
E "",

-

-.

¥41
op-

fofilíssão Interestadifal parlafilentar
de Estudos para o Deseurotrimento Sustentável

daBana do Rio São hancisco
CIPDSão Francisco

-:-	•

,'



4 iS
	 ME

c284, )
C
/5 5

4)

COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR DE
ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
CIPE - SÃO FRANCISCO

2 REUNIÃO ORDINÁRIA
MACEIÓ - ALAGOAS

Outubro/1992

Belo Horizonte
Junho/95



SUMÁRIO

COMPOSIÇÃO- DACIPE	 .5
APRESENTAÇO.........................................................................7

1 0 ETAPA- Dia 29/10192

1. ABERTURA ........................................................................................9
Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e
da CIPE - São Francisco ...................................................................9

2. PALESTRAS ......................................................................................11
2.1. Controle de cheias da Bacia do São Francisco:

situação atual e perspectivas futuras,
Eng 1 José Flávio Mayrink Pereira ............................................11

2.2. Problemas de relocação das famílias atingidas pela
barragem de Itaparica, Sr. Fulgéncio Silva ..............................13

2.3. Importância do aproveitamento do potencial energético
das águas do São Francisco: situação atual e
perspectivas, Dr. Manoel Guedes Alconforado .......................18

2.4. Situação atual da pesca no Baixo São Francisco,
Sr. Antônio Gomes dos Santos, Presidente da
Federação dos Pescadores de Alagoas ...................................23

3. DEBATES ..........................................................................................27
- Dr. José Theodomiro de Araujo, Presidente do CEEIVASF
- Deputado Geraldo Coelho
- Sr. José António dos Santos, representante dos pescadores

da região do Baixo São Francisco, Presidente da Federação
dos Pescadores de Alagoas

- Deputado Diniz Cavalcanti
- Deputado Reinaldo Braga
- Deputado Pedro Alcântara

20 ETAPA Dia 30110192

1. PALESTRAS ......................................................................................39
1 .1. Barramentos e seus impactos ambientais,

Dr. António Carlos Amaral, Chefe do Departamento
de Meio Ambiente da ELETROBRÁS ......................................39

2. DEBATES ..........................................................................................45
- Sr. José Barbosa



- Dr. António Carlos Amaral
- Sr. José Célio

- Dr Leonardo Lins, Superintendente da CHESF
- Dr. Jose Theodomiro de Araujo
- Sr. António Gomes dos Santos
- Deputado Anibal Caribe
- Dr. Leonardo Uns
- Deputado Benedito de Lima
- Deputado Jo se Rocha
- Sr Fulgéncio Silva, representante dos atingidos por barragens
- Deputado Roberto Amaral
- Deputado Nicodemos Falcão, Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Sergipe



COMPOSIÇÃO DA CIPE

DIRETORIA

Presidente
Deputado Romeu Queiroz

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

1° Vice-Presidente
Deputado José Geraldo da Mota Barbosa

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco

2° Vice-Presidente
Deputado Nicodemos Correia Falcão

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe

Secretário
Deputado Oscar Fontes Lima

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas

Relator
Deputado Eliel Silva Martins

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia

MEMBROS EFETIVOS

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas
Deputados Oscar Fontes Lima, Francisco Holanda Costa, Sertório

Ferro, Washington Luiz e Benedito de Lira.

Pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia
Deputados Eliel Silva Martins, Mano Negromente, Pedro Alcantara,

Luiz Braga, Reinaldo Braga.

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Deputados Romeu Queiroz, Roberto Amara!, Jose Braga, Clêuber

Carneiro e Wanderley Avila;

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco
Deputados José Geraldo da Mota Barbosa, Diniz Cavalcanti, Geraldo

Coelho, Aníbal Caribé e José Muniz Ramos;

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe
Deputados Nicodemos Correia Falcão, Ulices Andrade, Luciano Prado,

Carlos Magno e Renato Brandão.
5



APRESENTAÇÃO

Em Maceió, nos dias 29 e 30 de outubro de 1993, a CIPE - São
Francisco realizou a 21 Reunião Ordinária, da programação preliminar para
o biênio 1992 -1993, abordando os seguintes temas: "Uso Energético
"Controle de Cheias" e "Barramentos e seus Efeitos".

A reunião desenvolveu-se em dois módulos, com o primeiro
acontecendo na Capital alagoana e o segundo, na cidade de Penedo, no
mesmo Estado, às margens do rio São Francisco. Os temas, de natureza
essencialmente técnica, foram abordados à luz dos problemas causados
à população ribeirinha e à do Vale do São Francisco, principalmente no que
diz respeito às restrições impostas ao uso múltiplo e racional dos recursos
hídricos.

Na sessão do dia 29, no Plenário da Assembléia Legislativa de
Alagoas, as palestras versaram sobre o controle de cheias e o uso
energético das águas do rio. As apresentações foram seguidas de amplos
debates, com a participação de representantes das organizações dos
pescadores, dos atingidos pelas inundações provocadas pelos
barramentos, dos grandes usuários das águas e dos parlamentares dos
cinco Estados componentes da CIPE.

Em Penedo, no dia seguinte, os trabalhos tiveram prosseguimento
com uma visita à calha do rio, onde se observou a ocupação e uso dos
solos das ilhas e terras marginais ao São Francisco, bem como os
aspectos de erosão das margens. Após a visita, seguiu-se, no Salão
Nobre da Câmara Municipal, a apresentação de palestra sobre barramen tos
• seus impactos ambientais, com debates e apresentação de propostas
• moções.

Nessa segunda reunião ficou evidente o amplo rol de problemas
que afetam o Vale do São Francisco, conseqüência histórica do uso
desordenado dos recursos naturais ali existentes. Influem de forma direta
nas relações socioeconômicas que hoje se podem visualizar na bacia
hidrográfica. Todos sabemos da importância do rio na geração de energia
elétrica, na navegação, na diversificada ictio fauna e na irrigação. Todos
são elementos de um pilar único que sustenta o desenvolvimento dessa
região semi-árida do Brasil.

Cumpre agora à CIPE a busca dos parâmetros necessários para se
implementar uma nova política regional, capaz de permitir o uso racional
dos recursos naturais da bacia do São Francisco e permitira tão sonhada
integração do homem com esse meio ambiente, de forma harmônica e
ordenada.

Acreditamos que os trabalhos que aqui trazemos a público contri-
buam para esse objetivo.

Deputado Agostinho Patrús

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Presidente da CIPE - São Francisco
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1. ABERTURA

1.1. Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da
CIPE - São Francisco.

Exmo. Sr. Deputado Oscar Fontes Lima, DD. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Alagoas, Exmo. Sr. Deputado Nicodemos
Falcão, DD. Presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe, Exmo. Sr.
Secretário de Segurança de Alagoas Dr. Wilson Perpétuo, Exmo. Sr. Se-
cretário de Minas e Energia do Estado de Minas Gerais Dr. Luiz Alberto
Rodrigues, Senhores Deputados; Senhoras e Senhores;

Chegamos à segunda reunião da Cipe-São Francisco. Ela é a última
deste ano de 1992. Um olhar retrospectivo nos mostrará facilmente que
esse foi um período de intenso e fecundo trabalho. Desde a instalação da
Comissão, em 21 de maio passado, até hoje, temos a certeza de que
avançamos a passos largos no sentido de despertar o Brasil e o mundo
para a necessidade de um tratamento global dos problemas da bacia do
rio da integração nacional, à luz dos princípios que devem reger o
desenvolvimento sustentável. Por outro lado, fortaleceram-se os laços de
amizade e união entre os Estados envolvidos no projeto. Hoje, alem de
problemas comuns, para os quais se propunham, no passado, soluções
muitas vezes antagónicas, possuímos o ideal unico de redenção para as
populações que dependem diretamente de sua preservação.

A causa ambiental não é politicamente neutra. llusorio será pensar
que, sob sua égide, diluem-se as diferenças que opõem, hoje, os
interesses do Hemisfério Norte aos do Hemisfério Sul. Conforme salien-
tava, recentemente, o Deputado Fábio Feldmann, ao comentar os temas
da chamada Agenda 21, há diferenças fundamentais entre as prioridades
ecológicas dos países do chamado primeiro mundo e aquelas dos palses em
desenvolvimento. Para os primeiros, assumem maior importância os temas
globais, como o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa e outros
semelhantes. Para nós, a questão da pobreza é o centro das preocupações.
Aqui, são as necessidades básicas do homem - como alimentação,
saneamento básico, saude, salário digno - que nos tiram o sono.

No terceiro mundo, o imperativo ecológico assume uma tríplice
dimensão: é preciso não só conciliar desenvolvimento económico e
preservação ambiental, mas compatibilizar, ainda, com ambas, as
exigências da paz social. Assegurar uma vida propriamente humana às
gerações presentes sem hipotecar o futuro das gerações vindouras, eis
o grande desafio que nos é proposto.

Diante desse quadro, temos de reconhecera ineficácia de modelos
prontos, formulados em gabinetes distantes de nossa realidade. Somos
obrigados a tomar consciência de que teremos de construir nossos
proprios caminhos. E, por essas razões, cresce, no contexto nacional, a
importância da CIPE-São Francisco: essa experiència única e pioneira em
que os Parlamentos de cinco Estados da Federação Brasileira sentam-se
à mesa do diálogo, em busca de respostas que atendam não somente a
interesses locais, mas que levem em consideração, mais que tudo, as
necessidades de uma grande porção do Brasil.

Os temas da sessão que temos a honra de abrir, nesta tarde,
evidenciam, com especial nitidez, a tríplice dimensão do imperativo	9



ecológico a que nos referimos. Neles, essa noção mais ampla de
desenvolvimento sustentável se faz presente de forma privilegiada.

Ao iniciarmos nossos trabalhos, renovemos as esperanças de que,
com coragem e decisão, saibamos lançar, aqui, as bases de horizontes
mais promissores para nosso povo.



2. PALESTRAS

2. 1. Controle de cheias da Bacia do São Francisco; situação
atual e perspectivas futuras, [ng° José Flávio Mayrink
Pereira.

Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiróz, DD. Presidente da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais e Presidente da CIPE; Exmo, Sr.
Deputado Oscar Fontes, DD. Presidente da Assembléia de Legislativa de
Alagoas; Exmo. Sr, Deputado Geraldo Barbosa, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa de Pernambuco; Exmo. Sr. Deputado Nicodemos
Falcão, DD. Presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe; Demais
autoridades da mesa; Senhores Deputados; colegas do CEEIVASF;

Estamos aqui para fazer uma apresentação em nome do presidente
da CEMIG, Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, que, impossibilitado de
comparecer, devido ao atual período de transição que osetor elétrico está
vivendo, pediu-nos que fizéssemos esta exposição, justificássemos a
sua auséncia e, também, que deixássemos enfatizado o seu apoio às
iniciativas da CIPE.

Começaríamos por apresentara área mineira do São Francisco. Até
de uma perspectiva puramente visual é notória a sua importância: ela
ocupa, praticamente, um terço de todo território mineiro.

Minas Gerais, algumas vezes, é colocada como a caixa d'água da
Região Sudeste. Dessa maneira, algumas bacias de Minas já tem os seus
potenciais hidráulicos significativamente explorados. Chamaríamos a
atenção para a parte do Triângulo Mineiro, onde já existem cerca de 40%
dos aproveitamentos em operação e enfatizaríamos a Bacia do Rio
Grande, já, praticamente, toda aproveitada. Em Minas Gerais, três bacias
ainda não foram significativamente exploradas: a Bacia do Rio Doce, a
Bacia do Rio São Francisco e a do Rio Jequitinhonha, no Norte de Minas.
Algumas poucas usinas foram construídas na bacia do São Francisco:
Cajuru e Gafanhoto no Rio Pará e Pandeiros no Rio Pandeiros, além da
usina de Três Marias na calha principal do São Francisco, cujo reservatório
tem importantes funções de controle de cheia, formação de tirante
mínimo a jusante para navegação e regularização de vazão tanto para
geração de energia elétrica como para irrigação.

Ainda, ressaltando a importância do São Francisco para Minas
Gerais, verifica-se que em sua bacia estão contidos 26% dos municípios
do Estado e 43% da área e da população total do Estado.

Recentemente, a CEMIG fez o reinventario dos rios São Francisco
e Jequitinhonha nos seus respectivos trechos em Minas Gerais. No São
Francisco, depois de se estudar aproximadamente 30 mil combinações
de alternativas de partição de queda e eixo de barramentos, chegou-se à
partição mais atrativa do ponto de vista energético, econômico e ambiental.
No seu caudal principal foram selecionados os aproveitamentos de
Pompeu, Formoso, São Romão e Bananeiras e, no todo, seria possível,
ainda, instalar 2.754 MW em sua área mineira.

Esse inventário já havia sido feito no inicio da década de sessenta
pelo CANAMBRA ENGENEERING, consórcio formado pelo Canadá,
Estados Unidos e Brasil. O principal elemento motivador da decisão do
reestudo foi, sem dúvida, a inclusão de um trabalho mais aprofundado dos
aspectos ambientais.

Na topologia final do estudo aparecem 21 aproveitamentos, alguns
dos quais, bastante interessantes do ponto de vista económico. Para se	1 1



fazer esse inventário, teve-se de fazer uma simulação que envolvia toda
a região Sudeste e Sul, uma vez que existe uma forte interligação elétrica
entre essas regiões. Como existe uma interligação hidráulica com o
sistema CHESF, foi preciso inclui-lo, também, nas simulações. Outro
ponto que deve ser salientado é a maneira pela qual os sistemas são
considerados no estudo. Para melhor avaliação dos benefícios, conside-
raram-se os aproveitamentos como se já tivessem sido construidos. Por
exemplo, no médio e baixo São Francisco foram considerados, além das
usinas já existentes, os aproveitamentos de Paratinga, Pedra Branca,
Belém e Pão de Açucar. O que se busca nesses estudos o um maior
conteudo energetico, acompanhado de menor custo e com os impactos
ambientais minimizados.

Sobre o inventario do São Francisco eram essas as considerações
que tínhamos para apresentar. Vamos, agora, começar a discutir um
pouco mais sobre controle de cheia. Para isso, teremos que nos deter um
pouco em alguns conceitos. Em primeiro lugar, precisamos observar que
as cheias, como de resto as chuvas e descargas em determinado ponto
do rio, são processos aleatorios, impossíveis de prever. Portanto todo
tratamento tem que ser estoca,-tico. O que se faz é utilizar o historico
verificado e trabalhar estatisticamente com as probabilidades futuras de
novas ocorrências. Existe, entre os hidrologos, o conhecido jargão
"Período de Recorrência" que eu gostaria de explicar um pouco. O evento
chuva é um fenômeno que já vem acontecendo ha milhares ou, talvez,
milhões de anos, mas somente a partir de uma determinada época e que
passou a ser medido, No Brasil, os registros mais antigos datam do inicio
do seculo. Dessa forma, temos hoje uma mostra de menos de 100 anos,
e e nesse material que fundamentamos nossos estudos

E com essa amostra que desenvolvemos os estudos de retenção
de cheias. Dizemos, por exemplo, que, por meio de um artificio, na
operação de um reservatorio, poderíamos nos garantir contra uma
provável enchente com período de recorréncia de 25 anos. O que isso quer
dizer? Quer dizer que é uma enchente que tem a probabilidade de
acontecer uma vez a cada 25 anos. Então, o reservatório seria capaz de
reter as águas de uma enchente com essa probabilidade. Se fizermos o
mesmo estudo para um perrodo de recorrência de 100 anos, evidentemen-
te, estaríamos admitindo urna enchente muito maior e teríamos que criar
um artificio, também, muito maior, capaz de absorver essa enchente.
Então, o tratamento é estatistico, tendo como base um perrodo de
recorrência.

Temos, desta forma, um problema: o artificio para reter enchente
consiste, exatamente, em deixar livre parte do volume utíl do reservatorio,
mas, por outro lado, é esse volume util o encarregado de estocar água
durante todo o período molhado para ser utilizada no período seco. Ora, se
tívessemos que controlar uma enchente, teríamos que deixar parte do
reservatõrio ocioso para, na ocasião em que  chuva atingisse seus picos,
as vazões afluentes que estivessem chegando pudessem ser acumula-
das. A essa parte do reservatorio utilizada para retenção de enchentes
damos o nome de 'volume de espera'.

Na enchente de 1992, no dia 15 de janeiro, o reservatório de Três
Marias estava recebendo uma descarga de, aproximadamente, 800rn31
s. A mesma quantidade de agua era liberada pela usina, ou seja, o
reservatorio que estava com 75% do volume util total, permaneceria com
esse volume inalterado. Entretanto, no dia 4 de fevereiro, a descarga
afluente atingiu 8.500m 3/s, ou melhor, em um espaço de 19 dias, a vazão

12	cresceu em 7.700m 3/s, tornando-se quase dez vezes maior do que a



anterior. No mesmo dia 4 d fevereiro, a CEM IG liberou somente 2000m3!
s, retendo no reservatório os restantes 6.500 m3/s. O reservatório, que
estava programado para estar com 80% do seu volume útil em 4 de
fevereiro, começou a encher, retendo excessos de água para atenuar a
enchente no trecho do rio à jusante de Três Marias, chegando, no dia 12
de fevereiro, a seu nível máximo, ou seja, ficou completamente cheio. O
fato de o reservatório encher prematuramente é muito perigoso, pois, caso
houvesse uma nova frente de onda de vazões, não teríamos espaço livre
suficiente para reter o excesso de água e, nesse caso, a frente se
propagaria no trecho do rio à jusante da usina. Para que os senhores
tenham noção da magnitude do problema, a restrição de vazão em
Pirapora é de 4.500m3/s. Vazões acima dessa medida inundam pontos
notáveis de Pírapora e de cidades à jusante.

Agora, cabe uma indagação. Por que o volume de espera de Três
Marias foi violado em 1992? Todo o dimensionamento do volume de
espera do reservatório de Três Marias foi calculado com base em um
período de recorrência de 25 anos, e, em 1992, ocorreram chuvas com
intensidade acima das previstas com base nesse período de recorrência.

Cabe salientar que não fosse o reservatório de Três Marias,
Pirapora estaria sujeita a descargas da ordem de 10.000 m3/s, quando,
durante todo o período, a descarga máxima que por lá passou foi de
4.200m 31s. Evitou-se dessa maneira a inundação de pontos importantes
da cidade. Da mesma forma, essa inundação foi evitada em, praticamen-
te, todas as cidades ribeirinhas à jusante de Pirapora, destacadamente,
em São Romão, São Francisco, Januãria e Manga.

De resto, é bom frisar as dificuldades específicas de Três Marias
para atenuar as enchentes a jusante de Pirapora. Logo abaixo do seu
reservatório, o rio São Francisco recebe as águas do rio Abaeté, de regi me
torrencial, com bruscas variações de vazões. Mais abaixo, recebe o rio de
Janeiro, menos intenso, mas com o mesmo comportamento do rio
Abaeté. Perto de Pirapora, recebe o rio das Velhas, com uma vazão
bastante significativa. Soma-se, ainda, o efeito de dois outros grandes
tributários sem nenhuma barragem de retenção: o rio Paracatu e o rio
Urucuia. Isso sem contar as contribuições dos rios Verde e Carinhanha,
em Minas Gerais, e dos rios Corrente e Grande, na Bahia.

Eram essas as informações que tínhamos para colocar.
Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quais-
quer outras considerações.

2.2. Problemas de relocação das famílias atingidas pela barra-
gem ltaparica, Sr. Fulgêncio Silva

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Srs. Deputados, Senhoras e senhores aqui presentes:

A Barragem de Itaparíca inundou uma área de 834 km 2 e expulsou
7 mil famílias de trabalhadores rurais da terra. Suas águas cobriram 3
cidades, 12 povoados, diversos cemitérios e igrejas antigas da região e
fizeram desaparecer uma produção de 180 a 200 mil toneladas de
produtos agrícolas por ano da margem do São Francisco, uma das áreas
mais produtivas da região. Os municípios atingidos pela inundação foram:
Belém do São Francisco, Itapuruba, Floresta e Petrolândia, no Estado de
Pernambuco; e Xoroxó, Rodelas e Glória, no Estado da Bahia.

Diante do que vinha acontecendo nas construções de barragens por
este Brasil afora, principalmente no Vale São Francisco, coma construção
da Barragem de Moxotó, entre os Estados da Bahia e Pernambuco, a qual	13



atingiu os Municípios de Deimiro Gouveia, Petrolândia e Glória, e com o
drástico problema ocorrido coma construção da Barragem de Sobradinho,
que expulsou mais de 70 mil pessoas que moravam na margem do São
Francisco, a população de Itaparica se organizou e tentou mudar o
atendimento que vinha sendo dado às populações atingidas pelas barra-
gens até aquele tempo. A construção de Itaparica iniciou-se no ano de
1975, e o pessoal, a exemplo de Sobradinho, começou a se organizar
pelos meados do ano de 1976. Depois de 10 anos de tentativas de
negociação com a CHESF, com o Governo Federal e com o Ministério de
Minas e Energia visando à relocação da população atingida pela barragem
de ltaparica, sentimos que não se avançaria coisa alguma se os
trabalhadores não tivessem ações mais concretas, ações mais duras,
que dessem prejuízo ao Governo. Era o caso da paralisação das obras, a
paralisação da retirada de materiais das terras dos proprietários, vizinhos
à obra. Foi o que aconteceu na Bahia, no Município de Gloria, na
comunidade de Caruru, onde paralisamos as máquinas. Passamos um
mês dando plantão, para não deixar que as máquinas tirassem material
para construção das barragens, enquanto não se solucionassem os
problemas das famílias que estavam sendo atingidas de imediato, ali,
naquele local. Com a retirada do cascalho, a agua do rio ficou poluída, as
plantas adoeceram, a população que morava ali por perto foi afetada com
a poluição do ar e com a poeira gerada pelos trabalhos das máquinas
naquele local

Depois de 30 dias, conseguimos negociar com a CHESF o
reassentamento provisorio daquela população em Barbosa Ferraz, em
local dotado com sistema de irrigação provisorio. Esse é um exemplo, e
existem tantos que, se fõssemos enumerá-los, gastaríamos a tarde
inteira so para falar sobre os problemas de ltaparica. Mas, para se ter uma
ideia, no dia 1 1/12/86,  depois de 10 anos de organização do pessoal, de
tentativas de negociação que não chegavam a nada e de não se ver, por
parte do Governo, um minimo de vontade de resolver o problema, os
trabalhadores organizados ocuparam o canteiro de obras de Itaparica.
Paralisaram a construção da barragem, e mais de 5 mil trabalhadores da
construção civil ficaram parados durante três dias e meio para poder se
chegar a um acordo. Negociamos o reassentamento da população
atingida com a direção da CHESF, com o representante do Ministério das
Minas e Energia, como Dr. Lamartine de Paula Fonseca, com o Presidente
da CHESF, que na época era Antônio Ferreira de Oliveira Brito, com seu
Diretor de Engenharia. Dr José Carlos Aleluia, e com o Diretor de Obras
de Itaparica. Evaristo. O acordo foi feito para reassentar as pessoas em
projeto de irrigação na bordado lago e fora dela São trés projetos especiais
que estão sendo construídos: um nos Municípios de Curaçãs e Abaeté;
outro no Município de Oroco, que e o Projeto Brigida; e um dos maiores
projetos de reassentamento da região, que e o Projeto Caraibas, no
Município de Santa Maria de Boa Vista.

