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PROJETOS

Para  discussão de tema tão em voga nos últimos anos, há necessidade de
rememorar ou provocar o leitor a raciocinar sobre os aspectos da região nordestina
e o comportamento de sua população no que se refere ao convívio com seu
ecossistema, a caatinga, imensamente rica, mas totalmente desconhecida, pelo
que demonstra o seu manejo inadequado por parte da população caatingueira

O semi-árido e a

das águas do Rio São Francisco

José Theodomiro de Araújo
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A
cultura de um povo se
sedimenta a partir do co-
nhecimento que cada in-
divíduo acumula sobre o
universo onde vive, ou
seja, na percepção de seu

ecossistema. E grande parte desse conheci-
mento lhe é transmitido pelos seus ancestrais
ou ensinamentos escolares. No caso do semi-
árido, mesmo que lhe fossem transmitidos co-
nhecimentos básicos do seu meio, não se da-
riam o enriquecimento e a melhoria cultu-
ral, uma vez que a escola, a educação elemen-
tar, não está apta a preparar os indivíduos
para viver esses conhecimentos. A escola é
eminentemente urbana e urbanos são os tex-
tos dos livros didáticos. O professorado é
totalmente desinformado sobre temas como
semi-árido, seca, recursos hídricos e desen-
volvimento sustentado, não transmitindo,
como formador de opinião, a certeza de que
é possível, manejando corretamente seu
patrimônio natural, edáfico, florístico e
faunístico, viver o semi-árido sem que o seu
clima seja desrespeitosamente chamado de
�flagelo�.

Agrava ainda o problema ter como tema
o Centro-Sul e não o semi-árido. Ainda con-
tinuamos a margear o oceano, de costas para
o sertão, e sabemos mais da Mata Atlântica
do que da caatinga, que desmontamos, des-
truindo um estoque genético extraordinário
e substituindo-o, criminosamente, por cultu-
ras exóticas e manejo copiado de regiões não
similares ao semi-árido.

É inaceitável ouvir uma autoridade ou
técnico tratar o semi-árido por uma única
variante: a água.

Atesta incompetência tentar promover o
aumento da oferta de água apenas para a so-
lução da vida de milhões de pessoas que pre-
cisam de emprego, saúde, instrução e quali-
dade de vida. Isso envolve uma gama com-
plexa de conhecimentos para superar as difi-
culdades que o meio possa oferecer em
contrapartida. Se a presença de água por si só
resolvesse o problema, as populações ribeiri-
nhas do São Francisco não padeceriam da
indigência a que vivem relegadas suas maio-
rias. O que lhes falta? Os referenciais cultu-

rais básicos para viver bem com o que lhe
oferece o seu rico ecossistema.

O primeiro passo para a solução do proble-
ma é proceder a uma revolução interna na es-
cola nordestina em todos os níveis, juntando
todo o conhecimento de manejo da caatinga e
do semi-árido, e capacitar os formadores de
opinião sobre o tema �Vida no Semideserto�,
fazendo disso uma religião. Meio milênio já foi
perdido, meio milênio de destruição, meio mi-
lênio de vida irresponsável.

Por mais branco, analfabeto e inculto seja
o europeu, ele possui hábitos alimentares,
vestimenta, trato com os animais e manejo
das coisas do seu entorno adequados a cada
hora, ao tempo de seu ecossistema.

Nossa sociedade faz exatamente o contrá-
rio ou omite grandes itens que melhor possi-
bilitariam a sobrevivência de todos.

No caso em foco, o da transposição, per-
de-se mais uma vez a oportunidade do
enfrentamento do problema e se opta por
uma adutora, cujo benefício é discutível.

O Nordeste do Brasil

A Região Nordeste soma 1.561.178 km2

e é composta de nove Estados: Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. So-
mente o Estado da Bahia já é maior do que a
França. Desse total, estão no chamado
Polígono das Secas 1.085.187 km2, de onde
se exclui o Maranhão e se acrescentam
120.701 km2 do norte do Estado de Minas
Gerais, para onde se estende o clima semi-
árido, ou seja, com precipitações abaixo de
600 mm/ano.

