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Presidência da República do Brasil 
Presidência do IBAMA 
Ministério de Integração Regional - MlR 
Ministério do Meío Ambiente - MMA 
Presidência do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA 
Presidência dos Orgãos Estaduais de Meio Ambiente 
de Pernambuco, Paraiba~ Rio Grande do Norte e Ceara 
Ministério Publico Federal nos Estados de Pernambuco. 

Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara 
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O Conselho Deliberativo da Sociedade Nordestina de Ecologia, 
reunido extraordinariamente, resolveu encaminhar aos Senhores 
~epresentantes do Poder Público as seguintes consideraçõ~s a 
respeito do Projeto de Transposição do Rio São Francisco~ 

A SNE considera que a água e um bem püblico e que, 
particularmente no semi-arido nordestino, é de importâncía vital 
para o· desenvolvimento econômico e para as populações que la 
~ivem. Por isso, o seu U$O deve ser precedido de um planejamento 
adequado, que contempl~ as demandas múltiplas e a realidade 
·ambiental da regiao, incluindo o homem sertanejo neste conte~to. 

Tal preocupação jà foi demonstrada pela SNE quando promoveu, 
juntamente com a OXFAM e o SACTES, uma Oficina de Trabalho sobre 
~Desenvolvimento e Impactos Ambientais no Vale do São Francisco", 
em maio de 1991, sendo as proposições publicadas posteriormente 
em livro. 

Diante do Projeto de Transposição do rio São Francisco anunciado 
para inicio imediato, mas. que esta apenas grosseiramente 
alinhavado, a SNE coloca-se frontalmente contraria à sua 
implementação. Tal projeto estâ orçado em 2,1 bilhões de dólares 
e pretende desviar 280 m3 de agua por segundo, elevã-la a 160m de 
altura, construir 240 km de canais e irrigar supostos 1,6 milhões 
de hectares de terras. 

As razões que nos levam a contestar o inicio das obras são _as 
seguintes: 

* Uma obra desta dimensão não deve ser iniciada em final de 
governo e sem uma pactuação ampla com a sociedade. 

* O Projeto ainda não e devidamente conhecido pelos ministérios, 
pelos õrgãos federais como CHESF, CEIVASF, DNOCS, e pela propria 
sociedade . 
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* Existem 18 obras hidráulicas, consideradas importantes pelo 
governo federal, mas não concluídas. 

* A maioria dos projetos de irrigação a serem implantados pelo 
próprio Ministério da Integração Regional, através da Secretaria 
Nacional de Irrigação, encontram-se inconclusos ou não inici~dos. 

* Os recursos financeiros internos são inexistentes (como afirmam 
os Ministérios do Planejamento e da Fazenda), e a negociação 
apressada de recursos externos pode levar a sérios prejuizos para 
o pais e agravamento da divida externa. 

* Não existem estudos adequados de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental, que permitam uma decisão segura. 

* Particularmente à questão ambiental, não foram realizados os 
Estudos de Impactos Ambientais, que devem enfocar entre outras 
questões, a compatibilização de usos da agua da bacia do São 
Francisco, os riscos de salinizacão do solo e dos reservatórios 
de agua, a alteraç~o no sistema produtivo, os conflitos 
fundiàrios, os assentamentos de familias, as alterações na fauna 
e flora, a qualidade de vida da população local e ate mesmo, as 
consequências de redução da vazão do rio São Francisco, 
particularmente em relação ao delta do rio e seu entorno, onde 
existem_ importantes Areas de Proteção Ambiental. 

O inicio das obras sem a elucidação destas e outras questões, 
caracteriza-se como um ato irresponsâvel e que precisa ser 
questionado por todos, através de pronunciamentos publicas e até 
ações judiciais, quando couber. 

Entendemos que tal proposta so pode ser discutida no contexto de 
um planejamento integrado regional e na perspectiva da gestao 
integrada das âguas do rio São Francisco. 

Tal pretensão torna-se mais grave à medida que, por iniciativa do 
próprio governo federal, através da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da Republica, começa-se a delinear o Projeto ARIDAS, 
que conta oficialmente com o apoio dos mesmos estados envolvidos 
·com a Transposi~ão do São Francisco. Diferentemente do anterior~ 
este busca construir planejadamente um modelo de desenvolvimento 
sustentâvel para o semi-ârido nordestino, onde questões como 
recursos hidricos, solo, geracão de renda, biodiversidade e 
participação democrática da população convivem na busca de um 
verdadeiro desenvolvimento para a região. 

Neste sentido, a SNE formula as seguintes proposições: 

Suspensão do ini.cio das obras por parte do governo federal, 
atê que o projeto seja exposto, discutido e aprovado pelas 
instâncias ·legais e·de representação da sociedade. 



Não licenciamento por parte dos o~gãos estaduais de meio 
ambiente de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara, 
antes que o Estudo de Impactos Ambientais seja realizado, 
apresentado, analisado e discutido em Audiência Publica. 

Participação direta do IBAMA no processo de licenciamento do 
Projeto, uma vez que a proposta tem significado regional e 
nacional, de acordo com a Lei 6938/81, alterada pela ~Lei 
7.804/89, que dispõe sobre a Politíca Nacional do Meio Ambiente; 
e Resolução CONAMA 01/86,. que dispõe sobre exigência de EIA/RIMA. 

Ação imediata do Ministerio Publico Federal nos respectivos 
estados, visando suspender ou anular qualquer licença pelos 
órgãos estaduais de meio ambiente ou pelo IBAMA, até que os 
trâmites legai.s sejam cumpridos. 
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RICARDO AUGUSTO P. BRAGA 
Presidente do Conselho Deliberativo da SNE 
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