e a conduz através dos troncos, para as folhas, e 

a expulsa mediante poros microscópicos nas folhas em forma de vapor. Esta saída 

de água se chama transpiração. A quantidade de água que flui através das árvores 

pelo processo de transpiração é muito maior que a pequena quantidade de água 

usada na fotossíntese3. 

Isto explica uma forte evasão de água que pode causar transtornos para a 

circunvizinhança dos rios por onde vai passar o grande volume de água que deverá 

suprir as bacias nordestinas, que dizimará plantas nativas, trará doenças aos 

                                                 
2  Portal do Ministério da Integração Nacional – Rio São Francisco. Perguntas e Respostas. Brasília. 

Internet, p. 9. 2004. 
3  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 

Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 13. 
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ribeirinhos e um número de problemas mais que devem ser contornados pela 

intervenção antecipada da Federação para mitigação das perdas que isto provocará. 

Uma avaliação custo-benefício do ponto de vista social, assim como privada, é que 

seja acompanhada de um grande diferencial de ganhos sociais sobre os 

desperdícios que vão surtir efeitos no balanço de pagamentos do país; todavia, 

deve-se ter por trás de tudo isto, uma igualdade de diretos sociais sobre tais ganhos, 

cuja miséria não se prolifere cada vez mais no interior dos Estados e as riquezas no 

campo aumentem e não se concentrem em mãos de poucos abnegados por conta 

do egoísmo e ganância de alguns espertalhões. 

Finalmente, ao se ter como referência o trabalho de Kolstad (2001) sobre economia 

e meio ambiente, buscam-se levantar as informações econômicas e sociais da 

Transposição do Rio São Francisco que são de grande valia para uma organização 

e gerenciamento dos custos hoje, bem como os ganhos futuros, ou de forma 

contrária o sacrifício da atualidade não se transforme num pesadelo em tempos 

vindouros, pois a situação dos camponeses nordestinos ficará cada vez pior; daí a 

importância da escolha social sobre a particular para as tomadas de decisão em 

termos de bem-estar da população envolvida. 

 

MUDANÇAS NO ECOSSISTEMA AMBIENTAL 
 

Para entender as perguntas levantadas, parte-se do entendimento do que significa 

ecossistema, em conjunto com os seus subecossistemas, pois, observa-se em 

Odum (1987) que,  

a terra está coberta de coisas vivas e não-vivas que interatuam formando sistemas, 

também chamados ecossistemas (sistemas ecológicos). Um típico ecossistema 

contém coisas vivas como por exemplo árvores e animais, e coisas não-vivas como 

substâncias nutrientes e água4,  

cujo montante de água desproporcional neste ambiente pode desajustá-lo 

completamente e criar problemas insolúveis no curto prazo, como tem acontecido 

em diversas áreas no mundo. 
                                                 
4  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 

Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 2. 
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Neste ecossistema, que também alberga os rios, fauna e flora paraibanas existem 

diversas bacias hidrográficas, com poucas florestas e pequenas matas; habitam 

animais locais que já estão em extinção, ou próximos a isto que podem ser 

exterminados completamente de seu habitats natural; e, do mesmo modo, famílias 

pobres que vivem na localidade já a bastante tempo, ficarem sem ter como se 

locomover. 

Neste contexto, estão os recursos hídricos e naturais que devem ser alocados de 

forma econômica, de tal maneira que a eficiência seja a tônica fundamental para o 

crescimento com desenvolvimento da localidade, isto significa dizer que sejam 

mínimos os desperdícios no habitats onde vivem os seres humanos, os animais e as 

árvores. 

A região nordestina por onde deverá passar o Rio São Francisco possui uma 

extensão de longo alcance por todos os estados, com uma divisão nas seguintes 

mesorregiões: o Sertão, a Borborema, o Agreste e a Zona da Mata, subdividida em 

diversas microrregiões para melhor organização da população e da produção gerada 

nos Municípios e nos Estados. 

Do mesmo modo como a economia está presente no ecossistema antes da 

Transposição do rio São Francisco, assim deve permanecer depois com a execução 

de tal obra que não deverá causar transtornos para ninguém ou em nenhuma parte 

que está envolvida, isto é, nem na parte material e nem na imaterial. 

Na visão científica de Odum (1987) em suas incursões sobre a questão de sistema e 

ecossistema, ele fundamenta que,  

um bom sistema, seja um ecossistema ou a economia, usa todos seus subprodutos 

para melhorar sua eficiência. Sempre que existe um subproduto em um 

ecossistema, algum organismo pode utilizá-lo. Entre a grande diversidade de 

organismos que são parte das espécies da Terra, existem alguns que podem usar e 

se beneficiar de praticamente qualquer produto. Por exemplo, há uma grande 

quantidade de ecossistemas especiais, formados em fontes termais e drenagens de 

água quente de usinas nucleares5.  

                                                 
5  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 

Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 149. 
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Para tanto, faz-se necessário que o ecossistema que perpassa séculos e milênios 

seja transformado dentro de um clima de preservação e conservação para que as 

gerações futuras, possam se beneficiar das dádivas que a natureza proporciona 

para todos os seres vivos indistintamente. 