O Projeto Caraiba tem 47 agrovilas, com 1.700 casas e mais de
1,500 famílias ja com direito garantido E ainda restam cento e poucas
famílias lutando por seus direitos. Saíram das suas terras ha cinco anos
e ainda não receberam o direito de serem reassentadas.

Há, ainda, os Projetos Pedra Branca, no Municipio de Curaçás, e
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também um projeto especial no Município de Glória, o Projeto Jusante,
que conta apenas com o financiamento da CHESF. Além de todos esses,
há o Projeto Apolônio SalIes, destinado ao pessoal que morava nas áreas
dos projetos da CODEVASF e no Barreira. Este último sob os cuidados da
CHESF, responsável pela inundação da área. Para se ter uma idéia, foi
negociado o direito de se receber um lote de 3 a 6ha irrigados mais uma
casa com água e luz. Nos projetos especiais seriam apenas lOha de
sequeiro, enquanto que na borda do lago, 19 a 22ha de sequeiro. Ficou
acertado o direito de as famílias receberem dois e meio salários mínimos
para garantir sua sobrevivência até a implantação do sistema de irrigação,
cujo prazo expirou em julho de 1988. Esse valor de dois e meio salários
mínimos não foi discutido apenas com base no salário minimo. Era o valor
calculado, naquela época, pelo custo de uma cesta básica, para a
sobrevivência de uma família com cinco pessoas, durante um mês, e
esse valor, entretanto, nunca foi pago, porque, em agosto de 1988, o
Governo mudou a política salarial do Pais, criando dois salários: o mínimo
de referência e o piso nacional de salários. Como o acordo era feito para
receber dois e meio salários mínimos, não se enquadrava na nova lei, que
dava direito a receber o piso nacional de salários. Então, os trabalhadores
começaram a receber o piso nacional de salários, ou seja, dois e meio
salários mínimos de referência. Depois, a política salarial mudou nova-
mente, acabando-se com o salário de referência e passando-se o valor do
salário de referência para BTN —40 BTNs. Os trabalhadores passaram a
receber 100 BTNs. Isso, quando começaram a receber, valia Cr$8.790,00
e, quando a política foi mudada para a BTN, passou a valer apenas
Cr$5.890,00. Mas novamente a política salarial mudou, e acabou a BTN.
Ficamos nadando sem remo e sem barco, porque não havia um índice que
corrigisse o valor que deveria ser pago aos reassentados. Então, por meio
de ações dos trabalhadores - porque o Presidente da CHESF, esse que
está ai, nunca se dispôs muito a conversar com os trabalhadores e nas
poucas vezes em que o fez, foi através de pressão -, ocupamos o
escritório da CHESF no Recife por três vezes. Uma vez foi para reajustar,
para fazer os acordos com base nos valores para os reassentados, as
ajudas de custo a eles destinadas. Fizemos um novo acordo baseados
naquela mesma cesta básica, cujo valor seria reajustado de dois em dois
meses, conforme pesquisa realizada nos mercados onde os reassentados
compram. Este mês, entre hoje e amanhã, cada família receberá
Cr$812.000,00.

O que mais angustia o nosso movimento, e creio que aos senhores
todos e à população e à sociedade do Pais, é sabermos que estamos com
quase 6 mil famílias, quase 40 mil pessoas, recebendo dinheiro, dinheiro
público, que devia estar sendo gasto para dar apoio à produção, à
comercialização, à educação, à saúde e ao transporte. Recebemos esse
dinheiro para não trabalhar, para não fazer nada, porque o sistema de
irrigação, até hoje, não ficou pronto. Nós, do movimento, nós, do Sindicato
do Médio São Francisco e do Movimento Nacional dos Atingidos por
Barragens - eu sou um dos membros desse movimento e também faço
parte de uma comissão de entidades não governamentais que discute a
sobrevivência do Vale São Francisco-, não nos sentimos nem um pouco
satisfeitos com essa situação. O que queremos, o que os trabalhadores
reassentados querem é produzir. é ter condições de viver à custa do
trabalho, e não ficarmos parados quatro ou cinco anos recebendo dinheiro
público, que deveria ser investido em outra coisa, para não fazer nada,
para passar o dia sentado na calçada sentindo o vento passar ou bebendo
"cana". Diversos deles já se entregaram ao vício da embriaguez e,



quando a irrigação chegar, não terão condições de trabalhar mais. Temos
andado por este Brasil inteiro, pedindo apoio aos parlamentares, às
embaixadas dos paises estrangeiros. Já fizemos visita a sete embaixa-
das dos países mais ricos do mundo, em busca de apoio Companheiros
nossos já foram a Washington conversar com o Diretor-Geral do Banco
Mundial, a fim de acelerar a liberação de recursos para que esse projeto
fique pronto o mais breve possível, evitando chegarmos ao fim da
construção com as pessoas sem terem mais condições de trabalhar,
porque já se viciaram em receber dinheiro sem fazer nada, já se viciaram
na embriaguez, na bebida, no trafico de drogas e em tudo o mais. Faz 16
anos que estamos nessa luta, e temos receio de que ao fim da
implantação do sistema de irrigação, quando pudermos começar a
trabalhar e a produzir, apenas metade da população esteja em condições
de assumir o trabalho, E, no entanto, toda aquela população trabalhava,
toda ela produzia, toda ela vivia às proprias custas. Não dependia de cesta
basica, não vivia dependendo do plano de emergência, não vivia depen-
dendo de ajuda do Governo para nada. Era uma população que não
dependia de apoio do Governo para se alimentar, para sobreviver, para
vestir, para pagar a sua consulta, para pagar o seu remédio, para comprar
o seu calçado, a sua roupa. A população da margem do São Francisco não
dependia de nada disso, porque, para nos, não existia seca. Todo mundo
tinha o seu sistema de irrigação, bem ou mal construído, com condições
e tecnicas proprias. Trabalhavamos e produziamos para sustentar as
nossas famílias e nunca precisamos de planos de emergência, em
nenhum ano de seca no Nordeste. O povo da região da margem do São
Francisco nunca dependeu de ajuda do Governo para nada. A unica coisa
de que precisavamos era de apoio financeiro, de emprestimo nos Bancos
para produzir. Mas para nossa sobrevivência, para nossa alimentação,
para atendimento na area de saude, para transporte, nada faltava. A
produção agricola, que sustentava a região, desapareceu. Em julho de
1987 foi suspensa a produção dos atingidos pela barragem de ltaparica,
e, até hoje, ninguém produz nem mais um quilo de nada. Das 60, 80 ou
200 mil toneladas de produtos agricolas que se produziam por ano, não se
produz um quilo sequer agora. E, além disso, este mês, devem estar
sendo pagos á população atingida Cr$4.709.600 000,00 para não se fazer
nada, para não se trabalhar, para não se produzir Isso e muito triste de se
ver, de se saber e de se ter certeza que acontece neste Pais que acontece,
principalmente, aqui, na região Nordeste

Então, senhores e senhoras, o nosso apelo e no sentido de que se
unam todas as forças políticas, sociais e partidárias, com vistas a que se
acelere a construção do reassentamento da Barragem de Itaparica, a fim
de que os trabalhadores voltem a produzir e não seja necessaria a
sobrevivència à custa do dinheiro publico. Que esse recurso seja investido
em outras areas, corno na educação, na saude, no saneamento básico,
no transporte e na construção de estradas melhores.

Nos temos hoje, mais ou menos, 2 mil estudantes usando
transporte para ir à escola, viajando até 60km de onibus, com as
passagens pagas pela CHESF, porque os núcleos principais e o prédio do
ginasio, que deveriam estar construidos no projeto de irrigação, ainda não
foram feitos. No projeto Caraíbas, que é o maior deles, há mais de 460
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km das agrovilas, para irem à sede do municipio estudar, fazer o ginásio,
porque as escolas construídas nas agrovilas só estão atendendo ao l
grau menor. A outra parte dos estudantes está indo para a cidade para
estudar. Em todas as áreas do reassentamento não há um só ginásio
funcionando. Não há uma só professora ensinando o 1 11 grau maior dentro
das agrovilas.

Os projetos estão em andamento, sendo construídos com recursos
de US$100.000.000,00, já liberados pelo Banco Mundial, o qual só se
dispõe a assumir totalmente as construções até o fim do ano. A partir do
próximo mês, ou de dezembro, o Banco Mundial so assume o resto das
construções do reassentamento se o Governo brasileiro liberar a
contrapartida. Foi aprovada, no Orçamento da União, graças à nossa luta
e ao nosso empenho junto ao Congresso, a liberação de
CR$65.000.000.000,00, que representam a contrapartida do Governo para
a construção do reassentamento. Entretanto, sõ foram liberados, até
agora, Cr$35.000.000.000,00 do Orçamento da União de 1992. Para 1993,
a CHESF enviou, assim nos disse o Sr. Câmara Lima, para o Congresso
Nacional e para o Ministério da Economia, pedido de aprovação de
Cr$151.000.000.000,00, para o término da construção do sistema de
Irrigação e do reassentamento.

Participamos de uma audiência, ontem, com o Ministro das Minas
e Energia, Dr. Paulino Cicero, e ele nos disse que tinha colocado, no
Orçamento da União, US$15.000.000,00, para a implantação do sistema
de irrigação e para o resto do reassentamento. É preciso investigar junto
ao pessoal da CHESF, que tem os dados concretos, se esse dinheiro é
suficiente, ou se precissamos lutar por mais recursos, já alocados no
Orçamento, mas que precisam da aprovação.Para serem liberados. É
nesse sentido que pedimos aos senhores que recorram a Deputados
Federais em Brasília, pedindo-lhes apoio à aprovação desses recursos,
pois sem eles o projeto não será levado adiante, e continuarão os
trabalhadores recebendo dinheiro para não trabalhar e não fazer nada.

Queremos dizer aos senhores que estamos muito satisfeitos em
estar aqui e ver que há muita gente e muitos parlamentares interessados
na luta pela sobrevivência do Vale do São Francisco. Também nos temos
muito interesse em não ver o São Francisco desaparecer nem se tornar
um caminho de areia bem no meio do Nordeste. Os dados técnicos que
aparecem, colocados não por nos, que não temos formação técnica
nenhuma - somos trabalhadores rurais que só sabemos bem, plantar e
colher - mas por pessoas que conhecem a realidade das construções de
barragens, da situação das barragens, da ação dos agrotoxicos jogados
na terra e que descem para as águas dos rios, do assoreamento, dos
desmatamentos dos cerrados baianos e mineiros, e dos resíduos do
parque industrial de Minas, indicam que, se não houver uma providência,
dentro de algum tempo o São Francisco vai se tornar um caminho de areia
no meio do Nordeste.

Isso não é ruim só para os reassentados de Itaparica, para o
movimento sindical ou para os parlamentares, mas sim, para toda a
população da Bacia Hidrográfica do São Francisco.

É do interesse de toda a sociedade, não só dos partidos políticos,
não somente das organizações sociais, discutir isso com interesse e com
boa vontade de solucionar o problema, para que seja encaminhada uma
solução que evite o desaparecimento do Vale do São Francisco. Muito
obrigado.	 17



2.3. Importância do aproveitamento do potencial energético das
águas do São Francisco: situação atual e perspectivas, Dr.
Manoel Guedes Alconforado

Exmo, Sr. Presidente da CIPE e da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz; Exmo. Sr Presidente da Assem-
bleia Legislativa de Alagoas, Deputado Oscar Fontes, Exmo. Sr Presiden-
te da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Deputado N icodernos
Falcão; Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco,
Deputado Geraldo Barbosa; Exmo. Sr. Representante do Presidente da
Assembléia Legislativa da Bahia, Deputado José Rocha; Demais parla-
mentares presentes nesta sessão:

A CHESF se sente honrada por ser convidada para apresentar
algumas informações sobre o São Francisco, na CIPE Vamos começar
esta exposição pelo tema solicitado, que ë exatamente a importância do
potencial energético do rio São Francisco para o abastecimento de energia
eletrica à região Ao final, faremos algumas considerações a respeito de
Itaparica, assunto tratado tambem pelo palestrante Sr Fulgéncio.

A CHESF foi constituída em 1948, tendo iniciado a operação da
primeira Usina de Paulo Afonso em 1955, com duas maquinas de 60MW,
tendo inicialmente um sistema de transmissão, que abasteceu as
cidades de Recife e Salvador. A CHESF tem urna area de atuação
equivalente a 14% da área do Brasil, com 25% da sua população e um
consumo de cerca de 12°J de energia elétrica do Pais. A potência
instalada é de quase 8.000 MW, o que equivale a 18% do total nacional
As linhas de transmissão estendem-se por 15 000km,  em seus diversos
niveis, sendo o maior sistema de transmissão no Brasil Nossa maior
missão é exatamente produzir, transmitir e comercializar energia elétrica,
assegurando oatendimento e contribuindo com o desenvolvimento social
do Nordeste.

Vamos fazer uma rapida cronologia dos barramentos efetuados
pela CHESF no rio São Francisco e, em seguida, um breve relato do
desenvolvimento das usinas do sistema. Inicialmente, como já disse-
mos, construiu-se Paulo Afonso 1, e, depois, Três Marias. Em seguida ao
primeiro aproveitamento do complexo Paulo Afonso-Moxoto, foram
construidas Sobradinho, cerca de 300 km acima de Paulo Afonso, e
ltaparica. Xingo, mais abaixo, tem a sua usina atualmente em construção.
Assim, mais precisamente, em dezembro de 1954 foi inaugurada Paulo
Afonso 1, à época, um aproveitamento a fio d'água. O sistema de
transmissão atendeu, inicialmente, a cinco capitais, entre elas Salvador,
Recife, João Pessoa. O segundo estendeu-se em direção a Salvador e, na
etapa seguinte, a Aracaju e Maceió. Isso e uma visão historica do início
da evolução do sistema de transformação da CHESF Na seqüência,
vieram as usinas de Paulo Afonso II, em duas etapas (61 e 67) e Paulo
Afonso III, em outubro de 71, com mais 800 MW. Até ai, basicamente,
o rio São Francisco alimentava essas suas usinas sem necessidade de
um roservatorio para regularização. E o que se chama de operação
praticamente a fio d'água. O que o rio trazia a gente usava, pois, naquela
época a vazão minima era compativel com a energia de que o sistema ou
de que a região precisava. A partir daí, a operação necessitou de
reservatorios que possibilitassem a regularização do rio, para que, nos
períodos de seca, se tivesse a agua necessaria para abastecer totalmente
as usinas Então, veio a Usina de Moxoto, atual Apolõnio Sales, que teve
basicamente duas finalidades a primeira, de geração local e regularização
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III; a segunda seria a utilização futura como lago de alimentação da usina de
Paulo Afonso IV, que fica no mesmo nível da usina Apolônio Sales.

Na seqüência, vem o reservatório de Sobradinho. Sem Sobradinho
não se teria água suficiente para abastecer o Complexo Paulo Afonso,
agora com Paulo Afonso IV. Isso porque ao longo dos anos, existem
períodos em que a vazão do São Francisco atinge apenas 600 m 3/s e são
necessários em torno de 2.000 m3/s para atender ao sistema. O reserva-
tório de Sobradinho foi construído para ser a grande caixa d'água do rio,
para poder abastecer o que está águas-baixo, ou seja, como reservatório
de regularização. No entanto, coincidindo com a primeira crise mundial do
petróleo, verificou-se a importância de também dotá-lo de casa de força,
o que foi feito, alterando-se o projeto original. Hoje, além da geração de
energia elétrica, Sobradínho também é usado para a navegação, sendo
dotado de eclusa que permite o tráfego de barcos entre Pirapora eJuazeiro-
Petrolina. As águas do lago de Sobradinho são aproveitadas ainda para
projetos de irrigação, para a pesca e para abastecimento d'água às
cidades ribeirinhas. O barramento também é utilizado no controle das
enchentes do rio.

Quase que simultaneamente com Sobradinho foi construída a
Usina de Paulo Afonso IV, hoje a maior usina da CHESF com potência
instalada de 2.500 MW. A característica dela é que foi uma usina de
baixíssimo custo, por conta da própria natureza, por não necessitar de
reservatório e ter uma grande queda, na cachoeira de Paulo Afonso,
propiciada pelo "canyon" do rio São Francisco.

Depois de Paulo Afonso foi necessário aumentar a potência
instalada no Nordeste, sendo duas as alternativas: fazer Xingó ou
Itaparica. Na época, a decisão foi fazer Itaparica por dois motivos: primeiro
era usina menor e mais barata em termos de custo global. A concepção
de Xingó, naquela época, era uma barragem em arco de concreto, situado
mais acima no rio, na localidade homônima. Hoje, a construção se dá em
Canindé. Naquela época, não existia amplo domínio pela engenharia nacional
desse tipo de barragem, o que foi um dos motivos da inversão e da decisão
de fazer Itaparica primeiro. Além do fato, também, de que, com o aumento
da população na região de Itaparica, nós tínhamos plena consciência de que
adiar Itaparica significaria, praticamente, inviabilizar sua execução. Então, o
Governo, em comum acordo com a CHESF e com a Eletrobrás, tomou a
decisão de fazer Itaparica primeiro. Sua operação iniciou-se em 1988. Ao final
da exposição, farei alguns comentários a respeito de Itaparica, em relação
ao tema que o Sr. Fulgêncio apresentou aqui.

Em seqüência a Itaparica, hoje, nos estamos construindo Xingó. É
uma barragem que tem baixíssimo impacto ambiental. A sua caracterís-
tica é que fica praticamente encaixada no "canyon". O lago do Xingo, se
comparado ao de Itaparica, que tem aproximadamente 830km 2, é
pequeno: tem apenas 60km2. Isso o que significa? Corresponde a uma
superfície alagada de 1 k de largura por 60km de comprimento, em sua
quase totalidade encaixada dentro do "caynon". Foram deslocadas
apenas 18 famílias. Trata-se de uma usina com os custos de geração
mais baixos do Brasil, ou seja, US$23,00 por megawatts-hora gerado, o
que é um aproveitamento excelente. Em termos de construção, a obra
deverá ficar pronta emagosto de 1994, rigorosamente dentro do cronograma
e com, praticamente, todos os pagamentos em dia. E, em termos de
necessidade para a região, o adiamento de Xingó por mais um ano
elevaria os riscos de déficit, ou seja, a probabilidade de não se atender
integralmente ao mercado de energia elétrica passaria dos 5%, que é o
critério correto utilizado no setor elétrico, para algo em torno de 13%, que	19



é aquele risco que nos tínhamos, imediatamente antes da ocorrência do
racionamento de 1987.

Então, o adiamento de Xingó não é recomendavel para o setor
elétrico. E uma obra que deve, realmente, ser mantida com a data de inicio
de geração para 1994.

Ao longo desse tempo, quer dizer, de 1955 até os dias de hoje, o que
e que aconteceu em termos de Nordeste? Nós temos plena consciência de
que, ao se fazer um barramento no rio, existem pontos positivos e negativos.
Decorre da competência do setor elétrico ou da sociedade em geral,
conseguir maximizar os lucros e reduzir ao mínimo os fatos negativos que
venham a ocorrer com o rio e com a população ribeirinha. Entre os fatos
positivos pode-se citar o seguinte: em 1955, o Nordeste consumia 2% da
energia elétrica do Brasil - dois por cento! Em 1991, consumiu 15%. O
consumo "per capita" da região era de 6 0k do consumo "per capita" do
Brasil; hoje e de 55%, ou seja, nós ainda consumimos a metade da média
brasileira, mas evoluímos muito coma atuação da CH ESF, a partir daqueles
6 0X). Então, é inegável que a ação da CHESF, principalmente no vale do São
Francisco, propiciou a energia elétrica necessária ao desenvolvimento. Nós
só conseguimos notar isso na hora em que a energia elétrica deixa de
iluminar, ou propulsar os motores ou os refrigeradores em nossas casas. E
por isso que sentimos a importância de ressaltar aqui esse papel da CHESF,
ao longo de seus 44 anos de existência.

Falaremos agora um pouco sobre como se deve tratar o rio e qual
o papel dessas barragens, complementando, ligeiramente, o que o nosso
colega da CEMIG, Dr. Flávio, apresentou aqui. 77% da água que chega ao
reservatório de Sobradinho vem de Minas Gerais. E o rio, como se
comporta? Ele tem uma média de vazão de longo prazo, ou seja, a média,
por um período muito grande, em torno de 2.800 m 3/s. No entanto, se o
rio não tivesse barragens, ele seria malcomportado. Quer dizer, poderia ter
média diária, mínima, de 600 m3/s.

Esse foi o grande papel de Sobradinho. Questiona-se, na hora em
que ternos urna enchente, se ela foi bem gerenciada ou não. Basicamen-
te, como o Dr. Flávio falou, em determinados dias do ano teríamos de
deixar um volume de espera para controlar as cheias, caso usássemos
• reservatorio unicamente para esse fim. Para geração de energia elétrica
• ideal seria manter o reservatório no máximo possivel, aproveitando-se
os excedentes de água. Mas o setor elétrico tem uma regra para usar seus
reservatórios. No caso de Sobradinho, a regra diz que devemos chegar em
outubro com um volume vazio de 28%. Então, a estratégia de operação
do reservatorio, mesmo que não haja cheia, é deixá-lo baixo e ir
gerenciando a agua para enchê-lo ao final do período de chuvas. E é isso
que é feito todo ano.

O Dr. Flávio mostrou o que houve, nessa ultima enchente, em Três
Marias. Esse reservatório chegou a soltar, por poucos dias, 8.000 rn3/s.
No entanto, entre Três Marias e Sobradinho, não ha nenhum outro
reservatório para controle de cheias. Ë nesse trecho que o rio recebe a
maior parte da água que contribui para a formação do volume que chega
a Sobradinho. Durante 33 dias, vazões de mais de 10.550 m 3/s chegaram
a Sobradinho. A defluéncia máxima foi mantida em 10.500 m 3/s. Isso
significa que toda vazão superior a 10.500 m3/s, ao longo de 33 dias foi
retida no reservatório. No começo, ele estava com aquela reserva para
suportara cheia. Durante o mês de fevereiro, essa reserva foi aumentada,
sabendo-se que receberíamos muita água. Desse modo, ao final da
enchente estávamos com uma elevação de, aproximadamente, 20%
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à tarde, chegando aqui, um jornalista nos disse que tinha ouvido que a
CHESF foi a grande causadora da cheia de Sobradinho para baixo.

