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RIO SÃO FRANCISCO - "PROPRIEDADE DA
ÁGUA E PRIVATIZAÇÃO DA CHESF"

1. Os gestos do processo de privatização da CHESF, talvez
visando tão-somente à velocidade da venda, omitiram-se
no aprofundamento da questão mais importante no
processo, qual seja, o uso das águas do rio São Francisco,
'combustível" das usinas a serem transferidas para o
capital privado.
O equívoco fundamental foi agravado com o desrespeito
aos fundamentos da Lei n 9 9.433, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos.

2. Com base nesse erro grave, a intervenção da sociedade
civil organizada, para sustar a cisão anunciada para março
de 1999, etapa que antecede a transferência do controle
acionário para o capital privado, passa a ser um exercício
de cidadania, como a seguir, registrado:

• Se, com a privatização das hidrelétricas do rio São
Francisco, o Estado Brasileiro tiver necessidade de
pagamento de compensação financeira ou de qualquer
outra espécie aos proprietários das usinas privatizadas,
perdendo o domínio pleno sobre o uso das águas do
rio, não mais podendo alocar, aumentar ou reduzir
vazões para diferentes usos, tendo com parâmetro de
decisão, exclusivamente, o interesse público, a
intervenção da sociedade no processo contra a
privatização da CHESF, é um dever de CIDADANIA.

Se, ao contrário, os direitos de todos os usuários da
água forem formalmente garantidos, passa a vigorar
apenas o enfoque INDIVIDUAL; cada um dentro de uma
visão ideológica, econômica ou social, tem o direito de



se posicionar contra ou a favor da privatização do
serviço de energia elétrica.

3. Os fundamentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, objeto da Lei n° 9.433 estão enunciados no
Capítulo l da Lei e incluem:
• A Agua é um bem de domínio público.
• A Agua é um recurso natural limitado, dotado de valor

econômico.
• A gestão dos recursos hídricos deve sempre

proporcionar o uso múltiplo da águas.
• A gestão dos recursos hídricos deve ser

descentralizado e contar com a participação do poder
público, dos usuários e das comunidades.

4. A Lei 9.648 abriu o caminho para a cisão, e o Decreto
2.655, que regulamenta o MAE e define as regras de
organização do NOS, estabelece no seu artigo 21:

"Art. 21 A cada usina hidrelétrica despachada
central izadamente corresponderá um montante de
energia assegurada, mediante mecanismo de
compensação da energia efetivamente gerada.

§ 1 9 Considera-se energia assegurada do sistema
aquela que pode ser obtida, a risco de déficit
preestabelecido, conforme regras aprovadas pela
ANEEL.

§ 2° Considera-se energia assegurada de cada usina
hidrelétrica participante do MRE a fração a ela alocada
da energia assegurada do sistema, na forma do
disposto no "caput" deste artigo.
§ 39 A energia assegurada relativa a cada usina
participante do MRE, de que trata o parágrafo anterior,
constituirá o limite de contratação para os geradores
hidrelétricos do sistema, nos termos deste regulamento.



§ 49 O valor da energia assegurada alocado a cada
usina hidrelétrica será revisto a cada cinco anos, ou
na ocorrência de fatos relevantes.

§ 50 As revisões de que trata o parágrafo anterior não
poderão implicar redução superior a cinco por cento
do valor estabelecido na última revisão, limitada as
reduções em seu todo a dez por cento do valor de
base constante do respectivo contrato de concessão,
durante a vigência deste.

§ 69 A alocação da energia assegurada, de que trata o
'caput", e as revisões previstas nos § 4 9 e 5,
propostas em conjunto pelo GCOI e GCPS e seus
sucessores, serão homologadas pela ANEEL.

5. Agredindo a Lei n 9 9.433 e desprezando os direitos dos
demais usuários da água, os gestores do processo de
privatização da CHESF estabeleceram privilégios e
prioridades para os futuros proprietários privados das
usinas hidrelétricas que, salvo prova em contrário, terão
poder para obstacular a locação de água para outros usos.

6. Partidários de cisão da CHESF e da rápida implantação
da solução BNDES têm colocado uma contra-
argumentação baseada em três enfoques principais:

A água vai ser "despachada" pelo NOS.
O código de Aguas garante 30% para outros usos.
Nos editais de venda, estará definida a energia
assegurada.

