
CRISE REGIONAL

Políticos e técnicos se antagonizam em torno do projeto de
transposição das águas do São Francisco para bacias do
Nordeste, num sintoma de que afalta de políticas mais amplas
de gerenciamento fazem emergir conflitos regionais

TRANSPOSIÇÃO
DE CONFLITOS
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Nordeste brasileiro ga-
nhou, nos últimos meses,

mais uma promessa de solução - que,
se não é inédita, ocasionou racha polí-
tico que dá bem uma idéia dos muitos
conflitos que começam a surgir em
torno do uso da água. A solução para a
seca, nesse caso, viria com a transposi-
ção de águas do rio São Francisco para
as bacias intermitentes do Ceará, do
Rio Grande do Norte e da Paraíba,
beneficiando mais de 200 cidades nor-
destinas. Prevista para começar no se-
gundo semestre deste ano, a transposi-
ção é defendida, entre outros políticos,
pelo ministro da Integração Regional,
Aluízio Alves. Técnicos de órgãos pú-
blicos, especialistas e parlamentares
dos estados banhados pelo São Fran-
cisco têm, no entanto, restrições ao
projeto.

O principal argumento em defe-
sa da transposição é carregado de muita
emocional idade e de interesses políti-
cos regionais. Parlamentares e minis-
tros de Estado alegam que o São Fran-
cisco poderá ajudar a conter o processo
de desertificação que ameaça 18 mi-
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lhões de pessoas no Nordeste. O São
Francisco - que possui 2,6 mil km de
extensão - prestaria, então, socorro
providencial à população que sofre com
a seca. Este argumento é contestado
por técnicos e especialistas, que temem
os impactos ambientais causados pela
transposição. Há quem aponte, tam-

bém, seu caráteroportunistae eleitoreiro
- típico de outras intervenções já
alardeadas pelo governo federal, com a
promessa de dar fim à seca. Para ser
concretizada, a transposição precisa

ser aprovada através de um Estudo de
Impactos Ambientais ede um Relatório
de Impacto de Meio Ambiente (EIA!
Rima).

Segundo estimativa do governo,
durante a primeira fase do programa
serão captados 50 m 3/s de água da
bacia, no município de Cabrobó (PE).

Em uma segunda etapa,
que deverá ser concluí-
da em quatro anos, pre-
tende-se atingira vazão
de 280 m3/s - 10% da

aurldades vazão média do São
o o minlsfro	Francisco. De acordo

É0 Alvos, a corri números divulga-
sposlo	dos pela imprensa, as
Bajudara	obras deverão custar

rO	 US$ 2 bilhões - verba
suficiente para irrigarfffificação

ameaço 18	2l0 mil hectares noSão
Jes de	Francisco. O Banco do

Nordeste é o intermedi-
ário na obtenção de re-

cursos para o projeto junto a institui-
ções financeiras da Europa.

O ministro Aluízio Alves afir-
mou, durante a reunião da Cipe-São
Francisco, na Assembléia Legislativa
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Para o
deputado
baiano Pedro
Alcântara, é
8a.inomkamen
inviável e
socialmenfa
dis tive!:
'O rio está
anémico e não
pode ajuda, o
nordesWIzi-
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de Minas, que os investimentos neces-
sários serão cobertos por recursos no-
vos de fonte externa, sem qualquer des-
locamento de verbas asseguradas para
as demais regiões do País. Já é de
conhecimento público que, em
contrapartida, não há dinheiro no orça-
mento para a execução do projeto.

Há também outras
indagações sobre a pro-
posta da transposição.
Entre elas, qual seria o
custo da tarifa de água
nos projetos de irrigação
dos estados beneficiados
e se haveria uma justa
política fundiária para
defender os pequenos pro-
prietários e posseiros des-
sas regiões. Não se sabe
também se a água a ser
retirada da bacia do São
Francisco será entregue
aos três estados benefici-
ados, a seus municípios
ou diretamente aos irrigantes. A maior
preocupaçãodiz respeito, noentanlo,à
necessidade de se discutir a transposi-
ção com a sociedade - algo que ainda

não foi feito. Reivindicação nesse sen-
tido foi encaminhada pela Cipe-São
Francisco à Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene),
às vésperas de uma reunião do órgão,
realizada em 13 de maio. O pedido teve
efeitos práticos, já que a discussão so-
bre o projeto foi retirada da pauta do