A cheia chegou a até 16.400 M3 /s e, como já dissemos, foram
liberados 10.500 m3/s. A vazão máxima recomendada para jusante é de
8000 m 3/s. Essa vazão máxima, nós conseguiríamos manter para cheias
- eu diria normais -, que têm uma chance de ocorrer a cada 20 anos. Só
que essa que chegou a Sobradinho é uma cheia que ocorre num período
de 120, ou seja, em média, a cada 120 anos aconteceria um desses
eventos. E o que é que ocorreu nas cidades a jusante de Sobradinho?
Houve, em decorrência da vazão que excedeu aos 8.000 m 3/s, uma
elevação de nível do rio em 1,50m. Se não tivéssemos Sobradinho e o
cuidado que se teve com sua operação, seriam acrescentados mais 2 m
em média, de inundação em todo o vale rio abaixo. Então, em vez de
1,50m, teríamos 3,50m de inundação, acima daquele limite considerado
aceitável, que é determinado pela vazão de 8.000 m 3/s. Foi isso o que
aconteceu. Tivemos chuvas abundantes em Minas ao final de janeiro,
que, excepcionalmente, coincidiram com chuvas elevadas na região do
Sertão de Pernambuco, que normalmente só acontecem em março.
Tivemos ainda, no mesmo período, chuvas no baixo São Francisco, que,
em geral, só ocorrem em abril. Foi, realmente, um período anómalo. E o
que vai acontecer daqui para frente? Nós falamos aqui sobre os aprovei-
tamentos até Xingó. Com Xingó teremos aproveitado 68% do potencial
hidráulico do Nordeste. Faltam então, em termos de Nordeste, 32%,
considerando-se não só o São Francisco, mas outros cursos d'água. Em
termos de São Francisco, restaria para ser aproveitado, em grandes
números, o trecho entre Sobradinho e Itaparica, que propiciaria uma
geração de energia de 940 megawatts médios, o que equivale a uma outra
Itaparica. Então, ainda é possível utilizar esse trecho e fazer aproveita-
mentos que podem ser em diversos locais; existem diversas alternativas,
em estudo, do porte de Itaparica. No entanto, tendo em vista a questão
ambiental na experiência com Itaparica, o setor elétrico e a CHESF
decidiram que estes aproveitamentos deveriam ser postergados para
serem reestudados após a operação da usina e conclusão da questão do
reassentamento da população deslocada de Itaparica. Nós consideramos
que esse aproveitamento foi um marco, inclusive em termos de Brasil.
Quer dizer, qualquer decisão de aproveitamento do trecho Sobradinho-
Itaparica terá que ser tomada, mensurando-se cuidadosamente o suces-
so ou não do reassentamento de Itaparica, Existe Paratinga, que fica
acima de Sobradinho e é um aproveitamento pequeno, de 180 megawatts
médio, bem como Pão de Açúcar, que fica abaixo de Xingó e que tem duas
finalidades: a primeira é exatamente rearrumar o rio, pois, na segunda
etapa, Xingó gerará 5.000 MW, que, se usada nessa potência todas as
tardes, provocaria uma cheia vespertina de 5.000 m 3/s. Então, a segunda
etapa de Xingó só poderá ser feita se houver um reservatório pequeno a
jusante, para que toda vez que a água liberada ultrapassar 2.000m 3, o
excesso possa ser retido em Pão de Açúcar para soltá-lo ao longo do dia.
Então, é um aproveitamento que está vinculado à segunda etapa de Xingo.

Um outro ponto a abordar seria a questão da irrigação. O São
Francisco é um rio importante e sua bacia tem cerca de 3.000.000 ha
irrigáveis. Então, com esse grande potencial, vamos ter de conviver com
a retirada da água do rio, paulatina e progressivamente, para a produção
de alimentos. A CHESF está consciente de que, entre gerar energia
elétrica e produzir alimentos, a prioridade evidentemente será a segunda
opção. Precisamos, no entanto, ter cuidado para que, sempre que se
decidir por fazer grandes projetos de irrigação, se considerarem os efeitos	21



com relação à geração de energia elétrica para a região. Apenas para efeito
ilustrativo vamos lembrar que a meta inicial do PROINE para o São
Francisco seria uma área irrigada de 500.000 ha. Para tanto, necessitarí-
amos 121 m 3/s, de água, o que significa uma perda de 316 MW/ano de
energia, que devem ser acrescidos de mais 280 Mw/ano correspondente
ao consumo das bombas resultando em um gasto total equivalente a 70%
da capacidade de uma usina tipo Itaparica. Como o setor elétrico é um
setor que trabalha com prazos longos e o setor agrícola com prazos
menores, é evidentemente menor o tempo decorrido entre a decisão de
fazer um projeto de irrigação e sua efetiva implantação. A mensagem que
queremos transmitir é que devemos estar atentos para que, no devido
tempo, sejam implementadas as obras de geração necessárias para
substituir as perdas de energia nas usinas já implantadas no rio São
Francisco e que significaram um investimento, até hoje, de
US$10.000.000.000,00. Assim, devem ser implementadas estratégias de
geração por meio do uso da biomassa, de transporte de energia gerada
em outras bacias, eventualmente as do Norte, de fazer geração eólica e
outras. São açôes que devem ser tomadas num médio prazo para que, a
longo prazo, não tenhamos falta de energia elétrica. Mas, quanto à
prioridade do uso da agua para produção de alimentos, é evidente que nos
temos que trata-ia com esse enfoque.

Em termos da CIPE, são estas as conclusões e as sugestões que
nós daríamos: que neste fórum, que é local importante, possamos
promover esse planejamento integrado, relacionando com o problema da
irrigação e da pesca, que o palestrista António Rodrigues colocou com
muita clareza; que haja apoio para um fórum de negociação, porque a CIPE
pode, realmente, incentivar a busca do fortalecimento dos órgãos
ambientais e uma maior interação entre os órgãos e os agentes que atuam
na Bacia. Esse movimento, que o Theodomiro vem tentando fazer, agora
tem maiores chances, pois existe uma açào efetiva por parte do
Congresso Nacional para a aprovação do Sistema Nacional de Recursos
Hidricos, que é objeto de um projeto de lei que está tramitando no
Congresso. Isso aí seria, a principio, o que teríamos a dizer.

Para encerrar, acrescentamos duas informações complementa-
res, após ouvirmos os palestrantes que nos antecederam. Nossa palestra
procurou dar a dimensão do que significa e o que significou para a região
a atuação da CHESF. E é evidente que as partes negativas de um
aproveitamento podem ser mais ou menos ressaltadas. Na época da
construção de Sobradinho, algumas ações foram tomadas. Em termos de
baixo vale, chegou-se ate a um projeto de US$50.000.000,00 que visava
a minorar os efeitos da falta de enchentes, aquele vai-e-vem da água,
como o António Rodrigues falou. Em Itaparica, o projeto implantado
realmente sofreu por falta de recursos. A CHESF, como o Sr. Fulgéncio
falou, e altamente atingida pela falta de recursos. Hoje, as tarifas do setor
eletrico são insuficientes para cobrir os custos da energia. Então, o setor
elétrico esta sem dinheiro para fazer tudo o que deveria ser feito, O projeto
de reassentamento de Itaparica, na sua concepção, previa a produção de
US$60.000.000,00 em alimentos, para uma produção renunciada de cerca
de US$15.000.000,00. Então, se as coisas fossem realmente feitas
conforme planejado, teríamos a possibilidade de uma oferta de produtos
em torno de US$60.000.000,00. Neste ano a CHESF tem um orçamento
para ltaparica de cerca de US$130.000.000,00. A maior parte desses
recursos está sendo financiada pelo Banco Mundial. Até janeiro deverá
estar concluído o sistema de irrigação para aproximadamente 1.800
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grande preocupação da OH ESF, que é idêntica à preocupação do palestrante
Sr. Fulgéncio, é a alocação de recursos para investimento em 1993.  Esses
recursos estão hoje em apreciação no Congresso Nacional. A proposta da
União - do Departamento do Orçamento da União - foi de
US$1 .500.000.000,00 para todo o setor da Eletrobrás. Desse valor
US$900.000.000,00 são da CHESF, para fazer, basicamente, Itaparica e
Xingó. Serão necessários para Itaparica, no ano que vem,
US$133.000.000,00, dos quais apenas US$23.000.000,00 estão assegu-
rados pelo Banco Mundial. Então, nós precisamos ainda de cerca de
US$110.000.000,00 que deverão ser alocados, sendo parte tirada de
recursos do próprio setor elétrico, proveniente da venda da energia
elétrica, e parte, do orçamento fiscal. Para isso nós precisamos realmente
do apoio dos senhores parlamentares.

2.4. Situação atual da pesca no Baixo São Francisco, Sr. Antônio
Gomes dos Santos, Presidente da Federação dos Pescado-
res de Alagoas

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas;
Exmos. Senhores Deputados à Assembléia Legislativa de Alagoas;
Exmos. Srs. Deputados e Presidentes de Assembléias de outros Estados
da região do Baixo São Francisco; prezados ouvintes:

Antes de as barragens serem construidas no rio São Francisco, o
nosso rio, principalmente o Baixo São Francisco, era considerado um pai
forte, robusto, que alimentava toda a comunidade ribeirinha e demais
visitantes que fossem para as nossas cidades. O rio, com a chegada das
águas barrentas no mês de outubro, produzia peixes e camarões em
grande quantidade. Apareciam, então, as aves e outros animais. O rio
possuía grandes quantidades de ilhas, que eram fertilizadas com essas
águas barrentas. Os camarões, como fonte alimentar farta, favoreciam a
reprodução dos peixes, também muito facilitada pela grande quantidade
de lagoas marginais. Essas lagoas eram cercadas de matas, de onde
vinha a força para as comunidades, cujo sustento era garantido pela
indústria têxtil, pela fabricação de alimento e por diversas fábricas de
beneficiamento de arroz. Depois do surgimento das barragens, o rio
passou a ser um "pai doente". Doente porque faltaram as enchentes
costumeiras do mês de outubro. Hoje não sabemos quando elas chegam,
e quando chegam, vêm com as águas claras, porque as barrentas ficam
presas nas barragens. Essas águas são, para nós, inúteis como um
deserto, pois, em vez de grandes quantidades de camarões, formam-se
grandes avalanches de areia, as quais provocam o assoreamento dos rios
e canais. Daí, como os Srs. Deputados estão vendo, a explicação do
prejuízo. Tudo isso, porque não se fez um estudo, não olharam para o
Baixo São Francisco. Certamente só se olhou para o Alto, e nós, do Baixo
São Francisco, conhecemos vida de miséria e fome. É o que resta no
Baixo São Francisco. Eu não poderia dizer outra coisa, porque sou
pescador, tenho 60 anos e caminho para 61, no dia 12 de dezembro. São
38 anos de pesca, de documento passado, sem contar os anos que
pesquei com meu pai. E o prejuízo, posso dizer, é pelo seguinte fato: as
águas barrentas são o sangue do rio, que, com a força das enchentes,
entrava nas várzeas que foram fechadas pela CODEVASF. Ali estavam os
viveiros onde os peixes, os animais e as aves se alimentavam. Com a
chegada das águas, o rio entrava nas várzeas. Era a época de fecundação
dos peixes, dos camarões, das aves. As águas se alteravam e, daí, o rio
começava a movimentar-se dentro das várzeas. Todas as formigas,	23



todos os insetos tinham que se movimentar, e, aí os peixes que já
estavam dentro das várzeas, começavam a comer todo aquele tipo de
inseto, fazendo a maior limpeza. Quando os pescadores e os trabalhado-
res rurais iam plantar, não precisavam mais ocupar-se com agrotoxicos
para matar os insetos, para matar os ratos, porque, quem se encarregava
de fazer essa limpeza eram os proprios peixes, eram os próprios animais.
O jacaré e a piranha comiam o rato, a marreca e a piaba comiam o grilo
e a formiga. Era uma grande movimentação. Os peixes engordavam e nos
pescadores os pegavamos. Alí, nas varzeas, eles se reproduziam e,
depois, voltavam para o rio. As várzeas ficavam carregadas de água
barrenta, de lama, onde íamos plantar o arroz. Era um arroz fabuloso. Não
produzíamos tanto como hoje, com a CODEVASF e seus agrotoxicos,
porem, naquela época, todos os passarinhos comiam, todos os animais
comiam, e o homem comia também. Hoje é o contrário: se os passari-
nhos comerem, morrem, por causa dos agrotoxicos. E alguma coisa
parecida com a criação do bebé de proveta. Antigamente, o peixe era
criado pela natureza, segundo suas leis. Hoje é o contrario: eles são
criados por força química. A várzea não precisava disso!

Para nos, foi um grande prejuízo, como acabei de mostrar a vocês,
porque faltaram ate os passarinhos, as aves, que alimentavam a gente.
No que se refere ao desmatamento, a situação é terrível. Por qué? O baixo
São Francisco tinha diversas fazendas, e, nelas, milhares de trabalhado-
res rurais trabalhavam como arrendatarios, Eles plantavam 10, 12 tarefas
de terras, talvez até mais, com milho, feijão, algodão, mandioca e outros
géneros alimentícios Com a chegada da pecuária, acharam de entregar
dinheiro aos grandes latifundiarios, e, imediatamente, os trabalhadores
desapareceram As matas foram derrubadas para plantação de palmas e
capim, resultando para nos em prejuízo, pois os homens do campo
começaram avir morar aqui na Capital ou em cidades como Penedo Hoje,
já não ficam mais em Penedo, que era uma cidade historica, como todos
sabem, e agora está deixando de ser historica, porque a sua "historia"
está se acabando.

Não existem mais as industrias de tecidos e de oleo. As casas de
farinha também desapareceram e as fábricas de beneficiamento de arroz
não existem mais no rio São Francisco. principalmente em Penedo. A
cidade não tem mais condições de receber os pobres que trabalhavam
nessas terras, que ficaram abandonadas.

Assim, esse povo esta caminhando para a Capital, deixando o
interior sem mão-de-obra. Penar, penar por quê? A caneta do pescador,
todo mundo sabe que e o remo, que e o pano, que é a vela; a caneta do
agricultor, todo mundo sabe que e a enxada, a foice e o machado No
momento em que ele vem para a Capital pode se tornar, às vezes, um
marginal, porque a fome não é brincadeira Não existe doença maior do
que a fome. Quando nos estávamos na luta contra a cobra, eu dizia. o
cólera não é tão perigoso; o mais perigoso é a fome, porque e por causa
dela que vem a doença. O camarada não enche o estômago e o resultado
é colar o estómago. Dai, vem a diarréia e o terrível colera. Os Deputados
de Alagoas sabem muito bem, porque fui obrigado a convocar companhei-
ros Deputados para ajudar a salvar os pescadores naquela crise Fizemos
um jantar, a fim de que todos conhecessem que o peixe não e a causa do
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para salvar a situação, principalmente a dos mais necessitados. Então,
de que estamos precisando? Estamos precisando de que haja mais
produção de peixe, que haja mais produção de arroz, que haja mais
produção de gêneros alimentícios, daquilo que é o alimento principal dos
pobres. Hoje, nós estamos perdendo, - e nos queremos dizer com
sinceridade - por causa das barragens. Não que as barragens viessem
trazer para nós tanto prejuízo. Nós reconheçemos, porque sei o que é ser
iluminado por luz de candeeiro. Sabemos muito bem o que era a falta de
energia para as grandes industrias, mas era preciso estudar melhor o rio,
para não prejudicara gente. Por isso, nós, pescadores, estamos sofrendo
bastante. Outros desaparecimentos encarecem as mercadorias e os
géneros alimentícios para o pescador. Encarecem demasiadamente os
materiais de pesca para o pescador. O desmatamento tornou-se para nos
um grande prejuízo, porque não podemos refazer nossos barcos para
pescar. Há uma passagem bíblica que narra um episodio em que, estando
os apóstolos a navegar, Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e
achou que iria também caminhar por cima das águas como Ele. Quando
saiu e tentou os primeiros passos, viu que estava se afundando. Nós
pescadores fazemos a seguinte consideração: como poderemos lançar
uma rede no alto mar, se não temos um barco? Nós cremos que a historia
foi essa. Achamos que ninguém pode pescar sem barco. Com o
desmatamento, desapareceram as nossas madeiras. Não existem mais
o pau de 'angada, o cedro e o amarelo. Somos, então, obrigados a comprar
madeira importada, que vem do Paraná. Com a proibição do IBAMA, se
tornou mais difícil ainda a situação dos pescadores. Imaginem um
pescador administrando um órgão de classe em defesa da categoria,
diante de tantas questões. Além desses, há outros aspectos que deve-
mos ressaltar. Com a chegada das águas barrentas, os pescadores
começam a plantar. Segundo uma pesquisa que fizemos em Sobradinho,
os pescadores plantam suas roças e, no momento em que chega a
enchente, as águas vão alagando as plantações. Daí, os peixes começam
a acompanhar as águas, para comer o que encontram nos pastos
inundados e acabam morrendo envenenado. Temos certeza de que os
senhores Deputados já devem ter constatado esse fato, que não é mais
uma historia, é uma verdade. No Baixo São Francisco ainda temos
problemas na época do "defeso". Nós, pescadores, exigimos das
autoridades competentes do IBAMA que fosse feito o "defeso" para não
se pescar o peixe pequeno, porque nos sabemos que, assim como é
proibido matar uma criança, também é proibido matar o peixe pequeno,
que é a criança do rio, é quem povoa o rio, é quem vai sustentar as nossas
crianças e os seus pais. Por isso é necessário que o peixe cresça, para
poder aumentar o alimento e a produção. Mas nós exigimos, e isso deve
ser feito com certo controle. Por que? Porque os pescadores, são os mais
prejudicados. No momento em que vem o "defeso", os pescadores
param de pescar, o peixe se reproduz. Isso, se chegar água barrenta,
porque, não havendo água barrenta, a produção é muito pequena. Com  a
falta das águas barrentas das enchentes, como povoar o rio? Nós não
temos certeza, só gostamos de dizer a verdade! Não sabemos quem,
mas sabemos que quiseram povoar o rio, e colocaram peixes que não são
nativos do São Francisco, como por exemplo, o tucunaré e outras
espécies, que são perigosos, vorazes e devoram toda qualidade de peixe.
Ficou mais um prejuízo para nós: além das enchentes fracassarem, o
tucanaré é um peixe perigoso. Isso também ocorreu nas nossas matas.
Se prestarmos atenção, veremos que a nossa abelha uruçu foi liquidada
pela que veio do sul, chamada "europa". Atualmente, é difícil encontrar	25



a abelha uruçú e a europa. Aquela está praticamente extinta. Assim
tambem é com o peixe. Nós, pescadores, estamos sentindo que o
tucunaré foi um desastre para os nossos rios. Ele come até a propria
quilha. Os nossos peixes, como o pacu, o chira, o surubim e o mandi
reproduzem-se em grande quantidade, e esta ai a prova. Este ano houve
um 'desastre. Para haver uma enchente no rio São Francisco é preciso
que haja um desastre láem Sobradinho. Aconteceu urna grande enchente,
e, como resultado, as aguas chegaram fortes aqui no baixo São Francisco
e os peixes se reproduziram; reproduziram-se de urna maneira encanta-
dora - nós podemos dizer assim - porque desde que nascemos nunca
vimos tanto surubim como nasceu este ano. Parece-nos que foi de
propósito mesmo. Nós nunca vimos tanto pacu neste ano, no rio. Tinha
tanto mandi, que, se as lagoas tivessem sido fechadas para plantar arroz,
ou tiravam os mandis ou não se plantava o arroz, porque as mulheres não
podiam colocar o dedo na água. Agora, o que acontece e que estão
morrendo assustadoramente. Desde que começou a vazante do rio, morre
surubim, morre mandi, morre toda qualidade de peixe, todos pequenos,
ainda filhotes. E não foi tomada nenhuma providência para se evitar isso.
O repovoamento não era necessario, já estava ai, pela propria natureza.
Ficou provado aquilo que, em diversos discursos, temos dito para as
autoridades: o repovoamento do rio não se faz de outra forma senão
deixando-se que as aguas barrentas freqüentem mais o São Francisco,
que fortifiquem mais esse "pai", que sabe criar e que tem ainda
condições de criar. São duas safras; urna de peixe e uma de arroz. Se
acontecerem três enxurradas, serão três safras. Poderá ate se perder a
safra de arroz, mas, se isso acontecer, não vai haver prejuizo, porque uma
tonelada de peixe, talvez, hoje, seja muito mais cara do que uma tonelada
de arroz.

São essas as nossas reclamações. Alguem podera perguntar: há
alternativa?

Deixaremos que os Srs. Deputados façam as perguntas e respon-
deremos, de acordo com aquilo que nos, pescadores, ia estudamos,

O Sr. Presidente (Romeu Queiroz) - A presidência informa ao
orador, aos Srs. Deputados e ao Plenário em geral que teremos a fase de
debate às 1 8h3Ornin.
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3. DEBATES

Dr. José Theodomiro de Araújo - Senhores Deputados, demais
autoridades. A nossa presença aqui, neste instante, é para tecer algumas
considerações sobre as palestras anteriores. Inicialmente, gostaríamos
de fazer uma ressalva quanto à questão da disposição da CHESF de
considerar prioritária a destinação das águas do São Francisco para
produção de alimentos, em vez de seu uso para aproveitamento energético.

Em primeiro lugar, devemos informar que o cálculo feito para irrigar
500.000 ha está otimizado ao extremo, porque o consumo ideal para
irrigação de um hectare é considerado como 1 lis. Todavia, como há uma
restituição de 30 a 40% não absorvidos e que retornam ao caudal, este
cálculo passa a ser de 0,6 a 0,7 l/s, o que daria 350m 31s para irrigar os
500.000 ha pretendidos, no exemplo do Dr. Alcanforado. Isso aumenta
muito o volume de água necessário à irrigação.

A nossa preocupação, na Bahia, já que, como técnico, resido na
Bahia, embora me considere um homem do São Francisco, é que o grande
potencial agrícola do rio está justamente em sua planície. Ali estão
concentrados os maiores estoques de terra própria para a irrigação. Hoje,
seu potencial estimado é de 8.000.000 de ha, valor obtido pelo acréscimo
dos solos dos cerrados àqueles 3 (três) milhões calculados pela SUVALE.
Para irrigar 8.000.000 de ha, considerados os parâmetros acima, teríamos
de gastar 5.660 m 3/s, quando a vazão média do rio é de 2.800 m 3/s. Como
agravante, temos a considerar que o cálculo não pode ser com base na
vazão média, porque a necessidade de irrigação se dá exatamente nas
épocas de escassez de chuva, quando o São Francisco está vazando e
com seu fluxo reduzido. A partir do mês de julho, quando não há chuvas,
é que temos a maior necessidade de irrigação, pois o balanço hídrico
torna-se extremamente deficitário. No total, são, em média, 244 dias que
o São Francisco passa com as suas vazões abaixo dos 2.800 m 3/s. A
média é de 2.800 m3/s, em função da amplitude das cheias.