Ainda para o ambientalista Odum (1987), em suas pesquisas verifica-se 

objetivamente que 

os subprodutos que não são facilmente reutilizáveis, devem ser devolvidos ao ciclo 

ambiental de forma que se beneficie à biosfera. Um exemplo disso é o tratamento e 

reciclagem de águas servidas nas terras úmidas; a água é conservada e se estimula 

o crescimento de árvores e vida selvagem, e se reduz o custo de tratamento6. 

Não existem, porém, condições a que se processe o pensamento de Odum se não 

existe um monitoramente em termos de educação e fiscalização que proporcione os 

meios para tal execução. 

Não se pode usufruir dos bens da natureza de maneira devastadora e irrecuperável, 

ao olvidar que as gerações futuras, que são seqüências da atualidade possam ser 

privadas de pelo menos a sua sobrevivência em algum momento não muito distante, 

cujo presente, a humanidade já começa a destruir de forma descontrolada e 

irresponsável. 

Para Berer (2000), um ou outro cientista de nome já reconhecido no mundo dos 

ambientalistas, explica que,  

a idéia de não se reduzir a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas necessidades é que, embora as gerações futuras possam beneficiar do 

progresso econômico, esses ganhos podem ser mais do que ultrapassados pela 

deterioração do ambiente. A maioria das pessoas aceita ter uma obrigação moral 

para com as gerações futuras, principalmente porque pessoas que ainda não 

nasceram não podem exprimir a sua opinião relativamente a decisões tomadas hoje 

e que as irão afetar7. 

Não há como negar que a Transposição do Rio São Francisco vai mudar a estrutura 

hídrica dos estados nordestinos, inicialmente quanto às secas freqüentes e os 
                                                 
6  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 

Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 150. 
7  BEDER Sharon. Avaliando a Terra: equidade, desenvolvimento sustentável e economia do ambiente. 

Austrália. New Zealand Journal of Environmental Law, 4, 2000. p. 02. 
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barramentos que foram erguidos ao longo da história, cujas famílias que habitam as 

margens dos rios com pouca água e não vão saber utilizá-la de forma eficiente. 

Ainda para Odum (1987) em suas investigações sobre a questão da natureza, de 

forma contundente, ele explica que,  

de forma similar, uma economia que não usa os subprodutos para propósito úteis, é 

menos eficiente, pois deixa de aproveitar os benefícios econômicos que poderiam 

derivar-se da venda dos subprodutos beneficiados. Por exemplo, colocar o lixo em 

depósitos e aterros sanitários, é uma prática pobre. Reciclando vidro, plástico, 

madeira, metais, etc, dentro da economia, pode-se diminuir custos de reposição 

destes artigos e os custos de processamento e armazenamento8.  

Daí a importância de um gerenciamento eficiente e uma orientação que organize 

antecipadamente todos os envolvidos na questão da transposição de tal forma que 

os benefícios signifiquem ganhos sociais efetivos, cujo desenvolvimento seja 

participativo, deliberativo, sobretudo ativo, devido a ótica de se ter visão comunitária. 

Dessa forma, reporta o Ministério da Integração Nacional (2004) que existe uma 

incompatibilidade na região nordestina, visto que, 

um desequilíbrio entre a oferta de água e a população residente no polígono das 

Secas: a bacia do São Francisco tem 70% da água e 21% da população do 

Polígono; já as bacias dos rios intermitentes nos diferentes Estados oferecem 

apenas 20% da água, mas concentram 70% da população da região. Para resolver 

esse desequilíbrio no Polígono das Secas, a melhor alternativa é fazer a integração 

do São Francisco com os rios intermitentes existentes nos limites de sua bacia 

hidrográfica, situada próxima e eqüidistante dos principais rios do semi-árido9. 

Por isso, o ecossistema deve ser preservado, não de maneira ortodoxa, ao ponto de 

não poder transformar os recursos naturais que existem no ambiente de forma 

utilizável, mas ser aplicado de forma eficiente cujos frutos sejam distribuídos a todos 

no sentido equitativo. 

 

 
                                                 
8  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 

Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 150. 
9  Portal do Ministério da Integração Nacional – Rio São Francisco. Perguntas e Respostas. Brasília. 

Internet, p. 7. 2004. 
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EFEITOS SOCIOECONÔMICOS DA INTEGRAÇÃO: 

 

Alguns questionamentos adicionais podem ser clareados aos se observar a 

Integração do Rio São Francisco como um debate de grande importância para o 

País e para o Nordeste, visto que envolve aspectos econômicos, sociais, políticos, e 

porque não dizer históricos e geográficos para a sociedade de hoje e do futuro; daí a 

discussão sobre a viabilidade socioeconômica da Integração para os Estados do 

semiárido nordestino, e a eficácia social e econômica desse projeto ao 

desenvolvimento. 

Em considerar o nível de evasão que foge do Rio São Francisco, verifica-se de 

forma concreta que, 

o Velho Chico vai continuar no mesmo curso que sempre teve. Só uma pequena 

parte do seu volume – ou seja, apenas 1% da água que ele joga ao mar – vai ser 

captada para garantir o consumo humano e animal na região do semi-árido 

nordestino, onde vivem 12 milhões de pessoas. Não haverá nenhum problema 

ambiental para o São Francisco ou para qualquer atividade econômica que hoje se 

desenvolve ao longo de seus 2.700 km de extensão. A quantidade de água a ser 

retirada e, realmente, muito pequena10. 

