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COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA, "DESTINADA A PROMOVER AMPLA
DISCUSSÃO ACERCA DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, ESTRATÉGIAS E
PRIORIDADES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO
FRANCISCO".
ATA DA 8ª REUNIÃO. REALIZADA EM 09 DE AGOSTO.DE 1995.

Às dezessete horas e· trinta minutos do dia nove de agosto de mil novecentos e
noventa e cinco, na sala número dois, da Ala Senador Nilo Coelho, Anexo li do
Senado Federal, sob a Presidência eventual do Senador BENI VERAS e com a
presença dos Senadores, WALDECK ORNELAS, ARLINDO PORTO, JOEL DE
HOLLANDA, JOSÉ ALVES e OSMAR DIAS , reúne-se a Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Sua Excelência
esclarece que a presente reunião destina-se à apreciação do primeiro Relatório
parcial, de autoria do Sr. Senador WALDECK ORNELAS, que conclui entre outras
providências pela apresentação do Projeto de Lei sobre POLÍTICA NACIONAL DE
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM . Dando início aos trabalhos , o Senhor Senador
BENI VERAS, Presidente eventual da Comissão, concede a palavra ao Senhor
Senador WALDECK ORNELAS , Relator da Matéria. Encerrada a exposição,
fizeram uso da palavra os Senhores Senadores OSMAR DIAS.ARLINDO PORTO
, JOEL HOLANDA e BENI VERAS. Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra e, antes de encerrar os trabalhos, a Presidência convoca os membros
presentes para a próxima reunião da Comissão, a realizar-se no dia 15 de agosto,
terça-feira, às 17:00 horas, na sala nº 02, da Ala Senador Nilo Coelho do Senado
Federal. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, e, para
constar, eu, Marcos Santos Parente Filho, Secretário da Comissão, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será publicada com as notas taquigráficas.
PRESIDENTE: SENADOR RENAN CALHEIROS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
RELATOR SENADOR WALDECK ORNELAS

COMISSÃO PARLAMENTAR ESPECIAL PARA O DESE1'VOLVIMENTO DA
REGIÃO DO VALE DO SÁO·FRANCISCO
'

REUNIÃO 09/08/95 - 17h35min
PRESIDENTE: SENADOR RENAN CALHEIROS
RELATOR: SENADOR WALDECK ORNEI.AS
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está aberta a reunião.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Waldeck Ornelas.
O SR. RELATOR (Waldeck O~nelas)-

(Documento a que se refere. Anexo.)

COMISSÃO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO PARCIAL Nº 1
PRESIDENTE: SENADOR RENAN CALHEIROS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
RELATOR: SENADOR WALDECK ORNÉLAS
BRASILIA, 09 DE AGOSTO DE 1995
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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório. Parcial, previsto no Plano de Trabalho da
Comissão Especial do Senado para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco, reflete a opção metódológica de trabalho da Comissão, no
sentido de gradativamente discutir os temas abordados e aprovar
propostas resultantes dos debates realizados.
Até o final de junho a Comissão realizou 7 (sete) reuniões, além da
sessão de instalação e o presente Relatório corresponde às 6 (seis)
primeiras, nas quais foram examinadas questões relacionadas com as
potencialidades e problemas do Vale do São Francisco, através de
Painéis, que contaram com a participação de representantes de órgãos
públicos e da iniciativa privada, conforme se discrimina abaixo:
• Em 16.05.95 - Depoimento do Dr. Airson Bezerra Lácio - Presidente
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São FranciscoCODEVASF .
• Em 23.05.95 - Painel sobre Irrigação Pública e Privada com a
participação dos Srs: Fernando Antônio Rodrigues, Vice-Presidente da
Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem-ABID; José Costa,
Gerente da Cooperativa Agrícola do Projeto de Irrigação de
Bebedouro-CAMPIB; Érico Barros Cavalcanti, Gerente Executivo do
Distrito de Irrigação do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho;
Humberto Santa Cruz Filho, Diretor-Presidente da Associação de
Irrigantes do Oeste da Bahia-AIBA; e José Roberto Garziera, produtor
da região de Petrolina, no Vale do São Francisco.
• Em 30.05.95 - Painel sobre Cerrados com a participação dos Srs.
José Eurípedes da Silva, representante do Centro de Pesquisas
Agropecuárias dos Cerrados-CPAC, da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA e ldoni Luis Grolli, representante da
CEVAL - Alimentos do Nordeste S.A .
• Em 08.06.95 - Painel sobre ComercializaçJo com a participação dos
Srs. Fernando Almeida, Diretor-Executivo da VALEXPORT; Andres
Troncoso Vilas, Coordenador do · FRUPEX, da Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Mi,:,isté'rio da Agricultura; e Oleg Tarapanoff,
da Secretaria de Política Aarícola do Ministério da Agricultura.
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Em 13.06.95 - Painel sobre Programas Governamentais com a
participação da Sra. Anna Maria Peliano, Secretária Executiva do
Programa Comunidade Solidária, e dos Srs. General Nilton Moreira
Rodrigues, Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste-SUDENE e Pércio Davidson, da Secretaria de
Planejamento e Avaliação do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Consta deste 1 º Relatório Parcial, mícíalmente. uma visão geral do
Vale do São Francisco de forma a situar o espaço objeto de estudo da
Comissão. Em seguida, lembram-se, em breve histórico, a Formação
Econômica e as Ações Oficiais na sub-reqíão, Neste Capítulo,
fundamenta-se a opção de examinar com maior profundidade os . dois
domínios principais do Vale: a Caatinga e os Cerrados, com os quais se
inicia o Capítulo IV do Relatório. Seguem-se os demais temas tratados
nos Painéis realizados ao longo dessa primeira etapa dos trabalhos:
Irrigação, Comercialização e Programas Governamentais.
Pretende-se em cada um desses itens não apenas resgatar as
idéias mais importantes veiculadas nos Painéis mas, também, aprofundálas com base em documentação complementar;. fornecida pelos órgãos
governamentais e empresas.
As Conclusões Preliminares deste 1º Relatório objetivam colocar
as idéias principais já detectadas nas discussões .até aqui desenvolvidas,
e que poderão resultar · em propostas efetiv~s da Cormssão. Neste
sentido, cabe ressaltar a inclusão da irrigação pública entre os serviços
passíveis de concessão para exploração. A emenda cclocada à então
Medida Provisória nº 1017/95, hoje Lei nº 9.074 de 07.07.95, no art. 1°, ·
inciso V, está relacionada com as discussões e estudos empreendidos no
âmbito da Comissão. Da mesma forma, entendeu-se que o
amadurecimento dos estudos havidos sobre o tema da Irrigação no Vale
recomendava a tmediata proposição de uma nova . lei, voltada para a
Política de Irrigação e Drenagem. Assim,· integra o presente Relatório
minuta de Projeto de Lei com essa finalidade que, aprovado pela
Comissão, entrará em tramitação.
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li. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
O Vale do Rio São Francisco constitui uma área diferenciada no
espaço nordestino onde se insere sua maior parte. A bacia tem extensão
de 640.000 km2 correspondendo a cerca de 7,5% do território brasileiro,
onde vive uma população de quase 14 milhões de pessoas. Esta
população, no entanto, acha-se irregularmente distribuída. Nos 465
municípios em que se encontra dividida a área da Bacia, 69°/o dos
habitantes estão concentrados em zonas urbanas. Há que ponderar, por
outro lado, o desequilíbrio que causa no quadro de distribuição
populacional da Bacia a presença da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Tanto é que, os municípios mineiros do Vale respondem por
mais da metade da população urbana total da região, de onde se conclui
que o restante da Bacia é uma área de grandes espaços e ocupação
descontínua.

C.:
·

O Rio São Francisco domina a paisagem. Percorre 2.700 km a
partir da Serra da Canastra em Minas Gerais até o Oceano Atlântico na
divisa dos Estados de Sergipe e Alagoas, e tem uma descarga média
anual de 94 bilhões de m3 (Mapa 1). O Vale se diferencia fortemente nas
quatro sub-regiões em que pode ser dividido:
O Alto São Francisco estende-se desde as cabeceiras, na Serra
da Canastra, município de São Roque de Minas, até a cidade de
Pirapora, inteiramente em território mineiro, no qual o relevo é mais
acidentado com altitudes chegando a 1. 600m. A vegetação é de florestas
e cerrados, com muitas chuvas que caracterizam o clima como tropicalúmido, com temperatura média de 23º. Esta sub-região responde por%
do escoamento total do rio, o que justifica t"3r este trecho expressivos
aproveitamentos hidrelétricos, como a Usina de Três Marias.
Este trecho do rio São Francisco compreende a região de maior
densidade populacional, englobando a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e cidades próximas como Patos de Minas. Trata-se portanto de
área diferenciada em termos de aproveitamento e vida econômica, além
de maior disponibilidade de infra-estrutura.
O Médio São Francisco engloba trechos de Minas Gerais e da
Bahia, uma vez que se inicia em Pirapora-MG seguindo até a cidade de
Remanso-BA. O clima ganha características de tropical semi-árido. O
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relevo varia dos planaltos de até 1.000m até planícies de 500m com
fortes variações de nível, permitindo também o aproveitamento
hidrelétrico. Merece destaque, neste segmento, a diferenciação entre a
margem direita e esquerda do rio, com profundas repercussões no
aproveitamento econômico: a margem esquerda é mais úmida, os rios
são permanentes, e a vegetação perenofólia; a margem direita é domínio
típico do semi-árido, com menor precipitação, rios intermitentes e
vegetação de caatinga.
O Submédio São Francisco está contido no trecho compreendido
entre Remanso e Paulo Afonso. É uma área de topografia ondulada e
clima tipicamente semi-árido, com chuvas escassas e de distribuição
variável. A caatinga predomina em quase toda a· região, na qual se
localizam atualmente os maiores projetos de irrigação do Vale e a
represa de Sobradinho.
O Baixo São Francisco compreende as áreas situadas a partir de
Paulo Afonso até a foz, na divisa entre Sergipe e Alagoas. O clima desta
região enquadra-se na classificação de tropical semi-úmido, com chuvas
mais bem distribuídas, principalmente na faixa litorânea. A vegetação no
trecho mais alto é a caatinga, e na região costeira são as matas.
A par dessa divisão do Vale, e também a partir dela, é possível
distinguir, no âmbito de um zoneamento ambiental, três zonas
biogeográficas: a Mata, a Caatinga e os Cerrados, estas duas últimas
representando a quase totalidade da região, o que recomenda o seu
estudo mais aprofundado no que tange ao potencial de aproveitamento.
Essas zonas incluem áreas de transição representadas por Florestas
Decíduas e Semidecíduas, além de outras nas quais a ação antrópica já
modificou o ambiente original, substituindo-o por áreas de
reflorestamento ou intensiva exploração agropecuária. Assim, em termos·
de distribuição de vegetação no Vale, a Caatinga propriamente dita está
restrita a cerca de 21 °/o do espaço, e os Cerrados ainda respondem por
34o/o da área total. Uma primeira abordagem desses dois grandes subespaços é feita nos itens IV.1. e IV.2. do presente Relatório.
Do ponto de vista de minérios, todas as reservas de zinco, enxofre
e chumbo do País, estão aí localizadas. Além destas, a região contém 40
a 60°/o de todas as reservas brasileiras de cromo, ardósia e diamante; 20
a 40º/o das jazidas de ferro, calcário, gipsita, ocre, quartzo, ouro e
mármore; 1 o a 20°/c, do cobre, manganês, fertilizantes, fosfatados e
argila.
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O aproveitamento de tão grande potencial, no entanto, não está se
realizando em bases racionais. O desmatamento da bacia vem sendo
feito de maneira predatória, de tal maneira que a vegetação nativa, que
em 1970 cobria 85o/o dos 12 milhões de hectares do norte de Minas
Gerais, em 1990 estava reduzida a 35%. E a cada ano, mais de 400 mil
hectares de cerrados são desmatados na bacia, correspondendo a mais
de mil hectares por dia.
Além do desmatamento, a poluição ameaça a sobrevivência e o
aproveitamento do rio para atividades produtivas, pois o rio encontra-se
constantemente agredido pelos dejetos humanos, agrotóxicos das
lavouras e mercúrio dos· garimpas nele lançados.

r·
~---/

o

crescimento econômico do Vale, indiscutível nos dias de hoje,
não está se fazendo nó sentido de um desenvolvimento sustentável. A
região ainda é dominada pela pobreza e os focos de desenvolvimento
não lograram disseminar o bem-estar sócio-econômico para a maioria da
população.
Recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada1 PEA, "O Mapa da Fome Ili", utilizando metodologia da CEPAL,
classificou os _municípios brasileiros segundo índice de indigência,
entendido como a quantidade de famílias cuja renda monetária não
permite obter uma alimentação adequada. Ainda que limitado, este
conceito dá uma idéia da amplitude e do alcance da pobreza no território
nacional. A situação dos municípios que integram o Vale do São
Francisco é, segundo esse estudo, alarmante. A média nacional é de
24o/o de famílias por município em situação de indigência; no Vale, 54%
dos municípios têm 44% de suas famílias residentes sob aquela condição
de pobreza.
O detalhamento desse quadro g~ral por Estado.. apresenta-se
preocupante: em Minas Gerais, dos 206 municípios integrantes do Vale,
apenas 26 situam-se abaixo da média nacional de indigência, ou seja
têm um nível de pobreza menor que a média do País. Nos da Bahia,
somente 1 (um) município; e·m Pernambuco, Sergipe e Alagoas, nenhum
município sequer alcança a média brasileira. Ainda segundo o estudo do
IPEA, os dois tipos de municípios correspondentes aos maiores índices
de pobreza são: 1) municípios com 40 a 50% das famílias residentes em
condições de indigência e 2) municípios com mais de 50% das famílias
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residentes em situação de indigência. O quadro abaixo mostra o
percentual dos municípios de Estados do Vale do São Francisco, com
relação a esses dois tipos de situação.

TABELAI
SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE, POR ESTADO,
SEGUNDO OS MAIORES fNDICES DE INDIGÊNCIA
,,--·

:

ESTADOS

MINAS GERAIS
BAHIA
PERNAMBUCO
SERGIPE
ALAGOAS

40 a 50°/o de famílias
indii entes .
o/o
Nº munic.
15
7,6
46
40,3
26
440
'
23
88,5
46 8 .
22
'

Mais de 50% de
.famílias indigentes
Nº munic.
%

o
65
28
21

24

-

57,6
47 6
'
7,5
51, l

FONTE: PELIANO, Anna Maria T. (coord.) "O Mapa da Fome Ill; Indicadores sobre a Indigência no Brasil
(classificação absoluta e relativa por municípios)". Documento de Política N° 17. IPEA. Agosto, 1993.
Cálculos para a região do Vale do São Francisco elaborados pela Assessoria do Programa Comunidade
Solidária.
·

Os números acima são a demonstração clara de que há muito o
que fazer pelo Vale, e que as · ações oficiais na região ainda não
resultaram em real melhora das condições de vida da sua população. O
processo de favelízação é uma realidade a ser enfrentada, ao qual se
agregam os problemas de falta de sistemas de saneamento, de
contaminação dos cursos d'água é dos elevados índices de doenças de
veiculação hídrica, na medida em que, das 97 cidades à margem do Rio
São Francisco, apenas 5 possuem sistema de tratamento cte esgotos. A
região carece ainda de profissionais de saúde, hospitais e equipamentos,
de condições adequadas de ensino, agudizadas pela falta de escolas e
de professores em todos os níveis. A atividade econômica da região é,
por outro lado, insuficiente para· gerar os empregos necessários à uma
população maciçamente despreparada, o que resulta na marginalização ·
de significativas camadas sociais. · ·

14352 Çtl_arta-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S20 II)

Aiosto de 1995

Ili. HISTÓRICO .
1. Formação Econômica do Vale
A estruturação da base produtiva no Vale do São Francisco
começou quando do estabelecimento dos portugueses no Brasil e se
fundamentou na apropriação da terra em latifúndios orientados para a
produção de cana-de-açúcar e, subsidiariamente, para a pecuária bovina.
A utilização intensiva das melhores terras para a monocultura da canade-açúcar, basicamente voltada para a exportação, localizou essa
atividade nas áreas mais próximas do litoral e dos portos, empurrando
para o agreste, e em seguida para os sertões, a atividade acessória da
pecuária bovina.

C
'

j

Alcançado o Rio São Francisco, não tardou que este começasse a
desempenhar papel importante na economia da época, transportando
alimentos, animais e pessoas que constituíam o suporte da economia
açucareira. Com o desenvolvimento da pesquisa mineral no Alto São
Francisco o rio passa a ser elemento fundamental para a economia,
interligando o interior do País com as zonas de mineração a montante e
com o produtor de açúcar a jusante, o que contribuiu para ser
caracterizado como "rio da unidade nacional".
No século XIX, no entanto, observa-se uma involução econômica
no Vale, em função de três fatores:
• o primeiro corresponde ao deslocamento da primazia econômica e
política da região Nordeste para o Sudeste do País. Esta situação é
resultado das transformações induzidas pela produção do ouro e, mais
tarde, pelo desenvolvimento da economia cafeeira;
• o segundo está ligado ao esgotamento dos depósitos aluvionais de
ouro em Minas Gerais, quase que concomitantemente com a queda de
preços do açúcar no mercado internacional;
• o terceiro, quando o Império, sustentado e pressionado pelos grandes
latifúndios do . café e da cana-de-açúcar, conduz uma política de
transportes voltada para a construção de estradas é ferrovias ao longo
da costa, favorecendo a economia litorânea.