Já se mencionou aqui, em outras oportunidades, que o abasteci-
mento hídrico concentra-se no terço superior do curso do rio. As cheias
são concentradas, principalmente, em quatro meses, atingindo facilmen-
te vazões de 12.000 m3/s; mas, findo o período umido em maio, ela cai
para 1.200 ou 1.800 m3/ S, de sorte que é preciso considerar essas
nuanças. E um dos pontos básicos para que o São Francisco ofereça
condições de uso múltiplo, sem interferência de um setor sobre o outro,
e com a permanência das condições de geração da energia da CHESF.

É evidente que a irrigação precisa da energia e, principalmente no
caso do São Francisco, ela hoje é muito estratégica, porque são nove
Estados da Federação pendurados no Sistema CHESF. Por isso defende-
mos, cada vez mais, a utilização das menores quedas que existirem,
inclusive o programa de pequenas centrais hidrelétricas precisa ser levado
a efeito.

Também é preciso encarar com muito vigor o programa de
conservação de energia; nós temos condições de reduzir grandernente o
consumo de energia, e, logicamente, reduzira necessidade de implementar
a geração hidrelétrica. Observem que, hoje, a própria arquitetura nacional,
esbanjadora de beleza, é altamente consumidora de energia. Nos entra-
mos em qualquer prédio público, inclusive nos prédios das distribuidoras
de energia, e temos que acender as lâmpadas ao meio-dia, consumindo
energia desnecessária; ligamos o ar condicionado, porque o pé direito é
mais baixo, para aproveitarmos ao máximo o espaço, e nos esquecemos	27



que assim aquecemos o ambiente. Estamos no pais da luz, da brisa, da
ventilação, das condições tropicais, como é o Brasil Então, o programa
de conservação de energia e fundamental, para que a gente se prepare
para não exigir do sistema o que se poderia poupar com um modelo
conservacionista.

Na realidade, a nossa economia está, de certa forma, paralisada,
porque, se ela estivesse crescendo ao ritmo de 6 ou 7% ao ano, a CHESF
estaria sendo obrigada a repetir os investimentos a cada dez anos. Não
é isso, Dr. Alconforado'

O que nos defendemos é a regularização do São Francisco. Há
necessidade de se estocar água e, posteriormente, retorná-la para a calha
principal, nas épocas de escassez. Vamos elevar a vazão minima do São
Francisco, de 600 m3/s, como ocorreu em 1966, para uma vazão media de
3 ou 4 mil, possibilitando inclusive fluir a navegação, com um calado maior.

A pergunta que dirigimos ao Dr. Mayrink ea seguinte: ha um estudo
que mostra que o Paracatu é responsável por grande parte dos picos de
enchente do rio São Francisco Esse estudo e o projeto executivo do
DNOCS indicam que, se essa barragem estivesse construida, haveria
redução de 20% no pico da cheia de 1979. As águas reservadas
permitiriam irrigar 80.000 ha, além de uma geração de energia de 80 MW.
Esse trabalho não foi adiante, como disse aqui o Dr. Reinaldo, e, com o
desaparecimento do DNOCS, perdeu-se. Existe, porem, um projeto
executivo nessas condições, que sabemos que o Dr. Mayrink contesta,
porque seu reservatorio vai inundar uma grande área do Estado de Minas
Gerais. A CEMIG considera inviavel a construção dessa barragem do
Paracatu e pretende substitui-la por barramentos mais baixos, que não
causariam tanta inundação. Entretanto, gostariamos de saber do Dr.
Mayrink se essa alternativa surtiria o mesmo efeito, no controle das
cheias do rio São Francisco, que surtiria aquela grande barragem prevista
no projeto executivo do DNOCS.

Gostariamos de referendar o que disse aqui o Dr. Reinaldo Braga
"que apos a cheia de 1979, se construiram diques horrendos cercando as
cidades, que hoje se inundam pelas chuvas locais, pois ficaram presas
dentro de bacias. Necessitam de equipamentos de esgotamento que nem
sempre as Prefeituras podem manter em condições de operar no momen-
to exato. E um problema serio, que obrigou a CHESF a conter a água, para
que Juazeiro tivesse tempo de recuperar os equipamentos de bombeamento
das lagoas que estão ligadas à cidade Depois da cheia de 1979, criou-se
uma Comissão Interministerial para estudar o problema das cheias do São
Francisco, cujo relatorio indicou a necessidade de uma serie de obras.
Infelizmente, parece que não respeitam essas coisas neste Pais. Algu-
mas foram feitas, e outras estão ai a carecer de complementação.

A CIPE-São Francisco deve voltar a analisar esse relatorio e
verificar nas cidades, com as suas municipalidades, quais as obras que
deixaram de ser executadas e partir, como disse o Deputado Pedro
Alcântara, para um processo politico de convencimento de que e neces-
sário e urgente concluir essas obras de defesa das cidades do São
Francisco. Assim, fica aqui a pergunta que fizemos antes ao Dr. Mayrink,
para suscitar no Plenário o debate sobre a questão da construção de
barramentos. Há um estudo feito pelo Instituto Miguel Calmon e pela
CODEVASF, mostrando que os solos agricultáveis só podem ser aprovei-
tados, na sua totalidade, se forem construidas 16 barragens de reserva
nos afluentes - para que se possa, sincronizadamente, soltar água no
momento oportuno - otimizando-se o seu uso.
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Alcanforado, sobre a afirmativa de que uma enchente, como a de 1992,
só ocorre a cada 120 anos.

E bom que voltemos a estudar a questão, porque a natureza se
modificou no Vale São Francisco! Por exemplo, o rio Corrente era um rio de
vazão quase uniforme. Entretanto, nos últimos dois anos, entrou arrasado-
ramente na cidade de Santa Maria, sendo que em um deles destruiu 312
prédios do centro da cidade. Isso porque a agricultura praticada no cerrado,
nas cabeceiras dos rios Paçudão e Paçudinho está provocando essa
modificação no regime hidrologico do rio. A vazão total pouco variou, porém
tornou-se mais concentrada devido à retirada da cobertura vegetal, aumen-
tando-se o escoamento superficial. Desse modo, formam-se enchentes
cada vez maiores. E possível que as cheias de 1992 e 1979 não aconteçam
mais, de agora em diante, com intervalos de 120 anos. Pode estar ocorrendo
a redução do período de recorrência na bacia.

Finalmente, gostaríamos de enfatizar, para a CIPE, a necessidade
de se voltara estudar a barragem do rio das Velhas, e as dos rios Urucuia,
Abaeté e Jequitaí, todas elas com aproveitamento múltiplo para geração
de energia, irrigação e controle de cheias.

Eram essas as observações, Sr. Presidente. Agradecemos a
oportunidade que nos foi dada.

Muito obrigado.

Dr. José Flávio Mayrink Pereira - A indagação do Dr.
Theodomiro é uma velha discussão entre o setor elétrico, mais precisa-
mente, entre a CEMIG e o extinto DNOS.

Para que os senhores tenham idéia dessa polémica, faremos um
breve relato a respeito do projeto da barragem do Paracatu, elaborado sob
a supervisão do DNOS. O nível máximo da barragem projetada estaria na
cota 519.8 m, enquanto o nível mínimo estaria na cota 500m. Haveria,
portanto, um desnível máximo de 19,8m. E importante ressaltar que a
barragem de Paracatu, na sua cota máxima, inunda uma área de
1 .515km2 . Para que possamos mensurar o que significa essa área, ela é
maior do que a área inundada por Três Marias (1 .022 km2), Ilha Solteira
(1,256 km2) no rio Paraná, Furnas (1.448 km 2) no rio Grande, e um pouco
menos da metade da área de Sobradinho (4.196km2).

E justamente por conta dessa área inundada que o setor, mais
precisamente a Cemig, se tem colocado contra o projeto, na certeza de
que existem melhores possibilidades alternativas. Pareceu-nos inadmis-
sível projetar uma barragem para contenção de cheias inundando toda
essa área, com a agravante de a região já ter alguns projetos agrícolas
implantados. No nosso entendimento, essa retenção de enchente poderia
se dar pela construção de várias barragens, não só no proprio rio Paracatu,
como também nos demais rios tributários do Alto São Francisco. Parece
que o DNOS só levou em conta a retenção de cheias de maneira pontual,
esquecendo-se de que existe toda uma integração hidraúlica no rio e uma
multiplicidade de usos.

Além disso, a visão integrada do rio e mais complexa cio que
imaginamos. Por exemplo, a exposição anterior, do Sr. António Rodrigues,
feznos refletir um pouco sobre o problema das enchentes. Há pontos de
vista conflitantes. Ao regularizarmos gradativamente o São Francisco
poderemos estar gerando problemas colaterais.

O Sr. Antônio está coberto de razão quando disse que o São
Francisco, ao desenvolver todo esse conjunto de barragens, controlou
suas vazões, diminuiu a freqüência das enchentes e dificultou a entrada
de água nas lagoas marginais.	 29



O rio, deixando de jogar água nas lagoas marginais, acaba empo-
brecendo a fauna ictiologica, pois são as lagoas marginais os locais
apropriados para a desova dos peixes e alevinagem.

O projeto teria que ser bem pensado. Do ponto de vista do setor
elétrico, a nossa objeção à barragem de Paracatu está relacionada com
a área inundada e a maneira como foi concebida. Enchente tem o seu lado
ruim, mas também tem o seu lado bom.

No nível da sociedade, o equacionamento cio problema passa por
uma visão integrada dos seus multiplos usos. Geração de energia tem a
sua importância, mas infelizmente a população não se alimenta de
elétrons. E preciso gerar alimentos, e, nesse ponto, os usos das fontes
são conflitantes. Esses conflitos têm que ser resolvidos e bem resolvidos.

O Nordeste, por exemplo, vai passar por dificuldades em relação
à energia hidreletrica, pois quase todo o seu potencial hidreletrico ja foi
construído. Se houver uma retomada da economia, provavelmente havera
dificuldades no atendimento a sua necessidade de energia eletrica. Mas
o Nordeste tem outros problemas, como a falta de alimentos, a seca e a
fome. A dificuldade é conciliar todas essas necessidades.

Nós achamos que essa comissão, a CIPE, tem como primeira
tarefa, buscar vontade poltica para a adequação harmoniosa dessas
necessidades.

Dr. José Theodomiro - Dr. Flávio Mayrink, como órgão de
assessoramento da CIPE, o CEEIVASF não pode deixar passar a oportu-
nidade de acrescentar algumas outras informações tecnicas Na realida-
de, os Deputados Pedro Alcântara e Diniz Cavalcante falaram sobre a
necessidade de gerenciamento da bacia. Quando o senhor expõe, mostra
a visão do setor elétrico. Na realidade, não houve a preocupação de reunir
as areas de irrigação, de navegação e outras para discutir e analisar juntos
a adequação dos projetos. Existem outros beneficios que podem compen-
sar, do ponto de vista da sociedade, acréscimos de custos devido aos
multiplos usos alem da geração de energia elétrica. Talvez o próprio
sistema elétrico possa diluir esse custo por meio da ELETRO BRAS.

Quanto ao problema da fauna, concordo perfeitamente com o
senhor e sei que, no Alto São Francisco, muitas lagoas marginais
cadastradas foram destruidas, restando pouco desses berçários para
produzir os alevinos que enriquecem o São Francisco E preciso analisar
o rio de forma integrada. O que o Sr. Antônio falou é realmente um caso
irreversivel. O rio esta recebendo agua filtrada pelos barramentos, e não
vamos mais ter água barrenta - "agua gorda" - como se diz, nas várzeas
do São Francisco Isso ja não tem mais retorno. Com o rio regularizado,
a solução é produzir artificialmente os alevinos. Em Minas Gerais, por
exemplo, o barramento da calha principal não impede tanto, porque
existem afluentes permanentes, e os peixes sobem e desovam em suas
cabeceiras. EmTrés Marias a produção nãocai tanto como em Sobradinho,
pois os afluentes de montante permitem manter parte da cadeia produtiva.
No nosso caso, os barramentos são mais prejudiciais, porque não temos
afluentes permanentes. Os peixes não têm essa oportunidade, resta-lhes
apenas a calha principal do rio para nadar, subir as corredeiras e desovar
nas lagoas marginais.
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às terras a serem inundadas e aos benefícios dos outros usos, tais como
a irrigação e a navegação. A redução de 20% dos picos das cheias no
Médio São Francisco, a ser proporcionada pelo barramento do Paracatu,
eliminaria o risco de vermos quase galgado o dique de Bom Jesus da
Lapa, com vazões da ordem de 1 6 .000ffl3/s ,  que seriam amortecidas para
13.000m3s. Ademais, poderíamos construir muitas outras barragens.

Acho que devemos voltar a estudar a proposta de partição de
quedas da CEMIG, sentando todos, dirigentes e representantes dos
usuários do São Francisco, para uma ação coordenada. Hoje, não há lugar
para um planejamento caolho, seja na visão do setor elétrico, da irrigação
ou da navegação. Tem que ser uma visão de uso múltiplo, e isso pode ser
compensador.

Eu agradeço. Nós vamos brigar muito ainda por causa disso.

Dr. Flávio Mayrink - Queremos deixar claro para o Dr. Theodomiro
que o setor elétrico, hoje amadurecido como está, não faz nenhuma
objeção ao diálogo. O que nós dissemos é que o setor elétrico procura
planejar toda a cascata, e o DNOS, pelo que nos pareceu, fez um projeto
pontual. Por isso, criou, nós diríamos, essas aberrações. Agora, a
necessidade de nos assentarmos juntos para resolver, de maneira
integrada, os múltiplos usos dessas barragens é imperiosa! Não existe
maneira de se planejar o São Francisco se não houver essa interação entre
os vários usuários de sua água. O Sr. está coberto de razão.

Deputado Geraldo Coelho - Sr. Presidente, Senhores Deputa-
dos, Como foi dito pelo Fulgéncio, a situação nas 47 agrovilas onde estão
os desabrigados por Itaparica, que conhecemos muito de perto, realmen-
te, é de desespero. Inegavelmente, tudo aquilo que aqui foi exposto é
verdade, porém não queremos, em instante algum, criticar a CHESF,
vítima, na verdade, do Governo Federal, que atrasa continuamente as
verbas. O pensamento da CHESF, aqui exposto pelo Dr. Alconforado, foi
no sentido de enfatizar o social, o que nunca se fez neste Pais. Nós
tivemos o exemplo de Sobradinho. Foi um exemplo triste, no que se refere
à tentativa de se acomodar a situação dos desalojados de Sobradinho, até
que se pudesse chegar a uma situação que atendesse aos interesses
sociais dos ribeirinhos do São Francisco. ACHESF, com muita competén-
cia, idealizou a geração de alimentos e buscou dar uma vida digna para
aqueles que foram desalojados.

O que nós temos que fazer, hoje, é um grande esforço neste
Plenário, no sentido de que não venham a faltar os recursos para a
conclusão de Itaparica.

Foi um alerta muito importante que ouvimos aqui do Sr. Fulgêncio,
Outro aspecto: os jornais de hoje já começam a dizer que o Ministro,

o novo Presidente da Eletrobrás, Elizeu Rezende, considera que terminar
Xingó em 1993 ou 1994 seria a mesma coisa. O Dr. Alconforado acabou de
declarar que isso, em verdade, é altamente prejudicial ao Nordeste. Podere-
mos ver os projetos que estão em execução por meio dos empresários e das
entidades de Governo sofrerem solução de continuidade, com prejuízos
enormes para aqueles que confiaram e acreditaram no Governo. É muito
importante para a economia nordestina que os prazos sejam realmente
cumpridos e que os recursos não venham a faltar.	 31



Isso seria mais uma advertência que fazemos aqui.
Outro aspecto já levantado hoje pelo Dr. Alconforado: havia sempre

a disputa entre a geração de energia e a produção de alimentos. Mas,
agora, pelo que ele falou, a CHESF reconhece que a prioridade é produzir
alimentos, e não, gerar energia. Primeiro vamos cuidar da fome. De que
nos adiantará termos energia, se daqui a pouco, estaremos fazendo
apenas caixões para defunto? Temos que solucionar o problema angus-
tiante da fome!

São esses os aspectos que queríamos trazer aqui em considera-
ção, para que a CIPE fique atenta na busca das melhores soluções para
a Bacia do São Francisco.

Queremos louvar, ainda, os esclarecimentos aqui prestados sobre
os problemas que representam as construções das barragens para
controle das cheias. Eles deveriam ser mais bem divulgados, pois a
população nem sempre entende e acha que, sem as barragens, teria sido
melhor. Na verdade, as catástrofes teriam sido imensas, como a
enchente de 1992, fenômeno que só acontece a cada 120 anos. Teria sido
um arraso para a Bacia do São Francisco, e, graças a Sobradinho, o
controle foi excepcional. Nada houve de maior gravidade, considerando-
se a intensidade do fenómeno. Tivemos inundações na região toda, mas,
nunca, na dimensão em que poderiam ter acontecido.

Vamos nos eximir de comentar a palestra do pescador, porque,
realmente, conhecemos pouco os problemas do Baixo São Francisco,
mas, como está programada a ida, amanhã, a Penedo, talvez, lá, de perto,
possamos conhecê-los melhor. Será muito oportuno que em Maceió
possamos estender essa viagem a Penedo para, assim, conhecermos
melhor a problemática do São Francisco.

Mas queremos deixar aqui a proposta de que o próximo encontro
se realize na região do Médio São Francisco, Petrolina ou Juazeiro. Ali
acontece um exemplo do que é possível ser feito em termos de semi-
árido. E uma região que está explodindo em razão da irrigação e com uma
potencialidade extraordinária.

Vamos dar aqui apenas um dado, ocupando um pouco mais o
tempo dos Srs. Deputados, para dizer que, dominado o problema da
mosca da fruta, nossos produtos começam a penetrar no mercado dos
Estados Unidos. Informações recebidas durante conversas informais
com um produtor que vendia na Europa e se preparava para o mercado
americano, dão conta de que, ao contactar quatro empresários, parou logo
no primeiro, que lhe fez uma encomenda de 700 mil caixas de mangas,
sendo que ele so produzia 600 mil caixas. A região toda produz 2.500.000
caixas e isso é muito pouco para atender aos novos mercados que vão
sendo abertos para o São Francisco, E so para dar uma dimensão exata
do que poderá acontecer com o São Francisco, em termos da opção pelas
frutas: o México, cuja colheita acontece em período diferente do nosso,
tem 1 20.000ha para produção de manga, abastecendo, nesse período, os
mercados americano e europeu. Nossas áreas de produção alcançam
apenas 3.500ha. Então, temos um potencial imenso para produção e
comercialização de frutas, o que nos dá a certeza de que a irrigação é a
direção certa. Com menos conflitos com a geração de energia, podere-
mos transformar o vale do São Francisco numa verdadeira Califórnia,
como sempre sonhamos em nossa região.

Fica aqui formulado o convite para que a próxima reunião seja na
região de Petrolina e Juazeiro. São essas as ponderações que queríamos
trazer a esse plenário e queremos parabenizar mais uma vez o Sr.
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nenhuma, permitir que o homem do sertão, seja tão menosprezado e
temos de respeitar sua filosofia de vida. Muito obrigado.

Sr. José Antônio dos Santos - Inicialmente, queríamos
agradecer ao Deputado Romeu Queiroz por ter-se lembrado dos pescado-
res, convidando-nos para essa palestra.

Gostaríamos de fazer uma pergunta ao Deputado - do qual esqueci
o nome - que disse que não iria responder a respeito da palestra dos
pescadores, porque não conhecia o Baixo São Francisco. O conhecimento
é mesmo um negócio sério. Agora, apenas a visita de amanhã, temos
certeza, não será suficiente para os Deputados conhecerem os problemas
que estão ocorrendo no rio São Francisco. Seria importante visitar área por
área, para poder conhecer as dificuldades que estão passando, não so os
pescadores, mas toda a comunidade do Baixo São Francisco. E esses
problemas são sérios.

Também queríamos fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Carvalho
Guimarães e ao Dr. Marcos Jose Lopes. Estamos com 13 anos de
Sobradinho! Gostaríamos de saber, então, daqui a mais 13 anos, onde os
engenheiros vão colocar os aterros que vão ser causados com o
assoreamento do rio dentro de Sobradinho? Faço esta pergunta, porque
estamos perdendo o maior viveiro de peixes do mundo, que é considerado
o trecho de Xingó a Paulo Afonso. E ali que temos a maior profundidade,
da ordem de 150m. E tudo esconderijo de peixe. Então, quando o rio vaza,
os peixes sobem e vão se esconder lá nesse reservatório, que é Xingó,
hoje com mais uma barragem. Daqui a mais uns 13 ou 14 anos também
estaremos aterrando esses viveiros. Assim, qual será a saída para os
pescadores do Baixo São Francisco, futuramente? Não dizemos por nós,
não interessa mais a nossa existência e sim, a dos nossos netos. Eles
poderiam ter o mesmo prazer que tivemos de gozar as belezas e saborear
o famoso surubim do rio São Francisco, que quase não existe mais. Por
um milagre, estamos tendo esse peixe, este ano. Se não houver cuidado,
ele vai desaparecer do mesmo jeito, porque, se houver barramento, a água
barrenta do rio São Francisco vai destruí-lo.

Ouvimos a palestra do nobre engenheiro, que acabou de dizer que
não existem condições de fazer escada para peixes. Nós perguntamos:
há ou não condições de fazer escada, a fim de que o Baixo São Francisco
continue recebendo as águas barrentas? Segundo a explicação do
engenheiro que participou da reunião com os pescadores, lá, em Pão de
Açúcar, havia a possibilidade. Porém, como era muito alta a despesa, não
se fazia. Novamente, fica a pergunta: como a despesa para se fazer uma
escada é muito alta e, para se fazer uma barragem que causa imensos
prejuízos aos pescadores e aos moradores da região não é?

Acreditamos que não há dinheiro que pague a recuperação da
natureza, fazendo com que o rio São Francisco, o Baixo São Francisco,
volte a ter a regalia de ter as suas águas barrentas.

Gostaríamos de fazer outra pergunta sobre as condições de se
fazer chegar água barrenta, e se é porque a CHESF não quer, que essa
água não chegue.