São argumentos extremamente frágeis como a seguir,
demonstra-se:

A) O NOS vai "despachar" água para gerar as energias
individuais por usina, resultantes do seu trabalho como
"GCOI". Entretanto, ele só vai poder 'despachar" a



água que lhe for disponibilizada, ou seja, argumentar
que esta ação do NOS resolve o conflito de usos
múltiplos é cortina de fumaça sem nenhuma
consistência.

B) Código de Águas: O ex-ministro Mendonça de Barros
no episódio de venda da TELEBRÁS disse com muito
orgulho que a missão dele '.r o Brasil. Afinal,
no mundo tem gente para tudo. No Caso da venda
das hidrelétricas, recorrer ao Código da Águas, que é
realmente uma peça extraordinária produzida 65
(sessenta e cinco) anos atrás, é também uma tentativa
desesperada para garantir a venda do patrimônio
nacional. O artigo 154 do Código de Aguas estabelece:
"As regras de água e energia não poderão privar a
usina de mais de 30% da energia de que ela disponha".
e o artigo 155 trata das condições a serem obedecidas
na entrega da água ou energia reservada aos
beneficiários.

C) Finalmente a energia assegurada: Este é o ponto mais
grave pois, ao invés de resolver o conflito na ânsia de
arrecadar um dinheirinho a mais para pagar
especuladores, os mentores da privatização
exageraram e invadiram os direitos de terceiros.

Cl) Dados ainda não oficiais mostram que as energias
asseguradas das usinas da CHESF podem estar super-
avaliadas. Pelo menos Sobradinho e Xingó estão com
valores inflados e, se eles se mantiverem, ocorrendo a
privatização, os novos donos vão começar a reclamar
pedindo compensação pelo assegurado irreal.

C2) No item 4 acima, está transcrito o artigo 21 do Decreto
2.655. Este decreto regulamenta o Mercado Atacadista
de Energia - MAE e define as regras de organização
do Operador Nacional do Sistema Elétrico - NOS. Ao

4



comparar o Decreto n° 2.655 e a Lei n° 9.433, verifica-
se que, para criar garantias atrativos para os
compradores das hidrelétricas, a lei foi atropelada e
os direitos dos outros usuários foram
desconsiderados. Havendo necessidade de outros
usuários e esgotados os 10% (dez por cento) fixados
no Decreto 2.655, ocorrerá uma das três alternativas
seguintes:

• O usuário não hidrelétrico vai receber uma
resposta seca: a cota de água de vocês está
esgotada. Só quando terminar a atual concessão
das geradoras de energia elétrica.

• O poder concedente, instruído por autoridades
superiores, vai criar o máximo de dificuldades para
inviabilizar o pedido de outorga.

• O Estado Brasileiro ou os usuários não
hidrelétricos vão garantir os recursos financeiros
para compensar as geradoras pela violação do
limite de energia assegurada.

CONCLUSÃO:

Voltamos à questão fundamental : qual a garantia de que o
Estado Brasileiro manterá absoluto domínio do uso das águas
do rio São Francisco, alocando, aumentando ou reduzindo
vazões para os diferentes usos múltiplos, sem que os donos
das hidrelétricas privatizadas recebam compensação
financeira ou de qualquer outro tipo pela redução da energia
gerada?

É perfeitamente possível que dentro de 10 ou 15 anos, projetos
públicos como o Jaíba, em Minas Gerais, Baixios de lrecê, na
Bahia, projetos da CODEVASF, Estados e particulares no
Nordeste, fruticultura irrigada, transposição, cheias artificiais,
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etc. exijam centenas de metros cúbicos por segundo da água
do rio São Francisco.

A sociedade tem o direito de saber antes da privatização se
as gerações futuras serão ou não comprometidas com o
pagamento de água aos proprietários de usinas hidrelétricas,
privatizadas de forma açodada, para cumprir orientações de
credores e instituições internacionais, que, evidentemente, não
têm qualquer sensibilidade para os reais interesses do Brasil.
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PRIVATIZAÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS
BRASILEIRAS

Na busca de um dinheirinho a mais para entregar a banqueiros
e agiotas brasileiros e estrangeiros, o Governo Federal emitiu
em 3.5.95, o Decreto 1491/95, que inclui os sistemas geradores
de energia elétrica brasileiros no Programa Nacional de
Desestatização - PND.

Com base nesse Decreto, o BNDES e os gestores da
privatização, ávidos por cumprir diretrizes mais antigas, do
Conselho de Washington e, mais recentes, do FMI, passaram
a perseguir desesperadamente a venda das grandes centrais
hidrelétricas pertencentes ao Governo Federal, acionista
majoritário de FURNAS, ELETROSUL, ELETRONORTE e
C H ES F.