C

A~osto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

~arta-feira 23 14353

-Esses fatos atingiram mais profundamente as regiões do Médio e
Submédio São Francisco. No começo do século XX a atividade
econômica do Vale passou a se organizar, face à nova conjuntura: o Alto
São Francisco orientou-se para os novos mercados originários do
desenvolvimento da economia cafeeira e da industrialização nascente do
Sudeste, e o Baixo São Francisco manteve-se vinculado à exploração
açucareira, tentando com expansão da área cultivada manter os níveis de
renda alcançados em seu auge. Às áreas do Médio e Submédio restou a
alternativa do isolamento e da pobre agricultura de subsistência.
r:

2.

~.

/

\,

AçõesOficiaisno Vale
É no contexto acima descrito que o Governo Federal volta-se para

o aproveitamento do Vale, inicialmente, em seu potencial energético,
com a autorização para criação da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco-CHESF, em 1945, e que se constitui no potencial mais
explorado até o presente. A pobreza da região, em contraste com a sua
potencialidade e importância geopolítica, foram reconhecidas pelo
Deputado Manuel Novaes (BA), que logrou sensibilizar os Constituintes
de 1946 para inserirem dispositivo na, Carta estabelecendo
obrigatoriedade de aporte de recursos para o desenvolvimento da região.
Em fevereiro de 1947, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 23, que
regulamentou a aplicação dos recursos constitücionais para a Bacia. do
São Francisco, prevendo-se na norma o desenvolvimento de vários
projetos, entre os quais a hidrelétrica de Paulo Afonso, barragens,
rodovias, linhas telegráficas, hospitais e profilaxia da malária, além de
estudos e levantamentos diversos. 1
A execução das obras de Paulo Afonso foi conduzida pela CHESF,
finalmente constituída em 1948, e neste mesmo ano, foi construída
barragem-eclusa de Sobradinho que normalizou a navegação de vapores
e barcas entre os portos de Juazeiro e Pirapora. Essa barragem foi mais
tarde parcialmente destruída por enchentes.

a

Igualmente em 1948, foi criada a Comissão do Vale do São
Francisco-cvsr=, inspirada no modelo americano da Tennessee Valley
Authority-TVA, que em 1930 foi constituída para promover a valorização
1

Os comentários a seguir foram extraídos do Relatório Final do PLANO DIRETOR PARA O
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISDO (1989-2000)-PLANV ASF. MIR/MARA/OEA.
Brasília, 1989, e da publicação: MMA/CODEVASF - "O VALE DO SÃO FRANCISCO E A CODEVASF",
Brasília, 1995.
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econômica do vale do rio Tennessee, nos Estados Unidos da América. A
CVSF, vinculada diretamente à Presidência da República, teve como
missão especial desencadear o Plano Geral de Aproveitamento do Vale
do São Francisco, o qual preconizava a importância do uso do rio para a
navegação, a irrigação e a geração de energia. Somente em 1955 a
Comissão conseguiu aprovação para formular e executar o seu primeiro
plano quinquenal. A extensa gama de responsabilidades atribuídas à
Comissão por força da dimensão imprimida ao Plano Geral, hipertrofiou
o seu campo de ação, tornando-a alvo de solicitações para atendimento
de pequenas questões municipais, ao mesmo tempo que comandava a
execução de grandes obras e estudos. Com isso, os demais órgãos que
historicamente atuavam e aplicavam recursos na região retraíram-se,
deixando à CVSF a imensa tarefa de promover o desenvolvimento do
Vale. Ainda assim, até 1967 a Comissão promoveu uma série importante
de ações que resultaram na construção da barragem de Três Marias,
com funções múltiplas de regularização do rio, iniciou os estudos para
construção da nova barragem de Sobradinho, além de implantar
sistemas de irrigação no Médio e Submédio São Francisco, permitindo a
implantação dos grandes projetos pioneiros de irrigação em Petrolina e
Juazeiro.
Em setembro de 1966 deixou-se de dispor dos recursos
constitucionais para o Vale e a Constituição de 1967 não mais
contemplou a região com aqueles recursos-,
À Comissão pioneira sucedeu a Superintendência do Vale do São
Francisco-SUVALE (1967), por recomendação dos estudos levados a
efeito entre 1964 e 1967 pelo Bureau of Reclamation, órgão do Governo
dos Estados Unidos, em convênio com a CVSF, a SUDENE, a CHESF e
a United States Agency for lnternational Development-USAID. Entre as
principais conclusões desse estudo foi demonstrada a existência de três
milhões de hectares de terras potencialmente irrigáveis no Vale, além de
um potencial de 12.500 MW de energia hidrelétrica. Em 1972 o Governo
Federal criou o Programa Especial para o Vale do São Francisco
(PROVALE), para complementar os programas já existentes, sobretudo
as áreas menos assistidas. Também com recursos parciais deste
Programa foi construída pela CHESF a grande barragem-eclusa de
Sobradinho. Em 1974, novamente por conclusão de estudos de
reconhecimento geral do Vale, elaborados pela empresa norte-americana
Development and Resources Corporation, dirigida pelo fundador da TVA,
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foi proposta a reformulação da SUVALE, e criada a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODEVASF.
A criação da CODEVASF esteve vinculada à necessidade de dotar
o órgão de uma estrutura mais ágil, na forma de empresa pública, capaz
de desempenhar funções de uma agência de desenvolvimento regional,
estabelecendo uma eficaz relação entre as ações governamentais e a
iniciativa privada.
Com tal estratégia de ação, a CODEVASF tem concentrado sua
ação na promoção da agricultura irrigada e agroindústria, visando
estruturar uma economia auto-sustentada, capaz de gerar empregos e
riqueza à população da Bacia. Até o presente exercício a CODEVASF
tem promovido a implantação de projetos de irrigação e complementação
de obras para projetos de infra-estrutura econômica e social. Além disso
tem participado dos variados Planos e Programas de caráter regional e
federal que, em parte, incluem ações na área da Bacia. É o caso do
PROHIDRO, através. do qual foram feitos estudos e construídas novas
barragens na região; do PROFlR/PROVÁRZEAS, no que tange às ações
desencadeadas em Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Os planos da CODEVASF incluem uma sensível expansão das
áreas irrigadas do Vale, de tal forma que, previa-se, em 1995 entregar
mais 28 mil hectares, elevando para 11 O mil hectares a área irrigada sob
responsabilidade da Companhia. No entanto a limitação dos recursos
disponíveis é de tal ordem que as expectativas estão · sendo
reformuladas e, caso não ocorra uma reversão da tendência atual, já em
1997 a CODEVASF só disporá de recursos para implantar mais 4 mil
hectares, tendendo em seguida para a completa paralisação.
Daí a importância que se atribui à implantação do Plano Diretor
para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco-PLANVASF,
elaborado pela CODEVASF, e contando com a cooperação técnica da
SUDENE e da Organização dos Estados Americanos-OEA. Aprovado
pela lei federal nº 8.851, de 31 de janeiro de 1994, o PLANVASF
encontra-se até hoje paralisado por falta de regulamentação do Poder
Executivo.
Vale ainda referir, no conjunto de ações oficiais específicas na
região da Bacia do São Francisco a criação da Comissão lnterministerial
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de Estudos para Controle das Enchentes do Rio São Francisco em 1979,
que concluiu por várias recomendações voltadas para a construção de
obras de controtede enchentes, barragens de múltiplos usos e ações
destinadas à conservação dos recursos naturais do Vale.
Em outubro de _ 1979, no âmbito do Comitê Especial de Estudos
Integrados de Bacias Hidrográficas-CEEIBH, foi criado o Comitê
Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco-CEEIVASF. Até hoje em funcionamento, 2 a CEEIVASF realiza
estudos e acompanha a utilização dos recursos hídricos da região. Tratase de aspecto da maior importância, que se coloca na base das decisões
que necessariamente hão de ser tomadas tendo em vista o
desenvolvimento da região. Neste sentido, cabe ressaltar que encontrase em tramitação na Câmara dos Deputados Projeto de Lei originado do
Poder Executivo, visando a instituição da Política Nacional de Recursos
Hídricos, com profundas repercussões no aproveitamento e gerência do
potencial da Bacia.

IV.

ASPECTOS ECONÔMICOS

A profunda relação existente entre a produção irrigada e o cenário
edafoclimático da área ficou clara não apenas pelos depoimentos
colhidos nos painéis mas, também, na análise das informações dos
documentós colhidos junto a instituições públicas e privadas.
Com base nessa perspectiva, é possível dividir o Vale do São
Francisco em dois domínios principais: a caatinga e o cerrado. O
aproveitamento diferenciado, os problemas naturais e por conseguinte as
soluções mais adequadas a cada uma dessas áreas, recomenda uma
abordagem específica.
1. A Caatinga
O domínio da caatinga no Nordeste ·extrapola as dimensões da
bacia do São Francísco. Suas características básicas relacionam-se com
a variabilidade climática. o que a sujeita freqüentemente a fortes
(

2

Vale ressaltar que dos comitês de bacia criados pelo CEEIBH somente restam, ainda em funcionamento, o
da Bacia do São Francisco e do Rio Paraíba.
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estiaçens, e à economia frágil baseada na agricultura de subsistência. A
produção agrícola incerta, desde os primórdios da ocupação desta área,
direcionou a atividade econômica da população aí residente para a
pecuária. Contribuiu para tanto a estrutura fundiária baseada em
extensas propriedades convivendo com a economia de subststêncía, que
fizeram do criatório a alternativa mais adequada para os produtores
locais.
Nas perspectivas da agricultura irrigada e de sequeiro as áreas de
caatinga, mormente aquelas situadas próximo a cursos d'água,
apresentam variadas alternativas de aproveitamento, entre as quais
destacam-se:
a) A agricultura irrigada voltada para a produção de frutas, legumes
e hortaliças, como vem sendo realizado com sucesso nas áreas do
Submédio São Francisco. A insolação, a possibilidade de correção dos
solos mediante o emprego de tecnologia já conhecida, vem permitindo o
desenvolvimento de uma agricultura moderna com elevada produtividade
e com perspectivas claras de expansão.

e

Neste contexto merece destaque a fruticultura. A agricultura irrigada
nesta área permite a colheita de duas safras e meia por ano, o que
resulta em significativo ganho para o abastecimento de mercados na
época do inverno. Segundo informações do Gerente da Cooperativa de
Bebedouro, em 1994, foram colhidas, entre os associados, mais de 2.000
toneladas de melancia e cerca de soo toneladas de melão. A
produtividade da cultura da uva foi de 12 toneladas por safra; com isso, a
Cooperativa estima produzir, em 1995, cerca de um milhão de caixas de
uva de mesa.
Na perspectiva do produtor privado a realidade é igualmente
estimulante. O Sr. Jorge Garziera, em depoimento à Comissão, afirmou
que a produtividade média para a manga, na região, é da ordem de 15 a
20 toneladas por hectare. O empresário que explora cerca de 4.200ha
em Petrotlna, estima a produtividade de sua colheita de uva em 30 a 40
toneladas por hectare. Somente estas duas culturas permitem um
faturamento anual estimado em 25 a 30 mil dólares por hectare.
b) O consórcio entre a produção de frutas e a pecuária. Esta
alternativa vem sendo cada vez mais considerada pelos produtores,
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principalmente em função da produção de adubo, necessário à
fruticultura e cuja compra e transporte eleva bastante o custo da
produção. Ainda assim, é uma alternativa mais complexa e orientada ao
aproveitamento de propriedades de maior porte e que possuem, dentro
de seus limites, áreas com solos menos adequados à fruticultura.
e) A pecuária explorada intensivamente para abastecimento de
carne ao mercado interno da região e produção de adubo. Nesta
alternativa, vale referir o projeto CBL, em desenvolvimento pela
CODEVASF, a partir de pesquisas da EMBRAPA. O projeto está
baseado na utilização de uma área de caatinga ( C ), associada à uma
área de capim Buffel ( B ) e de capim Lucena ( L ). Os resultados
experimentais mostraram altos índices de produção e produtividade.
O enfoque principal adotado no projeto consiste em maximizar a
utilização da caatinga no atendimento dos animais na época das chuvas.
Esta preocupação deve-se não somente a razões econômicas como
também ecológicas: pelo fato de a caatinga produzir alimentos
abundantes e baratos durante a parte chuvosa do ano, com o seu
aproveitamento racional, diminui-se a área de pastagem cultivada a ser
implantada para a exploração no sistema CBL.
d) A produção tradicional de feijão e milho em sequeiro. Esta
alternativa, em uma dimensão mais moderna que a agricultura de
subsistência, vem se concentrando no platô de lrecê, onde também se
associa à cultura da mamona. As possibilidades de crescimento desses
cultivas estão porém intrinsecamente ligadas às condições de
financiamento da safra. A mamona, por exemplo, cultura bastante
adaptável às condições edafoclimáticas da área dada a sua resistência,
esteve excluída do plano de safra por vários anos, o que se refletiu na
sua produção.
As alternativas sumariamente descritas não esgotam as
possibilidades de aproveitamento da caatinga. Importa, nesse contexto,
estudar mais profundamente as condições de sustentabilidade da região,
considerando os problemas de caráter natural e até cultural que ainda lhe
entravam o crescimento.
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2. Os Cerrados
a) Caracterização
Os Cerrados constituem-se numa das poucas áreas restantes no
mundo, ainda p~uco utilizada, mas com grande potencial para a
produção agro-silvopastoril. No entanto, por centenas de anos, devido a
grande distância dos centros mais populosos no litoral do Brasil e
inexistência de infra-estrutura, os Cerrados foram utilizados apenas para
a produção pecuária extensiva contando com pastagens nativas de baixa
capacidade de suporte animal (em torno de 5 ha por cabeçaj.s

C

Nesse contexto, o Cerrado na área do Vale (Alto e Médio São
Francisco) predomina nas regiões de clima úmido e suo-úmído e com
solos de fertilidade baixa porém comercialmente agricultáveis, face aos
avanços da tecnologia agronômica destas últimas décadas. O grande
domínio deste tipo de vegetação que cobre cerca de 34o/o da área do
Vale (21.760.000 ha}, está localizado em Minas Gerais e no Oeste da
Bahia.

e·

Nos anos 70, milhares de agricultores, principalmente oriundos do
Sul do país foram atraídos pela grande disponibilidade de terras a preços
mais baixos que o restante das outras regiões. Em meados dessa década,
o Governo Federal criou o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados
(POLOCENTRO}, que previa grandes investimentos em infra-estrutura,·
recursos para a pesquisa agropecuária e assistência técnica na região
Centro-Oeste do País. O POLOCENTRO compreendia três programas
especiais : Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal
3

Dentre as áreas potencialmente aptas para a agricultura, ainda não incorporadas ao processo
produtivo em todo o mundo, as savanas neo latinas figuram entre as mais promissoras. Segundo a FAO
(1969) somente na América do Sul estima-se em 800 milhões de ha a área potencialmente utilizável para
agricultura. Nesta área . incluem-se os 250 milhões de hectares de Savanas distribuídos por Llanos
venezuelanos, colombianos, bolivianos, e os Cerrados Brasileiros.
Os Cerrados, de acordo com recentes estimativas. obtidas pelo somatório das áreas dos municípios
incluídos neste ecossistema (Pereira 19.94), ocupam uma área continua de 207 milhões de ha do território .
brasileiro, distribuídos nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará, Rondônia e Distrito Federal, além de áreas satélites nos. estados
de Roraima, Amapá e São Paulo.
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(PRODEPAN), Programa Especial da Região de Grande Dourados
(PRODEGAN) e o Programa Especial da Região Geo-Econômica de
Brasília (GEOECONÔMICA). Dessa forma os cerrados da Bacia do São
Francisco não foram incluídos no Programa Federal para aproveitamento
dos cerrados.
A partir daqueles programas os cerrados brasileiros (207 milhões de
hectares) passaram a ser objeto de atenções especiais por parte de
instituições de pesquisa e empreendedores privados nacionais.
O Centro de Pesquisas Agropecuárias dos Cerrados-CPAC, da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, enfocou o
diagnóstico das principais limitações para o uso agrícola na região dos
cerrados e a partir desse resultado foram identificados os seis principais
problemas que embasaram as suas ações :
1. as informações existentes sobre os recursos naturais da região
eram bastante genéricas e insuficientes para dar suporte a um programa
de desenvolvimento;
2. apesar do bom índice pluviométrico, as chuvas eram mal
distribuídas e com ocorrência de veranicos durante a estação chuvosa;
3. baixa fertilidade dos solos em sua maioria constituídos por
argilas de baixa atividade, com baixa capacidade de troca de cátions,
elevada saturação de alumínio e carência generalizada de nutrientes;
4. a degradação dos solos, cultivados com métodos inadequados,
que rapidamente os tornavam improdutivos;
5.
ocorrência de pragas e doenças que se multiplicavam
especialmente nas áreas com monocultura;
6. necessidade de se desenvolver sistemas de produção que
considerassem as peculiaridades ambientais da . região e as suas
características sociais e econômicas.
Com a disponibilidade de tecnologia e o desenvolvimento de
· sistemas de produção adaptados à região, em pouco tempo, os
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resultados começaram a aparecer. Grandes campos verdes plantados
com soja, arroz, milho, feijão, algodão, trigo e café, dentre outras
culturas, transformaram os cerrados em importante produtor de grãos do
país.