A outra questão que os pescadores pediram que se colocasse aqui
para os Deputados refere-se ao desmatamento. Nós, pescadores, leva-
mos a sério essa questão porque não temos mais as madeiras para
fabricação dos nossos barcos. Em alguns lugares, existem refloresta-
mentos, mas é com eucalipto. Os pescadores não estão satisfeitos com
isso. Gostaríamos que fosse feito o reflorestamento com árvores nativas
como o cedro, o amarelo, a arapiraca, a folha larga, que, de fato, dão



madeiras que servem para as nossas embarcacões. O eucalipto e perigoso.
E uma reivindicação, também, dos pescadores, que não sejam implantadas
novas industrias quimicas na beira do rio São Francisco, porque toda a nossa
luta é para acabar com a poluição. A bem do rio São Francisco, que nos
consideramos um pai, não só dos pescadores, dos Deputados que são da
margem do rio São Francisco, mas, de todo o Brasil, porque se trata do rio
da unidade nacional, pedimos que não sejam instaladas mais industrias nas
suas margens. E um rio que oferece vida a toda a Nação, e nos, pescadores,
estamos apresentando essas reivindicações, hoje, tendo a certeza de que
nossos pedidos serão atendidos. Os legisladores dos Estados presentes
sabem, muito bem, que a situação atual do rio esta causando graves
prejuízos, não so aos pescadores do Baixo São Francisco, mas a todos os
trabalhadores da região.

O doutor acabou de falar a respeito da energia que pode ser gerada
por outras fontes. Nos acreditamos, mas, ainda que façam barragens
como a que esta projetada - mais uma barragem -, em Pão de Açucar,
é preciso consultar bem a comunidade, como nos ia dissemos, para que
não sejam causados novos prejuízos, porque quem sempre vai sofrer
mais são os pobres, os "lascados Gostaríamos de fazer outra coloca-
ção aos senhores: depois de todos esses prejuízos, até hoje, nem a
Federação dos Pescadores, nem as Colônias tiveram nenhuma alterna-
tiva. Os peixes vão se acabando; os direitos sobre as ilhas, a gente vai
perdendo; os potentados vem tomando conta de tudo, das lagoas
marginais, e não sofrem nada. Por quê? Se a água barrenta vai desapa-
recendo, eles têm condições de abriras comportas d'água e de desfrutar
o restinho dos peixes que a gente economiza entre as varzeas. Não ha lei
para os grandes, so para os pequenos. Gostaríamos que, a partir de agora,
nossas reivindicações fossem ouvidas, a fim de que os pobres também
tenham vez, principalmente a categoria dos pescadores, que é a mais
sofrida e marginalizada de todos os tempos. Estava na hora de termos
essa grande oportunidade que tivemos hoje, neste grande encontro, para
que sejam elaboradas leis que venham favorecer nossa categoria.

Muito obrigado.

Deputado Diniz Cavalcanti - Assistimos às reuniões de Minas,
da Bahia, de Pernambuco e, agora, às que se realizam aqui, na terra dos
Marechais. No programa da CIPE, alem das preocupações com a geração
de energia e com a irrigação, nos já alertávamos para a realidade de que
poderia, ao invés de faltar terra para irrigar, faltar agua para irrigar a terra.
Como sabemos, az atividades do São Francisco são multiplas: geração
de energia, navegação, pesca e produção de alimentos, mas quero
aproveitar a oportunidade para que a CIPE faça aos Prefeitos eleitos de
toda a bacia do São Francisco e aos Vereadores um alerta sobre a poluição
do rio. Sabemos que existem mais de 400 cidades, inclusive Belo
Horizonte, jogando os seus dejetos no rio e poluindo o São Francisco. Isto
e o fator mais preocupante, porque nos podemos começar a matar o rio
devagarinho. Se poluirmos o rio, não vamos ter pesca, não vamos ter
navegação por causa do assoreamento e não vamos ter produção de
alimentos. E preciso que nos preocupemos agora com a ecologia, com a
poluição do São Francisco e façamos um documento aos Prefeitos
eleitos, que vão assumir no dia l Q de janeiro, e às Câmaras de Vereadores
de todas as cidades que hoje jogam seus esgotos no São Francisco, para
que procurem desde ja pensar no tratamento desses dejetos, para que no
futuro essas cidades não venham a poluir o São Francisco, essa dadiva
de Deus, que liga o Sul ao Norte Para o nordestino, a agua que vem de



Minas Gerais - nos temos aqui uma precipitação de 350mm, com uma
evaporação de 2.1 OOmm - é uma dádiva de Deus, e, por isso, precisamos
preservar o rio São Francisco.

E essa a nossa intervenção.
Muito obrigado.

Deputado Reinaldo Braga - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, E com muita honra que ocupamos esta tribuna para ressaltar, alguns
pontos que entendemos de interesse. Ouvimos com muita atenção as
palavras dos palestrantes e, especialmente, o representante da CHESF,
quando ao se referir ao binômio geração de energia e produção de
alimentos, disse que aquela entidade, hoje, dá prioridade à produção de
alimentos. Vemos isso com muita alegria, a exemplo do Deputado de
Pernambuco Geraldo Coelho, mas, infelizmente, tal só ocorre no discurso,
porque, na prática, o que se tem visto, realmente, é uma supremacia, é
uma preferência pela produção de energia. Sabemos que é difícil
compatibilizar esses usos; daí, aquela teoria a que ele proprio fez
referência aqui e que vem sendo defendido pelo Theodomiro: um
gerenciamento único dos órgãos e dos agentes que operam em todo o
vale. Isso evitaria a disputa entre os vários órgãos que trabalham na
mesma área, com preocupações diversas, com interesses às vezes
conflitantes. Muitas vezes, aquilo que desejamos que seja realmente a
prioridade, como a produção de alimentos, não ocorre na prática. Na
verdade, existem problemas técnicos e influências políticas impedindo
que o binómio energia/alimentos possa se aproximar mais do real, do
necessário.

Com relação aos desabrigados, de acordo com o que disse o Sr.
Fulgêncio, o reassentamento ocorrido em Sobradinho foi feito de uma
maneira não tão planejada quanto o que está sendo implantado agora, em
Itaparica Até por conta da falta de experiência e de vivência, os fatos, em
Sobradinho, desenvolveram-se sem muito critério. Tanto assim, que a
população das cidades inundadas, como Remanso e Casa Nova, preferiu
que fosse feito um estudo mais aprofundado e que as agrovilas criadas
não fossem deslocadas para muito longe do seu hábitat. Talvez, hoje, ela
já esteja até mais aclimatada, mas, no início, houve uma certa relutância.
Quando visitamos as agrovilas construídas em torno da região de Xique-
Xique, vimos na população um pouco de revolta; muitos até estavam
abandonando os lotes que lhes foram doados. Temos certeza de que a
experiência valeu. Talvez em Itaparica a coisa esteja sendo bem mais
planejada e podera melhorar com as críticas construtivas feitas com
muito propriedade pelo Sr, Fulgèncio.

Gostaríamos de ressaltar, também, o problema dos habitantes das
ilhas, que ficam desabrigados por ocasião das enchentes que ocorrem
anualmente. E são muitas as ilhas do São Francisco. A cada enchente,
os moradores são obrigados a sair das suas ilhas para procurar abrigo em
outras partes, nos morros, nos bancos de areias, nas aluviões, etc.. E um
sofrimento eterno. Sabemos que ninguém pode evitaras enchentes; essa
situação foi muito bem explicada pelo representante da CEMIG. E uma
coisa cíclica, que acontece por força da ocorrência de chuvas, mas é
evidente que nós temos de nos preocupar com isso. De fato, se não
houvesse as barragens, as enchentes seriam até piores, e suas conse-
qüências, até mais funestas para os habitantes das ilhas e dos povoados
ribeirinhos. Mas nós estamos aqui justamente para ver se, construindo
mais barragens, inclusive nos afluentes do São Francisco, as enchentes
diminuem ou se tornam mais espaçadas, para que esse pessoal não viva,



cada ano, a sofrer os efeitos das cheias Estamos aqui para planejar qualquer
coisa com relação às habitações rurais, para que a população não fique
debaixo daquelas lonas quentes, que humilham tanto o barranqueiro, em
cada enchente. E isso vem se repetindo com maior frequência do que antes
Temos certeza de que isso não ocorre só por conta das barragens.
Defendemos até que as barragens evitam os efeitos mais maléficos das
enchentes. Mas o fato e que assistimos esse drama a cada ano, sem que
possamos tomai urna atitude mais firme e mais eficaz.

Fomos Prefeito de Xicue-Xique, minha cidade, de 1977 até 1991.
Assistimos às grandes cheias de 1979 e 1980 como prefeito. Justiça se
faça ao Ministro Mano Andreasa, que tomou a iniciativa de construir
aquelas grandes obras de contenção dessas enchentes em algumas
cidades do São Francisco, a exemplo de Januãria, de Barra e de Xique-
Xique. Mas agora, nessa enchente de 1992, nos, como Deputado daquela
região, assistimos, na cidade de Barra, às obras de construção de
contenção que possibilitassem vazamentos grandiosos, de grande mon-
ta. A população ficou sobressaltada. Foram instaladas 28 moto-bombas
dentro da cidade, e o pessoal com receio de que aqueles vazamentos
pudessem crescer mais e inundar a cidade. Nos mantivemos contatos
com o Ministério de Infra-Estrutura, mostrando isso e pedindo que algum
de seus técnicos pudesse vir para ver o que estava acontecendo,
principalmente, na cidade de Barra. A contenção, na cidade de Xiclue-
Xique, foi mais bem operacionalizada, não apresentando problemas como
os da cidade de Barra. Não tivemos acolhida Fizemos varias ligações
telefónicas para o Ministerio da Infra-Estrutura; conversamos com pesso-
as importantes do Ministerio Elas conheciam a obra, mas não se
prontificaram a, sequer, mandar um representante para ver as obras
Buscamos tambem a direção da CHESF, bem como todos os orgãos
envolvidos nesse caso, e nenhum teve a sensibilidade de mandar uma
pessoa para ver, para filmar, ou mesmo para corrigir. A obra foi construida
pelo antigo DNOCS, que hoje não existe mais. E esta bagunçai Por isso,
está aí a importância da interação de um gerenciamento, talvez unico,
porque um orgão desaparece e ninguém sabe quem vai se responsabilizar
pelas funções que ele desempenhava. Ninguém se entende mais. Essa
confusão existiu, agora, nessa enchente, e nós tomamos todas as
medidas que nos cabiam, mas não fomos atendidos em nenhuma delas.

E importante que pensemos e repensemos. Fatos dessa natureza
não podem voltar a ocorrer.

Era o que eu tinha a dizer.

Deputado Pedro Alcàntara - Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Senhores Deputados, Compa-
nheiros, nos começamos esta luta há muitos anos, quando criamos a
Comissão Especial do São Francisco, inclusive tendo a honra e o prazer de
ser o seu Presidente, e imaginamos expandir a luta pela preservação do rio
São Francisco aos Estados que integram o vale, o que ocorreu com a criação
da CIPE e a cada reunião desta Comissão vai amadurecendo mais.

Entendemos que esta Comissão tem que sair do aspecto técnico
para atuar no aspecto mais político, pois, na realidade, ela é uma
comissão política. E preciso que ela saia da alçada exclusiva dos
Deputados Estaduais para englobar também Senadores, Deputados
Federais e Governadores. Recentemente lemos um trabalho, um protoco-
lo de intenções entre o Governo do Piaui e o do Maranhão, a respeito de
estudos a serem promovidos, inclusive com recursos internacionais,
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da CIPE. Discutir as ações e a política da CHESF nessas reuniões é
importante, mas não é tão importante quanto aquilo que nós sempre
almejamos: ver o rio São Francisco como um todo, e, principalmente,
como uma grande hidrovia. Não temos duvida nenhuma: se o Nordeste
fosse um corpo humano, o São Francisco seria sua aorta. Entretanto, hoje
temos a FRANAVE sucateada. Posta em leilão, não teve comprador.
Como hidrovia, orio São Francisco, hoje, éumfracasso, praticamente não
existe. Vemos essa questão da produção de energia elétrica, que faz parte
da política da CHESF, com muita reserva, em função do insucesso dos
barramentos. Cada barramento traz um problema de ordem social. Os
problemas que aconteceram em Sobradinho, quando da construção da
barragem, até hoje persistem. Apesar de já ser cidade emancipada -
projeto, aliás, de nossa autoria—, com vida própria, vive, ainda sob o peso
das questões criadas pela obra.

Visitamos Itaparica e vimos ali um aglomerado de pessoas que
eram anteriormente barranqueiros, que tinham a sua plantação nas
vazantes do rio, criavam o seu gado, a sua cabra, o seu porco, a sua
galinha. Eles tinham várias alternativas. Conhecemos o sofrimento desse
povo, naquelas agrovilas, acumulados ali, sem saúde, sem educação,
sem a mínima estrutura e numa ociosidade, realmente, de dar pena. O
problema continua, mas por quê ? Porque na realidade não existe uma
política uniforme para o rio São Francisco. Nós vemos a questão da
irrigação do rio São Francisco, que concentra a sua pujança no pólo
Juazeiro-Petrolina, como disse aqui o Deputado Geraldo Coelho, Apenas
as grandes empresas que se organizaram, que têm a tecnologia de ponta,
que têm os grandes recursos e capital de giro estão bem. Os projetos de
irrigação e os assentamentos estão literalmente falidos, Sr. Presidente.
Dá pena ver os lotes abandonados, a maioria dos colonos inadimplentes
pela energia cara, extorsiva, pela água cara do rio São Francisco, pela ação
dos Bancos, pela falta de assistência técnica... E um sofrimento. Nos, que
convivemos com os projetos Naniçoba, Mandacaru e outros, temos a
certeza, Deputado Deniz, que não é diferente.

O nosso ponto de vista é que essa comissão tem que se envolver
diretamente com essas questões. Devemos sair das capitais banhadas
pelo oceano e ir para as cidades banhadas pelo rio São Francisco, para
vermos de perto, In oco", o sofrimento do pessoal de Itaparica, as
dificuldades que estão atravessando os colonos lá da minha região; nós
temos que fazer essa visita, temos que fazer um documentário, para
mostrar ao País a situação real do São Francisco, em todos os seus
setores; temos de, aproveitando programas do tipo "Globo Rural",
mostrar o nosso trabalho. Precisamos ir mais à frente com o nosso
trabalho. Vamos sair da área técnica, da área teórica, para chegar à
prática; vamos fazer mesas redondas e elaborar um projeto para levar ao
Governo Federal e ao Congresso Nacional, para que com essa Revisão
Constitucional que está ocorrendo, consigamos angariar recursos para
aplicar não só no setor de energia elétrica, mas, acima de tudo, nessas
outras questões. Em relação ao escoamento da nossa produção, há
grandes dificuldades. A ferrovia está abandonada; as rodovias não
existem mais para o transporte dos hortifrutigrangeiras, que, em geral,
chegam aos grandes centros já em fase de deterioração. E necessário que
essa Comissão se conscientize da necessidade de propiciara integração,
a que se referiu aqui o representante da CHESF, de todos os órgãos que
atuam na bacia do São Francisco, para se ter uma visão comum do
problema, e não uma visão distanciada, como acontece hoje. Não vimos
ainda, nemtemos notícia de entendimento entrea CODEVASF ea CHESF'



Nos precisamos influenciar as ações no Nordeste - onde hoje há um
Governo de transição, um governo interino - nessas questões da
CODEVASF e da CHESF, e participar das indicações para esses setores,
porque conhecemos de perto os problemas da região. Não vamos aceitar
que venha para a CHESF ou para a CODEVASF alguem que não tenha um
profundo conhecimento das questões com as quais nos convivemos no
dia-a-dia. Nossa missão, aqui, não é saber se a CHESF controlou bem ou
controlou mal as cheias. O que nos interessa é o cidadão que habitava a
beira do rio e que esta ai nessa situação difícil, que vemos todos os dias.
Cada vez que se fala em cheia do São Francisco e um terror, Sr.
Presidente' A enchente vem mesmo e destrói tudo, não há indenização
alguma para o pequeno agricultor, que esta na margem do rio sem
qualquer orientação tecnica da CHESF para evitar esse prejuizo. Falta algo
ainda, Sr. Representante da CHESF, para nos convencermos, embora
entendamos que, com a construção das barragens, as enchentes passa-
ram a ter algum controle. Ainda falta muito, ainda há desabrigados mal
alojados nas margens do rio, morando em barracas de lona cedidas por
algum orgão do Governo. Está lá a realidade!

Precisamos fazer com que essa Cornissào chegue ao ponto de
resolver esses problemas e que, realmente, tenhamos uma política
definida, coordenada para o São Francisco. Por que, outrora, o São
Francisco foi uma hidrovia e hoje não é mais? Essa e a grande pergunta.
Tem que voltar a ser; nos temos que interferir nessas questões. Já não
admitimos que numa região como a nossa, onde se tem agua, energia,
solos ferteis e mão-de-obra, o nosso povo continue na pobreza Terra rica,
e povo pobre' Nos não podemos admitir a ilusão da exportação! A Feira
Nacional de Irrigação em Juazeiro, este ano, não pôde ser realizada, não
houve o interesse nem urna conscientização nacional voltada para nossa
região. A esta Comissão, sim, cabe esse papel fundamental de
conscientização. Não podemos ficar apenas nesse circulo nosso, da
Comissão; temos de ser mais envolventes e ampliar a ação dessa
Comissão para que dé frutos.

Sõ acreditamos, Sr Presidente, no sucesso de nosso trabalho, se
conseguirmos tornar muito maior essa ação e passar para a pratica na
ponta, ' in oco", como faremos amanhã em Penedo. Não tenhamos
dúvida nenhuma de que os resultados da reunião de amanhã serão muito
importantes para as decisões que vamos tomar.

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhores Deputados.
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2 ETAPA - Dia 30/10/92

1. PALESTRA

1.1 Barramentos e seus impactos ambientais, Dr. Antônio
Carlos do Amaral

Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores:
Estamos aqui a convite do Presidente da CIPE, Deputado Romeu

Queiroz, para fazermos uma palestra sobre os impactos ambientais
causados pelo barramento dos rios.

Antes de entrar propriamente no assunto, gostaríamos de lembrar
que a construção de barramento nos rios com o fim de gerar eletricidade
é, ainda, a forma mais barata, mais eficiente e menos poluente de geração
de energia elétrica. Não há duvida nenhuma de que esses barramentos
causam impactos, tanto ao meio ambiente, como às comunidades
situadas em torno das áreas barradas. Entretanto, as outras formas de
produção de energia, como, por exemplo, aquela que é feita a partir do
petróleo importado, cujo custo é muito alto e de confiabilidade duvidosa;
ou do nosso carvão, que é de baixissima qualidade, de baixo potencial
calorífico e altos teores de cinzas e enxofre, o que o torna muito poluente;
ou, ainda, a energia nuclear, que tem um conteúdo de riscos e uma
rejeição social muito grande, seriam alternativas que, a nosso juízo, não
atenderiam aos interesses da sociedade brasileira. Acreditamos que,
apesar dos impactos provocados pelos barramentos, a solução para o
problema energético, com relação à qual há uma demanda enorme de
parte da sociedade, deve ser, necessariamente, hidrelétrica. Essa solu-
ção deve ser, hoje em dia, vista com outros olhos, diferentes daqueles do
passado. De alguns anos para cá, as concessionárias do setor já se
preocupam, marcadamente, com os impactos sociais e ambientais
causados pelos seus barramentos. Certamente as próximas usinas a
serem construídas, inclusive a de Xingó, ora em construção nesse
mesmo rio, serão projetadas com um enfoque bastante diferente em
relação ao que se fez no passado.

Temos ainda, sem dúvida, uma dívida a saldar. Existem empreen-
dimentos já construídos e em operação onde alguns aspectos ambientais
e, principalmente, sociais não foram totalmente solucionados. Isso
deveria ser uma prioridade do setor. Mas as falhas cometidas no passado
- muitas vezes porque, na época em que se projetaram esses empreen-
dimentos o enfoque era outro - não devem ser motivo para se rejeitar a
solução da energia gerada a partir do potencial hidrelétrico, que ainda é
barata e menos poluente.

Em termos gerais, gostaríamos de salientar que os impactos que
realmente ocorrem num empreendimento especifico, muitas vezes são
uma parte, apenas, do total que poderia ocorrer. Em outras palavras, o fato
de se apresentar uma lista de impactos não significa, necessariamente,
que todos eles ocorrem. Dependendo das características do barramento
e do ambiente no qual ele está inserido, alguns impactos poderão,
simplesmente, não ocorrer, e outros poderão ocorrer em proporções
desprezíveis. Alguns, certamente, se manifestarão em proporções signi-
ficativas, e, para esses, cera preciso tomar medidas preventivas, corre-
tivas ou compensatórias.

As medidas preventivas visam evitara ocorrência do impacto, e se
manifestam por ocasião do projeto. Duas delas são de especial importan-	39



cia: a localização do eixo do barramento e a definição da cota do nível
máximo da agua. Muitas vezes, deslocando-se um ou dois quilómetros
o eixo do barramento, consegue-se evitar o alagamento de uma área
muito populosa ou de uma extensão de terra muito produtiva. Esse
deslocamento do eixo pode impor ao projeto energético uma ligeira
redução de potência, mas, às vezes, nem mesmo isso ocorre. Tivemos
um exemplo há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, na Usina de
Machadinho, onde o projeto original alagaria uma area muito extensa e
populosa. Com o deslocamento do eixo do barramento em 1.500 metros
evitou-se esse alagamento e conseguiu-se, ao mesmo tempo, um ganho
de potência no aproveitamento, já que foi pos s ível levantar-se a cota, pois
a área inundada remanescente era despovoada. Então, uma das grandes
armas de que as concessionarias dispõem para estabelecer medidas
preventivas que visem diminuir os impactos é uma escolha criteriosa do
local onde construir o barramento. Essa escolha, anteriormente, era
definida, unicamente, pelas áreas de engenharia, por meio de critõrios
energéticos e econõmicos. Hoje em dia, é definida, conjuntamente, pelas
áreas de meio ambiente e de engenharia, onde, além dos critérios
económicos e energéticos, levam-se em conta os aspectos ambientais
e sociais.

A segunda medida de prevenção de impactos é a definição da cota
de inundação. Analogamente ao que ocorre com o eixo de barramento, a
definição era feita, no passado, tendo em vista unicamente os ganhos
energéticos, seja para se obter uma maior altura de queda e dar maior
potência às turbinas hidráulicas, seja para acumular um maior volume de
água no reservatõrio, possibilitando, com isso, uma melhor regularização
da descarga do rio e o fornecimento contínuo de eletricidade, mesmo nas
épocas secas.

O nível máximo de água é uma variável que pode afetar enorme-
mente as comunidades localizadas nas margens do reservatório. Por
isso, hoje em dia, os projetos vém sendo definidos por meio de entendi-
mento entre as áreas de meio ambiente e de engenharia. Também nessa
área os critérios de definição não são apenas os de rendimentos energético-
económicos, mas também, os de preservação ambiental e atendimento
social. Como, obviamente, é impossível, por mais esforços que se
façam, prevenir e evitar todos os impactos, aqueles que permanecem e
que representam um sacrifício significativo devem ser atenuados ou
mitigados, no que for possível.