O Nordeste Setentrional é composto de
três Estados � Ceará, Paraíba e Rio Grande
do Norte �, sendo o clima mais rigoroso e
onde são encontrados os focos da incidência
maior de anos secos. Ou seja, em qualquer
circunstância, na zona central desses três Es-
tados, a situação é mais grave; exem-
plificando, as chuvas ali são sempre em me-
nor quantidade. Se, nos demais Estados do
Nordeste, as chuvas ocorrem com a metade
da precipitação normal, naquela zona central,
elas serão de um terço apenas. É o fenômeno
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O Nordeste é um
bolsão de
pobreza no
mapa do Brasil,
apesar de sua
potencialidade,
pois tem marcado na
sua história 500
anos de equívocos e
estratégias técnicas e
políticas erradas
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denominado pelos meteorologistas do Nor-
deste como o �Olho das Secas�, para plagiar
o Olho do Furacão.

De qualquer maneira, há que, a bem da
verdade, apontar-se como fator decisivo do
agravamento dos efeitos da falta de chuvas
uma incapacidade administrativa notável, tal-
vez pelo despreparo dos governantes, ou até
pelo interesse de manter alguns números ne-
gativos, indispensáveis à manutenção de um
cabedal eleitoral para segurar as elites
oligárquicas no poder. Por muito tempo se
falou, e ainda se fala, embora menos intensa-
mente, na �Indústria da Seca�. Nos períodos
de longa estiagem, obriga-se o governo fede-
ral a manter frentes de trabalho para dar
emprego ao povo, principalmente o da zona
rural. Essas frentes são o contingente de tra-
balhadores que se encarrega de vários servi-
ços braçais, tais como desassoreamento de
açudes secos, limpeza de faixas de segurança
de rodovias e redes de alta tensão e de ruas de
cidades e vilas, etc.

Além desses serviços, há uma intensa dis-
tribuição de água com carros-pipa. Essas
benesses vêm para ser distribuídas por políti-
cos regionais, que as repassam aos seus asseclas
até chegarem ao povo, que se torna refém
daqueles a quem deve favores. Dessa forma,
não há interesse em obras estruturais que su-
perem essas dificuldades. Se construírem sis-
temas de distribuição de água com adutoras,
deixarão de existir os carros-pipa, um
marketing utilizado pelo político local para
demonstrar ter conseguido com o governo
trazer aquele �obséquio� para seu povo.

Corruptos roubam os recursos destina-
dos, aumentando ficticiamente os serviços e
relacionando trabalhadores inexistentes nas
folhas de pagamento. Dessa forma, vai para
o bolso dos corruptos grande parte de cerca
de R$ 3 bilhões aplicados pelo governo nos
anos de baixa pluviosidade.

Os três Estados do Semi-Árido Setentrio-
nal têm uma capacidade de acumulação nos
nove grandes açudes de apenas 7,8 bilhões m3.

Ora, para abastecer a população de todo
o Nordeste, de 50 milhões de habitantes, con-
siderando um consumo médio per capita de
200 litros/dia, seriam necessários 70 m3 por
ano, ou seja, 3,5 bilhões m3 para abastecer toda
a população. Esse número corresponde à
metade da água acumulada apenas no Semi-
Árido Setentrional, e são 70 mil açudes exis-
tentes no Nordeste, além de água subterrâ-
nea aproveitável, da ordem de 21 bilhões m3/
ano, de onde se extrai apenas 1% nos 15 mil
poços em operação. Daí notarmos a respon-
sabilidade, por parte dos políticos, de não
resolver o problema de forma definitiva.

O Nordeste é um bolsão de pobreza no
mapa do Brasil, apesar de sua potencialidade,
pois tem marcado na sua história 500 anos
de equívocos e estratégias técnicas e políticas
erradas.