b) Potencialidades
A evolução da ocupação das terras dos Cerrados Brasileiros indica
que em 1970 havia cerca de 5 milhões de hectares cultivados com
cereais, com urna produção de cerca de 5 milhões de toneladas de
grãos. No final da década de 70, quando os primeiros resultados da
pesquisa foram colocados a disposição dos produtores, ocorreu um
aceleramento da expansão da área plantada e um incremento da
produtividade. Em 1990, a área plantada atingiu cerca de 1 o milhões. de
hectares e a produção média passou a 20 milhões de toneladas, com a
duplicação da produtividade média que passou de uma para duas
toneladas por hectare. Atualmente, a região é responsável por cerca da
terça parte da produção brasileira de grãos.4
No tocante a pecuária, graças à seleção de forrageiras adaptadas
às condições da região, introdução de animais mais especializados para
a produção·de carne e leite e ao desenvolvimento de técnicas de manejo
de rebanho, os Cerrados passaram a ocupar um lugar de destaque na
produção pecuária nacional, passando de 36,2 para 59,6 milhões de
animais, já abrigando 40,So/o do rebanho nacional. Estima-se em 110
milhões de hectares a área total ocupada pela pecuária na região dos
quais 35 a 40 milhões são ocupados por pastagens cultivadas.s
A esta área pode-se acrescentar cerca de 2 milhões de hectares de
culturas perenes incluindo café (que já respondem por 28% da produção
nacional), fruteiras e florestas.6
4

Macedo, Jamil, "Potencialidades dos Cerrados para Produção de Alimentos". E:MBRAPA/CPAC.
Planaltina, DF, 1994. (mimeo)

s Macedo, Jamil. Op. cit.
6

Macedo, Jamil, Op.cit.
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Os Cerrados da bacia do São Francisco, entretanto, reqrao que
teve sua ocupação há pouco mais de dez anos com a moderna
agricultura granífer~, tendo na soja seu principal produto, já apresenta um
grande dinamismo principalmente no Oeste baiano, onde a produção
agrícola cresce exponencialmente a cada ano, com diversificação da
produção (arroz, milho e soja) e o surgimento de diversas agroindústrias.
Este processo, centrado principalmente na produção comercial, foi
praticado sob consideráveis inversões privadas e padrões tecnológicos e
organizacionais inteiramente novos para a Região, onde o uso de
modernos insumos agrícolas e da prática de irrigação implicavam uma
intensa utilização de capital e tecnologia, baixo uso de mão de obra
permanente e redução progressiva de mão de obra sazonal, na medida
em que avançava a mecanização da lavoura.
O êxito dos Programas Especiais que consubstanciavam o
POLOCENTRO, levou o Governo Federal a negociar com o Governo
Japonês recursos externos para financiar a ocupação dos cerrados,
sendo criada em 1978 a CAMPO - Companhia de Promoção Agrícola CPA1, para viabilizar a implementação do Programa de Cooperação
Nipo-Brasilelro para Desenvolvimento do Cerrados (PRODECER).
A CAMPO, em seus 16 anos de existência, já implantou quase 300
mil hectares dos projetos PRODECER nos cerrados dos estados de
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia.
Embora quase toda a área mineira da Bacia se caracterize como
espaço de Cerrados, não pode passar desapercebido de um projeto
nacional a verdadeira revolução agrícola que, desde o início da década
de ao, vem se irradiando no Oeste Baiano, no que pode se configurar
como uma das mais promissoras chaves para o futuro da Bacia.

7

Constituída pelo "joint-venture'' de capitais públicos e privados brasileiros e japoneses, representados pela
BRASAGRO • Companhia Brasileira de Participação Agroindustrial e pela JADECO - Japan Brazil
Development Company,
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De fato, aquela região, que até então representava um virtual vazio
econômico, passou de uma produção de 140.000 toneladas de soja em
1986 para uma estimativa de 1.000.000 toneladas em 1994 e uma
projeção de 3.600.000 t no fim do séculos, dentro de uma progressiva
diversificação de culturas e crescente verticalização. Observa-se que a
produção de grãos, nos cerrados do oeste da Bahia, deu verdadeiros
saltos : a área plantada com soja passou de 63.000 ha em 84/85 para
cerca de 385.732 ha em 88/89, registrando um crescimento de mais de
500°/o no período considerados.
O uso de tecnologias mais avançadas tem possibilitado o
surgimento da diversificação de cultivas. Já se tem notícia de sucesso de
implantações comerciais de outras oleaginosas como a mamona e o
algodão.
Entretanto, concernente as tecnologias desenvolvidas pela
EMBRAPA a baixa fertilidade dos solos dos cerrados do oeste baiano,
constituídos por argilas de baixa atividade, induz a cuidados especiais no
seu manejo, onde todas as culturas respondem bem à adubação,
principalmente em termos de fósforo, potássio ou de fosfato. Tem-se
para trigo, soja e milho potenciais altíssimos de produção quando
utilizadas adubações pesadas.
A degradação dos solos, no oeste baiano que ocorre, seja . pela
utilização de maquinário de grade pesado, seja pela erosão da chuva ou
dos ventos fortes, tem sido superada pela adubação verde e pelo plantio
direto.
Apesar do bom índice pluviométrico a distribuição das chuvas cria
duas estações, uma seca e outra chuvosa, com a presença de veranicos
que comprometem muito a produtividade das culturas em tedo o cerrado.
A área citada, entretanto, apresenta precipitação pluviométrica de 1500 a
s SEPLAN. Presidencia da República, Estudo sobre Cerrado Setentrional Brasileiro - Síntese Final 1994
CAR, SEPLANTEC - Governo do Estado da Bahia. Política de Desenvolvimento Regional para o Oeste da
Bahia.
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1800 mm,
possibilitando o seu uso com lavouras de sequeiro
mecanizadas, considerando-se também a topografia predominante.
Novas fronteiras econômicas vem se desfocando para o Médio São
Francisco, incorporando ao sistema produtivo vigente um novo modo de
exploração econômica das culturas , tradicionais, orientado para a
agroindústria e para a introdução da tecnologia irrigada basicamente na
produção de ai imentos. Constata-se que os projetos de irrigação
implantados pela CODEVASF e pela iniciativa privada, estimularam a
incorporação de significativa extensão de terras à base produtiva
regional.
O volume do capital privado, aplicado na Região, avança
velozmente, sobretudo a partir de 1983/84, fazendo com que o processo
de desenvolvimento adquira uma dinâmica rápida, para que o retorno
econômico seja também rápido e intenso. A organização cooperativa,
responsável por isso, estruturou-se por produtores vindos do Sul do País,
onde tal sistema é bastante difundido e eficiente.
Segundo informações da Associação dos Irrigantes do Oeste da
Bahia, a iniciativa privada já investiu recursos na agricultura da região da
ordem de US$70 milhões. Presentemente, a área irrigada é algo em
torno de 39.100 ha, existindo 376 pivôs centrais.w São produzidos grãos
(milho, feijão, arroz, soja, sementes selecionadas) e frutas (melancia,
mamão, abacaxi, maracujá e abóbora). Nesse contexto, empresas se
destacam com índices de produção ultrapassando as médias nacionais.
3. IRRIGAÇÃO NO VALE DO SÃO FRANCISCO
a) Potencial de Irrigação do Vale
A água do curso principal do Rio São Francisco é considerada
ótima para irrigação, tendo sido classificada como C1S1, segundo o
método do Laboratório de Salinidade do Departamento de Agricultura dos

º

1

Governo do Estado da Bahia/ SEPLANTEC/CAR . Op. Cit,
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Estados Unidos. Esta classificação indica baixa condutividade elétrica
(sem perigo de provocar salinidade do solo) e baixa relação de absorção
de sódio (sem perigo de provocar sodificação do solo).
Os solos do Vale, no entanto não são contínuos na sua aptidão
para a agricultura irrigada. Segundo o estágio atual das pesquisas, as
áreas de aproveitamento para a irrigação estão distribuídas pelos
Estados que integram a bacia do São Francisco de acordo com o quadro
abaixo:
r>
(,

TABELA VI

,

APTIDÃO DOS SOLOS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA
,-.,, '''''.

ESTADO
M.Gerais
Bahia
Pernamb.
Alagoas
Sergipe
TOTAL

APTOS
10.534
17.592
1.630
405
150
30.311

ARROZ
157
379

25
5
566

ESTUDOS INAPTOS
1.175
13.608
1.844
- 13.146
470
5.067
501
725
127
532
4.117
33.078

·- )

TOTAL
25.474
32.961
7.167
1.656
814
68.072

FONTE: CODEVASF. In "O Vale do São Francisco e a CODEVASF", pag.17

e·

o

total de terras consideradas aptas, de acordo com a tabela
acima, corresponde a cerca de 44,6% da superfície do Vale. No entanto,
a aptidão para a irrigação não pode ser considerada apenas do ponto de
vista dos solos. Segundo o PLANVASF, se se considerarem os solos
situados a uma distância máxima de 60km da fonte de água e uma
elevação até 120m, o potencial de irrigação no Vale é de 8, 1 milhões de
hectares. Com distâncias maiores e elevações menores, o mesmo
potencial cai para 3 milhões ou até 1,5 milhão. Ainda assim é uma vasta
área a ser considerada em termos de aproveitamento.
Importa, no entanto, considerar também que as áreas irrigáveis são
descontínuas e que nem sempre estão disponíveis, pelo menos no
momento, os recursos e a tecnologia necessários ao seu aproveitamento.
Daí ser cabível afirmar que o desenvolvimento do Vale do São Francisco
está diretamente vinculado a esses condicionantes.

14366

Quarta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO

23

NACIONAL

(Seção

m

Ag_osto de 1995

Os números acima destacados não consideraram a questão do
possível conflito entre geração de energia e irrigação. Segundo a
Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem-ABID, a demanda por
água para irrigação se situaria em 33°/o das disponibilidades totais. Há
um consenso de que, considerando a manutenção da atual utilização de
água do São Francisco para geração de energia, segundo o nível de
exploração e demanda até o ano 2000, seria possível irrigar 800 mil
hectares no Vale. As considerações sob este aspecto são muitas e serão
aprofundadas no estudo sobre a infra-estrutura, na próxima etapa dos
trabalhos da Comissão.
b) Aproveitamento Atual
A evolução da irrigação no Vale do São Francisco está marcada,
no seu início, pela presença da ação do poder público provedor da infraestrutura hidráulica e de energia, indispensável ao seu crescimento, além
da instalação dos grandes perímetros de irrigação. Inicialmente, nas
décadas de 1950 e 1960, a irrigação no Vale era praticada pelos
ribeirinhos, principalmente no Submédio, que tiveram financiados
conjuntos de moto-bombas e plantavam principalmente cebola. Na
década de 70, com planejamento de longo prazo foram concebidos e
implantados os projetos pioneiros, como o de Bebedouro, em Petrolina, e
de Mandacaru, em Juazeiro.
De uma maneira geral observa-se um significativo crescimento da
área irrigada a partir dos anos 80, conforme demonstrado na Tabela VII
abaixo.
TABELA VII
EVOLUÇÃO DAS ÁREAS IRRIGADAS, EM 1.000 HA
Período

Brasil
A

-

Até 1950
Até 1960 461,6
Até 1970 795,8
Até 1975 l.OS6,S
Até 1980 1.481,2
Até 19S5 1.853,7
Até 1990 2.911,7
Até 1994

-

Nordeste
B

28,6
116,0
163A
261,4
335,S
732,5

-

DIA

"·-

6,20
14,58
15,03 ·
16,65
18,12
25,16

-

Vale

e

-

10,S
60,2
83,0
144,5
205,9
232,6
300,0

C/8

Codev.
D
0,1
38,0
1,1
51,90
2,3
. 53,85
12,1
55,28
27,0
61,32 '
47,9
31,75
67,0
73,0

FONTE: CODEVASF.ln "O Vale do Slo flOIICÍ$COe I CODEVASF", p&g.20

D/C

"·-

•1.
-

-

10,18
3,S2
l3,7S
0,19
23,26
28,80
24,33
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Ressalta nas informações acima, primeiramente! o crescimento
significativo da irrigação no Nordeste e a contribuição do Vale nessa
participação. Se não se considerar o decréscimo da expressão do Vale
no quinquênio 85/90, fruto do notável acréscimo de áreas irrigadas no
restante do Nordeste, pode-se situar a participação da bacia do São
Francisco como responsável por mais da metade da superfície irrigada
da região, e em franco crescimento.

r:
\ ... ,

A criação do Programa de Irrigação do·Nordeste-PROINE, a partir
do biênio 1985 I 86 significou um estímulo vigoroso à agricultura irrigada11
Segundo as estimativas do Programa, até 1985 haviam sido implantados,
no Nordeste cerca de 366.800 ha de áreas irrigadas. Em 1991, a Região
chegava a contar com 635.000 hectares irrigados, um crescimento
altamente significativo, mercê das ações do PROINE e da prioridade
concedida à irrigação durante o período de sua mais forte atuação. O
mesmo Programa estima que até 1991 cerca de 100.000 ha
correspondem à irrigação pública federal, restando, portanto, mais· de
soo.oco ha para a. iniciativa privada, governos estaduais e projetos
mistos. Há uma evidente disparidade nas informações, possivelmente,
derivada de uma base conceituai e metodológica diversa. Ainda assim é
patente a crescente importância da irrigação privada no Vale, contida ou
não dentro dos limites dos projetos públicos implantados, bem como um
decréscimo da participação da CODEVASF coincidente com a expansão
determinada pela ação do PROINE em todo o Nordeste e, mais
recentemente com as dificuldades no aporte de recursos àquela
Companhia.
I

,-..._

('\..._,_.,· .

É possível aduzir das informações a transformação que a irrigação
introduziu no Vale do São Francisco, e as possibilidades que cada vez
mais se abrem para a área a partir do crescimento desse tipo de
exploração agrícola.
e) Custos de Irrigação
Um dos aspectos mais discutidos quando se estuda a questão da
irrigação no Nordeste e, em particular, no Vale,. é sem dúvida a de seus
11

BNB, Estudos sobre a Agroindústria no Nordeste - Diretrizes para Fomento da Agroindústria Alimentar no
Nordeste. Volume 8, Fortaleza. 1994.
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custos. As discussões levadas a efeito no âmbito da Comissão e
complementadas pela vasta bibliografia sobre o assunto, indicam que a
questão tem sido abordada de maneira distorcida, gerando conclusões
que não refletem a realidade.
Dentro das condições brasileiras, segundo o Dr. Fernando
Rodrigues, o custo da irrigação por hectare, em projetos da CODEVASF,
está diretamente relacionado com a área do projeto, ou seja quanto
maior a área menor o custo.12 Nos Estados Unidos o custo situa-se em
a~e~as ~S$2 mil. °'!"ª}s números induzem à apressada conclusão de que
a irnqaçao no Brasil e cara, e que a do Vale do São Francisco, estimada
em 12 mil dólares/ha, o é mais ainda.

r

Necessário sefaz esclarecer e qualificar as informações acima. No
custo da irrigação americana não estão computados os gastos referentes
a infra-estrutura básica. a nível de propriedade, que são realizados pelo
Poder Público nos lotes. familiares, e que representam cerca de 11 % do
custo total. Além disso, embute-se no custo da irrigação pública praticada
no Brasil, e em particular no Nordeste, os gastos com a infra-estrutura
sócio-econômica implantada nos perímetros. Eles representam nada
menos que 50o/o do custo total do hectare irrigado, inviabilizando
investimentos ou comprometendo o seu retorno.
Além disso, os equipamentos para irrigação no Brasil tem um custo
médio superior a 25°1<, daqueles praticados no mercado internacional. O
pivô central, por exemplo, foi introduzido no Brasil em 1979, mais pela
facilidade de crédito e o status que concedia aos produtores do que por
real necessidade naquele estágio da produção agrícola irrigada. Criou-se
com isso uma demanda artificial que elevou o preço do equipamento, de
tal forma que o seu custo médio real, para 60ha, estimado em Cr$ 1,8
milhão, entrou no mercado brasileiro por Cr$ 2,7 milhões.
Por outro lado, as condições naturais para implantação de sistemas
de irrigação no Vale do Sãp Francisco implicam a execução de obras
12

Segundo informações transmitidas pelo Dr. Fernando Rodrigues, por ocasião do Painel sobre Irrigação
Pública e Privada. em projetos da CODEVASF abrangendo áreas até 2.000ha, correspondendo a exploração
exclusiva por colonos, o custo de investimentos, por hectare irrigado chega a.US$ 11.219,00. Para áreas
superiores o custo diminui gradativamente, situando-se em US$ 8.959,00, naqueles projetos com mais de
10.000ha, nos quais 20% são ocupados por colonos, 60% por médias empresas e 20% por grandes empresas.
~

/
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hidráulicas para elevação e bombeamento que naturalmente aumentam
os custos. São condições completamente diferentes daquelas existentes
nos Estados Unidos, por exemplo, onde a água desce por gravidade para
bons solos, de terreno plano e fácil derivação através de pequenas
barragens.
É importante neste ponto, lembrar ~s conclusõ.es da Resenha
Setorial de Irrigação que influenciaram, e ainda determinam em. grande
medida, as ações oficiais e das agências de financiamento
internacionais.13
Os projetos identificados pela Resenha e classificados de A a E,
incluem desde os projetos inteiramente financiados pela iniciativa privada
(tipo A) até aqueles correspondentes aos projetos públicos (tipo E) cuja
implantação. e operação é inteiramente custeada com recursos públicos,
destinando-se exclusivamente a colonos. Os demais tipos correspondem
às possíveis combinações que existem entre os projetos de iniciativa
privada com o concurso ou apoio parcial de órgãos públicos. ·

("'1

,...._,

Considerando os gastos off e on term, nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, o custo dos projetos tipos B e C, por hectare, situa-se
entre US$ 2.500 e US$ 3.000. Os gastos do governo, incluídos neste
custo, foram estimados em US$ 400 a US$ soo por hectare. Na região
Nordeste, esses mesmos tipos de projetos, têm custo médio de US$
3.000 por ha, aí incluído um gasto público médio de US$ 500 a US$ 600.