As informações econômicas que envolvem a Integração do Rio São Francisco são: 

investimento; emprego e renda para os nativos; produção agrícola e pecuária; 

possibilidade de melhora das indústrias de transformação; o aparecimento de 

serviços para algumas especialidades; inserção social; empowerment da população 

trabalhadora; formação de cooperativas e sindicatos (MALANOS, 1962)11. 

As variáveis que foram relacionadas tomam parte dos benefícios, porém são 

inevitáveis os custos privados e sociais envolvidos neste processo de integração das 

águas entre os Estados (Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas) que estão ligados 

neste trabalho de cunho regional e outros que integrarão. Daí, a seguinte pergunta é 

essencial: será que os benefícios superam os custos tanto do ponto de vista privado 

como o social neste importante evento? 

                                                 
10  Portal do Ministério da Integração Nacional – Rio São Francisco. Perguntas e Respostas. Brasília. 

Internet, p. 2. 2004. 
11  MALANOS, George. Teoria Econômica. Rio de Janeiro, Fórum Editora, 1962. 
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Dentro da lógica de um desenvolvimento econômico e social o excedente dos 

benefícios sobre os custos, tanto do ponto de vista privado como social, não 

congregará uma relevância maior, se aparecer uma falta de gerenciamento e não 

implementação de avanços tecnológicos de curto prazo, pois os retornos desta 

atividade são de longo prazo, cujos Estados devem financiar as perdas de curto 

prazo para que o progresso possa aparecer com firmeza no médio e longo prazos, 

cujos ganhos sociais sejam os mais importantes. 

Por isso, como explana o Ministério da Integração Nacional (2004), fica evidente que 

a necessidade desse programa 

foi principalmente a escassez de água, seja das chuvas, dos rios ou de outras 

fontes. E sem abastecimento assegurado de água, nada vai mudar no semi-árido 

nordestino. O desenvolvimento de grande parte da região Nordeste está 

comprometido pela escassez de água nas bacias dos rios intermitentes, o que leva a 

uma condição crítica de vida humana. O Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba 

não dispõem de uma fonte permanente de água, isto é, eles não têm rios perenes, 

como é o São Francisco, que beneficia Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e 

Pernambuco12. 

A Integração do Rio São Francisco com outros Estados nordestinos se dará pela 

distribuição das águas circulando em bacias pertencentes a cada unidade da 

Federação nordestina, cujas ribeiras dos rios existem fazendas e sítios que 

necessitam das águas para produção agrícola irrigada e manutenção da pecuária 

existente que fortalece o processo de desenvolvimento local, consequentemente um 

bem-estar para as famílias nativas. 

Como explicam Pessoa e Galindo (1989) tentando contribuir para a questão da 

necessidade de água no interior nordestino, quando colocam que 

convém assinalar que a intensificação da atividade agrícola nas várzeas do baixo-

médio Jaguaribe e banabuiú  deve-se à perenização dos mesmos através do 

suprimento de água proveniente do Orós e do Banabuiú. Isto vem possibilitando a 

substituição progressiva do sistema de culturas de vazante pelo de culturas 

irrigadas. A água utilizada provém do próprio rio e de poços (cacimbões) escavados 

                                                 
12  Portal do Ministério da Integração Nacional – Rio São Francisco. Perguntas e Respostas. Brasília. 

Internet, p. 4. 2004. 
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no leito do fluvial, praticando-se a irrigação por aspersão, infiltração (sulcos) e, em 

menor escala, através do sistema de potes e tambores conjugados13,  

Em termos de perspectivas, a economia local está propensa ao progresso tanto 

econômico como tecnológico, cujo mais importante é a inserção social que a 

população pobre da região pode se envolver dentro do princípio da ação 

participativa, do mesmo modo cooperativo, como os que estão envolvidos no 

processo de dinamização do progresso do local (LEILIAN, 2000)14. 

Em verdade, ao longo dos rios que cortam os estados nordestinos aparecem os 

pequenos, os médios e os grandes produtores rurais que possuem atividades 

econômicas importantes para a localidade, em que disparidade pode causar 

dificuldades inter produtores para o desenvolvimento conjunto da economia, todavia 

o governo deve ajustar esta questão em termos de eficiência com políticas públicas 

necessárias para dinamizar o entorno (PAES, 2000)15. 

Depois de implantado o projeto de Integração do Rio São Francisco, prescinde um 

volume de investimentos para que sejam dinamizadas atividades econômicas nesta 

localidade, pois o suprimento de políticas públicas de incentivos e subsídios aos 

atores sociais da economia deste ambiente são de suma importância para que se 

tenha o crescimento com desenvolvimento equitativo, tão esperado pela população 

ribeirinha e do Nordeste como um todo. 