É de responsabilidade dos políticos
governantes a manutenção de uma taxa de
analfabetismo bastante alta, qual seja, a de
35,69% para as pessoas de 7 a 14 anos e a de
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30,49% para as de 15 anos ou mais, enquanto
que, no restante do País, essas taxas são de
17,33% e 15,58%, respectivamente. Mantido
esse quadro, dificilmente a região evolui na
busca de sustentabilidade e gerenciamento
correto de suas potencialidades.

Afinal, o Nordeste dispõe de riquezas
naturais importantes como petróleo, gás,
minerais fertilizantes e é produtor de álcool
carburante, além de açúcar. Só que essas ri-
quezas, principalmente a produção de açú-
car e álcool, por força da pressão dos
usineiros, sobrevivem pelos subsídios e gran-
des financiamentos governamentais, dentro
de um processo de esperteza dos grandes
usineiros, que, pela própria condição da la-
voura canavieira, são grandes latifundiários.

A água no Nordeste

Com um clima semi-árido, uma altura
pluviométrica anual em torno de 500 mm e
uma evaporação em torno de 2.700 mm, a
região não dispõe de rios permanentes, sen-
do apenas o São Francisco e o Parnaíba as
duas fontes perenes, correspondendo a 3%

dos recursos hídricos brasileiros. Na área vive,
entretanto, 30% da população brasileira, que
sofre a escassez de água, não por falta dela,
mas por inépcia dos governos que se suce-
dem desde o descobrimento.

O Departamento Nacional de Obras con-
tra a Seca (DNOCS), ligado inicialmente ao
Ministério de Viação e Obras Públicas, é res-
ponsável pelos Programas de Combate à Seca
e Convivência com a Seca.

Esse órgão, em quase um século, cons-
truiu grandes açudes, dos quais se notabili-
zam o de Orós, no Estado do Ceará, e o de
Armando Ribeiro Gonçalves, no Estado do
Rio Grande do Norte; o primeiro acumu-
lando 2,2 bilhões m3 e o segundo, 2,4 bi-
lhões m3.

No final do século XIX, construiu-se o
primeiro grande açude do Nordeste, o Ce-
dro, no Estado do Ceará, Município de
Quixadá (1881 a 1906), através de barramento
do Rio Sitiá (do Sistema Jaguaribe), que acu-
mula 126 milhões m3 de água.

O quadro a seguir mostra a capacidade de
acumulação dos açudes nos quatro Estados
que desejam a transposição.�
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A solução para a
escassez de água no
Nordeste passa pelo
racional
aproveitamento de
toda gota d�água
que caia naquele
território, e não pela
negação da
existência de água
subterrânea ou
eliminação de outras
fontes

ESTADO CAPACIDADE 1.000 m3 FONTE

Paraíba 2.445.467 Açudes Públicos do Nordeste � 2ª edição, Engº

Paulo Guerra � DNOCS � 1982, pág. 5

Pernambuco 854.649

Ceará 12.912.023 Potencial Hídrico do Ceará � Engº Vicente

Vieira � 1982, DNOCS

R. G. do Norte 4.512.897 Boletim nº 39 � DNOCS � jul/dez, 1991, pág.

139 � Manfrido Cássio

T O T A L 20.725.036

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO

Quanto à água de subsuperfície, ela é
considerada pouca por estar a região
embasada na formação geológica cristalina.
A média de vazão nos poços perfurados é
de 6.018 litros por hora, com um aproveita-
mento de 88%, tendo a água algum teor de
sal, porém perfeitamente ingerida pelos ani-
mais. Na publicação do DNOCS/82 � �O

DNOCS e o Aproveitamento das Águas Sub-
terrâneas do Nordeste� �, à página 3, está re-
gistrado: �... se restringirmos a análise das
secas com a área de 1.064.000 km2 e cerca de
60% no cristalino, a reserva subterrânea se
reduzirá a valores em torno de 20 bilhões m3�
(sic). É um volume significativo, que, soma-
do aos 21.725.036.000 m3 de água de superfí-
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cie acumulada, oferece um total de
41.725.036.000 m3, suficientes para abastecer
a população do Nordeste, da ordem de 50
milhões de habitantes.