( l

Nos projetos tipos D (mistos) e E o custo estimado, com base em
estudos do DNOCS, situa-se entre US$ 4.500 e US$ 5.000, para os
primeiros, e US$ 7.500, para os últimos. Ressalta nesses dois tipos a
forte contribuição pública que no tipo D corresponde a 57% daquele custo
médio e, no tipo E, naturalmente a 100%.
13

A Resenha Setorial de Irrigação constitui urna série de estudos resultantes de um projeto financiado pelo
Banco Mundial e realizado em 1987, com o concurso de técnicos brasileiros, do Burean ofReclarnation e do
IICA. O estudo traçou um amplo retrato da agricultura brasileira, particularmente a agricultura irrígâda. e
estabeleceu recomendações quanto a urna política de irrigação e de gerenciamento hídrico para o País,
considerando tais aspectos como pontos de estrangulamento para um melhor desenvolvimento das
atividades de irrigação. Um excelente resumo das conclusões da Resenha no que tange a custos e tipos de
projetos de irrigação pode ser encontrado no trabalho elaborado por Otarnar de Carvalho : Projeto ARIDAS.
GT VI • Políticas de Desenvolvimento e Modelos de Gestão. AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. IICA. Brasília, 1994.
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Com base em tais estimativas da Resenha, o Banco Mundial
decidiu não mais conceder financiamento a projetos do tipo E, na medida
em que os considera programas sociais. Assim, no contexto do
desenvolvimento do Vale do São Francisco, resta ao Poder Público
definir seu papel e forma de atuação para conciliar necessidades sociais
e política de investimentos.
Neste contexto há que se levar em conta, dentro dos objetivos de
crescimento da região, o aspecto da geração de empregos e seu custo. A
agricultura irrigada, além de seus evidentes méritos econômicos, é
reconhecidamente um tipo de atividade absorvedora de mão-de-obra.
Para cada 1 OOha irrigados no Nordeste estima-se, são gerados 7 4
empregos diretos. Estudos há, que demonstram também ser o custo do
emprego gerado na agricultura irrigada significativamente inferior ao de
outros tipos de atividades, como a indústria e mesmo o turismo.
As informações e análises acima estão a demonstrar que urge
desmistificar o papel do custo da irrigação como limitante à expansão da
agricultura na Bacia do São Francisco. Trata-se tão somente de buscar
um melhor nível de eficiência e de alijar os entraves referentes à
mudanças na legislação e estrutura socio-econômica, referidos
anteriormente, e que contribuem para desestimular os investimentos
privados na região.
d) Financiamento
Diante de um tal potencial coloca-se imperioso o questionamento
das razões da persistência da pobreza no Vale do São Francisco. A
questão do crédito insistentemente levantada pelos painelistas, é de
indiscutível importância, principalmente quando se trata de irrigação
privada. Há que analisar-se o problema considerando dois aspectos
fundamentais: o acesso ao crédito e sua adequação ao tipo de demanda
dos produtores do Vale.
No que tange ao acesso, a política oficial, conforme referido neste
Relatório, na parte referente aos cerrados, desconhece a realidade da
reaião e impõe condições tais que inviabilizam o aporte de recursos. A
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fruticultura praticada com .excelentes resultados no Vale, naturalmente
necessita um período mais amplo de maturação, incompatível com as
atuais exigências de bancos oficiais e privados. As garantias
necessárias, sem mencionar os juros exorbitantes, dificultam
sobremaneira a expansão das culturas, embora seja unânime a
afirmação de que o potencial do Vale comporte e enseje maiores
investimentos.

(')

O outro aspecto, relacionado com a questão do tipo de crédito, diz
respeito ao fato de que as possibilidades de mais de uma safra por ano
estão limitadas à política praticada de empréstimos anuais,
fundamentada nas culturas tradicionais e de sequeiro. As condições para
reversão desse quadro poderão ser melhor examinadas nas discussões
que a Comissão pretende realizar, especificamente com representantes
de bancos e agências de financiamento, inclusive para melhor colocação
das questões de custeio e investimento, referentes ao crédito e
incentivos governamentais.
e) Legislação

(1

A base legal da . irrigação no Brasil foi estabelecida no final da
década de 70 com a promulgação da Lei 6.622. O País ainda
inexperiente nessa atividade formulou uma lei que privilegia os aspectos
sociais e não abre espaço para ganhos econômicos. A regulamentação
da lei, realizada vários anos depois, não contribuiu para o seu
aperfeiçoamento, tornando-a excessivamente voltada para os projetos
públicos.
As modificações por que passou o País a partir de então, e em
especial o Vale do São Francisco, estão a exigir uma atualização daquele
documento legal, de tal forma que submete-se à Comissão uma minuta
de Projeto de Lei, em substituição à Lei nº 6.622.
Além da lei específica, merece referência o dispositivo incluído no
inciso li, do art. 42, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal de 1988, segundo o qual tornou-se obrigatório
aplicar no Nordeste 50o/o de cada unidade monetária gasta com irrigação
no Brasil. Sobre o assunto, permitimo-nos transcrever a análise de
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Otamar de Carvalho, sobre as dificuldades que tal determinação podem
introduzir na ampliação dos programas de irrigação no Nordeste.

u... os custos de implantação de um hectare de área irrigada
nessa Região, sendo mais altos do que os praticados nas demais
regiões, exigem a aplicação de recursos, nessas últimas, em valor
equivalente ao previsto para o Nordeste.
O aumento dos recursos financeiros, para expandir as áreas
irrigadas no Nordeste, termina assim por exigir ampliações, para
aquelas regiões, superiores à capacidade de execução dos seus
agricultores ou às disponibilidades financeiras. Daí se derivam dois
resultados. Primeiro, a ampliação dos investimentos em irrigação
no Nordeste implica a expansão dos investimentos nas outras
regiões, em igual proporção. No quadro de escassez de recursos
para investimento, como se vive presentemente, no Brasil, a
tendência é de corte de gastos. No limite, isto pode significar
redução nos investimentos em irrigação no Nordeste, como vem
acontecendo. Segundo, adotar a decisão de reduzir o nível de
investimentos em agricultura irrigada no Nordeste, por conta de
uma possível limitação de recursos financeiros, oriundos do
governo federal, significa, de saída, frustar as expectativas de
pequenos agricultores e empresários dessa Região, quanto às
possibilidades de desenvolvimento da agricultura irrigada."14
Cabe destacar sobre o assunto, que a intenção do constituinte de
garantir a prioridade aos investimentos de irrigação no Nordeste, acabou
sendo prejudicada na sua redação final, resultando na distorção
apontada pelo consultor. Neste sentido, é oportuno o estudo por parte
desta Comissão de uma Emenda Constitucional que altere a redação do
inciso, acrescentando-lhe a expressão "no mínimo", para evitar o
problema técnico acima referido e resultante do maior custo da irrigação
no Nordeste.
Por outro lado, cumpre informar que o Governo Federal não parece
estar emprestando ao dispositivo constitucional a importância devida.
Tanto é que, em resposta ao Requerimento nº 392/95, deste Relator,
solicitando informações sobre a distribuição dos recursos da União para

14

CARVALHO, Otamar de. Op. Cit. pag. 185.
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irrigação, o Ministério da Fazenda informou não possuir aqueles dados e
remeteu a questão ao extinto Ministério da Irrigação e ao Ministério do
Planejamento ao qual, naturalmente, não poderia estar afeta a questão.
As observações aqui referidas são mais um reforço à convicção de
que o desenvolvimento do Vale tem múltiplas facetas e exige um esforço
conjunto de governo e iniciativa privada, seja para um melhor
aproveitamento do seu potencial, seja na escolha dos melhores caminhos.

4. COMERCIALIZAÇÃO
A atração que o potencial da Bacia do São Francisco exerce, e que
determina a decisão dos produtores de lá investir, só se realiza e
consolida por intermédio da certeza de que tal esforço reverterá em renda,
via comercialização. Em outras palavras, é a venda da produção o fim
último da atividade econômica e através dela é que se alcançam os
objetivos do desenvolvimento.
A comercialização hoje, além dos princípios básicos de exlstêncía de
mercado e de infra-estrutura para viabilizar a chegada da produção ao
consumidor, está intrinsecamente ligada ao aspecto da competição, ou
seja à capacidade do produtor de oferecer um bem de qualidade,· sob
condições e no momento adequado, superiores aos dos competidores.
No mercado globalizado do mundo de hoje a estratégia de
comercialização há que estar fundamentada na organização dos
produtores, na produção orientada para o mercado, na capacitação da
mão-de-obra e no desenvolvimento de tecnologias voltadas para as
demandas específicas do mercado, seja ele interno ou externo.
Esses comentários se aplicam com justeza ao caso do Vale do São
Francisco. Embora ainda predominem as formas de comercialização
baseadas na iniciativa particular dos produtores, já se fazem presentes
diferentes tipos de organização voltadas para a formulação e condução·de
estratégias de comercialização dos produtos locais. Tal é o caso da
exitosa experiência da VALEXPORT, uma agência de desenvolvimento
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que hoje congrega mais de 100 produtores de frutas no Vale do São
Francisco, destinada a organizar e promover a comercialização da
produção local, particularmente no que tange ao mercado externo. A
VALEXPORT trabalha em sistema de 4 câmaras (Câmara da Uva,
Câmara da Manga, etc.) para adequar a produção e linhas de sua
promoção aos mercados específicos. A Câmara da Uva, a mais
desenvolvida atua através de um marketing board, o Brazilian Grapes
Marketing Board-BGMB, o qual tem possibilitado não apenas um
expressivo incremento nas vendas para o exterior, como também vem
trabalhando nas áreas ·de tecnologia e capacitação de recursos humanos.
O resultado de tal trabalho está expresso em. números significativos: em
1986, o Vale exportou 7 mil caixas de uva; em 1995, a estimativa é que as
vendas para o exterior· alcancem 2 milhões e meio de caixas.1sHoje,
considerando as exportações de suas 4 câmaras, a VALEXPORT já
responde por 1/4 das exportações brasileiras de frutas.
O exemplo acíma ilustra a dimensão que assume nos dias atuais a
comercialização, · na medida em que se deseje competitiva e capaz de
fazer face às exigências do mercado. O Vale do São Francisco conta com
vantagens comparativas de clima e solo, particularmente favoráveis ao
desenvolvimento · da agricultura (frutas, legumes, hortaliças e grãos) e
agroindústria, que constituem pontos importantes na competição por
mercados. No entanto, a região ressente-se da falta.de uma infra-estrutura
eficiente para· atender ao transporte de produtos com o nível de
sofisticação que é exigido nos mercados consumidores.
Um outro exemplo a ser considerado refere-se à região Nordeste,
como mercado consumidor de mais"de-um milhão e meio de toneladas de
milho/ano. As importações previstas para 1995 são na ordem de I milhão e
200 toneladas. O maior problema apontado.pelos produtores tem sido a
dificuldade de competir corri os preços que vêm de fora. Os grandes
compradores de milho, as grandes granjas situadas nos polos de
15 Cf Palestra do Sr. Fernando Almeida, proferida no Painel sobre Comercialização, realizado em 08.08.95,

durante a 5ª Reunião da Comissão Especial Temporária para o Desenvolvimento do Vale do São
· Francisco.
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produção, basicamente Recife e Fortaleza, estão importando milho a um
preço inferior ao oferecido pelo mercado interno. Os pequenos granjeiros
não tem acesso às importações e isso resulta numa concorrência desleal,
motivada pela diferença no preço externo de uma saca de milho, 30°/o
menor que o do produto interno, em função da importação incentivada
sem impostos e com maiores prazos de financiamento e juros
internacionais.v

e

A Bahia, hoje, é o único Estado que produz excedentes; os demais
estados produzem e consomem seus produtos, donde se conclui que seja
o único Estado, que está realmente subsidiando o plantio, porque está
vendendo milho abaixo do custo de produção e, assim, está também
garantindo a criação de pequenos animais no resto do Nordeste.
A importação, além dos problemas apontados acima, também pode
oferecer riscos no que tange à fitossanidade, na medida em que forem
introduzidas no país frutas contaminadas, prejudicando nossa produção e
comprometendo a venda para o mercado externo, extremamente exigente
quanto a este aspecto. O governo federal e os governos estaduais ainda
que conscientes do problema não possuem condições· para exercer uma
fiscalização mais rígida, implicando um risco para nossas vendas.

(

Vale, por fim referir que, não obstante o . inegável crescimento da
exportação de frutas do Vale do São Francisco, o mercado externo ainda
está longe da saturação. A participação brasileira neste mercado ainda é
irrisória. O Chile, por exemplo, que exporta frutas há cerca de 20 · anos,
considera que sequer atingiu os limites inferiores do mercado americano,
onde a larga recomendação. para o consumo diário de frutas feita pelos
organismos oficiais de saúde, tem aquecido significativamente o mercado
local.17

16
17

Cf. Palestra proferida pelo Sr. Idoni Luís Grolli, por ocasião da 4ª Reunião da Comissão Especial
Temporária para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco, dia 30.05.95.
Cf. Palestra proferida pelos Srs. Fernando Almeida e Andres Troncoso Vilas, por ocasião da 5ª Reunião da
Comissão Especial Temporária para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco, em 08.06.95.
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Por outro lado, cada tipo de produto, assim como cada tipo de
mercado enseja uma estratégia própria de comercialização e de mão-deobra, além de tecnologia desenvolvida com base nas exigências dos
consumidores. Com isso; entende-se que o planejamento da produção já
se faça em função dos 'mercados e suas características próprias, sendo os
contratos de venda firmados previamente à própria produção. Esses
compromissos implicam a existência de condições objetivas para a
produção tais como crédito, tecnologia e mão-de-obra, nem sempre
disponíveis no momento e na medida certas.
Cabe referir,· neste sentido que a Política Agrícola oficial ainda
desconsidera a. realidade específica da Bacia do São Francisco. Voltada
quase que exclusivamente para a produção de alimentos básicos e para a
formação de estoques éstratégicos, a ação oficial· direciona créditos e
incentivos de acordo com os produtos já previstos na Lei Agrícola. Mesmo
assím, a região dos Cerrados do Vale do São Francísco, expressiva
produtora de grãos no cenário nacional, não conta · com estímulos
específicos que aproveitem sua capacidade de produção via agricultura de
sequeiro ou irrigada. Acresça-se a isto a deficiência
sistemas de
armazenagem, insuficiente para atender ao crescimento da produção e
ocasionando perdas dé' ·i proâúto, seja pela deterioraçâó · nos armazéns,
seja por uma distribuiçãó inadequada.
··

=.

· Esses entraves de caráter institucional, e de infra-estrutura
principalmente, demandam uma ação· coordenada e mais efetiva de
forma que não se desestimule o produtor e se aproveite o mercado
potencial que existe tanto interna quanto externamente para os produtos
da região.
5.