De forma inequívoca, as políticas públicas que as autoridades governamentais 

deverão implementar e que os agentes econômicos tanto necessitam, dinamizar-se-

ão a produção tanto agrícola, como a pecuária, a agroindústria, como também de 

serviços, ao gerar emprego para os nativos primeiramente, como para os que vierem 

de outras localidades, como consequência (Keynes, 1936/1982)16. 

Sem dúvida, dentro dos pressupostos levantados, para rios com água perene e 

suficiente para irrigação, e/ou para umedecer as terras, os ribeirinhos poderão 

implementar a sua atividade econômica de maneira natural como filhos da terra, cujo 

                                                 
13  PESSOA, Dirceu (Coord.) e GALINDO, Osmil (Org.). Transposição do Rio São Francisco: a 

dimensão socioeconômica. Recife, Editora Massangana, 1989, p. 71. 
14

  DANTAS, Leilian Cruz. Desenvolvimento local e valorização de produtos dos engenhos de cana-de-

açúcar em base territorial: o caso do brejo paraibano. Rio e Janeiro, Tese do doutorado, março de 2003.  
15  PAES, Maria Lúcia D’Apice. Análise e Gestão de Sistema de Inovação e Organizações Públicas de 

P&D no Agronegócio.Brasília, 2000. 
16  KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral do Emprego, doJuro e da Moeda. São Paulo, ATLAS S/A, 

1982. 
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nível de emprego local inquestionavelmente aparecerá para um crescimento com 

desenvolvimento e bem-estar para todos os envolvidos. 

Nesta mesma linha de raciocínio, explicitam Pessoa & Galindo (1989) a 

problemática da água no interior nordestino, visto que 

o manejo de recursos hídricos no Nordeste tem sido orientado por parte do setor 

público segundo dois objetivos fundamentais: a redução dos efeitos negativos da 

seca sobre o nível de produção do setor agrícola e a geração de energia 

hidroelétrica. Em casos como o da construção de grandes barragens para fins 

energéticos localizadas em zonas semi-áridas, os dois objetivos na prática se 

encontram, apesar de não integrarem de maneira explicita os planos elaborados 

pelo setor elétrico17. 

Depois da Integração do São Francisco instalada e com plena produção surge uma 

inquirição significante: como conseguir mercado para os produtos gerados no local? 

Assim, faz-se necessária uma investigação meticulosa para que se consiga nichos 

mercadológicos para tal produção, e que precisa ter preço compatível para 

implementação desse aumento de consumo. 

Além do mais, a produção agrícola e pecuária deve possuir controle de qualidade 

para que os mercados absorvam-na com preços que incentivem aos trabalhadores 

continuarem nesta atividade, com ciência na restituição da cidadania do homem do 

campo que labuta às margens dos rios que participam dessa Integração para melhor 

bem-estar do povo (ROCHA, 2004)18. 

Frente a tudo isto, uma organização das comunidades que vivem de agricultura, de 

pecuária, de pequena agroindústria, e de algumas outras atividades econômicas tem 

forte significado para uma orientação de como viabilizar a produção gerada aos 

preços designados pelo mercado para que todos saiam ganhando neste processo, 

isto significa dizer, os produtores e os consumidores meso e microrregionais 

nordestinos (SOUSA, 2004)19. 

                                                 
17  PESSOA, Dirceu (Coord.) e GALINDO, Osmil (Org.). Transposição do Rio São Francisco: a 

dimensão socioeconômica. Recife, Editora Massangana, 1989, p. 116. 
18  ROCHA, Jefferson Marçal da. A Gestão dos Recursos Naturais: uma perspectiva de sustentabilidade 

baseadas nas aspirações do “lugar”. Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento – MAD. UFPR. jm 

rocha@terra.com.br. 2004. 
19  SOUSA, Vanessa Aparecida de. Conselhos Gestores de Políticas Públicas e Participação. 

ENANPAD, 2004. 
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A criação de cooperativas e associações para os agricultores que participam desta 

nova fase de produção, agora incentivada pela abundância de água devido à 

Integração Regional é muito importante, tendo em vista que este novo evento 

econômico, cujos ganhos não se direcionem para fomentar a vaidade e o orgulho 

que só implementam o consumo de supérfluos que não geram emprego, nem tão 

pouco, renda interna na microrregião (LEITÃO RIOS, 1979)20. 

As deliberações devem acontecer com reuniões dentro das cooperativas e 

sindicatos que propiciam formas de conscientizar a população envolvida a 

empreender maneiras em como gerir seus próprios negócios, de tal forma que as 

idéias do Projeto de Integração do Rio São Francisco possam ser postas em prática 

dentro da filosofia participativa para o desenvolvimento local (BOURDIER, 1985; 

COLEMAN, 1992). 

Além do mais, ao observar de forma clara e objetiva, a população da localidade 

possui hábitos e costumes que devem ser respeitados pela nova filosofia que está 

sendo implantada na grande extensão dos rios que fazem parte da integração, pois, 

este respeito aos habitantes do local é importante, tanto pelo ponto de vista 

histórico, como para preservação de uma identidade de toda uma estrutura do local 

(Dlis, 2001). 