Hoje o Nordeste semi-árido dispõe de ape-
nas 15 mil poços perfurados em funcionamen-
to, retirando cerca de 200 milhões m3 por ano,
o que representa 1% da disponibilidade hídrica
das águas subterrâneas do Nordeste.

Considerando como satisfatório um pon-
to permanente de água a cada 4 km, deverí-
amos ter 250 mil pontos permanentes para
o desenvolvimento de pequenas bases eco-
nômicas pontuais. Alguns exemplos, entre-
tanto, não dignificam os nossos administra-
dores. No Estado do Piauí, 83% da sua su-
perfície é de formação sedimentar e, no Vale
do Rio Gurguéia, principal afluente do Rio
Parnaíba, existem 175 poços profundos, jor-
rando sem nada produzir. São cerca de 65
milhões m3 que se perdem na superfície, es-

gotam a água do ventre da terra e prestam
apenas para os piqueniques dominicais dos
habitantes da região. Só o poço denomina-
do �Violeta� possui a maior vazão de água
subterrânea da América do Sul, perdendo
280 litros por segundo, ou seja, 900 m3/h,
que jorra sem prestar nenhum serviço ao
homem.

As secas no Nordeste
O Nordeste brasileiro sofre periodica-

mente do Fenômeno da Seca.
A seca é o tempo natural da região, não é

um fenômeno, fato que ainda não foi enten-
dido por sua população, que não se preparou
para viver no semideserto, estando ainda ar-
raigada ao que aprendeu com o colonizador,
que era português, despreparado e rude, como
descrevem as crônicas históricas. A coroa nos
enviou gente da pior espécie, além daqueles
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que vieram espontaneamente, fugindo das
condenações a que estavam submetidos em
Portugal.

Foram esses �professores�, radicados prin-
cipalmente no Nordeste, onde os canaviais
se desenvolveram, e a escravatura que possi-
bilitaram o surgimento dos senhores feudais,
que decidiam inclusive sobre a vida das pes-
soas e transferiam para as gerações uma cul-
tura inadaptada ao ecossistema da caatinga.

Era o domínio do Padroado Régio, em
que os sacerdotes eram indicados para car-
gos, paróquias, etc., pelos reis, que se apro-
veitavam dessa condição a fim de se livrarem
de incômodos para manter a servidão da po-
pulação aos senhores feudais. O padre Manoel
da Nóbrega faz essa descrição em carta envi-
ada aos seus superiores (os Capuchinhos na
Bahia � Regni).

Se os portugueses, proprietários da terra,
não conseguiam se desvencilhar do manejo
de áreas de clima temperado, imagine os ne-
gros, revoltados pela escravidão, desinteres-
sados em aprender sobre a nova terra, embo-
ra com mais possibilidades que os europeus,
dado serem originários também dos trópicos.

Foi preciso que algumas gerações de mes-
tiços surgissem para melhorar o conhecimen-

to do amanho da terra; por isso, os nossos
antropólogos cantam hinos ao caldeamento
das raças e pouco se referenciam à forma de-
pravada como se deu o surgimento da raça
nacional nos primórdios da colonização. Os
aspectos positivos foram tão importantes para
nós que o pecado foi esquecido.

Mas, depois de tanto tempo de grilhões, a
liberdade sem preparação nos atirou, a
mestiçada, ao abandono, sem qualquer assis-
tência, continuando por mais dois séculos sem
entender plenamente a sua natureza, o seu
ecossistema.

Uma minoria fidalga estudava na Europa
e ditava as regras, formando a elite política
com uma ótica totalmente caolha, que copi-
ava os costumes principalmente da França e
da Inglaterra.