Conseguiram vender as hidrelétricas da ELETROSUL, sob o
nome de GERASUL, proprietária do conjunto "menos
polêmico" de geradores estatais.

Ao avançarem sobre o patrimônio público das demais grandes
geradoras do sistema ELETROBRAS, os gestores da
privatização defrontaram-se com a reação de lideranças
políticas sem distinção ideológica e da sociedade organizada.
Por incompetência ou esperteza, esses vendedores
ignoravam que o combustível das hidrelétricas é a AGUA e
que ela é um BEM COMUM, de USOS MULTIPLOS e
INALIENÁVEL.

Iniciamos o ano 2000 com os gestores da privatização
procurando "atalhos" para vender as hidrelétricas e os rios
brasileiros, e as lideranças políticas e a sociedade organizada
defendendo o que é patrimônio inalienável, convictos de que
ainda é possível evitar que o Brasil seja transformado num
Protetorado.
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Neste cenário, o Projeto de Lei 1.534/99, do Deputado Federal
Costa (PMDB-PA), é simples, objetivo e eficaz.

• Proíbe a privatização de hidrelétricas, cancelando os
processos ainda não concluídos.

• Revoga as disposições em contrário.

Ressaltando a importância do Projeto de Lei 1534/99 no
conjunto de esforços para estancar a insensatez, as reflexões,
a seguir procuram responder uma questão básica

1.	Pergunta É possível privatizar os grandes sistemas
hidrelétricos do Brasil?

Resposta: SIM, desde que salvaguardas sejam adotadas
de modo a garantir que os compradores jamais
receberão, como "bonificação", o domínio e a propriedade
da água.

2. Pergunta: E quais seriam essas salvaguardas?
Resposta: Elas dizem respeito ao DOMINIO E A
PROPRIEDADE DA AGUA e à COMPENSAÇÃO PELA
ENERGIA NÃO GERADA.

3. Pergunta: Quais as salvaguardas necessárias com relação
ao DOMÍNIO E PROPRIEDADE DA ÁGUA?
Resposta: são várias e todas elas importantes.

Que qualquer outorga de direito de uso de água igual
ou maior de 10% da vazão média de longo período no
local de utilização, fique sujeito à aprovação formal do
respectivo Comitê da Bacia Hidrográfica ou, na
ausência deste, do conselho Nacional de Recursos
Hídricos —CNRH.

• Que o valor da outorga seja referido à vazão média de
longo período, de modo que, em cada ciclo hidrológico,
a vazão efetivamente disponibilizada varie na mesma
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proporção da vazão real com relação à vazão média
de longo período.
(Ex.: Se a vazão média de longo período é 3.000 m3/s
e a outorga é de 1 . 000 M3/S, ela está sujeita à
aprovação do Comitê de Bacia e se, num determinado
ano hidrolágico, a vazão para ela estimada é de 2.400
m3/s, a outorga cai para 800 m3/s.

• Que, nas outorgas com validade superior a 10 anos,
fique explícito que, a cada decênio, o Comitê da Bacia
ou, na ausência dele, o CNRH, poderá, em função dos
usos múltiplos, revisar e alterar os valores de outorga.

4. Pergunta: Quais as salvaguardas necessárias com relação
à COMPENSAÇÃO PELA ENERGIA NÃO GERADA?
Resposta: E uma só, e imprescindível:

• As condições de licitação e os contratos dela
resultantes devem estabelecer claramente que
Concessionário, proprietário da hidrelétrica, não
receberá qualquer indenização ou compensação pela
energia não gerada em função de outros usos de água
do rio ou reservatório que abastece a usina hidrelétrica,
devendo também ser explicitado que a redução nos
montantes de energia gerada não justifica o aumento
de preço da energia produzida pela hidrelétrica.

Provavelmente os gestores da privatização vão
argumentar que o atendimento a essas salvaguardas
inviabilizará os processos de venda.

Neste caso, eles deverão informar se, em países como
os Estados Unidos, onde as hidrelétricas são, em
maioria absoluta, estatais, os proprietários das
hidrelétricas privadas têm qualquer garantia de vazão
ou são compensados pela energia não gerada, em
função dos outros usos da água.



RIO SÃO FRANCISCO:
USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA,

TRANSPOSIÇÃO E PAI VATIZAÇÃO DE
HIDRELÉTRICAS

O rio São Francisco, rio da unidade nacional, pois sua bacia
é, de fato, o mais significativo elo de ligação de diferentes
regiões geopolíticas e geoeconomômicas da nação brasileira,
encontra-se hoje no centro de um debate de tremenda
importância:
COMO CONCILIAR USOS MULTIPLOS, TRANSPOSIÇÃO
PARA BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL E
PRIVATIZAÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS NELE
CONSTRUÍDAS?