As medidas de mitigação e de correção variam, naturalmente,
conforme o tipo dos impactos. De acordo com a legislação brasileira - Lei
n2 6.938 de 1981, e resoluções do CONAMA—esses são classificados em
três categorias diferentes: impactos ao meio físico, impactos ao meio
biótico e impactos ao meio socioeconômico.

Os impactos ao meio físico podem atingir o meio ambiente de
várias maneiras. Quanto à qualidade da água, a sua acumulação no
reservatório e a demora na renovação podem provocar uma deteriorizacão
na qualidade que, eventualmente, afetaria as atividades de piscicultura,
de irrigação e, em certos casos, o próprio abastecimento das populações
localizadas a jusante do barramento e que utilizam a agua que passa pelas
turbinas. Dependendo do grau de deteriorização da qualidade da água, esta
pode até mesmo tornar-se inadequada para consumo.

Como exemplo, citamos a Usina de Balbina, na Amazônia, onde a
concessionã ria, a Eletronorte, foi obrigada a escavar poços para forneci-
mento de água do lençol freático à população, uma vez que a agua do rio
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Outros efeitos sobre o meio físico dizem respeito ao assoreamento
do reservatório e à possibilidade de elevação do lençol freático.

Os efeitos bióticos mais significativos atingem a fauna e a flora. No
momento de inundação dos reservatórios, uma série de animais podem
ser afogados pela subida das águas. As empresas, em geral, realizam
operações de resgate desses animais. Outras vezes, terras produtivas
são inundadas. Espécies da flora, algumas raras, também são sacrificadas.
Então, fazem-se necessárias, também, operações de resgate da flora, de
aproveitamento das espécies vegetais, colhendo-se sementes de plantas
ou aplicando-se outros sistemas de propagação.

Outro transtorno sério à fauna é o fato de que o barramento do rio,
muitas vezes, impede a subida dos peixes para a desova, na época de
piracema. Nos casos em que os projetos podem contemplar a escada de
peixes, isso é adotado. Em outras situações, onde as características do
projeto mostram que a escada não seria um artifício eficaz, utilizam-se
medidas substitutivas como a implantação de alevinos no reservatório,
que é um excelente criatório de peixes. Com isso, pode-se propiciar não
só o desenvolvimento de uma indústria de pesca, artesanal e até mesmo
industrial na região, como também uma melhoria na dieta das populações
ribeirinhas, por meio do aumento do consumo de pescado.

Mas, sem dúvida nenhuma, os impactos na área socio-econômica
são os que provocam maiores repercussões. Dentre eles, salienta-se
aquele decorrente dos remanejamentos das populações que vivem nas
áreas a serem inundadas.

O problema do remanejamento das populações, ultimamente, tem
adquirido proporções bastante significativas. A redemocratização do País
tem contribuído, sobremaneira, para o aumento da importância desse
assunto. Vive-se, hoje, num clima onde as reivindicações podem ser
feitas e são levadas em conta. Os protestos tèrn o seu efeito. A imprensa
é livre para ver, registrar e reproduziras reivindicações daqueles que foram
afetados pelos empreendimentos. Os responsáveis por esses efeitos são
obrigados a tomar providências. É urna situação bastante diferente
daquela que encontrávamos há 15 ou 20 anos atrás, à época dos Governo
Médici e Geisel, quando, na região de Sobradinho, área de segurança
nacional, foram sufocadas todas as manifestações públicas. As reivindi-
cações não puderam ser expressas, e uma política autoritária dominou
todo o processo do remanejamento. Hoje, não mais se concebe que o
setor elétrico continue a atuar dentro daqueles moldes.

Apesar das preocupações que as empresas demonstram com a
questão do remanejamento de pessoal, elas enfrentam dificuldades de
implementar os seus projetos devido às restrições orçamentárias e aos
cortes de verbas. Atualmente, a liberdade, o campo de atuação da
diretoria da Eletrobrás é um pouco limitado e, muitas vezes, não se
consegue executar tudo aquilo que é necessário.

Outros aspectos do problema social dizem respeito à flutuação dos
contingentes populacionais. A construção de uma hidrelétrica de grande
ou médio porte pode mobilizar de 8 a 10 mil operários, muitos dos quais
com suas famílias. Além disso, a obra atrai uma migração temporária,
devido ao fluxo de dinheiro que corre pela região. Muitos migrantes
buscam instalar-se, promover negócios, produzir e vender artefatos. Esse
fluxo populacional que ocorre, na maioria das vezes, nas cercanias de
pequenas vilas ou lugarejos de baixa densidade demográfica pode
provocar um impacto substancial nessas localidades. Sobem os preços
das terras, das moradias, dos bens e serviços, inclusive os de alimenta-
ção. 0 pessoal que vem de fora chega com salários mais altos, distoantes	41



daqueles que a região pode pagar aos seus assalariados. Dai decorrem
problemas de segurança, de superlotação de escolas, de atendimento à
saúde, e, de um modo geral, a região fica assoberbada por uma série de
demandas sociais para as quais não esta preparada. Os Prefeitos e as
Câmaras Municipais procuram mobilizar o Executivo e o Legislativo da
região para enfrentar essa situação.

Assim, essas areas recebem alguns suportes da concessionária
ou de outros orgãos estaduais ou federais de saude, de educação, etc.
Quando alguma infra-estrutura começa a ser estabelecida, termina a obra.
Retiram-se os operários, os migrantes temporários. Ocorre, então o
esvaziamento econômico daquela região, e a cidade passaa, às vezes, a
uma situação pior do que aquela em que se encontrava no início, uma vez
que teve um surto de prosperidade que, depois, foi retirado

Os impactos de natureza social, portanto, são os de mais difícil
articulação, pois requerem entendimentos da concessionária com outros
setores, muitos deles situados fora do âmbito da energia elétrica. Exigem
negociações nas esferas municipal e estadual, envolvendo Secretarias de
Saude, de Segurança, Transportes, de Educação, etc Quando são
envolvidas áreas indigenas, são necessários contatos com a FUNAI.

Outro aspecto que julgamos oportuno abordar diz respeito à
compensação. Existem, como mencionamos anteriormente, trés manei-
ras de se lidar com os impactos causados pelos empreendimentos
hidrelétricos: a prevenção, que procura evitá-los, a correção ou mitigação
dos impactos, por meio dos programas de controle ambiental; e a
compensação dos impactos.

Essa compensação, hoje em dia, e determinada por lei, via
pagamento dos chamados royalties' ou compensação financeira.
Desde janeiro de 1991, vem sendo pago aos Estados e municípios que
tiveram as suas terras inundadas um montante de recursos bem expres-
sivo. So na Bacia do São Francisco já foram pagos cerca de 13 bilhões de
cruzeiros aos Estados e municipios afetados pelos empreendimentos. E
um recurso que as concessionarias do setor estendem aos municipios e
aos Estados atingidos, com o espirito de compensa-los polos impactos
que causam e pela produção renunciada naquelas áreas que foram
inundadas.

Gostaríamos de aproveitar a presença dos Senhores Deputados de
tantos Estados diferentes, todos os Estados que compõem a Bacia do São
Francisco, para chamarmos a atenção para o problema com que o setor
elétrico, hoje, defronta, relativo a falta de articulação institucional. Infeliz-
mente, vivemos numa época em que o planejamento regional não
funciona. Os orgãos responsaveis por essa atividade, como a SUDAM e
a SUDENE, não tem atuado com a necessaria eficácia, para promover
uma integração no desenvolvimento dos Estados.

Os investimentos que vêm sendo feitos são inteiramente setoriais,
onde cada setor planeja e investe na sua área sem se articular com os
outros. Os resultados dessa falta de integração no planejamento são
muito danosos para a região, bem como para todo o Pais.

Por outro lado, o setor elétrico nao está habituado a essa falta de
planejamanto. Ele tem uma cultura de articulação funcional. E, nesse
ponto, acreditamos que as áreas legislativas dos vários Estados podem
ajudar nessa integração, ocupando o espaço vazio deixado pela ineficácia
dos õrgãos regionais de planejamento. A nosso ver, é exemplar a atuação
da CIPE-São Francisco no sentido de promover uma integração, uma
coordenação desse planejamento, facilitando, inclusive, a ação, não so do
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atuar de maneira mais coordenada e eficaz.
Outro problema que vem se tornando cada vez mais sério para o

setor elétrico relaciona-se com a legislação ambiental, que ameaça
impossibilitar a atuação das empresas.

Em São Paulo, por exemplo, a concessionária estadual, a Eletropaulo,
construiu e vem operando, há 30 anos, a usina Henry Ford, de 800MW,
que se abastece das águas do reservatório Billings, situado no Planalto
Paulista. A usina é subterrânea e se localiza em Cubatão, ao nível do mar,
aproveitando uma queda de quase 700m de altura para tocar suas
turbinas. Entretanto as águas disponíveis do reservatório são insuficientes
para movimentar as turbinas. Desde a construção da usina, através de
uma concessão da União, a Eletropaulo bombeia água do rio Pinheiros, um
afluente do Tietê, para o reservatório Billings, e, com essa água, roda as
máquinas da usina Henry Ford, que tem um fator de carga de 70%, e,
portanto, gera aproximadamente, 560 MV\I/h.

No dia 5 deste mês a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de
São Paulo proibiu o bombeamento das águas do rio Pinheiros, em virtude
do aumento da poluição do rio Tietê - advinda do crescimento da cidade
de São Paulo e da inexistência de obras de saneamento ambiental -o que
tornou necessário o retorno das águas do Pinheiros para o Tietê, com
vistas à diluição dos poluentes lançados neste último rio. Sem esse
bombeamento, a potência média gerada pela usina Henry Ford caiu de 560
para 80MW, 1/10 (um décimo) de sua potência instalada. Com isso, a
Eletropaulo será obrigada a comprar da CESP a energia necessária para
cumprir seus contratos de suprimento, no montante mensal de
US$5.000.000,00. Para uma concessionária do setor, esse montante é
quase um decreto de falência.

Em outro caso, a companhia Paranaense de Energia Elétrica -
COPEL -, que tem linhas de transmissão atravessando a Serra do Mar,
foi proibida, por uma ordem judicial, de proceder ao corte da vegetação nas
suas linhas de transmissão. Como se sabe, existe uma lei proibindo o
corte de árvores da Mata Atlântica. As árvores estão crescendo e, daqui
a pouco, encostarão nos condutores. São grandes os riscos de ocorrerem
curtos-circuitos e a linha pode sair do ar.

Na cidade de Apucarana, onde a rede aérea de transmissão estava
sendo atingida pelos galhos das árvores, o Prefeito proibiu a COPEL de
cortar as árvores. Ainda assim, a empresa mandou um funcionário
proceder à poda dos galhos. O Prefeito pegou o camarada e colocou-o na
cadeia. Então, a COPEL não pode mais cortar árvores. O que vai acontecer
não se sabe, mas as perspectivas não são boas.

Exemplificando uma vez mais, para os senhores sentirem a
dimensão dos problemas que estamos enfrentando, há o caso da CESP,
que, recentemente, terminou a construção do reservatório de Três Irmãos
- uma grande usina, na Bacia do Paraná. O Projeto foi desenvolvido
levando-se em conta todos os impactos ambientais, e o processo de
licenciamento obedeceu a todos os regulamentos. O projeto ambiental foi
exaustivamente examinado e aprovado pelos órgãos licenciadores, que
concederam todas as licenças exigidas por lei. Apesar disso, a CESP está
sendo processada pelo próprio Estado, por meio da Curadoria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, pelos prejuízos causados ao
ecossistema.

A Curadoria contratou um perito de fama internacional, o Professor
Galicia Tudise, que emitiu um laudo avaliando em US$10.000,00 por
hectare o prejuízo causado aos manguezais. US$10.000,00 por hectare
representam US$1 .000.000,00 por quilómetro quadrado. Em um reserva-



torio deporte médio -não nos referimos a um reservatório como Tucu rui,
que tem 1.502 km 2, ou Balbina, que tem 2.500 km2 —, de300km2,oónus
adicional é da ordem de US$300.000.000,00.

Diante disso, deve-se perguntar qual a concessionária do setor cjue
terá a coragem de continuara encher os seus reservatorios, sabendo que
está sujeita a penalidades desse porte, ainda que cumpra todas as
exigências legais.

A nosso ver, existem problemas de confronto entre a legislação
ambiental e as atividades do setor elétrico, que trazem em si o risco da
inviabilização do setor, seja na operação das obras existentes, seja na
construção de novas obras.

E um ponto que trazemos à atenção dos Senhores Deputados,
porque e da própria natureza da atuação do legislador procurar atender aos
interesses multiplos, e, às vezes, conflitantes da sociedade. Não há
duvidas de que o meio ambiente requer toda a proteção necessária, mas,
se inviabilizarmos a atuação do setor elétrico, o desfavor que causaremos
à sociedade poderá ser superior aos benefícios trazidos por uma proteção
um tanto cega.

Deixamos essa colocação para a reflexão dos senhores. Muito
obrigado. Colocamo-nos à disposição de todos para responder às perguntas.
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2. DEBATES

Sr. José Barbosa - Gostaria que o senhor explicasse melhor o
eixo dos barramentos nos rios.

Sr. Antônio Carlos Amaral - Vou exemplificar com o ocorrido
na Usina de Machadinho, da ELETROSUL, que, acredito, ilustra bem o que
quis dizer.

No trecho inicialmente projetado para a implantação do barra mento,
o rio Uruguai percorre um caminho afunilado, muito estreito e profundo, de
margens escarpadas, com várias dezenas de metros de altura. Nesse
local, o rio recebe um afluente que, ao contrário, corre por um vale baixo,
com uma inclinação muito pequena e dotado de terras muito férteis. Esse
vale é bastante populoso e tem uma produção agrícola significativa. O
projeto original previa a construção do barramento a jusante dessa
afluência, de modo a se beneficiar da vazão adicional trazida por esse
afluente. Obter-se-ia um volume maior de água para passar nas máqui-
nas, mas, com isso, seria inundada uma parte substancial do vale, com
a perda de uma produção, já anunciada, de muito valor e com efeitos
terríveis quanto ao remanejamento da população. Através de múltiplas
reivindicações das comunidades locais, manifestações contrárias da
comissão regional dos atingidos por barragens e interferência da área do
meio ambiente da ELETROSUL, o projeto foi modificado, deslocando-se
o eixo para um local a montante daquela foz. Assim, o vale por onde passa
esse afluente não foi inundado. O projeto de engenharia, em conseqüên-
cia, perdeu aquela quantidade adicional de água que era trazida pelo
afluente, uma vez que essa água não entraria mais no reservatório, vindo
a passar a jusante das turbinas. Por outro lado, como não havia mais a
restrição do nível da água, provocado justamente pela inundação desse
vale, foi possível levantar a cota do projeto e proporcionar maior queda
d'água nas máquinas. Se, por um lado, perdeu-se em vazão, por outro,
ganhou-se em queda d'água.

Desse modo, não houve, praticamente, nenhuma perda energética,
ao mesmo tempo em que se evitou um transtorno social imenso,
representado pela perda de produção e pelos custos enormes de
remanejamento da população.

Sr. José Célio - Eu pergunto ao Dr. Amaral se a Eletrobrás
confirma a construção da barragem de Pão-de-Açúcar. Em reuniões
anteriores, foi dito que essa barragem seria construída aqui, no Estado de
Alagoas. Entretanto, em relatórios publicados em 1985, percebe-se que,
com a operação da barragem de Xingó, que teria vazão de 8.500 m 3/s nos
momentos de pico, poderia haver erosão nas proximidades de Pão-de-
Açúcar.

Gostaríamos de perguntar, então, se o senhor confirma a constru-
ção, e se já foram estudadas as conseq Ciências desse problema aqui na
região do Baixo São Francisco.

Dr. Antônio Carlos Amaral - Encontra-se presente, na platéia,
o Dr. Leonardo Lins, Superintendente da CHESF, que, mais do que eu, é
a pessoa indicada para responder a essa pergunta.

Pediríamos, por gentileza, ao Dr. Leonardo, para dar a explicação.	45



Dr. Leonardo Lins -A questão colocada e importante e foi objeto
de uma discussão aqui mesmo, na reunião do CEEIVASF, em dezembro
de 1990

A concessão da primeira etapa de Xingó - que está em construção
- é para uma usina de 3.000 MW. As flutuações esperadas nessa fase,
mesmo com operação com horários de pico e ao toque, não vão provocar
variações de nivel que sejam preocupantes. Os estudos de modelo
hidraulico e projeções que foram realizados indicam que essas variações
se amortecem, sem gerar maiores problemas no baixo vale.

Entretanto, caso se torne necessaria, futuramente, a construção da
segunda etapa de Xingô, com a instalação da segunda casa de força,
elevando-se a capacidade da usina para 5 000 MW com mais quatro
maquinas - o que deve ocorrer no final da proxima década, em 2010
haverá variações de nivel significativas, que, para se fazer o controle,
justificariam a instalação da barragem de Pão-de-Açucar. Essa usina,
hoje, de forma isolada, está fora do horizonte de planejamento para os
próximos dez anos. E um projeto que, em vista de seus custos, não e
competitiva em relação a outros aproveitamentos. Em suma, somente
com a cons trução da segunda etapa de Xingo, que será, naturalmente,
uma usina para atender horários de pico de demanda, é que Pão de Açucar
se apresentaria como solução viável.

Sr. José Célio - Sou Coordenador do Nucleo daqui, de Alagoas.
A minha colocação, aproveitando a presença do Dr. Leonardo, é a
seguinte: na cheia do rio São Francisco de 1992, a vazão de restrição,
definida pela Comissão Interministerial para Sobradinho, era de 8.000 m3/
s, o que não aconteceu, pois foi rompida essa vazão. A vazão programada
para Três Marias, de 3.000 m 3, foi alterada, um pouco, para 3.600 m3/s,
segundo afirmação do Dr. Alexandre, feita numa reunião aqui noCEEIVASF.

Então, pergunto ao Dr. Amaral e ao Dr. Leonardo, se, sempre que
ocorrer uma cheia do porte da de 1979, essas vazões vão ser rompidas,
uma vez que todo o trabalho da Comissão Interministerial foi realizado
tendo por base os dados da cheia de 1979. A cheia de 1992, que foi menor
que a de 1979, fez com que a vazão de restrição fosse rompida. Isso,
inclusive, chegou a provocara reformulação do dique de proteção da area
de Marituba, em função dessa nova vazão de restrição.

Gostariamos de saber do Dr. Leonardo e do Dr. Amaral se as vazões
serão cumpridas. E uma das proposições que apresentamos à Assem-
bleia Legislativa. Gostariamos, lambem, que fosse feita uma proposição
junto à CIPE, no sentido de que essas vazões de restrições sejam
cumpridas. Porque o problema da recorrência de cheias no São Francisco
esta um pouco confuso e deixa muito a desejar.

Algumas pessoas dizem que a cheia de 1979 foi de ocorrência de
mais de cem anos. Acontece que a cheia de 1979, com o marco da
Comissão lnterministerial, foi maior do que a cheia de 1992.

Dr. Leonardo Lins - Essa questão, de suma importância, foi bem
debatida na reunião da CIPE, ontem, em Maceio, durante a apresentação
da CEMIG e da CHESF.

Realmente, os reservatorios do São Francisco, em função das
demandas do setor eletrico, vem sendo operados de acordo com as regras
da Comissão Interministerial de 1979. Evidentemente, uma vazão da
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porte. É um risco que se procura minimizar. O volume útil, que se deixa
vazio no reservatório para controlar cheias, tem sido colocado na faixa de
20 a 25 anos.

Os reservatórios não foram construídos apenas para controle de
cheias, mas estão sendo operados dessa forma. Em outros anos, quando
o pique da vazão de Sobradinhofoi maior do que 8.000 m 3/s, acompanhan-
doa cheia de 1980, a vazão foi mantida. As cheias de grande porte, como
a de 1979 e a de 1992, que têm níveis de recorrências muito elevados, são
muito difíceis de serem controladas, mesmo se tendo a antecedência que
Sobradinho possui. Ali, consegue-se prever uma cheia com 15 dias, 3
semanas, ou até um mês de antecendência, e, mesmo assim, é
impossível limitar-se a descarga em 8.000 m3/s.

No caso de 1979, a vazão foi superior a isso, mas percebeu-se que,
graças a essa operação realizada de acordo com as regras da Comissão
Interministerial, foi possível evitar níveis bem mais críticos no baixo vale.
As simulações mostram que, caso não houvesse Sobradinho, realmente
até dois metros acima do chão seriam inundados. Creio que a CIPE, em
suas próximas reuniões, quando for discutir a questão do controle de
cheias, vai debater com maior profundidade esse assunto. Como o Dr.
Theodomiro tem sempre colocado, para se ter um controle efetivo de
cheia no São Francisco, há necessidade de se buscar controlar as cheias
nos seus afluentes, nos formadores, lá na região do Alto São Francisco.
Talvez com isso consigamos um dia chegar a um controle efetivo desse
problema.

Dr. José Theodomiro de Araújo - Sou Presidente do Comitê
Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - CEEIVASF - órgão de assessoramento técnico da CIPE - São
Francisco.

Recordo-me de que, na reunião extraordinária do CEEIVASF que
fizemos aqui para discutir a questão da cheia de 1992, a CHESF
demonstrou a necessidade, ou a indispensabilidade, da construção da
barragem de Pão-de-Açúcar, no sentido de se conservar, a partir das horas
de pico, um volume de espera, para evitara onda que se formaria no Baixo
São Francisco, considerando Xingá na sua plenitude, com a segunda
etapa concluída. E só um esclarecimento nesse ponto.

Mas, ontem, o Presidente da Associação dos Pescadores de
Alagoas fez referência, em sua palestra, às questões da piscicultura. E
gostaria de saber a posição da ELETRO BRÁS com referência à disposição
de levantar a necessidade da discussão das decisões com a sociedade
em todas as etapas de seus projetos, desde os estudos básicos.

Que disposição tem a ELETROBRAS para acatar essas decisões,
uma vez que não tem sido essa a regra em suas ações na bacia do São
Francisco?

Dr. Antônio Carlos Amaral - A preocupação maior da empresa
e com a maneira como as decisões vinham sendo tomadas no passado,
as quais, hoje em dia, não atendem mais aos anseios da sociedade.

A discussão tem a sua efetividade, no sentido de que proporciona
às empresas uma oportunidade de melhor avaliar a repercussão pública
dos seus empreendimentos é de tomar as medidas corretivas e compen-
satórias que seriam necessárias.

Outros momentos de participação devem, necessariamente, ser
buscados. Esse é um assunto complicado, uma vez que o próprio
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regra, o cronograma é muito apertado, e cada dia de interrupção em uma
obra representa muitos milhares de dólares desperdiçados. Assim, a
participação popular deve ser definida e negociada de modo a ocorrer nos
momentos críticos. Entre outros problemas que se levantam, existe a
questão da legitimidade dessa representação. E inviavel uma participação
direta de todas as pessoas envolvidas. Tem de ser através de seus
representantes, que devem ser preparados adequadamente para pode-
remavaliar os problemas existentes. Como disse anteriormente, qualquer
interrupção no processo pode ser extremamente dispendiosa para a
sociedade.