encontro.
Racha - A Cipe-São Francisco

reflete a polêmica que caracteriza o
projeto de transposição, já que há, entre

seus membros, adeptos e críticos da
proposta. Defensor incondicional do
projeto é o deputado estadual
pernambucano Geraldo Coelho (PFL).
Na sua opinião, a população dos esta-
dos banhados pelo rio - Minas Gerais,
Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco
- tem de "dar as mãos" aos estados que
sofrem com a seca. Geraldo Coelho
alega, ainda, que o volume de água a ser
bombeado é irrisório e não compromete
a bacia. O deputado estadual baiano
Pedro Alcântara afirma, no entanto,
que o projeto da transposição é econo-
micamente inviável e socialmente dis-
cutível. "O rio São Francisco é um
paciente anêmico, e o Nordeste, um
paciente em estado de choque. Como
um pode ajudar o outro?" - indaga.

O volume de água a ser bombe-
ado também é objeto de preocupação.
Segundo estudo realizado em maio des-
te ano pela diretoria da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (Chesf),
a efetiva retirada inicial de 50 m3/s
corresponderá a uma redução de cerca
de 1.250.000 MWh anuais,
correspondendo aUS$32 milhões (va-
lores de maio). Na etapa final (quando

REvIsrA DO LEGISlATIVO 19



=( -

-!

Ccf

serão bombeados 280 ml/s), a energia
não gerada atingirá mais de 6.400.000
MWh anuais, ou uma cifra superior a
US$ 160 milhões, o que equivale à
paralisação de uma usina do porte de
Sobradinho. Ainda de acordo com o
estudo feito pela Chesf, a transposição
obrigará, no caso da geração de energia
elétrica, a uma correspondente anteci-
pação na execução de novas obras,
para tentar compensar a energia não
gerada.

O presidente do Comitê Executi-
vo de Estudos Integrados do Vale do
São Francisco (Ceeivasf), José
Theodomiro de Araújo, é contra a alter-
nativa da transposição, caso ela se con-
cretize na forma como está proposta.
"A obra precisa ser precedida de estu-
dose debates e deve ser feita de maneira
séria e cuidadosa. Caso contrário, o
São Francisco será pego de calças cur-
tas, pois está sem condições de ceder a
água"— afirmou.

Para se ter uma idéia dos confli-
tos de usos que a bacia sofre, atualmen-
te menos de 5% da vazão do São Fran-
cisco é usada para a irrigação. Segundo
o Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica (Dnaee), a bacia pos-

20 REVISTA vo LEGIslATIvo

sui 800 mil hectares de áreas irrigáveis,
ou seja, terras que demandam água do
rio. Outros 150 mil hectares têm proje-
tosde irrigação em desenvolvimento. O

chefe da Divisão de Águas do Dnaee,
Ciro Loureiro Rocha, que também par-
ticipou da reunião da Cipe-São Fran-
cisco, alerta, ainda, para o fato de que
há potencial hídrico subaproveitado no
semi-árido brasileiro, como é o caso
dos rios Jaguaribe, Piranhas e Apogi.
Outro questionamento que ele faz refe-

re-se ao desenvolvimento de projetos de
irrigação nas regiões a serem benefici-
adas. Segundo Loureiro Rocha, não
basta levar a água do São Francisco até

as bacias intermiten-
tes do Nordeste. Epre-
ciso avaliar se há con-
dições técnicas e re-
cursos disponíveis
para desenvolver es-
ses projetos com a
água "emprestada".

A contro-
vertida proposta da
transposição deve
transformar-se em
pauta de uma próxi-
ma reunião da Cipe-
São Francisco, ainda
com data a ser
agendada. Entre os
membros da Comis-

são há consenso, pelo menos, com rela-
ção a um aspecto: uma obra tão cara e
que poderá gerar impactos ambientais
consideráveis precisa ser melhordiscu-
tida. E em tempo hábil, já que o edital
da obra está pronto e há, na fila de
espera, 28 empresas disputando o pro-
jeto de engenharia básica.

Já o deputado
pernambutno
Geraldo coelho
diz que o
volume de
água a ser
bombeado é
Irrisório e
que os demais
estados devem
dar as mãos
pelo Nordeste