Quando as águas do Rio São Francisco passarem pelas bacias nordestinas, sem 

dúvida, vão causar alguns transtornos tanto para o ecossistema como para a 

população que deve estar consciente dos ganhos e das perdas que podem ocorrer 

diante de tal Integração que é fundamental, mas, que pode ser devastadora para 

toda uma circunstância que precisa de cuidados para com as consequências de tal 

projeto de transposição de águas nordestinas (Estudos de Impactos Ambientais, 

2003).  

Como já tem acontecido com as secas seculares (QUEIRÓS, 193021; CUNHA, 

1905/198222) que degradam o ser humano, a fauna e a flora, do mesmo modo as 

águas mal distribuídas também podem elastecer os problemas locais com efeitos 

mais catastróficos ainda, ao considerar que as terras ribeirinhas dos rios podem ser 

adquiridas pelos grandes latifúndios, ou por pessoas que almejam tirar vantagens 

                                                 
20  LEITÃO RIOS, Gilvandro Sá. Cooperativas Agrícolas no Nordeste Brasileiro e Mudança Social. João 

Pessoa, Editora da UFPb, 1979. 
21  QUEIRÒS, Rachel de. O Quinze. Fortaleza, VESPER, 1930. 
22  CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo, Victor Civita, 1982. 
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com esta nova situação hídrica da região, daí o problema continuar talvez com mais 

intensidade ainda.  

Indo aos trabalhos de Fonseca e Ribeiro (2004) verifica-se que eles explicam de 

forma convincente que  

do lado da demanda, aos níveis mais baixos de renda, as pessoas estão mais 

preocupadas com a satisfação de suas necessidades básicas, quais sejam, 

alimentação, vestuário e moradia. Já aos níveis de renda mais altos, as pessoas 

começam a demandar uma maior qualidade ambiental, que vem ao encontro de sua 

situação de prosperidade material. Do lado da oferta, baixas rendas indicam que 

uma localidade, seja um país ou um município, não tem condições de investir em 

preservação ambiental, mesmo que a demanda existisse. Mas o importante é que o 

crescimento econômico não somente gera demanda por maior qualidade do meio 

ambiente, mas também gera recursos para suprir tal demanda. Se a localidade é 

mais próspera, pode investir mais em infra-estrutura ambiental, em instituições 

reguladoras e em novas tecnologias23. 

Em sínteses, o Projeto Integração do Rio São Francisco é de fundamental 

importância para as microrregiões paraibanas, entretanto, as precauções são 

fundamentais considerá-las, visto que, ao invés de sanar um problema, possam 

surgir diversos outros de maior intensidade, e muito mais complicados para solução, 

e é por isso que os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e os Relatórios de 

Impactos Ambientais (RIMA) são de grande valia para este estudo, que se apresenta 

como redenção dos estados atacados pelas secas (GONZÁLEZ & CEDEÑO, 

2003)24. 

 

OS IMPACTOS AMBIENTAIS SURGIDOS 

 

A transposição do rio São Francisco obviamente repassará qualquer tipo de impacto 

no ecossistema dos estados envolvidos por onde deverão passar os corpos d’água 

para abastecer as cidades, os municípios como um todo, e servir de insumos para 

                                                 
23  FONSECA, Larissa Nacif e RIBEIRO, Eduardo Pontual. Preservação ambiental e Crescimento 

Econômico no Brasil. PPGE/UFRGS. 2004. p. 08. larissanacif@yahoo.com.br e eribeiro@ufrgs.br  
24  GONZÁLEZ, Luís Zamora & CEDEÑO, Edilberto Llanes. Evaluación preliminar del impacto ambiental 

de cuatro tecnologías de preparación de suelo en áreas del CAI "Arquímedes Colina Antunes. Cuba. Facultad de 

Ingeniería. Universidad de Granma. ellanes@udg.co.cu e zamora@udg.co.cu, 2003. 
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indústrias, agricultura, em termos de irrigação monitorada e até mesmo para saciar a 

sede dos animais domésticos dos fazendeiros criadores. 

Para o Ministério da Integração Nacional (2004), que está executando esta obra 

importante e volumosa 

a pequena quantidade de água que será captada do Rio São Francisco não causará 

qualquer prejuízo aos seus usuários, mas terá importância vital para milhões de 

nordestinos que, com suas famílias, vivem na parte mais seca do Nordeste. A vida 

dessas pessoas, certamente, melhorará. Vale lembrar que a seca não só maltrata as 

pessoas e os animais, como também dilacera as famílias, por causa da migração 

forçada25. 

Os impactos ambientais que vão aparecer com esta obra, espera-se que sejam mais 

positivos que negativos, tendo em vista que os ganhos que a sociedade terá, 

deverão superar fortemente os negativos, como melhora no nível de bem-estar das 

populações necessitadas, tanto no presente como no futuro. 

Neste sentido, Beder (2000) em seu processo de avaliação da terra no aspecto 

desenvolvimentista, mostra que 

há duas maneiras diferentes de encarar a necessidade em garantir que as gerações 

futuras consigam satisfazê-la. Uma é a de olhar o ambiente em termos de recursos 

naturais ou capital natural que está disponível para a criação de riqueza, e dizer que 

as gerações futuras devem dispor da mesma capacidade para criar riqueza que nós 

temos. ... A outra maneira é olhar o ambiente como oferecendo mais do que 

simplesmente um potencial econômico e que não pode ser substituído por riqueza 

produzida pelo homem, e argumentar que as gerações futuras não devem herdar um 

ambiente degradado, não importa quantas fontes adicionais de riqueza lhes sejam 

disponibilizadas26.  