Quanto à questão dos peixes, a viabilização do acesso por meio de
escadas embutidas nas barragens é um problema essencialmente
técnico. O custo adicional de uma escada não e grande em relação ao
custo total da barragem. Mas não adianta fazer uma escada para o peixe,
se ele não sobe a escada! Então e necessário conduzir, inicialmente, os
estudos da dinâmica da ictiofauna para verificar a viabilidade da implan-
tação desse tipo de artifício. Se a natureza do projeto, que pode envolver
barragens de muitas dezenas de metros de altura, mostrar que uma
escada de peixe não é a solução adequada, outras soluções têm que ser
buscadas, como o peixamento do reservatorio, ou a criação de outras
espécies de peixes. Naturalmente, isso provoca uma alteração na vida
dos pescadores, no seu regime normal de atuação, que deverá, também,
ser conduzida através de um processo de educação, que caberia à
conces s ionária promover.

A preservação da ictiofauna e um dos problemas ambientais que
mais preocupa o setor. As soluções não são unicas e dependem da
natureza do aproveitamento em questão. Contudo, é um dos aspectos
que, hoje em dia, começa a ser considerados em todos os estudos
ambientais que são conduzidos.

Deputado Roberto Amaral - Inicialmente, gostaria de cumpri-
mentar o conferencista, Dr. António Carlos Amaral, pela sua posição em
defesa dos barramentos para a geração de energia e para fins multiplos.
Em seguida, gostariamos de, em nome do Presidente da CIPE, Deputado
Romeu Queiroz, ja que se fez uma referência ás atribuições dessa
Comissão quanto à questão do planejamento regional, dizerao Dr. Antônio
Carlos Amaral que, realmente, uma das atribuições, uma das metas e um
dos objetivos que a CIPE - São Francisco pretende alcançar, entre outros,
é o planejamento integrado de todo o Vale do São Francisco.

Agradecemos os esclarecimentos e, considerando que a CIPE -
São Francisco atua, necessariamente, na bacia do rio, que é, também, a
area de concessão da CHESF, entendemos que a presença marcante da
CHESF durante essas reuniões ja enseja uma integração entre a conces-
sionaria e as Assembleias Legislativas Estaduais bastante favoravel para
o desenvolvimento dos trabalhos

Sr. Antônio Gomes dos Santos - Presidente da Federação dos
Pescadores de Alagoas e Tesoureiro do SOS Rio São Francisco - Estamos
certos de que os orgãos ligados ao meio ambiente tem a capacidade de
administrar as questões ambientais. Mas, muitas vezes, os Presidentes
desses orgãos não são técnicos nomeados, e, talvez, não tenham a
competência para analisar a questão com profundidade, ou a coragem de
resolver os problemas arnbientaic, Precisamos dizer a verdade, porque,
como representante da Federação dos Pescadores, temos sofrido bastan-
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dores de Sobradinho, muitos deles, estão, hoje, passando fome e
necessidade, pois não têm a estrutura necessária para trabalhar. Quando
foi criado o lago de Sobradinho, não foi feito um estudo para saber se
aqueles pescadores, mesmo tendo grande quantidade de peixes no lago,
tinham estrutura para pescar lá. O lago de Sobradinho tornou-se um grande
oceano. O pescador que estava ali, acostumado a pescar no rio com uma
rede de trinta ou quarenta braças, pegava uma grande quantidade de
peixe, tinha condições de se deslocar para vender o pescado e fazia bons
negócios. Com o surgimento do lago, o barco que esse pescador possuía
não serve mais para pescar, e a rede com 100 braças, não resolve nada.
Ela tem deter, no mínimo, 600 a 700 braças. Qual foi, então, o resultado?
Esse pescador desapareceu, e passou a ser, apenas, um escravo. O
atravessador, que possui os recursos, o dinheiro e que tem condições de
fazer grandes empréstimos, colocou dez, doze barcos, urna lancha bem
possante, toda equipada, com câmara frigorífica e um caminhão na beira
do lago, e o pescador antigo está lá, na beira do lago do Sobradinho,
morando debaixo de madeira, nem casa tem. O atravessador chegou lá,
comprou o trabalho de alguns pescadores, e eles ficaram ali, como se
fossem objetos, não como gente. Estou dizendo isso porque fui visitar
Sobradinho e pesquei lá, para fazer uma experiência. Em meia hora, eu
peguei mais de vinte piranhas, de dois ou três quilos, mas não tive
condições de comercializar devido à distância e perdi os peixes.

Acreditamos que o meio ambiente foi feito para o homem, e nós
devemos zelar por ele, assim corno a energia, que também é feita para
o homem. Mas da maneira corno vêm sendo feitas essas barragens, o
homem do Baixo São Francisco, o homem do rio, o homem que se servia
do riovemsendo muito penalizado, principalmente porque não éfeita uma
discussão com a comunidade, nem se tem montado uma estrutura
eficiente. E preciso que se produza energia; não somos contra isso. Se há
necessidade de se fazer barragens, que se façam barragens, mas é
preciso que o homem seja, também, bem amparado.

Servem de exemplo as áreas que foram de--matadas pelas usinas
para o Pró-álcool, com vistas a aumentar a produção de combustível e
melhorar a nossa situação, mas o resultado, hoje, é estarmos pagando
mais caro pelo combustível. Não melhorou nada para nós, e o homem que
trabalhava lá no mato desapareceu.

A mesma coisa acontece na região do São Francisco: depois que
retiraram as nossas matas para a criação de pastos de capim e palma
para gado, não temos mais de onde tirar as minhocas para pescar.

Ainda hoje um companheiro fez urna pergunta sobre a questão do
minhocucu. Naquela região, era o que mais havia. O pasto que foi feito
para o gado, onde se coloca o adubo químico, não deixa o minhocuçu
crescer, e nós não temos o que dizer. O boi chegou, a carne está mais
cara, o peixe desapareceu, e nós não temos condições de comprar.

Gostaríamos, então, desaberqualéa alternativa quea CHESF tem,
uma vez que cria energia, aumenta os custos e diminui nossa renda. Que
fazer dos órgãos de classe?

A Federação dos Pescadores está para ser extinta. E nós pergun-
tamos: seria melhor para a sociedade extinguir um órgão de classe que
defende uma categoria que, a cada dia, vem se enfraquecendo mais, já
que tudo o que vem de novo é só para piorar?

Na criação de Xingó, as ensecadeiras, que são feitas durante a
construção da barragem, abrigavam os peixes que eram os grandes
reprodutores do rio São Francisco. Eles ficavam naquele fundo, de 1 50m.
Esses peixes corriam para a ensecadeira e os pescadores não podiam
pegá-los. Resultado: esses peixes foram comercializados, e a Federação	49



dos Pescadores nunca recebeu nenhum recurso. As colónias também
não receberam nenhum recurso, e, muito menos, os pescadores. Somos
sempre nos, os pescadores e os trabalhadores, os unicos a sofrer.

Dr. Antônio Carlos Amaral - Parabenizamos o companheiro por
sua colocação, pois achamos muito importante defender os direitos de
todas as categorias afetadas, principalmente a dos pescadores. Gostarí-
amos de lembrar que, como mencionamos anteriormente, Sobradinho foi
projetada e construida ha cerca de 20 anos, quando não se dava a menor
atenção a esse tipo de coisa. E lamentável o ocorrido naquela represa,
mas hoje a situação e bem diferente. A questão ambiental e a questão
social, decorrentes da implantação de outros barramentos, vêm receben-
do a devida atenção. As oportunidades de manifestação das categorias
afetadas, de reivindicação dos seus direitos existem, o que não ocorria no
passado. Infelizmente, o barramento provoca uma alteração no regime
dos rios, o que é inevitável! Se não se consegue viabilizar uma maneira
de transposição dos peixes de jusante para montante, o regime da pesca
muda. Conforme o companheiro mencionou, com toda razão, o regime de
pesca em rio e totalmente diferente de um regime de pesca em lago. Ainda
mais em lago de proporções como as de Sobradinho, que requer outros
equipamentos, outras embarcações e outras tecnicas. E necessario que
os pescadores se preparem para essa mudança e cobrem do causador da
mudança, que é a concessionária, a atenção e os recursos necessários.
E preciso que todos se unam e se defendam. Os pescadores devem ir à
concessionária, aos Deputados, aos jornais, botar a boca no mundo e
fazer com que seus direitos sejam atendidos e defendidos, antes que as
coisas se tornem irreversiveis O direito dos pescadores ê reconhecido.
Entre tantos outros direitos atingidos, ás vezes o dos pescadores não tem
a prioridade que deveria ter E justo que se façam essas reivindicações.

Sr. Antônio Gomes dos Santos - Essas reivindicações são
feitas constantemente Por sinal, acabamos de entregar uma carta aberta
- a Carta de Maceio - onde o feita uma reivindicação dos pescadores,
pedindo linhas de crédito. Sabe-se que os bancos oferecem linhas de
credito, mas está aí o problema da terra da CODEVASF: muitos dos
companheiros apossados da CODEVASF estão deixando suas terras,
porque os juros e a correção monetária estão demasiadamente caros. As
despesas são muitas e eles não tem condições de fazer com que a safra
supere os prejuizos.

Os pescadores reivindicam linhas especiais de credito, senão não
terão como superar as dificuldades. Criou-se uma grande barragem.
Como se vê, Sobradinho e um oceano. Qualquer uma dessas barragens
forma um oceano, até mesmo as barragens de Xingo ede Pão-de-Açucar.
Os peixes vão desaparecendo do baixo São Francisco, porque os grandes
viveiros estão cercados! Os grandes viveiros do rio vão, como eu disse
ontem, de Piranhas a Pão-de-Açucar. Eu digo isso e provo Tenho 38 anos
de pesca, de documento assinado, fora os anos que pesquei sem ter
documento, para o meu pai. Eu conheço bem o rio São Francisco.

Em toda vazante, os peixes desovam nas lagoas e, quando o rio
começa a vazar, no inverno, durante a piracema, o peixe começa a subir
o rio São Francisco. O peixe grande vai ficar todo localizado lá dentro de
Xingô, que, hoje, esta completamente cercada.

Dessa maneira, a pesca aqui não vai dar mais para nos sustentar.
A alternativa é passarmos para Pão-de-Açúcar. Entretanto, sem recursos,
para que serve essa alternativa?



Ficamos revoltados, porque conheço a produção da pesca e o valor
que ela tinha antes da construção da barragem. Podia-se dizer que éramos
empresários, porque empregávamos um grande numero de mulheres de
Mar Vermelho para tratar o peixe, tanto nosso, como de outros compa-
nheiros - serra de peixes -, que a gente botava para a terra para tratar,
salgar e exportar. Hoje, os pescadores chegam com 3 ou 4 kg de peixe.
O rio transformou-se num deserto. Nós, que somos pescadores, quere-
mos pescar. Vamos, então, passar para o lado onde houver peixe.

Precisamos, também, que o governo conceda linha de crédito para
que se comprem barcos. Não temos mais condições de comprar barcos.
Os materiais de pesca sobem de preço assustado-ramente, sem nenhum
freio. Mas não é como a carne ou outra mercadoria. Sobem mais de 200
ou 300%, o que é uma zombaria. O governo militar deu como supérfluo
o material de pesca, como se fosse de turismo. Por isso, o preço sobe
constantemente, e os pescadores não têm condições de arcar com os
custos. Hoje, uma rede de malha de 14cm, que é a que se usa lá em
Sobradinho, custa Cr$500.000,00. Para pescar em Sobradinho teríamos
que ter, no mínimo, dez peças de rede. Agora, depois que aparece essa
rede todinha entralhada, imagine-se o preço. O pescador é um artista, e
o artista tem que exercitar a sua profissão, ele quer ser profissional. Mas
como é que ele pode ser profissional, se o artesanato dele desapareceu,
porque tomaram, e uma alternativa não aparece?

Deputado Aníbal Caribé - Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Srs.
Deputados, Senhoras e Senhores:

Somos representantes de uma região ribeirinha do São Francisco,
que tem graves problemas com a questão dos efeitos dos barramentos.
A nossa região, o lado esquerdo da margem do lago de Itaparica, ou mais
precisamente, os Municípios de Petrolândia, Floresta, Itacuruba e Belém
do São Francisco, foram gravemente afetados em sua base econômica
pela construção da Hidrelétrica de Itaparica.

Consciente estamos, como também estão todos aqueles cidadãos
humildes que cederam as suas terras, que viram inundada a sua casinha
de alvenaria ou de taipa, o seu curral, o seu chiqueiro, o seu terreiro onde
brincavam as crianças, de que o Nordeste, clamando por energia, teria
assim incrementada a sua produção. Sem maiores alardes, sem maiores
dificuldades, cederam aquele espaço que, para eles, não era apenas um
espaço físico, mas, principalmente, um espaço da sua vida, um espaço
do seu coração.

Entretanto, meus senhores, aquelas pessoas humildes e
desinformadas jamais poderiam pensar que seriam ludibriadas pelo
Governo Federal por intermédio da CHESF, como aconteceu.

Nós, como político e parlamentar votados naquela região, tivemos
a coragem e a audácia de subir num palanque político pedindo voto ao
povo, defendendo a CHESF, do que hoje muito me arrependo. Fizemos a
nossa campanha querendo mostrar àquelas pessoas que a CHESF era
uma empresa responsável. Isso, infelizmente, não se está verificando.
Conseguimos nos eleger dessa forma, investindo numa coisa difícil, mas
pensando, acreditando que é possível usar esses artifícios em razão da
importância fundamental da energia para o crescimento do Nordeste.

Na nossa região, 5.700 famílias foram tiradas da sua área, do seu
rincão, do seu trabalho, da convivência familiar, para serem jogadas em
áreas onde foram implantados projetos inconsistentes, já que, por falta
d'água, não havia como fazer irrigação. A CHESF sabia disso, mas não
se preocupa com homens. Preocupa-se com a arrecadação, com a	51



geração de energia e com os recursos que possam ser captados, em
cruzeiros, para transformar em dólares, para negociar os seus interesses
internacionais.

O Dr. Antãnio Carlos fez uma breve explanação, mostrando a
importância dos ecossistemas, uma coisa, inclusive, que esta na moda no
mundo inteiro, que é a defesa da natureza. Mas, Dr. Antônio Carlos, so nos
interessa defendera natureza desse planeta, se nele houver homens, houver
pessoas. E essas pessoas precisam estar vivas, e, para estar vivas,
precisam comer, trabalhar' Na nossa região, o povo passa fome e não
trabalha por causa dos desmandos administrativos dessa empresa, que,
outrora, foi símbolo da maior empresa energética do Brasil e hoje esta
deixando o nosso povo à mingua! Queremos nos referir de modo especial
a essa diretoria que hoje está aí. Essa diretoria insensivel, desumana, que
não recebe o nosso povo para conversar, e que, se o recebe, soo faz quando
vai levado por algum politico. Se estiver presente a Imprensa, ouve-o, mas
não diz nada e nada faz! Para ilustrar, queremos dizer, que houve diretorias
anteriores a esta, quando a CH ESF já estava em dificuldades financeiras, que
nos recebiam e ouviam e mesmo que não pudessem fazer o que pretendí-
amos, mostravam atenção e boa vontade, O Dr. Carlos Aleluia e o Dr. Genildo
faziam alguma coisa de paliativo para minorar o sofrimento desse povo.
Mas, quando chegamos à CHESF, na administração do Dr. Marcos Lopes,
para reivindicar um direito que temos - não vamos Ia pedir favores nem
esmola, vamos pedir o cumprimento de compromissos anteriormente
assumidos ele nos recebe como se estivessemos pedindo alguma coisa
de errado! Isso não e justo! Isso não e humano! Porque a CHESF sabe dos
compromissos que assumiu, que ainda tem e que havera de honrar Iremos
às ultimas conseqüências para fazer vingar esta mentira da CHESF, que
ainda transformaremos em verdade.

Gostaríamos da atenção dos senhores para alguns relatos que
faremos, acompanhados de proposições. A justificativa fica, exatamen-
te, em cima dos relatos.

O Projeto de Itaparica, que foi dado como encerrado, é uma mentira
horrível!

A sociedade brasileira precisa saber quea CHESF não  pode operar
na sua capacidade máxima, mas opera irresponsavelment&

A nossa cidade principal - uma parte dela -, Belém do São
Francisco, está numa quota inferior à quota de operação da barragem.

Pois bem, Senhores, está prevista a construção de um dique de
proteção à cidade de Belém do São Francisco. A cidade ainda não esta
protegida, e, mesmo assim, a CHESF, irresponsa-velmente, elevou, em
várias oportunidades, os níveis de operação da barragem, como se ja
estivesse construído o dique. O que aconteceu com isso? Casas foram
derrubadas, fossas sépticas estouraram coma pressão do lençol freatico,
os dejetos do matadouro retornaram à superficie, ficaram expostos, foram
pisados e transportados para outros locais da cidade. Todos sabem o que
são os dejetos de um matadouro!...

Então, a primeira proposição e: Que sejam imediatamente toma-
das todas as providências necessárias para a construção da proteção da
cidade de Belém. E, se a CHESF não dispuser de recursos para isso, que
tenha a responsabilidade de baixar o nível da barragem para a quota 301.

A segunda proposição se refere ao desassistido Município de
Itacuruba, que, arrasado pela barragem de ltaparica, perdeu todas as suas
terras produtivas. Era um município com 1CM grande, com um grande
numero de caminhões saindo diariamente com produtos agricoas. Hoje,
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famílias dentro do seu próprio território. Itacaruba perdeu muito mais do
que isso muitas famílias foram embora, e a CHESF iniciou a implantação
na cidade de Nova ltacuruba, do Projeto Angico, na esperança de serem
realocadas essas familias.

Pasmem, senhores! No Projeto Angico, elaborado pela TEMAC e
aprovado, tecnicamente, pela CHESF, investiram-se mais de
US$1 .000.000,00 em infra-estrutura. Agora, diz a CHESF que o projeto é
inviável. Nós concordamos, é inviável. O Projeto Angico é inviável! Não
concordamos com o fato de US$5.000.000,00, destinados a esse projeto,
terem saído do orçamento da CHESF, como se aquilo representasse uma
obrigação com o povo de Itacuruba! Vamos buscar os US$5.000.000,00
onde eles estiverem, para que sejam investidos no Município de Itacuruba.
Se não pode ser no Projeto Angico, com o que nos concordamos, apesar
de ter sido irresponsavelmente aprovado, que seja em algo mais provei-
toso. Mas a CHESF deve US$5.000.000,00 ao povo de Itacuruba,
especialmente àquelas 300 famílias deslocadas. Nós precisamos buscar
esse dinheiro e investi-lo no município, dentro de outras atividades
económicas, para se restaurar o equilíbrio daquela cidade tão prejudicada,
que não em mais comércio e onde todo mundo vive de esmolas da
Prefeitura.

Então, a nossa segunda proposição é esta: trazer o dinheiro do
Projeto Angico para ser aplicado no Município de Itacuruba e em seu
benefício, por meio de uma cooperativa para aqueles 300 coitados que
vivem lá esperando a CHESF.

Terceira proposição: O Dr. António Carlos, que fez uma excelente
explanação, falou a respeito do "royalty" - da compensação financeira.
Ela, realmente, existe, mas de forma contestável.

Os critérios para essa compensação financeira não levaram em
consideração a base econômica dos municípios. Quero dizer com isso o
seguinte: o Município de Belém de São Francisco, entre tudo o que perdeu
para Itaparica, perdeu terra de aluvião, considerada um dos melhores
solos do mundo! E a compensação está sendo dada da mesma forma
como se deu no Raso da Catarina, ou seja, nada! Não é justo isso! Na hora
em que nossas terras foram indenizadas, a CHESF teve o cuidado de
elaborar uma tabela, que tinha cinco preços, para desapropriar a terra. Ali
constava: terra que não presta para nada; terra que vamos analisar; terra na
qual se pode fazer alguma coisa; terra mais ou menos; e terra ótima! Dentro
desse critério, na indenização, ela teve cinco preços para pagar essas terras.
Por que, agora, na distribuição do "royalty", nós, que estamos no remanso,
que perdemos tudo que tínhamos de melhor, mas não perdemos o pior, que
continua lá, sem servir para nada! Se tivéssemos também, perdido o pior,
haveria uma compensação! Mas não. Nós estamos com as aluviões do São
Francisco, consideradas como as melhores terras do mundo, ou uma das
melhores, equiparadas ao Raso da Catarina. Lá, eles têm um bocado de
terrenos, que não prestam para nada, inundados e ruins, recebendo um horror
de dinheiro! E injusto esse critério!

Outra injustiça que se comete refere-se à área inundada. Nos
temos 56km 2 de terras inundadas. Estamos recebendo  "royalty" por25
kr12 . A única justificativa que me trouxeram até agora da CHESF é que os
"royalties" estariam sendo pagos pelo nível da barragem. Isso não
interessa para nós! Se o Governo desapropriou a cota 307, o "royalty"tem
que ser pela 307, porque a terra é dele! O particular perdeu o seu direito,
a terra está imprópria para tudo! E uma terra que fica inundada ou à
disposição da CHESF para, no caso de alguma grande enchente, ela possa
servir como área de segurança. Precisa ser compensada. Isso é uma



questão que qualquer criança entende Não interessa para nos o nível da
barragem, interessa sim, a area inutilizada, que nos não podemos mais
explorar economicamente, porque ela já não nos pertence.

Então, a nossa terceira proposição se prende, exatamente, ao
"royalty", para que seja reestudado, verificando-se os criterios da
qualidade do solo e do impacto econômico na região, e que se acabe com
esse negocio de nível de barragem, e se considere, porque até a lei o diz,
que é a área inundada a base de cálculo para o pagamento. E, sendo pela
area inundada, que o Governo nos devolva, que a CHESF nos devolva a
area que ela não está precisando. Eia esta pagando pela cota 304 e deve
indenizar pela 307 Então, que esses três metros, que representam um
vasto território, sejam devolvidos a seus donos, se não interessa para ela.

São três proposições que já fizemos? Parece-me que ainda falta uma.
Pois bem, senhores, em relação aos projetos de reassentamento,

queremos fazer uma ultima proposição A CHESF ja jogou fora
US$132.000.000,00 com obras paradas, quando precisaria, no total, de
apenas 180 milhões para concluir os reassentamentos. Fica claro que
US$48.000.000,00, se não fossem tais despesas com obras paradas,
seriam o suficiente para concluir os compromissoc. Não e o povo que tem
culpa disso, e, portanto, não pode mais continuar prejudicado.