Aquela turba não aprendeu a manejar a
Mata Atlântica, quanto mais a caatinga, que
lhe era ainda mais estranha. E foi assim que
caldeamos a nossa incultura, festejando as
quatro estações do ano, quando só temos
duas: a da seca durante oito meses e a das
chuvas durante quatro meses.

Aprendemos na escola primária essa
mentira de estações definidas e festejamos a
primavera, estação das flores, quando a rea-
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O Rio São Francisco
não tem
disponibilidade de
água para ceder se
considerarmos a
capacidade potencial
da bacia para a
produção de
alimentos, que conta
com 8 milhões ha de
solos para irrigação

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
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lidade do semi-árido é a floração tão logo
chova, pois as nossas espécies precisam ser
semeadas rapidamente para sua perpetuação,
se a burrice antrópica não vier destruí-las
pela raiz.

Não saber viver a seca é apenas uma ques-
tão cultural, de despreparo geral, que nem o
DNOCS conseguiu perceber, a julgar pelas
investidas erradas que procedeu e, por isso,
sempre transferiu como um estigma a respon-
sabilidade e culpa ao �flagelo� da seca, como
falta d�água, velha cantiga fúnebre repetida
pelos governantes como eco de um discurso
incompetente e arcaico, haja vista que a pró-
pria Secretaria Especial de Políticas Regionais
emitiu um documento intitulado Projeto de
Transposição do Rio São Francisco, que
tangencia a causa e a solução do problema,
iniciando com a velha chantagem sentimen-
tal �O Drama do Nordeste�. �Com 30% da
população brasileira, o Nordeste continua a
abrigar o maior bolsão de pobreza do He-
misfério Ocidental.

Na base do problema, está o impacto do
flagelo das secas sobre o semi-árido, onde se
localizam 10 milhões de indigentes dos 17 mi-
lhões do Nordeste (54,5% do total nacional).

A situação socioeconômica do semi-ári-
do se deteriora progressivamente pelo efeito
cumulativo das secas, cujas periodicidade e
violência vêm aumentando em 5 anos na dé-
cada de 70, em outros 5 na década de 80 e em
3 antes da metade da década de 90� (sic).

E reconhece que as estratégias e políticas
até hoje adotadas buscaram contornar, mas
não resolver o problema básico: a disponibi-
lidade de água. Deveras vai mais longe a inci-
dência da seca, que se agrava a cada século.
� No século XVI, 2 anos secos: 1583 e 1587

� No século XVII, 6 anos secos: 1603, 1608,
1614, 1645, 1652 e 1692

� No século XVIII, 29 anos de seca: 1707,
1710, 1711, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1730, 1736, 1737, 1744, 1745,
1746, 1747, 1751, 1754, 1760, 1771, 1772,
1777, 1778, 1783, 1784, 1791, 1792 e 1793

� No século XIX, 18 anos de seca: 1804, 1808,
1809, 1814, 1824, 1825, 1829, 1830, 1833,
1844, 1845, 1870, 1877, 1878, 1879, 1888,
1889 e 1898

� No século XX, 19 anos de seca: 1900, 1903,
1915, 1919, 1932, 1942, 1951, 1952, 1953,
1958, 1966, 1970, 1976, 1979, 1980, 1981,
1992, 1997 e 1998

Depreende-se o fato curioso de que a seca
vem amiudando o intervalo, claro que pela
predisposição do meio, altamente alterado
pela pressão antrópica.

Ao reconhecerem que as estratégias e po-
líticas adotadas buscaram contornar o pro-
blema, mas não resolveram o problema bási-
co � a disponibilidade de água �, mais uma
vez as autoridades demonstram inaptidão
para a solução do problema, não percebem que
não adianta colocar água à disposição da po-
pulação se um comportamento descompro-
metido com o universo onde vive não cons-
trói a amenização da seca, mas, ao contrário,
destrói os valores econômicos e sociais, sub-
mete os indivíduos à mendicância de favores,
retirando-lhes a auto-estima, fazendo perdu-
rar a nefasta dependência das oligarquias co-
nhecidas do Nordeste, patronas, sem dúvida,
da transposição planejada.