No aspectos positivo como primordial para a sociedade por onde vai passar a 

transposição, deve ser em primeira instância o volume de água que os setores 

econômicos e sociais devem terão para dinamizar o processo interno tanto para o 

setor primário e secundário como os outros da economia que precisam ter uma 

viabilidade econômica. 

                                                 
25  Portal do Ministério da Integração Nacional – Rio São Francisco. Perguntas e Respostas. Brasília. 

Internet, p. 3. 2004. 
26  BEDER, Sharon. Avaliando a Terra: equidade, desenvolvimento sustentável e economia do ambiente. 

Austrália. New Zealand Journal of Environmental Law, 4, 2000. p. 02. 
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Quanto ao setor primário, verifica-se a questão da agricultura, pois com a irrigação 

que é imprescindível para a produção em escala de produtos deste setor para 

melhor competitividade tanto no mercado interno como externo aos Estados, bem 

como do país e isto envolve tanto pequenos agricultores como os latifundiários, que 

necessitam de conseguir mercados para evacuar a sua produção já resultante da 

irrigação e para viabilidade econômica. 

Ainda quanto ao setor primário, a pecuária também sente bastante a falta d’água 

onde é constante uma mortandade intensa, todavia, a transposição tornará mais 

eficiente a produção de animais reprodutivos e/ou para abate, cuja geração precisa 

participar mais ativamente como atividade econômica fundamental, em todas as 

fazendas tanto pequenas como grandes no interior da região. 

Do mesmo modo o setor secundário também necessita do insumo água, como o 

caso da indústria de transformação e beneficiamento que prescinde da água para 

quase todas as fases do processo de trabalho em que a indústria está envolvida e 

os reservatórios de água no interior nordestino não é suficiente para suprir 

eficientemente o que necessita a economia industrial local. 

Ainda mais, o clima ambiental melhorará bastante com a transposição, pois a água 

nos rios alimentará as árvores e provocará chuvas para amenizar o calor 

desproporcional, ou outra forma de mal-estar que a população sente por conta de 

um clima instável que atualmente é muito comum em toda a região nordestina, 

maltratando a terra e dizimando a pecuária em todos os pontos do Nordeste 

brasileiro. 

De forma clara e objetiva, Odum (1987) explica as experiências que existem frente 

às matas e florestas, pois 

á medida que a civilização avançou, as pessoas foram derrubando florestas, 

fazendo-as primeiro fazendas ou granjas e em seguida cidades. Apesar de que se 

está reflorestando em alguma medida, deliberadamente e por processos naturais, a 

maior parte do mundo está ainda perdendo suas florestas. Na Europa, o corte e a 

reflorestação estão quase empatados; em poucas áreas, como o leste dos Estados 

Unidos e o oeste da União Soviética, existe um crescimento líquido de florestas27.  

                                                 
27  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 

Ambientais e Políticas Públicas. São Paulo (Unicamp). Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática 
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Em verdade, isto explica a problemática do clima nos dias atuais e algumas 

dificuldades que a sociedade moderna atravessa, quanto à disponibilidade de 

recursos naturais. 

Sem sombra de dúvida, a produtividade da terra, a situação climática e outras 

variáveis ambientais melhorarão, pelo menos no entorno, com a transposição do Rio 

São Francisco, ao considerar que água passando por fazendas ou próximo delas 

fará com que a terra em seu processo de retro-alimentação possa modificar os 

componentes internos para ativação de sua composição químicas e deixe a terra 

mais produtiva e rentável. 

Obvio que a transposição deve ser monitorada ou gerenciada de forma eficiente 

para que não haja uso abusivo de água, tanto potável, como para as atividades 

econômicas; entretanto, a abundância pode causar transtornos maiores para os que 

necessitam dela, ao considerar que tal líquido em excesso pode levar os 

consumidores pensarem em usos inapropriados, consequentemente desajuste que 

somente um monitoramente efetivo pode dirimir tal fato, que gerará 

insustentabilidade. 

Desta forma, as investigações de Beder (2000) direcionam para uma explicação 

pertinente, ao dizer que 

a troca de disponibilidades ambientais por disponibilidades de origem humana 

envolve também outra questão de equidade que é a substituição de amenidades 

ambientais partilhadas por capital privado. A sustentabilidade fraca envolve a 

substituição de recursos naturais e disponibilidades ambientais – recursos que 

atualmente estão gratuitamente à disposição de todos – por recursos de origem 

humana que têm de ser comprados e podem ser acessíveis no futuro apenas a 

alguns. Esta redistribuição do acesso é não-eqüitativa. Weiss chama a atenção que 

o princípio da 'conservação do acesso' implica que as gerações atuais não só devem 

garantir um acesso tão eqüitativo como o que herdaram das gerações antecedentes, 

mas devem também garantir que as gerações futuras também podem desfrutar 

desse acesso eqüitativo28.  