Então, é necessário que se faca, também, um apelo, ao Presidente
da Eletrobrás, ou até ao Presidente da República, no sentido deque a OH ESF
verifique isso, mostrando que esse povo tem um limite para suportar tal
sofrimento. Faz cinco anos que essa coisa vem acontecendo dessa forma!
E nos, infelizmente, nessa ultima administração, não tivemos sequer uma
oportunidade de conversar sério. Quando dizemos conversar sério e falar
com uma pessoa que quer ouvir e quer dar uma solução. Mas, infelizmente,
essa diretoria não conversa sério, porque recebe o pessoal se quando vai
acompanhado de um politico e da imprensa. Escuta e bota prá Ia, deixa no
gelo. Porque o Dr. Marcos Lopes, quado recebe esse pessoal, acha que não
deve nada, que já fez tudo, que a OH ESF já está operando, que ja está gerando
energia, que o problema dele são os interesses da CHESF e se esquece
daquele homem humilde, que cedeu as suas terra para a formação do lago
de Itaparica. Muito obrigado.

Dr. Leonardo Lins - Sr. Presidente, Desejo apenas prestar
algumas breves informações sobre temas aqui debatidos Primeiro,
gostaria de informar à CIPE e à comunidade que estão em andamento os
estudos de impacto ambiental da barragem de Xingo Precisamente hoje,
esta havendo uma reunião tecnica, com todos os orgãos ambientais, em
Xingõ, em que se está discutindo a primeira fase de estudos e diagnos-
ticos. Recomendamos às comunidades envolvidas que procurem contacto
com os orgãos ambientais dos Estados de Sergipe e Alagoas, responsa-
veis pelas análises dos diagnosticos e pela verificação das medidas
mitigadoras que possam ser indicadas como necessárias.

O segundo ponto a abordar, e nos o fazemos representando o Dr.
Roberto Alconforado, que não pôde estar presente nessa segunda etapa
de hoje, e transmitir-lhes o convite que ele e a diretoria da CHESF fazem
à CIPE para que na proxima oportunidade, se possível na próxima reunião
desta Comissão, visitarem Xingô. Ali poderão ser discutidas todas as
questões vinculadas às preocupações que a CH ESF esta tendo com Xingo
quanto a esses aspectos ambientais. Será Tambem a oportunidade para
discutir outras questões com a direção da empresa.

Finalmente, quanto ao registro feito, aqui, pelo Deputado Anibal
54	Caribé, gostariamos de colocar o seguinte: estamos, atualmente, traba-



lhando na área de planejamento, que não atua mais em Itaparica.
Infelizmente, o Deputado Caribé não pôde estar presente à palestra do Dr.
Roberto Alconf orado, quando se discutiu a questão de Itaparica. Essa não-
coincidência de presenças, ontem, impediu que essas questões pudes-
sem ser mais bem esclarecidas, pelo nível de conhecimento de ambos
sobre o assunto.

Creio que todos os registros aqui colocados, além do relato que nós
faremos à Diretoria, serão encaminhados junto à CHESF e poderão ser
mais bem discutidos, mais bem debatidos. Nós não temos condições de
concordar com as colocações que o Deputado fez aqui nem de discordar
delas. Entendemos, por sabermos que o Deputado é atuante em toda
aquala região, que ele presenciou todo o esforço que a CHESF vem
fazendo ao longo daquela represa. Mesmo assim, pelas razões expostas
ontem, ainda não foi possível concluir o reassentarnento. Registramos,
apenas, aquilo que foi colocado ontem pelo Dr. Roberto: a necessidade do
apoio de todas as lideranças políticas regionais e, particularmente, da
CIPE, no sentido da manutenção dos recursos orçamentários para
viabilizar a conclusão do reassentamento de Itaparica.

Deputado Benedito de Lira - Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Demais Presidentes de
outras Assembléias; Senhores Deputados:

Inicialmente, como Deputado pelo Estado de Alagoas, gostaría-
mos de trazer a satisfação do povo alagoano pela presença dos senhores,
aqui, na nossa terra, bem como gostaríamos de solidarizar-nos com os
representantes daqueles que foram expurgados das suas regiões e com
o Presidente da Federação dos Pescadores de Alagoas que, aqui,
apresentaram as suas sugestões, deixando muito claro seus pontos de
vista para todos quantos representam seus diversos Estados e a socie-
dade. E gostaríamos, Sr. Presidente, de tecer alguns comentários sobre
os ternas que foram discutidos aqui. Este País, um dos maiores do mundo
e que, pessoalmente, consideramos como um dos melhores, é cheio de
contrastes. Na verdade, há de tudo para urna minoria, e praticamente não
há nada para a grande maioria. Os projetos voltados à produção de energia
elétrica se fazem segundo esse objetivo maior, sem tratar dos problemas
que afligem a população ribeirinha, que é o tema principal desta reunião.
No Baixo São Francisco, as permanentes cheias têm causado transtornos
não só para as autoridades responsáveis pelo setor, mas principalmente
para aqueles que são diretamente atingidos. Constrói-se, entre Alagoas e
Sergipe, mais uma usina geradora de energia elétrica. E provável que os
mesmos problemas que atingiram as populações da região das outras
hidrelétricas em funcionamento ocorram quando do término da constru-
ção da hidrelétrica de Xingó.

O Dr. Roberto Alconforado, ao responder às perguntas feitas pelo
Presidente da Federação dos Pescadores, deixou-nos com a seguinte
indagação: como se poderá proceder, quanto à rninimizaçâo dos recla-
mos, para se atender, de um lado, à necessidade de gerar energia, e, de
outro, às necessidades do homem? Talvez não seja privilégio do setor
energético essa desatenção para com o cidadão brasileiro; isso vem
acontecendo ao longo de muitas e muitas décadas, com relação a todos
os projetos que são realizados neste País. Aqui, o homem, praticamente,
não vale nada. E como se fosse um subproduto, diferentemente do que
acontece em outros países, onde ele é considerado acima de qualquer
coisa. Ora, ao se planejar a construção de uma hidrelétrica para gerar



energia e desenvolver  Pais, para impulsionar o progresso e dar o mínimo
de dignidade de vida ao ser humano, principalmente àqueles que são
menos aquinhoados pela sorte, tem-se em mente, primeiro, a construção.
O projeto, em geral, não traz medidas que possam proteger a sociedade
e aqueles que vivem nas imediações da obra. Haja vista o que disse aqui
o representante dos atingidos pela inundação produzida pela barragem de
Sobradinho e outras, que tinham a expectativa de que seriam relocados,
e esse relocamento, já faz praticamente dez anos, ainda não chegou ao
seu final. Nos, que exercemos mandatos parlamentares, que somos, na
verdade, para-choques, já que as Casas Legislativas são caixas de
ressonância dos reclamos, vivendo mais de perto as angustias da
sociedade, atuamos diferentemente dos tecnocratas, que se fecham
numa sala com ar condicionado e planejam, para uma região o que se
planeja para outra, sem considerar as peculiaridades locais. Por isso e
importante, é interessante, é necessário, é indispensável que saibamos
que quem paga o preço de se fazer um projeto desses para atender às
necessidades de todos, e, principalmente, a necessidade do homem que
vivia com dificuldade, mas vivia, é, sem duvida nenhuma, o morador
dessas regiões ribeirinhas, que e levado a viver sob as pontes ou na
periferia dos grandes centros, para evitar sua marginalização e continuar
a ser um homem trabalhador e digno. Sabemos que os recursos são
parcos e que quem paga tudo isso que é feito, quer no sistema energético,
quer em outro tipo de atividade possível de ser desenvolvido com a mão
do Governo, e a sociedade. Quem paga é aquele cidadão que saiu de sua
terra obrigado a se deslocar para outra localidade. E se os recursos do
Governo não são suficientes para realizar uma obra do tipo da de Xingo,
buscam-se recursos no exterior. Mas, depois, quem vai pagar? E a
sociedade, do agricultor ao Deputado, do mais humilde ao mais bem
aciuinhoado. Uns pagam mais e outros, menos, Entretanto temos fatos
absolutamente concretos, com relação a determinados segmentos da
sociedade, comprovadores de que aqueles que ganham muito bem
pagam menos imposto de renda, hoje, do que um Deputado Nos os
temos aqui, e é possível que os senhores os tenham também nos seus
Estados.

Gostaríamos de falar aos Diretores da CHESF que, com muito
brilhantismo, fizeram a apresentação das suas palestras, da necessidade
imediata, premente. de, ao se planejar um projeto da envergadura de uma
hidrelétrica, considerar-se a convivência e a tranqúílidade do homem que ira
amargaras dificuldades. Tivemos a oportunidade de ouvir, aqui, relatos como
o do pescador, que vé, gradativamente, o objeto de seu trabalho desaparecer
das suas mãos e o produto do seu trabalho tornar-se escasso. Isso é
absolutamente lamentável, porque nós sentimos que não há - a bem da
verdade - uma preocupação primeira como homem deste País. Repetimos,
ele e subproduto, e isso e realmente muito ruim para nos. E lamentável  Se
a sociedade paga a longo ou a medio prazo o que se coristroi. é evidente que
ela também continuaria pagando os projetos neces sários para dar tranquili-
dade às comunidades envolvidas no processo.

Esperamos. Sr. Presidente, que esse trabalho da CIPE não fique
apenas no papel e nos debates periodicos. E preciso que levemos a serio
essa caminhada, para a viabilização dos procedimentos que possam dar
dignidade à vida daqueles que, na verdade, esperam de nos essa co-
participação.

Temos certeza de que alguma coisa poderá ser mudada neste País.
Talvez não seja tão fácil, mas, se houver a pertinácia que está existindo
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um encontro deste em Alagoas, talvez possamos continuar batendo
nessa tecla, mostrando aos responsáveis pela execução de determina-
das obras, que sua necessidade não chegue ao ponto de trazer conseqü-
ências desastrosas para aqueles que, na verdade, esperam de nós um
trabalho mais eficaz, uma luta mais pertinente em sua defesa. Minas
Gerais experimenta um pouco das dificuldades de todos que vivemos na
região dura do Nordeste brasileiro. Lá são sentidas as mesmas dificulda-
des que sentimos aqui. Mas aqui, que é realmente o grande celeiro do
sertão, falamos, há tanto tempo, em irrigação, que já dava para mostrar
às autoridades que deveria existir prioridade para esse tipo de atividade,
que favorece ao homem do Nordeste, essa região sacrificada. Petrolina
é o maior exemplo. Estamos num País onde há água e sol, e, mesmo
assim, importam-se grãos, importa-se tudo, praticamente. E nós não
sabemos onde é que estão a inteligência e os olhos, que não enxergaram
ainda que o País e o Nordeste são absolutamente viáveis. E por meio da
água e da energia que poderemos ter o maior pais do mundo. Infelizmente,
desculpem-nos, nós só não estamos no quarto mundo porque ele não
existe. Isso, Senhores Deputados, é chocante para todos nós, que somos
cobrados, que somos vítimas dos ataques mais ferrenhos, sem termos
a responsabilidade total sobre o processo. Os Poderes Legislativos deste
País precisam se impor, porque, se assim ocorrer, estaremos impondo a
vontade dos cidadãos de cada Estado.

Nós acreditamos muito nesta Comissão, porque ela envolve todos
os Estados direta ou indiretamente beneficiados ou prejudicados por tudo
quanto se tem feito com relação ao rio São Francisco.

Era exatamente isso, Senhor Presidente e Senhores Deputados,
que gostaríamos de observar, e dizer a V. Exas., como Presidente da
CIPE, e aos demais companheiros quea integram, por que deveremos dar
continuidade a esse trabalho. Nós pudemos ouvir muito bem o represen-
tante da CHESF dizer, quando fazia a sua exposição, que não há mais
dificuldades para a diretoria da CHESF sentar-se como pescador, sentar-
se com os outros segmentos da sociedade envolvidos no processo,
sentar-se com os parlamentares que representam essa sociedade angus-
tiada, a fim de verificar o que se deve fazer no curso do projeto. Quantas
e quantas vezes foram redirecionados determinados projetos já na fase de
execução! Vamos contar um fato, ocorrido quando éramos Presidente
desta Casa, apenas para ficar absolutamente caracterizado que, quando
se tem boa vontade, quando sequer, quando se exerce pressão, as coisas
tomam rumos totalmente diferentes. Meus companheiros de Alagoas
sabem muito bem disso: quando se planejou uma rodovia ligando o
Município de São Miguel dos Campos a Arapiraca, a AL-120 - já
implantada -, no curso da estrada estava a Usina Porto Rico. Pois bem,
em determinado momento da obra, recebo um telefonema do Governador,
para que nós fôssemos ao escritório da Usina. Lá se encontravam os
Diretores e outras pessoas diretamente interessadas, solicitando a
mudança do projeto da estrada, porque, da forma como foi planejada,
haveria determinadas dificuldades para o patrimônio daquela usina.
Foram convocados os técnicos, e decidiu-se atender àquela reivindica-
ção. Mudou-se o curso da estrada, que na verdade não melhorou muito,
não resolveu-se em nada o problema original. Hoje, nós temos problemas
permanentes num determinado trecho. Ora, se fizemos isso para atender
à reivindicação de um grupo, por que é que não se pode fazer o mesmo
para atender à sociedade, a milhares de brasileiros que pedem somente
uma coisa: viver, ou melhor, sobreviver? Talvez essas colocações fujam
um pouco do processo, mas o Dr. Roberto Alconforado fez a indagação:	57



quem paga? A sociedade quer isso, a sociedade quer aquilo, e quem
paga ? Quem paga somos nos, que estamos pagando a Transamazónica,
que não existe, não serve para nada. A sociedade pagou a Ponte Rio-
Niteroi, uma obra necessária, não só com impostos, mas também com
pedágio, que daria para pagar talvez vinte ou trinta pontes daquela. Então,
a sociedade paga bem e satisfeita, quando sabe que aquilo, ou que a obra
que foi executada, traz desenvolvimento, atende às necessidades de uma
região, bem como atende ao homem, que prefere sobreviver em melhores
condições a deslocar-se para os grandes centros, para viver num
processo de margina lização

Eram essas, senhor Presidente, senhores Deputados, as coloca-
ções que queriamos fazer. Esperamos que elas possam ter eco na
sensibilidade daqueles que planejam a execução de obras gigantescas,
como as hidrelétricas e outras E gostariamos de ressaltar que esses
homens que aqui estiveram, mesmo sem serem Deputados, deram uma
demonstração inequívoca da preocupação, que não deve ser apenas
deles, mas de todos nos, que somos co-responsáveis pelo progresso e
pela miseria deste País, pelo desenvolvimento da sociedade, e pela
miséria e pelo submundo em que vive uma grande parcela da sociedade
brasileira e, particularmen-te, da sociedade nordestina,

Muito obrigado, senhor Presidente, Senhores Deputados.

Deputado José Rocha - Sr. Presidente. Nos queríamos fazer
uma breve retrospectiva da nossa participação nesse movimento, na
cidade de Salvador, por meio da Comissão Especial do São Francisco,
criada na Assembléia Legislativa da Bahia. Tivemos a satisfação de
percorrer o São Francisco corri o companheiro Theodomiro e os demais
integrantes da CEIVASF. Fomos à nascente do São Francisco, Ia em São
Roque de Minas, na Serra da Canastra. Pudemos observar como o São
Francisco, naquela oportunidade, há dois anos, estava sendo depredado
como garimpo, na sua area de nascente. Fizemos reuniões em Lagoa da
Prata e em Pirapora, de onde descemos o rio, de gaiola, ate Xique-Xique.
E esse movimento cresceu com a participação da Comissão Interestadu-
al de todos os Estados banhados pelo São Francisco. Nessa oportunidade,
queremos apenas recomendar aos companheiros dos cinco Estados que
compõem a CIPE a criação, em cada Estado, em cada Assembleia, de
uma Comissão Especial do São Francisco. Nos da Bahia estaremos
recriando essa comissão para que se constitua num forum de debates,
com a participação de todos os Deputados estaduais que têm sua base
eleitoral na bacia do São Francisco. Nosso objetivo é aumentar a
participação dos Deputados de cada Estado nas reuniões da CIPE, por
meio de sua integração aos foruns de debates estaduais.

Motivados com a sua participação no Estado, estariam presentes
aqui e dariam uma contribuição ainda maior a essa Comissão, da mais alta
importaricia. Queremos apoiar a proposição de audiência com o Presidente
da Republica, iniciativa que, certamente, nos ajudara a colher frutos
importantes para esse movimento, que ira beneficiar, em muito, o Vale.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Presidente da
Assembleia, que tão bem nos recebeu, no Estado de Alagoas. So temos
a agradecer a maneira gentil com que fomos recebidos aqui, e, em nome
do Presidente da Assembléia da Bahia, queremos transmitir esse agrade-
cimento. Haveremos de, oportunamente, poder retribuir essa maravilhosa
recepção.

58	Muito obrigado.
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Sr. Fulgêncio Silva - Sr. Presidente, Senhores Deputados, Em
primeiro lugar, quero reafirmar a nossa posição de atingidos por barragens.
Somos contra a construção de barragens! Não em termos absolutos
porque sabemos que, em alguma circunstância poderá ser necessário
construir uma, como é a questão, agora, do Vale do São Francisco. Em
algum momento, quem sabe, vai ser preciso construir uma barragem para
dar condição de sobrevivência ao Vale. Mas as coisas têm sido feitas de
maneira não muito correta! Aqui estão os dois pontos principais dessa
questão: primeiro, ha um grande projeto de irrigação e diversas áreas
irrigadas ou para serem irrigadas no Alto e no Médio São Francisco. As
usinas que produzem energia estão no curso sub-médio do rio. Aágua que
precisa ser usada para irrigar as áreas lá em cima é necessária aqui em
baixo, para produzir energia; energia essa que é usada para fazer funcionar
os motores Ia em cima, para botar a água para irrigar a terra.

Eu quero que alguém, de formação técnica, explique porque eu
não sou, pelejo para entender essa questão e não consigo - como é que
vamos fazer essas duas coisas: irrigar e produzir energia, com a mesma
agua. Na minha visão, só se pode solucionar o problema se houver
reservatorios de água lá em cima, para que a água passe antes pela
produção de energia, para depois servir à irrigação. Aí sim, podemos fazer
as duas coisas com a mesma água. Agora não dá para fazer isso, já que
a produção de eletricidade está em baixo e a irrigação em cima.

A outra questão consiste na maneira como têm sido feitas as
construções de hidrelétricas, não só no São Francisco, mas no Brasil
inteiro. Estou referindo-me mais ao São Francisco, porque aqui discutimos
a situação dele. Já temos mais de 5.000km2 de área inundada por conta
das barragens, de Sobradinho para cá. E quando foi feito o plano, o
programa de construção dessas obras, a sociedade não foi chamada para
discutir os problemas, para tomar conhecimento da questão. Não partici-
pou da elaboração do projeto, tampouco participou da construção; serviu
apenas, para ser explorada, expulsa da terra, muitas vezes sem saber o
porquê. E uma questão muito séria. As autoridades competentes respon-
sáveis pelos planos e construções precisam, daqui para frente, mudar
essa maneira de trabalhar. Se for necessário construir uma barragem Ia
em cima, a fim de reservar água para suprir o São Francisco, que isso seja
discutido com a população do Vale por que e que está sendo planejada
essa barragem, para que servirá, quais as necessidades que a determi-
naram e os resultados que se esperam dela. E que a população atingida
faça parte da elaboração, da construção e da discussão de toda a
problemática que essa barragem vai gerar. Tenho certeza de que, se a
coisa for feita desse jeito, nos não vamos ter os problemas que estamos
tendo ate agora, porque a população, com certeza, vai tomar conhecimen-
to, vai dizer se e bom ou é ruim, se deve ou se não deve ser feita. Se a
decisão for tomada junto com a população, não serão necessárias as
ações e as coisas que temos feito até agora para garantir a sobrevivência
da população atingida. O plano já trará a solução concreta para a
população que vai ser prejudicada, e os atingidos saberão concretamente
por que e para que está sendo construída a barragem. Com  certeza,
vamos evitar vários problemas e teremos o progresso na região para todo
mundo. Não adianta ter progresso para meia dúzia ou para uma duzia,
enquanto 4 ou 5 mil estão morrendo de fome e jogados fora, morando nas
periferias dos grandes centros como pedintes, sem emprego, sem
condições de sobrevivência. Isso não se chama progresso! Só podere-
mos chamar de progresso aquilo que traz beneficio que pode ser dividido
com todo mundo, quando todos participarem dele e forem beneficiados	59



com ele! Isso e que se chama progresso, e é isso que nós temos de fazer!
Estou disposto a continuar discutindo e apoiando a elaboração

desse projeto para o nosso São Francisco e para sua população. Muito
obrigado.

Deputado Roberto Amaral	- Solicito a palavra, so, por um
minuto mesmo.

E para fazer urna proposição, tendo em vista que o assunto foi
harramento. Gostariamos de propor que a CIPE lutasse para colocar a
barragem de Jequitai como prioridade para a construção, considerando,
inclusive, que ela vai contribuir para controlar as cheias do rio São
Francisco

Dr. José Theodomiro de Araújo - Sr. Presidente, Temos duas
proposições a fazer. a primeira delas e no sentido de que, na reforma
administrativa do Governo Federal, se decida sobre a permanenca da
CODEVASF no Ministério da Agricultura, ou a sua ida para o Ministerio da
Integração Regional

Consideramos a empresa como de desenvolvimento regional e não
corno se fosse exclusivamente de irrigação ou produção agricola. Portan-
to, ela não se encaixa perfeitamente no organograma do Ministerio da
Agricultura, para onde nunca deveria ter ido. ACODEVASF tem a irrigação
corno um vetor, corno um veiculo desse do desenvolvimento regional,
mas ela não e uma empresa de irrigação.

Nossa proposição e no sentido de que a CIPE se dirija ao Presidente
da Republica, pedindo-lhe que referende a ida da CODEVASF para o
Ministério do Desenvolvimento Regional.

A segunda proposição e no sentido de que a CIPE faça um pedido
à CODEVASF para que ela se dedique, tambem, ao estudo, não so da
barragem de Jequitai, corno se referiu o Deputado Roberto Amaral, mas
tambem, à análise das duas propostas existentes para barrarnentos do
Rio Paracatu, que são de fundamental importância para o controle das
enchentes, não co no Médio São Francisco como também no Baixo São
Francisco, facilitando a otimização das operações das barragens do
sistema CHESF.

São essas as duas proposições que o CEEIVASF apresenta ao
Plenário.

Obrigado.

Deputado Nicodemos Falcão - Sr, Presidente, Espero que esta
proposta seja a ultima Como Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe, proponho que a proxima reunião da CIPE seja em
Aracaju, e que, nessa reunião, visitemos Xingo

O Presidente - Declaro encerrada a 2 Reunião Ordinaria da CIPE-
São Francisco. Convido os Senhores Deputados presentes para aproxima
reunião, a ser convocada em data e local conforme a programação do
biénio 1992-1993.
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