A Bacia do São Francisco

A Bacia do São Francisco abrange seis
Estados da Federação (Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Goiás) e o
Distrito Federal. Corta pelo centro os Esta-
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dos de Minas Gerais e da Bahia e neste, ao
infletir para leste, serve de limite com
Pernambuco e também entre Sergipe e
Alagoas, indo desaguar no oceano. O Estado
de Goiás tem apenas três municípios cujas
águas são drenadas para o São Francisco e o
Distrito Federal (Brasília), um pequeno aflu-
ente que deságua na bacia.

A calha principal percorre 2.700 km des-
de seu nascedouro, na Serra da Canastra, no
sudeste de Minas Gerais. É nesse Estado que
o Rio São Francisco recebe 78% de suas águas.
Correndo em direção sul/norte, após percor-
rer 1.200 km, começa a entrar na região semi-
árida, quando deixa de receber tributários
permanentes.

Sua vazão média é de 2.800 m3/s, descar-
regando anualmente em torno de 92 bilhões
m3 no Oceano Atlântico.

É considerada a mais importante bacia bra-
sileira, pois une dois grandes ecossistemas: o
do cerrado e o do semi-árido. Estão na área de
sua bacia aproximadamente 10% dos municí-
pios brasileiros. O Brasil está dividido em 5.507
municípios, dos quais 505 estão na Bacia do
São Francisco, onde vivem cerca de 16 milhões
de habitantes. Sua economia é bastante
diversificada, existindo desde um parque in-
dustrial importante até sub-regiões internas
que se mantêm como bolsões de pobreza.

Belo Horizonte está dentro da bacia e
possui o terceiro parque industrial do Brasil,
onde existem uma refinaria de Petróleo e uma
fábrica da FIAT. São também encontradas
jazidas de ferro no espaço chamado Quadri-
látero Ferrífero de Minas Gerais. Nesse Esta-
do, inicia-se o trecho navegável, em um
estirão de 1.371 km entre as cidades de
Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), a planície do
Médio São Francisco, onde a declividade é
de 10 cm/km.

A grande agravante de sua geografia é que
os grandes declives se situam no terço infe-
rior, tendo o setor elétrico comprometido
80% de sua vazão média, o que reduz drasti-
camente os demais usos. Cerca de 4 milhões
de hectares estão destinados à irrigação, po-
rém a água disponível só permite atingir 700
mil ha, dos quais 340 mil já se acham em
operação.

Na calha principal, existem nove
hidroelétricas, das quais só uma, a de Três
Marias, localiza-se no Alto São Francisco, à
montante da planície do Médio São Fran-
cisco.

Ainda no Submédio São Francisco, foi
construída uma barragem regularizadora,
denominada Sobradinho, que criou o segun-
do maior lago artificial do mundo, com 400
km de extensão e 22 km de largura, retendo
34 bilhões m3 de água e dispondo de uma
eclusa motorizada para gerar 1.115 MW. A
jusante dessa barragem, localizam-se sete
hidroelétricas, todas a fio d�água, que geram
6.000 MW. São elas: Itaparica, Moxotó, Pau-
lo Afonso I, II, III e IV e Xingó. Somente
esta última dispõe de condições para gerar
5.000 MW. Atualmente está motorizada
com seis máquinas, gerando 3.000 MW e
ainda havendo mais quatro dutos a serem
motorizados no futuro, conforme o cresci-
mento da demanda. Cada duto que atende a
uma turbina tem capacidade para suportar
500 m3/s.

O abastecimento das cidades, a irrigação
concentrada e difusa e até a vida de todo o
ecossistema, a jusante de Sobradinho, depen-
dem da manobra daquela barragem. Como a
geração de energia das demais hidroelétricas
de jusante, a chamada cascata da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF),
depende dessa água, contesta-se a retirada de
70 m3/s, após Sobradinho.