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO VALE

As discussões havidas no âmbito dos painéis quanto a este item
estiveram, como é natural, fortemente relacionadas com o pape\ da
CODEVASF nas atividades produtivas.

r\

'
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É unânime a afirmação de que a infra-estrutura que essa entidade

coloca à disposição dos prccutores, colonos e empresas é fundamental
para alavancagem da exploração agrícola. Cabe neste ponto reconhecer
que persistem alguns yiéses paternalistas nos projetos públicos que
impedem por um lado a independência e atuaçâo em bases mais
eficientes dos colonos e, por outro, um retorno adequado dos
investimentos feitos pelo setor público, que -propiciem recursos à
CODEVASF, tendo em vista a implantação de novos projetos.
Neste ponto, as discussões e estudos apontam para a necessidade
de redefinição do papel da entidade na reçião.o que certamente será
objeto de novas discussões na Comissão para as propostas · cabíveis ..
Além disso, a questão da presença do Estado._.no V~le, há que ser
redefinida nos seus vários aspectos, tendo em vista um. novo modelo de.
desenvolvimento que se entenda mais adequado,à regiã~ ..
De uma forma geral, é forçoso reconhecer,. o Governo. Federal não
dispõe de uma política específica voltada para.o aproveitamento .das
potencialidades da Bacia do São Francisco, não. obstante' os Programas
que desde 1946 vêm sendo periodicamente lançados.
exemploclaro
da falta de objetividade· das ações públícas.é o P.LANVASF. Este Plano,
decorrente de estudos aprofundados visando
estabelecímento · das·
melhores alternativas ao desenvolvimento sócio-econômico da região,
embora se constitua uma lei, ainda não foi regulamentado, de tal forma
que suas bases e pressupostos estão entrando em processo. . oe
desatualização.

Um

,·.

(

o·

Os instrumentos oficiais com que conta a região, no que tang~ a
incentivos estão referidos.ao FNE e ao FINOR. O primeiro, com recursos
previstos para este exercício no montante de R$ 480 milhões, está
voltado para o financiamento de projetos produtivos para a agricultura·
irrigada, desenvolvimento da agroindústria alimentar e modernização da
agricultura não-irrigada. · Em ·1995, estima-se que, na área da bacia do
São Francisco, serão finan.ciados projetos à iniciativa privada no valor de
R$ 80 milhões. No 2º semestre de 1994, 64,So/o dos financiamentos do
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FNE destinaram-se aos pequenos e mini produtores rurais, em
consonância com a política adotada no sentido de priorizar essas
categorias. O volume de recursos acima referido é extremamente
limitado face às necessidades e ao potencial do Vale do São Francisco.
De uma maneira geral, a estratégia pretendida para as aplicações do
Fundo na região do São Francisco estarão voltadas para os objetivos a
seguir destacados:
- ampliar a área irrigada;
- introduzir a agroindústria;
- priorizar culturas e espaços mais vocacionados à região;
- fortalecer a infra-estrutura da atividade pecuária;
- promover inovações tecnológicas; e,
- promover um novo modelo de assistência técnica.
O FINOR constitui o segundo instrumento de promoção do
desenvolvimento regional sob comando de órgão da própria região.
Segundo informação da SUDENE dos 1. 729 empreendimentos já
concluídos, com recursos do FINOR, 266, ou seja, 15%, estão
localizados no Vale do São Francisco. Esse conjunto de projetos,
englobando 149 empreendimentos agropecuários, 20 agrícolas e 95
industriais, geraram cerca de 50 mil empregos e corresponderam a um
investimento total de R$ 4,~ bilhões, dos quais R$ 1,9 bilhão orumdos do
FINOR. Nos 152 projetos em implantação na área do PLANVASF 55 são
para agropecuária, 47 para agricultura irrigada, 12 para agroindústria, 7
para agricultura de sequeiro, 1 para telecomunicações, 1 para pesca e 1
para turismo.
Destaque-se que entre estes o projeto de telecomunicações, além
do projeto da Hidrelétrica de Xingó, não integrante daquela relação,
constituem grandes empreendimentos no setor · de infra-estrutura que
implicam ·o aporte de volumosos recursos, diminuindo a disponibilidade
para o financiamento de atividades produtivas. Segundo a informação da
SUDENE, o FINOR participa nesses empreendimentos com um total de
R$ 250 milhões.

í°"'•

'\.
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Neste sentido, vale ressaltar que há um ano. e quatro meses a
SUDENE não aprova projetos novos, salvo no âmbito do art. 9°, que
corresponde a projetos próprios, entre os quais se enquadram os
empreendimentos de tnfra-estrutura acima destacados .. Desta forma, o
FINOR está fortemente limitado em promover o desenvolvimento do
Nordeste, e em particular rio Vale.' uma ·vez que'os projetos: próprios são
privativos de grupos de· malorporte.
' ·
· ·· ··
,, .. - ..
\

Na área social, o Programa Comunidade. Solidária congrega as
principais ações a nível fe.deral,
em articulação
com · os
·Ministérios
desse
.
.
·:·
::, .- ~
.
. .
setor. o Programa Comunidàde Solidária trábalha com. a perspectiva
municipal, com dois grupos' de rnuníclplos carentes. o ··primeiro destes
grupos foi destacado para projetos voltados pari'c;'- reforço alimentar da
população pobre. A re.gião do Vale foi coritempíada com 150 municípios
alvo desse programa. q seçundo gr~p<? compreende os,.1m~nicípios dos
chamados . "bolsões de "pobreza", .
quais" se fará · uma esforço
concentrado de . projetos sociais rererentés aos . setores dê alimentação,
moradia, geração de empregos,' saúdeeeducação, · Neste grupo, -'a,nda
não completamente
definido,
estão
contidos 17 _h1~nicípi9~
da Bacia do
..
~
. ·- . . .
,
.
São Francisco.
·
'
•.

.

.

.

.

1 ' .,

;·· ~

.

. •

.

'~

·.

.,

..

. .

'

---~-~s .

,

.

'

H •.'~ ;,.,.-;.'.•.

'~ .•.
: ~

. Os municíplos não íncíufdos . nos· prógramas prioritários ·. acima
referido.s poderão . contar com . aeoio. pontual· a· -programas: de . serviços
urbanos via · crédito . ·para . financiamentos mediante convênios com
Governos Estaduais e Prefeituras, o· que deixa a desejar, no quadro de
pobreza diagnosticado pelo-próprio Programa.·
A proliferação de programas governamentais dirigidos à região
Nordeste ou à espaços diferenciados como os cerrados, nos quais parte
do Vale se acha incluída, embora sejam desejáveis e oportunos, têm o
inconveniente de desconsiderar o conjunto da Bacla; · além da escala
inadequada aos objetívós enunciados. Ca.da vez mais se observa que a
Bacia do São Francisco, por suas · espedficidádes, há que ser' tratada
como um todo, articulado em suas - partes constituintes; sem o que
restam descoordenados e sem sustentabilidade, os ihvestimentos assim
realizados.
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CONCLUSÕESPRELIMINARES

A política agrícola nacional e regional deve ser orientada no sentido
de aprofundar as tendências verificadas, a partir dos anos 80, de integrar o
espaço regional à expànsão da fronteira da moderna economia agrícola do
Brasil, do comércio internacional e, sobretudo, do mercado interno.1ª
Este processo de integração e abertura da fronteira agrícola nacional
privilegia dois segmentos com poder de difusão em praticamente todo
espaço nacional e, muito em particular no nordestino:
1. A expansão da produção agrícola nos complexos de irrigação do
Vale: fruticultura tropical, produtos nobres (frutas e olericulturas) e
produtos alimentares básicos com maior rendimento agrícola e grande
número de safras.
Estas agriculturas absorvem, como é sabido uma moderna
tecnologia de cultivo, utilizando diferentes tipos de irrigação, de escala de
produção e de sistemas de desenvolvimento.
2. A completa ocupação e dinamização das novas áreas dos
cerrados do .Vale do São Francisco. Essas áreas dotadas de condições
adequadas 'ao cultivo em regime de sequeiro ou irrigado, devem permitir
· maior dinamismo ao setor privado, em termos da utilização intensiva de
capital, que hoje se dá em unidades empresariais associadas ou não.
No caótico quadro institucional do Vale do São Francisco, nota-se
que a diferenciação e desigualdades entre áreas e pessoas são mais
gritantes que as apresentadas entre as grandes regiões Sudeste e
Nordeste que abrangem partes importantes da bacia hidrográfica do rio
São Francisco. Haja vista os contrastes econômicos e sociais existentes
entre as áreas mineiras (particularmente a ~egião Metropolitana de Belo
Horizonte) onde a produtividade da mão-de-obra e os índices econômicos
são mais altos e algumas áreas nordestinas, verdadeiros bolsões de
18

Algumas das conclusões aqui destacadas apóiararn-se nas consiue.ações teitas pelo Dr. Geraldo Aguiar por
ocasião de palestra proferida sobre "A irrigação eo Desenvolvimento no Vale do São Francisco". no
Comando Militar do Nordeste, em 08.11.89.
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pobreza e miséria. Também nas áreas do Estado de Minas Gerais se
diagnostica que o Vale do São Francisco abriga as populações de mais
baixo nível de vida daquele Estado. Conseqüentemente, as populações de
mais baixo nível de vida da Região Sudeste estão na área mineira do
Polígono das Secas.

(
\_

Neste contexto, e de modo complementar, é indispensável uma.
política compensatória para o domínio da caatinga que de resto se aplica a
todo o semi-árido. Urge empreender ações, baseadas em um
planejamento de médio e longo prazos que considere as diferentes
dimensões desse espaço e garantam a sustentabilidade de seu
desenvolvimento econômico e social.
A potencialidade do Vale do São Francisco, particularmente em seus
trechos Médio e Sub-Médio, vem induzindo à uma expansão da.agricultura
e agroindústria, não obstante as gritantes carências demonstradas,
mormente no que tange à infraestrutura econômica.
Por outro lado, o invejável desenvolvimento da área de influência de
Belo Horizonte e da região Geo-Econômica de Brasília vêm se
constituindo naturais pólos de atração para a produção do Vale, podendo,
pela disponibilidade de maior equipamento de transporte, desviar a
atividade econômica da Bacia, desintegrando-a da Região Nordeste e
tornando-a subsidiária da economia do Sudeste.
A economia do Vale se integra e integra a região Nordeste através do
rio. O rio, assim, é o eixo dinamizador até o grande pólo de
Petrolina/Juazeiro, o qual se articula, mercê de sua posição geográfica, às
capitais da região. Cabe pois aproveitar a expansão desse pólo e, a partir
daí, construir um espaço dinâmico, uma economia que se poderia dizer
'
sanfranciscana, pelo respeito às suas características e potencialidades.
Existem condições objetivas em todo o Oeste Baiano para se
planejar a urbanízação do meio rural, face à ocupação dos Cerrados e às
possibilidades do desenvolvimento da irrigação e de agroindústrias que
poderão ser integradoras.
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As ações oficiais, esparsas e descoordenadas através de
programas que pouco . atendem às especificidades da região, e a
proporção dos recursos empreqados; tornam evidente, na bacia do São
Francisco, a necessidade de uma reestruturação institucional, de uma
atualização dos instrumentos disponíveis, bem como da criação de novos
e mais modernos tipos de incentivos, que concorram para o
aproveitamento do. potencial econômico do Vale.
Neste sentido, as discussões até aqui havidas no âmbito da
Comissão permitiram o amadurecimento de duas proposições:
1ª) A inclusão dos sistemas de irrigação no conjunto de serviços
públicos passíveis de concessão para execução e exploração pelo setor
privado. Neste sentido, foi oferecida Emenda à então Medida Provisória
pelo Relator da Comissão, a qual foi aprovada e incluída na Lei nº 9.074
de 07.07.95, que "estabelece normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências",
conforme se transcreve.abaíxo:
!

\.)·

"Art. ·1° $uj~:'itam-se ao regime de concessão ou, quando
couber, de permissão, nos termos da Lei n~ 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, os sequíntes 'servíços e obras públicas de
competência da União:

···································································································

V ::- exploração de obras ou serviços federais de barragens,
contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da
execucãode obraspúblicas;
.
~.
.
..
. . . . . . . . .' .
•.•
. li
.

.

.

,

A abertura que este dlspositivo oferece extrapola o âmbito dos
projetos de irrigação da Bacia do São Francisco e abre perspectivas para
melhor aproveitamento de obras semelhantes em toda a região Nordeste.
Enseja, por outro tado, dar nova dlmensão à parceria entre o setor
público e privado, além de prepararo . caminho para as novas alternativas
de múltiplos usos dos recursos hídricos da região.
2ª) Reformulação da atual · L.ei de Irrigação, mediante a
proposição de um Projeto de Lei voltado para o estabelecimento de
novas. diretrizes para a Política Nacional de Irrigação' e Drenaqem. Esta

(
'
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proposição, que se anexa ao presente Relatório Parcial, situa a questão
da irrigação em bases mais atuais, não apenas aproveitando a
experiência até aqui acumulada, mas, também, corrigindo os dispositivos
que entravam a expansão da agricultura irrigada.
A minuta de Projeto de Lei, que ora se submete ao exame e
aprovação da Comissão, constituirá uma
importante contribuição,
resultado efetivo dos trabalhos realizados, e poderá imediatamente ser
colocado em tramitação no Congresso Nacional.
/

'

Senador WALDECK ORNÉLAS
Relator

VI-MAPAS
MAPA NQ 1

O VALE DO SÁO FRANCISCO
EM RELAÇÃO AO TERRIT~IO NACIONAL

(

o
FONTE: COOEVASF'

(, ~

••

~º

1

J

14384 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A_g_osto de 1995

MAPA N2 1

O VALE DO SAO FRANCISCO
,

-

EM RELAÇAO AO TERRITCRIO NACIONAL

("""".

\

PARÁ

AMAZONAS

MATO GROSSO

FONTE : COOEVASF

e

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~

m

Quarta-feira23 1438S

MAPA N2 2

EM RELAÇAO

O VALE DO SÃO FRANCISCO
'

-

.

.

A REGIAO NORDESTE E AO POLIGONO DAS SECAS

.···
.

.

l

REGIÃO (NOROESTE

..·•··•···•··

REGIÃO
CENTRO - OESTE

REGIÃO SUL
LEGENDA:
--••••••••••••••

FONTE : COOEVASF

~g'~VALE

LIMITE DA REGlÃo NOROESTE
LIMITE DO POLÍGONO DAS SECAS

14386 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {~2º
II)

ANEXO

PROJETO

DE

A_s_osto de 1995

1

LEI Nº

/95

Dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação e Drenagem e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI Nº

, DE 1995

Dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação e Drenagem e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

r:

'"--···"

Art. 1 ° A Política Nacional de Irrigação e Drenagem será executada

na forma desta Lei, com vistas ao aproveitamento.racional dos recursos de água e
solos, para implantação e desenvolvimento de projetos hidroagricolas visando à
prática dê agricultura intensiva sustentada.
§ 1 ° A política definida nesta Lei será: executada de modo compatível

com as políticas agricola, do meio ambiente e de recursos hídricos.
§ 2° Para os efeitos desta Lei entende-se por aproveitamento racional

dos recursos de ãgua e solos para fins agrícolas, aquelas práticas que promovam a
maximização da produção com a utilização mínima desses recursos.

'
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§ 3° Os projetos de irrigação terão obrigatoriedade de conter obras e
serviços de conservação dos recursos naturais, em especial redes de drenagem,
capazes de assegurar a normal operacionalidade do sistema, a plena segurança
das intervenções na área e o satisfatório retorno econômico dos investimentos
efetuados.
CAPÍTULO!
.
DOS OBJETIVOS

r:
\

Art. 2° A Política Nacional de Irrigação e Drenagem tem como
objetivos e diretrizes:
I - elevar a produção e a produtividade agrícolas;
II - mnunuzar os riscos inerentes às atividades agropecuárias,
prioritariamente nas regiões sujeitas à variabilidade climática;

m - garantir a prioridade da função social e econômica

do uso da

água e dos solos irrigáveis;

;'

\_

IV - atuar em áreas prioritárias, definidas mediante critérios
técnicos, sociais e econômicos;
V - promover o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis em
áreas .e regiões semi-áridas;
VI - estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas, adaptação e
adequação de tecnologias orientadas para o uso racional de recursos de água e
solo, bem como estabelecer critérios e padrões de qualidade seletiva no uso e
manejo desses recursos;
VII - difundir tecnologias de manejo do uso dos recursos de água e
solo, por intermédio da divulgação de dados e informações do setor, de modo a
consolidar a formação de uma consciência pública sobre a importância dessa
tecnologia para o desenvolvimento das áreas exploradas;
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V1II - enfatizar e apoiar a formação regular e a capacitação intensiva
de recursos humanos para o setor, em todos os níveis, prioritariamente junto aos
pequenos e médios agricultores; ·
IX - orientar a política de crédito para a agricultura irrigada através
de recursos oriundos do sistema financeiro nacional, em especial as áreas
consideradas prioritárias para fins de irrigação; e, ·
X - estabelecer prioridades para os projetos públicos e incentivar a
participação da iniciativa privada nos projetos de irrigação.