                                                                                                                                                         
Aplicada ( LEIA ). Departamento de Engenharia de Alimentos.  FEA, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 153.  
28  BEDER Sharon. Avaliando a Terra: equidade, desenvolvimento sustentável e economia do ambiente. 

Austrália. New Zealand Journal of Environmental Law, 4, 2000. p. 03. 
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Essa colocação, remonta ao fato que a Transposição pode causar danos excessivos 

para as comunidades ribeirinhas ou adjacências, como já se tem exemplos, tanto do 

ponto de vista social como econômico, pois os que vivem da terra ao longo dos rios 

podem ser expulsos para áreas incompatíveis com a sua situação sócio-econômica, 

como já existem casos que já aconteceram. 

Além do mais, a invasão dos corpos d’água, ocupando bacias em seus extensos rios 

predominantes pode trazer da mesma maneira, transtornos para a fauna e a flora 

que estão às margens e nos leitos dos rios, com as mortandades dos elementos 

naturais imprescindíveis, que equilibram o ecossistema local. 

Um outro custo social que as comunidades ribeirinhas arcarão é a desintegração 

que provavelmente deverá acontecer com esta transposição, devido à extensão em 

termos de largura que provavelmente deverá expulsar todas essas famílias que 

vivem da agricultura de subsistência, que não conseguem qualquer excesso que é 

uma renda extra para os seus supérfluos. 

Dentro deste clima, criam-se contendas entre pescadores e agricultores da 

localidade com os que veem de plagas distantes, pois com a passagem do rio irão 

aparecer peixes das mais diversas espécies que vão ser cobiçados por pescadores 

profissionais para abastecimento de suas demandas e como resultado, mais um 

conflito que surge como custo social, como foi o caso da barragem de Acauã, em 

Itatuba, interior da Paraíba (Depoimento in loco, 2004). 

Mais um custo social que fatalmente surgirá é quanto à dificuldade no que respeita à 

produção de pequenos produtores pela imposição de latifúndios que deverão 

oferecer preços ínfimos aos pequenos sítios ribeirinhos ou próximos para 

implementação de seus projetos, frente a financiamentos que serão desviados para 

outras atividades mais lucrativas, como é muito comum na região. 

Além do mais, as pesquisas de Odum (1987) são claras em alguns custos adicionais 

que aparecerão, visto que 

os canais de drenagem para navegação e controle do nível das águas, têm 

redirecionado e perturbado muitos rios e lagoas. Enquanto que o valor econômico 

aumenta pelo desenvolvimento do transporte pela água, a maior parte da drenagem 

causa, sem necessidade, a perda de outros valores importantes para a economia. 

Por exemplo: drenar e construir diques em terras úmidas elimina os muitos serviços 
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que estes nos prestam, tais como purificar a água, receber sedimentos que 

enriquecem o solo e suas ricas florestas29. 

Os estados pobres do Nordeste, sem qualquer tipo de recursos, sem qualquer 

previsão de projeto desenvolvimentista, verificar-se-á que haverá dificuldade quanto 

ao uso da água e seu tratamento; pois, os esgotos industriais e residenciais serão 

jogados no leito do rio, cujo número de fiscais ser pequeno, não consegue 

proporcionar condições de mitigar qualquer tipo de contravenção ao longo de sua 

extensão. 

Uma outra questão importante que deve ser levantada é quanto à problemática da 

eutrofização por excessos de nutrientes, contudo, se não existirem projetos 

antecipados de trabalho com vistas a inibirem esta praga, com o rio cheio fica muito 

difícil de controlá-la quanto a tal fato, cujos prejuízos são bem maiores para a 

sociedade, especificamente do ponto de vista privado. 

Ao completar as colocações feitas por Odum (1987), verifica-se de maneira 

contundente que 

o enriquecimento excessivo da água é causado por drenagem de fertilizantes 

agrícolas, águas pluviais de cidades, detergentes, dejetos de minas e drenagem de 

dejetos humanos. Quando estes resíduos aumentam a concentração de nutrientes 

(fosfatos, nitratos, e potássio principalmente) de rios e lagos, podem causar 

eutrofização excessiva. Os nutrientes estimulam o crescimento de algas e plantas, 

que interferem com a utilização da água para beber ou recreação; estas entradas, 

geralmente irregulares, causam ondas de crescimento, seguidas por períodos de 

consumo excessivo que podem utilizar todo o oxigênio e exterminar os peixes30.  

Assim, este é mais um dos problemas que dificilmente as Autoridades dão atenção 

merecida, ao não entender os seus efeitos danosos para o ecossistema, que sofre 

os efeitos adversos da natureza. 

                                                 
29  ODUM, H.T., ODUM, E.C., BROWN, M.T., LAHART, D., BERSPK, C. e SENDZIMIR, J.. Sistemas 
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http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/index.htm, 1987. p. 153. 
30
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Um último ponto a ser colocado para averiguação é o aparecimento de resíduos 

sólidos; que não é o último de forma esgotado em termos de prejuízo social e 

privado para uma comunidade, porém, sim, por limitação dos objetivos; ao ser um 

custo social que todos arcam, por conta dos dejetos humanos das cidades próximas 

e exsumos de fábricas que se avizinham pela passagem desse corpo d’água que 

servirá como insumo no processo de transformação e beneficiamento industrial 

(Manual de Impactos Ambientais, 1999). 