Cada metro cúbico retirado a jusante da
barragem de Sobradinho derruba 2,4 MW de
geração na cascata da CHESF e, para elevar
cada metro cúbico a 160 m de altura, será
consumido 1,6 MW.

O Projeto de Transposição vai compro-
meter em 280 MW a geração de energia. Além
disso, exatamente onde estão localizadas es-
sas barragens é tão seco como naqueles Esta-
dos que dependem da água do São Francisco.

Para uso na produção de alimento, toman-
do como base que cada metro cúbico supre
uma área de mil hectares, 70 mil deixarão de
ser irrigados na bacia, para compensar a água
retirada.

Há que considerar também os anos crí-
ticos, quando o abastecimento de cidades
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do porte de Aracaju fica comprometido
pelo deplecionamento, deixando entrada de
ar no equipamento de sucção pelo rebaixa-
mento do nível da água aquém do duto de
bombeio.

A transposição das águas do
Rio São Francisco

Tudo o que está dito anteriormente não
nega a necessidade de levar água para o Nor-
deste, porém pretende deixar patente a idéia
de que a solução para a escassez de água no
Nordeste passa pelo racional aproveitamen-
to de toda gota d�água que caia naquele ter-
ritório, e não pela negação da existência de
água subterrânea ou eliminação de outras
fontes, como pretendem os hidrólogos da
transposição.

Muitas têm sido as investidas, desde o sé-
culo XIX, para levar água do São Francisco
para os Estados do Ceará, da Paraíba e do
Rio Grande do Norte.

A mais recente pleiteava 70 m3/s na pri-
meira fase, podendo chegar até a 180 m3/s
em 2020, tendo como objetivos o abasteci-
mento humano de 6 milhões de pessoas e a
irrigação de 230 mil ha de terras.

A pretensão é, segundo os hidrólogos,
levar essa vazão aos grandes açudes nordesti-
nos para compensar a evaporação, provocan-
do uma sinergia que garanta segurança de
operação daquelas estruturas, sem a
parcimônia de resguardar estoques para ga-
rantir a oferta no ano seguinte, sem a preo-
cupação da falta de chuvas, que impede a re-
posição dos valores usados.

Segundo o governo federal, serão gastos
em torno de R$ 3 bilhões para levar essa va-
zão aos açudes em cada Estado, sendo de sua
responsabilidade a destinação e utilização

dessa água. No nosso entender, esse é o pri-
meiro �buraco negro� do projeto.

Conhecendo a baixa capacidade de ges-
tão e o nível de mendicância dos Estados
nordestinos, não há credibilidade de que essa
água chegue ao consumidor final, irrigante
ou residente urbano, ficando estacionada nos
açudes para ser distribuída por carros-pipa,
mantendo o status quo.

A alegação de que a função principal é o
abastecimento humano não procede, pois o
Nordeste tem água suficiente para abaste-
cer sua população de 50 milhões de habitan-
tes. Consideramos que cada pessoa, consu-
mindo em média 200 litros por dia, anual-
mente consumirá 70 m3. Se multiplicarmos
esse valor por 50 milhões de pessoas, tere-
mos uma necessidade total de 3,5 bilhões m3.
Como mostramos anteriormente, só os açu-
des de Orós, no Ceará, e de Armando Ri-
beiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte,
acumulam 4,5 bilhões m3, além do Cas-
tanhão, que se acha em construção e acu-
mulará 4,6 bilhões m3.

Claro que internamente o semi-árido dis-
põe de água para abastecimento humano.
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Caso contrário, nas grandes estiagens, as fro-
tas de carros-pipa viriam abastecer no São
Francisco, fato que nunca ocorreu.

Se 70 m3/s são demasiados para o abaste-
cimento humano, que só requer 420 milhões
m3 para 6 milhões de habitantes, logicamente
serão insuficientes para irrigar 250 mil ha, cuja
exigência é de 3,5 bilhões m3.