Parágrafo único. A expansão da área irrigada será compatibilizada e
integrará as políticas de desenvolvimento social e econômico, com prioridade
para a região Nordeste.
Art. 3° As diretrizes da Política Nacional de Irrigação e Drenagem
serão formuladas no Plano Nacional de Irrigação· e nos Programas de Irrigação,
estabelecidos em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
de modo a consolidar as bacias e sub-bacias hidrográficas como unidades básicas
de planejamento, de uso, exploração, conservação e recuperação dos recursos
naturais, de conformidade com a orientação da Política Nacional de Recursos
Hídricos.
Art. 4° O aproveitamento de água e solos, para fins de irrigação,
reger-se-á pelas disposições desta Lei e, . no que couber, pelas demais normas
legais vigentes.
Parágrafo único. O regime de uso de águas e solos para fins de
irrigação, obedecerá aos seguintes princípios:
I - utilização racional das águas e solos irrigáveis, atribuindo-se
prioridade à utilização que assegurar maiores beneficios sociais e econômicos;
II - planificação da utilização dos recursos hídricos e de solos da
unidade hidrográfica, mediante integração com outros planos setoriais, visando ao
seu múltiplo aproveitamento e à sua adequada distribuição;
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adoção de . normas especiais com a finalidade de atender às
áreas sujeitas a fenômenos climáticos peculiares;
IV - estabelecimento de condições para uso de água e concessão de
exploração de sistemas de irrigação, objetivando a sua. utilização racional,
segundo o interesse social e econômico, priorizando a maximização da
produtividade da água, dos solos e do trabalho; e,

e

V - observância de normas de prevenção de endemias rurais e de

conservação de solos, bem como a preservação do meio ambiente e da boa
qualidade das águas.

CAPÍTIJLOil

DAS DEFINIÇÕES
Art. 5" Para os efeitos desta lei entende-se por:
I - Projetos públicos, aqueles cuja infra-estrutura de irrigação e
drenagem de uso comum é projetada e implantada, direta ou indiretamente, sob a
responsabilidade do Poder Público.

('

\...,

/

· II - Projetos privados, aqueles cuja infra-estrutura de irrigação e
drenagem é projetada e implantada por particulares, com ou sem incentivos do
Poder Público.

m -

Irrigante, a pessoa fisica ou juridica que se dedique, em
projeto de irrigação, à exploração agropecuária do lote ou área, do qual seja
proprietária ou arrendatária.

.

IV - Áreas irrigáveis,
as áreas de terra que, em decorrência de
.
estudos técnicos e econômicos, são consideradas aptas para a prática da ·
agricultura irrigada e contempladas como tal por projeto de irrigação, de acordo
com a tipologia estabelecida nesta Lei.

14390 Çtl_arta-feira 23
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V - Áreas de sequeiro, as áreas de terra adjacentes . às áreas
irrigáveis ou internas, dentro dos limites dos projetos de irrigação, 'não suscetíveis
de serem irrigadas por limitações pedológicas, topográficas ou econômicas.

VI - Tarifa, o valor cobrado ao irrigante pelo uso da água e da
infra-estrutura de irrigação, cuja fixação será estabelecida para cada tipo de
projeto, segundo suas formas específicas de administração, considerando a
cobertura da amortização dos investimentos realizados em terras e obras de infra.
estrutura, bem como os encargos financeiros de .empréstimos tomados para sua
execução.
VII - Condomínio de irrigação, a reunião de dois ou mais
irrigantes, titulares dos lotes, com a finalidade de utilizar-se de modo comum das
obras de infra-estrutura e benfeitoria hidroagricolas, cujas despesas de operação,
manutenção, depreciação e amortização são proporcionalmente rateadas entre os
condôminos, sendo que das áreas onde estas estão implantadas, atribuir-se-á a
cada um dos titulares uma parte ou fração ideal,' correspondente ao valor ou à
área das partes específicas, conforme definição objeto da correspondente
convenção.

VIII - Distritos de Irrigação, sociedade civil de direito privado,
sem fins. lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio e administração
próprios, com prazo de duração indeterminado, que congregue os irrigantes de
um ou mais projetos de irrigação, com a finalidade de operar e manter a infraestrutura de irrigação e drenagem de uso comum, sob a forma de -administraçãc
privada.

IX - Outorga de Direitos de Uso da Água, o ato administrativo
mediante o qual a autoridade detentora do domínio de um recurso hídrico, faculta
a terceiros o direito de uso desse recurso, sob condições estabelecidas em
contrato, observada a Política Nacional de Recursos Hídricos.
..

uso da água

X - Usuário, a pessoa fisica ou jurídica que detenha a outorga do

r:
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XI - Licença ambiental, a autorização dada pelo Poder Público a
determinado projeto de irrigação, correspondendo à sua coerência com a Política
Nacional de Meio Ambiente.

XII - Programa de Irrígação, o conjunto de ações que tenha por
finalidade o desenvolvimento socio-econômico de determinada bacia
hidrográfica, ou o aumento da sua produção e produtividade agrícolas; através da
implantação da agricultura irrigada.
CAPÍTULOID
DOS PROGRAMAS E PROJETOS·DE IRRIGAÇÃO

Art. 6º O Plano Nacional de Irrigação, de caráter plurianual, terá
por base as disposições desta Lei, e conterá as diretrizes e prioridades do Poder
Público Federal para a irrigação e drenagem.
Parágrafo único.
Nacional de Irrigação:
('·
\._,.,·

São órgãos auxiliares na execução do Plano

I - As Entidades de Desenvolvimento Regional ou Sub-regional, de
acordo com as respectivas atribuições legais, ou que lhes forem cometidas por
delegação ou ato normativo.
II - As Empresas Públicas ou Sociedades de Economia 'Mista
existentes ou que vierem a ser constituídas em consonância com os objetivos
desta lei.

m-

Outras Entidades Públicas ou Privadas em articulação com .o

Poder Publico.

Art. 7' Os Programas de Irrigação poderão ser também elaborados
pelos Governos Estaduais e Municipais, em consonância com . os dispositivos
desta Lei e do Plano Nacional de Irrigação.
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Art. 8° Os Projetos de Irrigação, para os efeitos desta Lei, podem
ser públicos ou privados.
§ 1 º Os projetos públicos de irrigação serão de iniciativa Federal ou
dos Governos Estaduais· e Municipais.
§ 2° O Poder Público promoverá 'a implantação de projetos de
irrigação de interesse social, destinados exclusivamente a pequenos produtores,
nos quais assumirá os encargos de infra-estrutura social e benfeitorias internas
básicas nos lotes familiares.

Art. 9° Os projetos de irrigação serão previamente submetidos aos
órgãos competentes, para fins de outorga de uso da água e licenciamento
ambiental, na forma das respectivas regulamentações.
. Art 10. A implantação e operação dos projetos públicos de
irrigação poderá ser objeto de concessão nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, da Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, e demais normas
legais pertinentes.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos

de irrigação de interesse social.
Art. 11. Os projetos públicos de irrigação serão declarados
emancipados após a conclusão das obras de infra-estrutura de uso comum e da
ocupação de, pelo menos, 7 5% de sua área irrigável, assegurado ao Poder
Público, diretamente ou através de entidade pública promotora do projeto, a
recuperação do investimento, observado o estudo prévio de viabilidade, na forma
estabelecida nesta Lei.

Parágrafo único. A recuperação dó investimento não se aplica aos
projetos de irrigação de interesse social.

Art. 12. O Governo Federal estabelecerá política de· financiamento
específica para. os projetos de irrigação, que vierem a ser executados por
iniciativa de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais.

_,.-.
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Art 13. Nos projetos de irrigação o usuário da água está obrigado a:
I - utilizar a água ·com eficiência e economia, no local e de acordo
com os critérios de outorga pertinentes;
II - implantar o projeto de acordo com as concepções e padrões

técnicos adequados e manter as instalações e obras hidráulicas em perfeitas
condições de uso;

e

m - contribuir proporcionalmente

à conservação e manutenção dos

leitos do curso d'água, estruturas hidráulicas, caminhos de serviço e demais obras
e instalações comuns;
IV - não utilizar água em maior ·volume do que o concedido,
sujeitando-se aos regulamentos e sanções estabelecidos pelo contrato próprio; e,
V - comunicar previamente e na forma legal à autoridade competente

quando, por qualquer motivo, não for utilizar, transitória ou permanentemente, o
volume total ou parcial de água outorgado.
CAPÍTULON

e

DO USO DA ÁGUA
Art. 14. _A utilização de águas .federais, superficiais ou subterrâneas,
para fins de irrigação, conforme definido no inciso III, do artigo 20 da
Constituição Federal, é autorizada, concedida, supervisionada, coordenada e
fiscalizada pelo Poder Público, em conformidade com a Política Nacional de
Recursos.Hídricos.
Art 15. O uso das águas para irrigação e atividades decorrentes,
por pessoas tisicas ou jurídicas, depende de prévia outorga dó Poder Público, não
podendo ser utilizado em locais distintos daqueles para os quais houver sido
facultado.

14394
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§ 1 ° Os contratos de outorga para uso de água estabelecerão volume,
prazos e condições, considerando, inclusive, as obrigações expressas rio artigo 12
desta Lei.
§ 2° A interrupção do uso da água, no volume total ou parcial
outorgado, de forma permanente, conforme previsto no inciso V, do artigo 13,
implicará, respectivamente, cancelamento ou revisão do contrato de outorga.
§ 3° Os atuais usuários que não disponham da outorga tratada neste
artigo deverão obtê-la nos termos do regulamento pertinente.
§ 4° Quando. ocorrerem duas ou mais solicitações para um mesmo
manancial onde a água não seja suficiente·para atender a todas, terá prioridade a
que assegure maiores beneficios sociais e econômicos.

Art. 16. A outorga do direito de uso da água em propriedade rural,
que necessite da implantação de benfeitorias de natureza hídrica, será
condicionada a apresentação, por parte do solicitante, de projeto e memória
descritiva com expressa responsabilidade de técnico especializado, para evitar
conflitos de uso da água, elevação ou rebaixamento de lençol freático ou
inundação de propriedades adjacentes.

Art. 17. As obras hidráulicas voltadas para o uso em irrigação só
podem ser executadas mediante outorga.
§ 1 ° A não observância do disposto no caput deste artigo levará o
reponsável, independente de ação judicial, a retirá-la ou demoli-la,
restabelecendo as condições do estado anterior, responsabilizando-se, na forma
da lei, o autor, pelos danos e prejuízos que venha a ocasionar.
§ 2° No caso de novação poderá o Poder Público promover a
retirada ou demolição da obra indevida, usando para tanto e se preciso, de força
policial.

,--- -
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Art. 18. A utilização de água por outorga, pata fins de irrigação e

atividades decorrentes, está sujeita a remuneração a ser fixada de· acordo com a
legislação vigente e o contrato específico.
. _., .. ~··
Parágrafo único. A outorga poderá ser renovada, desde que atenda

às condições estabelecidas em regulamento, devendo a solicitação ser feita em
prazo não inferior a 6 (seis) meses, antecedentes à data de vencimento, observado
o p~ máximo de fruição.
_ . ,,

r....

CAPÍTULO V

\.

DOS PROJETOS PÚBLICOS
SEÇÃOI
DO USO DO SOLO
Art. 19. Os projetos públicos de irrigação serão · localizados,
prioritariamente, em terras do patrimônio público, para esse: fim reservadas ou
adquiridas.
§ lº Nas áreas públicas todas as propriedades são resolúveis e os

e

lotes familiares são também indivisíveis.
§ 2° A resolubilidade estabelecida nesta Lei se destina a assegurar o

cumprimento dos princípios e normas .,.que regem os projetos públicos de
irrigação.
Art. 20. Nas áreas reservadas ou adquiridas de: que. trata o artigo

anterior, as terras agricultáveis serão sempre destinadas à exploração intensiva,
agricola ou agroindustrial, e divididas em lotes de dimensões variáveis de acordo
com a estrutura de produção projetada, observado o planejamento de múltiplos
usos estabelecidos para a área.
§ 1 ° Os lotes poderão ser alienados ou arrendados a pessoas tisicas

ou jurídicas que tenham como objetivo a agricultura irrigada com· cláusula de
resolubilidade, nos termos do § 2° do art. 19.
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§ 2° As formas de alienação e de ocupação inicial dos lotes serão
objeto de regulamentação específica.
§ 3° Para efeito de alienação, todas as obras e serviços executados
no lote terão seu custo incorporado ao valor da terra.
Art. 21. As áreas dos projetos de irrigação de interesse social serão
divididas exclusivamente em lotes familiares e geridas como empresas rurais.

Art 22. O lote familiar, cuja dimensão não poderá ser inferior à
área mínima de produção capaz de assegurar a promoção econômica e social do
irrigante e sua família, é definido com base em estudos específicos para cada
projeto e região, através de parâmetros estabelecidos em regulamento.

Art 23.

Regulamento específico definirá as obrigações dos
proprietários de lotes familiares e de seus sucessores, bem como a cadeia de
herdeiros ou legatários e ·as condições de alienação desse tipo de lotes, observado
o disposto no artigo 20.
Art. 24. Somente serão permitidas cessões . gratuitas de lotes ou
parcelas, em áreas de projetos públicos de irrigação, quando forem destinadas a
obras de infra-estrutura social comum, devendo, preferencialmente, situarem-se
em terras não irrigáveis.
§ 1 ° Excepcionalmente, e a critério da entidade competente poderá
ser cedido lote para instalação de órgão público desde que se destine a atividades
de treinamento e experimentação tecnológica.
§ 2° A cessão gratuita de que trata o caput deste artigo será revertida
caso não tenha sido cumprida a destinação no prazo de 2 (dois) anos.

Art 25. Para efeito de programação da sua produção integrada, as
áreas de sequeiro, interiores ou adjacentes a um projeto de irrigação, não poderão
utilizar água para sua irrigação mesmo que sejam consideradas como
compreendidas no projeto.

r:
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Art. 26. Nos projetos públicos de irrigação, em caso de
aproveitamento, total ou parcial, da estrutura fundiária preexistente, os
proprietários das terras são considerados irrigantes, para os efeitos desta Lei,
desde que manifestem tempestivarnente esta intenção,. e atendam aos requisitos
legais e aos objetivos dos respectivos projetos.
Art. 27. Os projetos públicos de irrigação poderão ser implantados
em terras privadas mediante participação societária.
Art. 28. As faixas de domínio das obras de infra-estrutura de uso
comum de irrigação e drenagem implantadas, total ou parcialmente, com recursos
públicos são de propriedade da entidade pública que implantar o projeto.
Art. 29. Por ato do Presidente da República poderão ser declaradas
de utilidade pública ou interesse social, para fins de desapropriação, as áreas ou
terras selecionadas para a implantação ou expansão · de projetos públicos de
irrigação, aplicando-se, no que couber, a legislação sobre desapropriações e a
regulamentação da presente Lei.
§ 1 º No caso de projeto de irrigação de interesse social poderá ser
utilizada a legislação relativa à Reforma Agrária.

r:
'-,._.,

§ 2° O Poder Público promoverá o reassentamento em projetos de
irrigação de interesse social dos pequenos produtores que o desejarem, quando
previamente exerçam atividade em áreas que venham a ser adquiridas para
projetos de irrigação.

SEÇÃO II
DA INFRA-ESTRUTURA
Art. 30. Os projetos públicos de irrigação deverão conter, de
acordo com os estudos técnicos realizados, a infra-estrutura de irrigação e
drenagem de uso comwn, voltadas para o apoio direto à produção,
compreendendo barragens e diques, estruturas e equipamento de derivação,
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recalque, adução, condução e distribuição de água, estradas e linhas internas de
energia elétrica e de comunicações, rede de drenagem coletiva e prédios de uso
da administração.

§ 1 ° A infra-estrutura social de uso comum não será considerada
como parte do projeto de irrigação para efeito de rateio entre os irrigantes das
despesas com implantação, operação e manutenção.
§ 2° As despesas correspondentes à administração, operação,
conservação e manutenção da infra-estrutura comum, mencionada no caput deste
artigo, serão divididas proporcionalmente,
entre os. beneficiários, na forma fixada
.
em regulamento, salvo nos casos das concessões previstas no artigo 1 O desta Lei.
§ 3° À . exceção dos irrigantes de lotes familiares é de
responsabilidade· dos demais irrigantes os investimentos em benfeitorias internas
nos seus respectivos lotes. .
...

§ . ·4~ A · infra-estrutura de irrigação terá os seus investimentos
amortizados, total 'ou parcialmente, pelos irrigantes, de acordo com a forma de
gestão dos sistemas de irrigação, conforme estabelecido nos contratos próprios
aos quais estiver submetido o irrigante.
. ....
'

.