Por fim, explica Odum (1987) em seus vastos trabalhos sobre a questão da dinâmica 

da natureza, ao colocar que 

os resíduos sólidos incluem lixo doméstico, sucata de automóveis e máquinas. O 

tratamento do lixo das cidades é muito caro. O método usual de aterro sanitário tem 

dois sérios inconvenientes: ocupa espaço valioso, e os resíduos tóxicos 

normalmente se infiltram, envenenando as águas subterrâneas. Estudos recentes 

sugerem que reciclar não é unicamente mais barato, também pode ser uma 

contribuição positiva à economia. O processo consiste primeiro em separar vidro e 

metais reutilizáveis, logo fragmentar o papel e o plástico para que sejam usados 

como palha para proteger as raízes e plantas pequenas ao reflorestar31. 

Daí, uma coisa é importante, isto significa dizer que o processo de educação pelo 

interior de todo o Nordeste é fundamental, para convivência com tal dificuldade, ou 

pelo menos diminuí-la. 

Finalmente, mesmo frente a tudo isto que foi levantado, espera-se que os benefícios 

sejam muito superiores aos custos sociais e privados, todavia, as experiências 

dizem que toda precaução é pouca, porque muitos custos só aparecerão durante o 

processo de desenvolvimento do projeto em execução, alguns incontroláveis pelas 

Autoridades, assim como a sociedade só exige dos órgãos governamentais, mas 

não desprende qualquer esforço para tal inibição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao finalizar este trabalho alguns pontos são interessantes que sejam listados para 

se ter uma idéia do que se apreendeu, ou qual será a contribuição que se possa 

repassar sobre as investigações que foram empreendidas dentro dos objetivos 

propostos para este tema.   

Em primeiro lugar, o abastecimento de água para todos os estados Integrados no 

Nordeste, especificamente o Cariri e o Sertão desta região que tem amargado 

grandes secas ao longo dos séculos, quando a pobreza martirizou ou ainda martiriza 

o homem do campo nordestino, especificamente aquele que vive em pobreza. 

A pobreza do homem do campo vem sendo acompanhada por uma produção de 

cultura de subsistência e bastante limitada, justamente pela falta d’água; entretanto, 

o abastecimento deste líquido nas bacias nordestinas, espera-se que melhorará a 

produção agrícola e a pecuária rural se houver políticas públicas para investimentos 

rurais. 

Quem fizer um retrospecto aos anos sessenta e cinqüenta claramente se recordará 

dos curtumes que trabalhavam às margens dos rios, pois, com o São Francisco essa 

atividade talvez retornarão ao advento da produção de couros e tanantes, não de 

forma poluidora e degradadora do meio ambiente, mas de forma ecologicamente 

correta. 

Um outro ponto importante a salientar, é quanto à possibilidade de implantação de 

novas indústrias no interior dos Estados, ao levar em conta que água é um insumo 

fundamental para o setor de transformação e beneficiamento dos produtos gerados 

no setor primário, porém sem olvidar a atuação de um ambiente preservado e em 

recomposição. 

Tudo que for feito em termos de melhora do meio ambiente não se pode deixar de 

lado uma implementação da educação ambiental, como forma de conscientizar os 

ribeirinhos do significado da água, ao considerar a importância não somente dos 

recursos naturais, mas os hábitos e costumes dos antepassados do local e a 

participação de todos os atuais em seu próprio desenvolvimento. 

O processo educacional proporcionará uma conscientização da população quanto 

ao meio ambiente em que se vive, ou ecossistema, ao oferecer uma boa condição 

de vida para as populações que advirão em um futuro próximo, cujo processo 
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retomará o conceito enigmático de floresta, de bosque e alguns outros que estão 

desaparecendo das histórias fantasiosas dos livros em português ou de qualquer 

língua. 

Assim, quanto à questão da eficiência econômica e social esta é de grande 

significado para a utilização da economia dos recursos naturais, das bacias já secas 

do Nordeste, tendo em vista que uma utilização mal feita da água dos rios se 

tornarão perenes nos Estados pela Integração do São Francisco que trará um 

prejuízo maior do que os benefícios para a população. 

Frente a tudo isto, espera-se que haja uma melhora no bem-estar da população 

ribeirinha por onde passa a transposição do rio, ou não, porque todos se 

beneficiarão com a integração do rio São Francisco com os já existentes no 

Nordeste, cuja produção agrícola e pecuária melhorará; assim como a preservação 

das árvores nativas trará um nível de vida da população bem melhor do que as que 

já existem até este momento. 

Finalmente, a oferta e a demanda por água nas mesorregiões dos Estados em 

equilíbrio econômico e social proporcionarão o tão almejado desenvolvimento que a 

localidade necessita, visto que a água é o incremento necessário para uma 

dinamização dos fatores que a economia necessita para uma diminuição das 

desigualdades sociais, sem as devidas doações governamentais que denigrem o ser 

humano. 
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