O projeto prevê elevar 70 m3/s a uma
altura de 160 m, transpor através de túneis
a Chapada do Araripe, chegar com essa
água através de canais a céu aberto e, apro-
veitando os rios secos da região, alcançar
os grandes açudes após percorrer cerca de
2 mil km.

Cada metro cúbico retirado após
Sobradinho implicará a perda da geração de
2,4 MW na cascata da CHESF e, para elevá-
lo a 160 m, será consumida uma energia de
1,6 MW, significando uma perda de 4 MW
por metro cúbico, ou seja, 280 MW de ener-
gia, o que corresponde ao consumo do Esta-
do de Alagoas durante um ano.

Com esse caminho a céu aberto, há gran-
de perda por evaporação e por infiltração no
leito ressequido dos rios do Nordeste. No
percurso, principalmente a partir de junho,
haverá ainda grande retirada de água por parte
da população caatingueira que vive nas mar-
gens dessas vertentes.

O São Francisco atravessa o período mais
crítico de sua história. A vazão mínima re-
gistrada desde 1929 era de 532 m3/s no perío-
do seco, em outubro de 1954, enquanto que,
neste momento, não fosse a regularização de
Três Marias, sua vazão seria, no período
úmido de 2001, da ordem de 480 m3/s.

É o recado da natureza aos defensores do
Projeto da Transposição.

Com uma vazão regularizada em
Sobradinho da ordem de 2.060 m3/s, restam
apenas 740 m3/s de sua vazão média, deven-
do-se considerar ainda a vazão ecológica, que,
no nosso entender, deve ter como parâmetro
a menor vazão verificada no seu histórico,
que seria de 480 m3/s. O Rio São Francisco
não tem disponibilidade de água para ceder
se considerarmos a capacidade potencial da
bacia para a produção de alimentos, que con-

ta com 8 milhões ha de solos para irrigação.
No caso, seriam necessários 4 mil m3/s, con-
siderando um sistema que consuma 0,5 litro/
ha extremamente econômico.

Subtraindo de sua vazão média de 2.800
m3/s os 2.020 m3/s que garantem a geração
de energia, restam 740 m3/s, dos quais deve-
rá estar garantida a reserva ecológica de 480
m3/s, restando apenas 260 m3/s, que irão su-
prir somente 520 mil ha de solos sob irriga-
ção. Seria um ato irresponsável deixar de
aproveitar as terras da própria bacia e trans-
por águas a alto custo, o que inviabilizaria
toda a produção agrícola. Estudo analítico
feito pelo professor Alberto Daker demons-
tra que cada hectare irrigado com água trans-
posta custará duas vezes e meia a mesma área
irrigada na bacia.

O valor do invest imento para a
propalada solução para a seca é o mesmo
do dispêndio do governo com frentes de
emergência, carros-pipa e cestas básicas, ou
seja, ele é da ordem de R$ 3 bilhões, uma
inverdade, porque, se fosse possível irri-
gar uma faixa de 10 km ininterruptamente
em cada margem, teríamos grosso modo
2.000 km x 20 km = 40.000 km2, o que
significa apenas 2% do semi-árido. Ou seja,
com a transposição, gastaríamos num ano
seco R$ 3 bilhões para atender 2% da po-
pulação do semi-árido e teríamos que
dispender soma idêntica para atender os
98% restantes.

Estudo recente feito por professores da
Universidade do Rio Grande do Norte indi-
ca que esse Estado dispõe de água para o seu
desenvolvimento até 2050 e que o atual pro-
jeto não atinge o Seridó, que é a região mais
seca do Rio Grande do Norte.

A interligação de bacias será, no entanto,
inevitável devido à má distribuição territorial
das águas. Gozando de posição privilegiada
quanto à quantidade de água existente em
seu território, o Brasil também terá que
melhor distribuí-la, pois, apesar de deter 12%
da água do globo, 80% dela está concentra-
da na Amazônia, enquanto os 20% restan-
tes atendem as demais regiões, cabendo ao
Nordeste apenas 3%, onde vive 30% da po-
pulação brasileira.
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