§ 5ó Para efeito de alienação, as benfeitorias internas realizadas pelo
irrigante terão seu valor incorporado ao valor da terra, cuja forma de pagamento
será regulada.
Art. 31. O Poder Público dotará as suas entidades vinculadas dos
recursos necessários à implantação da infra-estrutura social e benfeitorias internas
básicas nos lotes familiares.
Art. 32. Nos· projetos públicos implantados com recursos da União
as obras de infra-estrutura de uso comwn são de propriedade da entidade pública
que implantar o projeto.
Art 33. Os lotes familiares situados nas áreas dos projetos públicos
de irriWi9~e subordinarão às mesmas obrigaç~es pertinentes aos demais lotes.

r>
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. SEÇÃO III
DO IRRIGANfE

Art. 34. O irrigante, quando integrante de condomínio ou distrito de
irrigação, sujeita-se aos seguintes deveres:
I - adotar medidas e práticas recomendadas pela administração, para
o uso da água, utilização e conservação do solo;
II - obedecer a normas legais, regulamentos
administrativas pertinentes à situação e atividade do irrigante;

m - explorar, técnica e economicamente, a área

e

decisões

irrigável sob sua

responsabilidade;
IV - permitir a fiscalização pela administração do projeto, de suas
atividades inerentes ao uso · da água e do solo, ·. e prestar as informações
solicitadas;
V - proporcionar facilidades à execução dos trabalhos necessários ou
úteis à conservação, ampliação, modernização ou modificação das obras . e das
instalações da infra-estrutura de irrigação e drenagem;
VI - cumprir as obrigações assumidas no contrato pelo qual se tenha
investido na posse e exploração do lote; e,
VIl - pagar as tarifas devidas por força das outorgas que lhe tiverem
sido concedidas.
§ 1 º A ínfringência de qualquer dos deveres estabelecidos neste
artigo, bem como nas demais disposições legais, regulamentares e contratuais,
inerentes à condição de irrigante, acarretará ao infrator, preliminarmente, como
pena pecuniária, a aplicação de multa contratual, cujo valor será estabelecido em
tabela própria do órgão público responsável.
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§ 2° O não pagamento da multa no prazo de 90 (noventa) dias,
submeterá o infrator à sua reedição, por mais duas vezes, sem prejuízo das
anteriores. Persistindo o não pagamento será acionada a cobrança judicial, sem
prejuízo da aplicação do disposto no artigo·19, § § 1 ° e 2°.
Art. 35. Se. o adquirente do lote, ou o seu sucessor, vier a desistir
da exploração direta, 01.i deixar injustificadamente inexploradas áreas suscetíveis
de aproveitamento, ser-lhe-á imputada a pena pecuniária prevista no § lº, do
artigo 33, sem prejuízo de aplicação das medidas judiciais cabíveis, inclusive, de
acordo com os contratos específicos, da condição de resolubilidade.

CAPÍTIJLO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36. As· instituições financeiras .oficiais poderão, em conjunto
com a administração pública, criar mecanismos de incentivo à produção, através
de financiamento, podendo, neste caso, serem os lotes _objeto de hipoteca e
penhora, de acordo com a situação de cada pretendente.

Art. 37. A aquisição de lotes em projetos de irrigação através de
execução judicial obriga o adquirente a submeter-se à c)áusu1a de resolubilidade e
demais normas dispostas nesta Lei.

Art. 38. Nos projetos públicos de irrigação as áreas que não tiverem
efetívada a destinação original, e que tenham sido ocupadas com caracteristicas
urbanas, poderão ser transferidas para o município onde se localizam, para
instalação de infra-estrutura social comum.

Art. 39.

O Poder Público apoiará e incentivará, técnica e
financeiramente, as associações técnico-científicas criadas com o objetivo de
atuar no setor de irrigação, para prestar serviços na promoção, divulgação,
capacitação profissional, editoração especializada e organização institucional,
entre outros.

,-·-
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Art. 40. Fica a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco-CODEV ASF autorizada a participar acionariamente de projetos e
empreendimentos de irrigação e beneficiamento da produção, que se implantem
na área da bacia do São Francisco, mediante, exclusivamente, a incorporação e
apropriação de bens de seu patrimônio e serviços que venha a prestar.

Art. 41. O irrigante dos projetos privados de irrigação fica sujeito
aos deveres constantes do art. 34, incisos Ia VII.

C

.

.

Art. 42. Passa a contar aa data de publicação desta Lei o prazo de
15 anos .a que se refere o artigo 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará anualmente ao
Congresso Nacional relatório demonstrativo do cumprimento do disposto neste
artigo.

Art, 43. O Poder Executivo; no prazo de 120 (cento·e vinte) dias da
promulgação desta lei, promoverá a sua regulamentaçãcçbemcomo encaminhará
ao Poder Legislativo os projetos de lei de sua competência e iniciativa privativa,
que complementem as disposições nela contidas.

e

Art. 44. EstaLeientra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45. Revogam.. se a Lei nº 6.662, de 25.06.79,

o Decreto-Leín?

2.032/83, a Lei nº 8.657, de 25.05.93, e as demais disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO
A irrigação foi, provavelmente, neste século, a grande responsável
pelo crescimento da oferta de alimentos, afastando-se com isso os fantasmas do
esgotamento de áreas cultiváveis, face ao crescimento da população mundial. A
sua participação na produção de alimentos tende a crescer aindá mais.
O Brasil, no entanto, em contraste com a maioria dos países com
tradição agrícola, ainda limita suas áreas irrigadas a apenas 4 % da · extensão
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cultivada de seu território. Com isto, ficam limitadas a produção de alimentos e,
em conseqüência, o aproveitamento do imenso potencial agroindustrial do País e
das vantagens comparativas que suas condições geográficas oferecem.
A Comissão Especial do Senado para o Desenvolvimento do Vale
do São Francisco, ao debruçar-se sobre as potencialidades e condições de
aproveitamento econômico da promissora · região, constatou que o necessário
impulso a ser dado à agricultura irrigada· encontra-se limitado pela Lei de
Irrigação em vigor, datada de 1979 e, portanto, incompatível com as condições
sócio-econômicas atuais, e as novas políticas governamentais.
Faz-se, assim, urgente e necessário adaptar a legislação básica
. referente à agricultura irrigada, às novas exigências do desenvolvimento do país,
equilibrando o indispensável estímulo à participação da iniciativa privada, com a
necessária função sócio-econômica dos projetos públicos.
Por isso mesmo, o Projeto de Lei que ora se. submete à apreciação
desta Casa apresenta, dentro de uma definição geral das diretrizes da Política
Nacional de Irrigação, alguns aspectos que merecem destaque;
a) estabelece as bacias e sub-bacias hidrográficas como unidades de
planejamento, aproveitamento e conservação dos recursos naturais.
b) redefine os projetos de irrigação entre públicos e privados,
. estabelecendo, para os primeiros, as condições de uso do solo, da infra-estrutura
e as responsabilidades do irrigante.
e) regula a concessão, por parte do Poder Público para que seja feita
aexploração dos sistemas de irrigação, por ele implantados, nos termos da Lei nº
8.987/95, bem como a emancipação dos perímetros.
d) vincula a outorga do uso da água para .irrigação às Políticas
Nacionais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente, de forma a tomar
•
· compatíveis, e sob diretrizes comuns, as atividades que implicam exploração e
preservação de recursos naturais.

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO

NACIONAL (Seção II)

Quarta-feíra

23 14403

e) preserva a ação do Poder Público em projetos de irrigação de
interesse social.
f) prevê a participação e a iniciativa de Estados e Municípios na
formulação de Programas de Irrigação e na própria implantação de projetos.

(-.._

g) estimula a mobilização da iniciativa privada 'na implantação de
projetos de agricultura irrigada, inclusive mediante associação com · agentes
públicos.

'-., ...,

Tratando-se de proposta oriunda do Poder Legislativo o Projeto de
Lei estabelece diretrizes gerais, remetendo ao Poder Executivo·a· regulamentação
dos dispositivos e a distribuição das competências cabíveis. · · · · ·
Ao apresentar a presente proposição, fruto da primeira etapa ···dos
seus trabalhos, a Comissão Especial do Senado para o Desenvolvimento do Vale
do São. Franciscó entende estar contribuindo para o· crescimento da atividade
agrícola no Brasil,·em consonância com as necessidades da sociedade brasileira.
Por outro lado, quer reafirmar a importância do Poder Legislativo contribuir,' de
forma efetiva, para o aperfeiçoamento dos . instrumentos normativos que ·
promovam o melhor aproveitamento das potencialidades nacionais:·

e
Sala das Sessões, em

Comissão Especial do Senado
para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco

, Presidente
, Relator
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O projeto de lei está anexado. Fez-se também uma justificativa específica
para ele, mostrando que se trata de produto do trabalho da comissão. Chamarei a
atenção para alguns aspectos que merecem destaque no projeto de lei.
Ele estabelece as bacias e sub-bacias hidrográficas como unidades de
planejamento, aproveitamento e conservação dos recursos naturais.
Na verdade, salvo o caso específico do São Francisco, que tem uma
companhia de desenvolvimento, a CODEVASF, no resto do país, toda a irrigação se
desenvolve de modo um tanto quanto aleatória.
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O projeto redefine os projetos de irrigação entre públicos e privados,
estabelecendo para os primeiros as condições de uso do solo, da infra-estrutura e as
responsabilidades do irrigante. Regula a concessão, por parte do poder público, para
que seja feita a exploração do sistema de irrigação, por ele implantado, nos termos da
Lei n? 8.987, de 1995, bem como a emancipação dos perímetros.
Vincula a outorga da água para irrigação às políticas nacionais de recursos
hídricos e de meio ambiente, de forma a tornar. compatíveis e sob diretrizes comuns as
atividades que implicam a exploração e preservação de recursos naturais.
Preserva a ação do poder público em projeto de irrigação de interesse
social.
Prevê a participação e a iniciativa de Estados e Municípios na formulação
de programas de irrigação e na própria implantação de projetos.
Finalmente, estimula a mobilização da iniciativa privada na implantação
de projetos de agricultura irrigada, inclusive, mediante a associação com agentes . ( :,
públicos.
·j
Como o relatório foi distribuído, permiti-me ler apenas alguns aspectos
que me pareceram relevantes e que nós devêssemos destacar e que pudéssemos discutir.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de fazer as
minhas observações, gostaria de cumprimentar o Senador Valdeck Ornelas não apenas
pelo relatório circunstanciado que fez, mas pela dedicação que tem demonstrado a esta
Comissão e ao assunto relevante de que ela trata.
Nenhum plano de desenvolvimento regional ou nacionaJ - peço licença ao
Senador Beni Veras, que conhece muito bem este assunto, melhor do que nós todos pode ser elaborado sem levar em conta quatro requisitos básicos, ou quatro metas, que
são verdadeiros desafios que o País deve enfrentar.
Lendo esse relatório, parece-me que os quatro pontos estão incluídos
como preocupação do Relator e daqueles que trabalharam neste relatório e neste
projeto de desenvolvimento que se pretende para o Vale do São Francisco, ou o desafio
daintegração competitiva no mercado mundial. A integração competitiva tem que levar
em conta as vocações regionais. A mim me parece que temos esquecido as verdadeiras
voe.ação - e, quando digo .n.ós, refiro-me ao <?overno - e ignorado o fat<? de que~as (__)
maiores vantagens cornpennvas que temos estao exatamente na nossa maior vocaçao,
qual seja a do. aproveitamento do enorme potencial produtivo que este País tem em
qualquer região, seja do Vale do São Francisco, no Sul, e no Vale do São Francisco
especialmente especialmente com essa virtude de poder retirar dele o insumo mais
essencial à produção em grande escala, principalmente de produtos nobres, como cabem
perfeitamente bem no Vale do São Francisco, conforme o já aprovado nos projetos de
irrigação - que inclusive tive oportunidade de visitar no Estado do próprio Senador
Waldeck Ornelas e no Estado do Senador Joel de Hollanda.
Agora, o outro desafio é o desenvolvimento sustentado. Não se admite
que um País como. o nosso, que tem vocação e potencial, produza uma safra de 80
toneladas de grãos e considere esse um feito exuberante; e no ano seguinte permita que
essa safra se reduza a 65 milhões de toneladas e continue falando numa política apenas
concentrada na produção dos grãos e dos alimentos básico, ignorando que o mercado
mundial de produtos nobres - principalmente o da fruticultura - é um mercado em
expansão. Aliás, o único mercado em expansão no mundo hoje, num crescimento de
quase 5% ao ano, é o mercado de frutas; e o Brasil ignora esse fato, essa particularidade.
Tive oportunidade de visitar talvez o maior porto da Europa que opera
nesse setor, que é o Porto da Rotterdam, na Holanda, e pude verificar a avidez daqueles
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que trabalham nos negócios relacionados a frutas,. como frutas tropicais. Nós não
estamos aproveitando esse potencial e parece-me que a preocupação desse plano está
exatamente nessa direção.
·
A outra é a questão da eqüidade social, que está aqui levada em conta no
Plano, quando mostra que mais de 50% das famílias, se não me falha a memória, são
famílias que vivem na pobreza quase absoluta. Despreza-se um potencial que poderia
estar gerando empregos e mecanismos de distribuição de renda permanentes.
Eu nunca vou criticar, evidentemente, o Programa de Comunidade
Solidária e nem o programas sociais levados à efeito pelo Betinho, ou outros programas
que, na verdade, são importantes. Eles não podem ser simplesmente distribuídos por
mecanismos duradouros, eles têm que continuar. Mas a verdade é que, ao lado desses
programas eventuais, circunstanciais e paliativos, nós devemos pensar na eqüidade
social, criando mecanismos duradouros para que as pessoas que vivem nessa região
tenham acesso também a uma vida digna. E não· há outra forma, numa região como
essa, pelo que conheço dela, de promover a infra-estrutura rural, para que através dela
se possa produzir com renda agregada maior e desta forma levar inclusive a
agroindústria a essas regiões do Vale do São Francisco, onde se possa aproveitar esse
enorme potencial de produção e desta forma gerar emprego, que é o mecanismo mais
duradouro e permanente que temos de distribuição de renda. Não conheço outro.
E o quarto grande desafio, esse é mundial - aliás, todos os desafios que
coloquei aqui, os três, são desafios mundias - mas o grande desafio mundial e que na
Europa é um tema muito debatido, e inclusive hoje o grande trunfo que os países em
desenvolvimento têm para combater o protecionismo, não é o trunfo econômico, não, é
a questão do meio-ambiente. Hoje as entidades governamentais e não-governamentais
debatem o tema dos subsídios na agricultura da Europa, exatamente acusando o alto
grau de subsídio de ser provocador da monocultura e a monocultura ser provocadora da
destruição dos recursos naturais do meio ambiente.
Esse projeto, pelo relatório que li, leva em conta essa preocupação com o
meio ambiente, e portanto leva em conta este grande desafio que se debate hoje no
mundo, onde devemos nos agarrar para combater o protecionismo, aproveitando na
Presidência da República um diplomata. Este diplomata poderia aceitar esse desafio de
negociar com as outras grandes regiões do mundo a redução gradativa dos subsídios do
protecionismo, para que as regiões em desenvolvimento pudessem ter mais espaço no
livre comércio mundial. Acredito que, mesmo com os altos custos, porque temos que
incorporar obras sociais aos projetos de irrigação, de 12.000 dólares por hectare, em
comparação com 2.000 dólares nos Estados Unidos e até em comparação com as áreas
irrigadas de baixios, ou seja, as várzeas, onde se investem de 600 a 1.500 dólares por
hectare, o custo é muito mais baixo do que nas áreas do Vale do São Francisco, mas, no
entanto, a produção tem um valor agregado muito menor também, porque aqui o que se
pretende é produzir frutas de alto valor agregado. Não há termos de comparação entre
um e outro projeto. Este é um projeto que, mesmo tendo alto custo, o da irrigação - esta
é uma infra-estrutura que o Governo deve colocar como prioridade na região -, tem
total yiabilidade_pelos aspectos que destaquei ~ntes. Ao vencer esses desafios, que é a
barreira comercial, a entrada no mercado mundial crescente de produtos, o Vale do São
Francisco pode produzir com competência e com eficiência. Para isso basta a definição
de uma política que possa levar a infra-estrutura essencial vencendo esses quatros
desafios.
Cumprimento o Senador Waldeck Ornelas e, embora seja membro
suplente desta Comissão, coloco-me à disposição para contribuir no que for necessário
para que esse plano seja efetivamente elaborado, mas sobretudo executado para o
desenvolvimento dessa importante região do País.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Arlindo Porto.
·
O SR. ARLINDO PORTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive o
privilégio, ao longo do trabalho feito pela Comissão, de acompanhar a dedicação do
Senador Waldeck Ornelas, quer seja discutindo no seu gabinete, quer seja discutindo nos
nossos encontros em plenário, quer seja ouvindo as várias autoridades do setor que
vieram trazer suas experiências, trazer suas informações. Isso fez com que pudesse o
Senador Waldeck Omelasapresentar esse relatório tão completo e tão preciso.
Quando S. Ex3 fazia a leitura, em alguns momentos pude avaliar alguns
trechos do relatório que- nos foi encaminhado. Fiquei preocupado. Nós pudemos
observar pontos positivos, levantados no relatório do Senador, pudemos observar
depoimentos de autoridades que aqui vieram, mas pudemos observar também que o
mal que vitimou o, Vale do São Francisco é praticamente o mesmo de quase tudo que
acontece no País. E a falta'de continuidade, é a falta de planejamento. Nós não temos no
País nada planejado para médio e para longo prazo. Enquanto viver nessa situação de
apagar incêndio, seremos cada vez um País em dificuldade. Temos limitações de
recursos. Esta é uma voz 'unânime no Governo: não se tem recursos para nada. A cada
momento se busca alternativas de criar mais impostos. Ministros pleiteiam a criação de
mais impostos e anunciam'a reforma tributária.
No final não se sabe o que vai acontecer, mas me preocupa sobretudo essa
descontinuidade. O quadro é negro. O quadro que nos apresenta é sério, um quadro que
nos traz uma responsabilidade muito grande. Por isso devemos continuar nesse trabalho,
nessa luta. Naturalmente a proposta de se apresentar um projeto de lei já é um avanço.
Saindo da Comissão, o Congresso Nacional poderá discuti-lo e chamar a atenção do
Poder Executivo para a importância das ações que foram implementadas. O que temos
de fazer é prionzar. Se o País vive sem recursos, a priorização é fundamental. O
relatório que está sendo apresentado e que, tenho certeza, será aprovado pela Comissão
dará oportunidade ao Poder Executivo de tomar, de imediato - quem sabe?-, atitudes
viáveis. Nós não podemos trabalhar com utopia. Temos de trabalhar com senso de
responsabilidade.
·
Quero congratular-me com o Senador. Mais do que isso, quero lembrarnos a nossa responsabilidade. Quando levantamos os pontos positivos temos de levantar
também os pontos negativos. Temos a responsabilidade, agora mais do que nunca, de
continuar contribuindo e dando condição de sustentação àquelas pessoas, àquelas
autoridades, àqueles técnicos que aqui vieram trazer informações sobre suas áreas de
atuação.
'
A minha palavra é principalmente para trazer meus cumprimentos ao
nobre Senador Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)-Concedo a palavra ao nobre Senador
Joel de Holanda.
O SR. JOEL DE HOLANDA - Sr. Presidente, Sr. Relator, demais
companheiros Integrantes desta Comissão, a minha palavra também vem somar-se à dos
Senadores que me antecederam para ressaltar a dedicação, a obstinação do
companheiro Senador Waldeck Ornelas. Ao preparar esse relatório parcial, S. Ex3 faz a
primeira prestação de contas dos trabalhos desenvolvidospor .esta Comissão Especial. O
Senador Waldeck Ornelas foi muito feliz quando abordou de forma bastante ampla os
vários aspectos do Vale do São Francisco, dando-nos uma visão já antecipada da
importância que terá o relatório final como mais um instrumento para alimentar as
decisões do governo, quer do Governo Federal, Estados e Municípios, quer da própria
iniciativa privada, que Já está, em parceria, trabalhando na região.

(_ '
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Eu ressaltaria, em síntese, pelo que percebi .no relatório, que ele mostra
três aspectos muito importantes: a primeira é que se trata de uma região viável. O São
Francisco é uma região viável e já está competindo · ~m produtividade - preço e
qualidade - com as regiões que têm a agricultura irrigada mais desenvolvida do mundo.
· Tanto é assim que já estamos contemplando uma parcelado mercado internacional de
frutas, o que mostra, portanto, que os anos de acúmulo de experiência, quer pela
CODEV ASF, quer pela SUDENE, quer pelos órgãosdo Ministério da Agricultura,
foram extremamente válidos. Já permitiram que projetos que lá foram implantados
venham a colher resultados muito promissores, pelas exposições que foram aqui feitas.
Poderíamos constatar o entusiasmo dos empresáríos, como estão
acreditando na região e como a experiência se apresenta, portanto, exitosa, já nos
permite concluir que se trata de uma região economicamente viável.
A segunda questão é que essa constatação é feita mesmo levando em
conta que existem deficiências de infra-estrutura muito .graves, tanto de infra-estrutura
econômica como social.
.
, .
Foi dito aqui que várias áreas necessitam de eletricidade, de estradas; são
precárias as condições de educação e de saúde. Muitas das frutas transportadas do São
Francisco até o Porto de Suape chegam danificadas, .em função das condições das
estradas, o que nos leva também a concluir que, nesse ponto, o relatório desta Comissão
será importante para chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade de investir
nessa infra-estrutura, de tal forma a possibilitar o maior -desenvolvimento da economia
do Vale do São Francisco;
·
E, em terceiro lugar, mas não menos importante, é ressaltar que a região
também, além das questões de infra-estrutura econômica e social, necessita de. decisão
política, no sentido de considerá-la como área prioritária para os investimentos
governamentais, para exercitar uma integração dos órgãos federais, estaduais e
municipais de forma descentralizada, para formar novas parcerias com a. iniciativa
privada, a fim de que o desenvolvimento que se apresenta possa ser ampliado e,
sobretudo, consolidado.
Podemos dizer que o Vale do São Francisco, a exemplo de outras regiões·
do País, vive movimentos pendulares, movimentos de época, em que se dá muita ênfase
e, depois, aregião passa a não ser prioritária; momentos de euforia e momentos em que
os que fazem a CODEV ASF, os que fazem o planejamento da região ficam mendigando
recursos, ficam lutando para prosseguir as obras. Isso é ruim do ponto _de vista de
alocação de recursos porque ha descontinuidade, porque há má aplicação de recursos e
é ruim também do ponto de vista econômico e social, porque esses projetos não podem
se desenvolver na velocidade que deveriam.
Então, fazer com que a região do Vale do São Francisco seja considerada
uma área prioritária de permanente atenção do Governo Federal, creio que é uma
missão, uma contribuição que o Senado da República pode dar, visando ao relatório
desta Comissão, chamando a atenção para o fato de que não se trata de uma região em
que o Governo vai apenas investir, mas, de forma ainda muito _tímida, a região vai
responder, gerando empregos, gerando desenvolvimento social.
_
A região não pode ficar vivendo de sobressalto, ora tendo orçamento, ora
nao. E, quando tem orçamento, os projeto não são liberados, os projetos são
paralisados, as obras não têm continuidade.
. . Tudo isso faz com _gue os projetos da iniciativa privada fiquem temerosos
de um maior mvestimento na regiao.
·
.
Não tenho dúvida, e concordo perfeitamente com o que disse o Senador
Osmar Dias, de que temos um mercado extremamente aberto para a fruticultura. O
próprio MERCOSUL está surgindo e é mais um mercado que vai se ampliar, juntar-se
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aos já existentes na Europa. A região pode dar uma contribuição muito grande em
relação à exportação de frutas para essas áreas.
Eu gostaria de dizer inclusive que ouvi do Presidente da República, na
viagem que fizemos agora, na volta de Assunção para o Brasil, que Sua Excelência está
convencido de que o São Francisco, sobretudo a irrigação, é uma grande saída para o
Nordeste. Sua Excelência está preocupado com a questão da zona canavieira, com o
cacau, o trigo, no Sul do P.aís, porque são áreas para as quais está difícil encontrar uma
solução.
Em termos do Nordeste úmido, das margens dos rios, nas águas
acumuladas nos açudes, Sua Excelência vê que, através da irrigação, podemos trazer
desenvolvimento para essas regiões.
Falta, portanto, agora, justamente instrumentalizarmos os Ministros da
área econômica, para que'. possam assegurar· a necessidade mínima de recursos para
dotar a reiião da infra-estrutura de que ela necessita, para melhor desenvolvimento dos
projetos ja implantados. De outra parte, para atrair novos empreendimentos, de tal
forma que possamos ser o vale da vida, da produção, da geração de empregos,
polarizando até com as nossas capitais, que hoje estão inchadas, em função das
populações que deixam o campo buscando melhores dias nas cidades.
Portanto, quero também, ao final, parabenizar mais . uma vez o Senador
Waldeck Ornelas pela determinação, pela obstinação em fazer esse relatório parcial e
dizer que o seu trabalho vai ser recompensado, porque estamos produzindo um estudo,
um projeto, um programa, um relatório que sera muito útil para as autoridades quer do
Governo Federal, quer dos Estados e Municípios e para o próprio futuro do Vale do São
Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Recebi o relatório já à tardinha, às
18h. Portanto, não tive tempo de analisá-lo. Dei uma lida até a página 22 e pude ver o
cuidado com que foi feito e a habilidade dos argumentos aqui utihzados.
Creio que temos um País com uma situação muito ingrata. Nesse
momento, prevalece a idéia de que o Governo precisa se retirar de certas áreas, ser mais
liberal no seu trato com a economia. Nesse momento, uma região pobre como o
Nordeste - é o Brasil dois - e Minas, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e os Estados do
Norte precisam, mais do que nunca, da ação governamental. Lá, ao invés da ação liberal
do Governo, precisa avançar ainda mais sobre a economia, porque somente com uma
ação governamental pode-se detonar o processo de desenvolvimento econômico da
região.
,
E fora de dúvida que sem o Governo a região é condenada, porque ela,
por si mesma, não consegue achar o seu caminho e desenvolver-se.
Então, por má sorte, nesta hora em que o País tem uma atitude liberal,
temos que forçar o País a ter, em relação ao Brasil 2, uma atitude mais participativa.
Penso que esse aspecto é importante, talvez devêssemos realçá-lo.
Creio que também seria bom se pudéssemos fazer um esforço a respeito
das possibilidades hídricas da região. Uma hipótese que está havendo é a da
transposição de águas do rio .Tocantins-Araguaia para o São Francisco. Penso que deve
ser bosquejada, isto é, ser comentada pelo menos, que é uma hipótese que apresenta
uma certa viabilidade. Se ela for viável, realmente será algo. importante em relação à
perspectiva da região Nordeste.
A alternativa da irrigação creio que é bem situada no relatório, quer dizer,
realça a importância da irrigação para o desenvolvimento .da região Nordeste. Mas
penso que o rio São Francisco tem outras alternativas: a geração de energia hoje é
bastante importante, a irrigação. E não se pode também desconhecer a hipótese· de
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transpor o parque das águas do · rio para a· região Nordeste ocidental - Ceará, Rio
Grande do Norte e Piauí.
· ,. =. ·
·
Penso que esse assunto deveria ser discutido num amplo relatório, porque
ainda está vivo e é bom que se faça um bosquejo em cima dele, ver se a hipótese e viável
ou não, comentar a esse respeito.
Penso também que a questão da sustentabilidade do desenvolvimento
regional é importante. O rio São Francisco tem sofrido, muitos desaforos, tem sido
violentado na sua natureza. As suas nascentes têm sido desrnatadas, ele não é cuidado
como um valor fundamental para a região. EI~ existe porque é teimoso, mas os homens
trabalham contra a sua existência ainda, infelizmente. , ,
Então, imagino que devamos estímularoaproveítando
a oportunidade
desse relatório, uma discussão a respeito do reforço da -posiçâo do rio: melhoria de suas
nascentes, reforçar o Parque Nacional da Serra da Canastra e dar um poder maior para
a região, para que possa defender melhor -as nascentes do rio, já que os mineiros
permitem.
t:
São questões que apenas situei assim en passant, porque não tive
oportunidade de ler o relatório em profundidade. Mas, sobre reconhecer a qualidade do
relatório, acho que podemos aqui, a partir do estudo do- relatório preliminar, dar nossa
contribuição para que se possa, talvez, estudar outras hipóteses de ampliação do ... , de
maneira que possa ter uma visão mais ampla, mais abrangente do Vale do Rio.
Dou parabéns ao Relator, que realmente fez um trabalho digno dos
maiores elogios, e acho que será recompensado por esse·trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Beni Verasj=-Concedo a palavra ao nobre Relator,
Waldeck Ornelas.

rJ

O SR. WALDECK QRNELAS - Quero agradecer as referências feitas a
mim. Na verdade, se há algum mérito nesse trabalho é o de procurar reunir exatamente
o que os painéis mostraram e agregar aos estudos que temos coletado também junto
com a consultoria técnica do Senado, para possibilitar uma melhor análise do quadro.
Na verdade, nessa etapa dos trabalhos . tivemos apenas aspectos
econômicos. Vamos entrar agora na etapa de infra-estrutura. Já fizemos o painel sobre
energia -e mais adiante quero fazer a proposição das próximas convocações para
completarmos a parte de infra-estrutura.
.·
...
Gostaria de dizer duas coisas. Uma é que, amanhã. e depois, estarão se
reunindo em Salvador os órgãos estaduais de meio ambiente da área da bacia junto com
o IBAMA para discutirem a questão ambiental da bacia, numa preparação para um
painel que vamos ter aqui.
·
Acho que, efetivamente, um aspecto positivo do trabalho da Comissão é
que, ao invés das conferências individuais, adotou-se uma sistemática de trabalho
voltada para os painéis, onde se reúnem várias pessoas ligadas ao mesmo tema para
ouvir opiniões conflitantes, contraditórias, o que, dessa maneira, possibilita-nos ter um
espelho efetivo e real dos problemas que a bacia experimenta.
'

.

.

.

Então, vamos poder avançar tanto na parte de meio ambiente quanto na
parte de recursos hídricos nas etapas posteriores; de acordo com o plano de trabalho
aprov~do no início das nossas atividades. Isso vai nos permitir. discutir, inclusive,
espf~1almente o tema da transposição, pois, efetivamente, não podemos fazer uma
política de avestruz e fazer de conta que ele não existe. Ao contrário. E preciso
aprofundá-lo de modo suficiente e satisfatório.
. _
. Cr~io ~té qu~ deveremos vir a . ter uma prorrogação dos trabalhos da
Comissão, CUJO termino esta previsto para o dia J 9 de setembro, mas, como ela só foi
instalada um mês depois da criação, comeu 25% do tempo que tínhamos previsto. De
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maneira que necessitaremos, certamente, de uma prorrogação das atividades para que
possamos ter os desdobramentos necessários à conclusão efetiva desses trabalhos.
Gostaria de propor que na próxima reunião tivéssemos um painel sobre a
hidrovia do São Francisco, convocando, para isso, o Ministério dos Transportes, a
FRANA VE, a Companhia Vale do Rio Doce e o coordenador do Corredor CentroLeste. Gostaria, também, que tivéssemos uma outra reunião posterior em que se
discutam os meios de transporte e articulação intermodal em escoamento da produção,
convocando para isso o GEIPOT, o DNER, a Rede Ferroviária Federal, o Secretário de
Transportes da Bahia, Deputado Eraldo Tinoco, em face dos grandes investimentos que
estão sendo feitos pelo Estado em estradas na região, e a V ALEC, em função do
Corredor Norte. O propósito é discutir todas as alternativas de escoamento da
produção, considerando aí todo o leque de hipóteses possíveis para que possamos,
efetivamente, ter uma clara posição a esse respeito.
Quero também dizer que na próxima semana, na próxima terça-feira,
deveremos ter um painel sobre os programas de financiamento, envolvendo o BNDES, o
Banco do Brasil, o BNB e a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do
Planejamento, para que se discuta a parte de financiamentos externos do BID e do
Banco Mundial para irrigação e para a região.
Gostaria, Sr. Presidente, que fosse posta em votação essa pauta de
convocações para que possamos aprová-la.De outro lado, queria chamar a atenção para
o fato de que esse relatório é apenas parcial. Deveremos ter mais dois relatórios parciais,
um sobre a parte de infra-estrutura e outro sobre a parte de recursos hídricos e meio
ambiente. Provavelmente, um quarto relatório parcial ainda para envolver atividades
novas que incluiremos no final.
De modo que esses relatórios serão reformulados para consolidar, em
seguida, um relatório final e nesta ocasião poderemos rever muitos dos termos que estão
aqui colocados, ampliando a abordagem aqui feita.
Além disso, gostaria de chamar a atenção para o fato de que conseguimos,
evidentemente, ganhar tempo com a aprovação da emenda à medida provisória das
concessões. Mas é preciso que aceleremos o passo em relação ao projeto de irrigação. A
esse respeito, pude ver, pelo Regimento do Senado, que o fato de o projeto partir de
uma comissão - acho que diversamente do que ocorre na Câmara- o projeto, no Senado,
não tem qualquer tramitação especial ou nenhuma vantagem por isso. O projeto cai na
vala comum dos projetos de iniciativa parlamentar e não têm tramitação privilegiada,
como se já de uma comissão pudesse passar para o Plenário diretamente, ou para
apenas outra comissão, em razão da constitucionalidade, juridicidade ou do aspecto
temático.
De maneira que gostaria de pedir à Comissão que aprovasse hoje este
relatório, que ficará sujeito a modificações na sua versão final, quando do relatório final
da Comissão, e o projeto de lei anexo para que pudéssemos prosseguir num ritmo de
trabalho que efetivamente temos conseguido imprimir à Comissão, graças à participação
e o envolvimento de todos que aqui se encontram constantemente - é preciso que se
realce isso, todas as terças-feiras, às 17 horas, hoje quarta-feira, porque ontem tivemos
três emendas constitucionais para votar, mas semanalmente o trabalho tem tido
prosseguimento.
O que me faz ver que efetivamente o Senado, no meu modo de entender,
deveria trabalhar com um menor número de comissões permanentes e um maior
número de comissões especiais porque elas apresentam muito maior produtividade.
O Senador Beni Veras que é nosso vice-Presidente e foi Relator, aliás, de
uma comissão mista importante, a que discutiu o desequilíbrio interregional no Brasil e
que marcou época com um trabalho importante que hoje é uma referência par.a todos
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quantos discutem o problema regional brasileiro e que, necessariamente, deságua na
Comissão do São Francisco. ·
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - V. E~ sugere, então, que liberemos
a proposta para tramitar. (conversa paralela)
Parabéns ao Relator. A coisa vai muito bem, nessa marcha chegaremos a
um bom resultado, sem dúvida nenhuma.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião.
(Levanta-se a reunião às 18h37min.)