Infelizmente, o mais importante dos questionamentos ainda
não empolgou as lidrças políticas e a sociedade
organizada: o que fazer para proteger suas nascentes e
afluentes, para não permitir a poluição de suas águas e para
realizar um adequado reflorestamento da bacia?

São 2.700 km de curso do rio principal, 650.000 km 2 da bacia
entre os paralelos 21 9 e 70 do hemisfério sul e, entre os
Estados de Sergipe e Alagoas, antes de chegar à foz, circulou
uma vazão média do longo período (série de leituras iniciada
em 1928) de 2.850 m3/s.

A mais rigorosa estiagem ocorreu entre 1952 e 1956, com
registro de vazões da ordem de 590 m 3/s, e a maior cheia do
século, considerando-se o peak de vazão, aconteceu em 1979,
com um máximo de 17.940 m 3/s, no Reservatório de
Sobradinho, que havi'	ado no ano anterior.
A existência dos reservuui ios de regularização plurianual de
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Sobradinho e Três Marias permite garantir uma vazão
regularizada mínima de 2.060 m 3/s, o que significa dizer que,
voltando a ocorrer um período de estiagem tão intenso quanto
foi o registrado entre 1952 e 1956, as vazões liberadas desde
Sobradinho poderão ser de 2.060 m 3/s em vez dos 590 m3/s
enviados pela natureza.

Foi essa regularização que permitiu à CHESF atender, até o
fim do século XX, as necessidades de energia elétrica de oito
Estados do Nordeste (P1, CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA).

Usos Múltiplos da Água, Transposição e Privatização de
hidrelétricas são questões que, junto com a proteção e
preservação dos rios da bacia do São Francisco, devem
merecer especial atenção dos nordestinos neste fim e início
de século.

USOS MÚLTIPLOS:

Consumo humano, dessedentação de animais, irrigação,
energia hidráulica em geral e geração de energia elétrica em
particular, abastecimento de indústrias, navegação, lazer e
pesca são usos e atividades que envolvem as águas do rio
São Francisco e nele, mais do que em qualquer outro rio
brasileiro, o conflito entre os usos múltiplos da água deve estar
presente nos próximos anos.

A maioria dos usos acima e mais a transposição são em maior
ou menor intensidade, conflitantes.

O metro cúbico retirado em um ponto do rio São Francisco
para qualquer uso representa energia elétrica não gerada nas
usinas a jusante.

A água que, numa decisão pouco feliz, vier a ser garantida
para eventuais compradores de hidrelétricas privatizadas é
insumo que vai faltar para expandir a irrigação ou ser liberada



para aumentar o tirante d'água em trechos onde há obstáculos
para a navegação

A Lei 9.433, que estabelece diretrizes para a política e o
gerenciamento dos recursos hídricos, foi sábia e patriótica ao
estabelecer uma única prioridade: consumo humano e
dessedentação de animais.

É necessário insistir: tem de haver um verdadeiro orçamento
da água, periodicamente revisado com alocação de vazões
atendendo exclusivamente ao interesse público.

Como já explicado, a vazão média de longo período do rio
São Francisco no seu trecho final antes de chegar ao oceano
é de 2.850 m3/s. Nesse valor médio estão computados os
volumes de cheias excepcionais (podemos chamar assim
aquelas com peaks superiores a 10.000 m 3/s), os quais,
evidentemente, após o eventual reenchimento dos
reservatórios, são escoados para o mar.

Isto significa que a análise econômica e estratégica dos usos
múltiplos da água deve ter como referencial a vazão
regularizada mínima que, no caso do São Francisco, baseada
nos reservatórios de Três Marias e de Sobradinho, é de 2.060
m3/s.

Poderíamos jogar com meia dúzia de conflitos entre os
diferentes usos múltinlos. Isto certamente reforçaria a
complexidade do getenciamento e fundamentaria uma
verdade inquestionável - Um país soberano não pode abrir
mão do pleno domínio dos seus recursos hídricos e da
liberdade para alocá-los, em função, exclusivamente, dos
interesses nacionais.

Vamos, para simplificar, abordar apenas o conflito
hidroeletricidade versus irrigação.
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Estudos realizados no âmbito do antigo Ministério do Interior,
com a participação da SUDENE, SUVALE (hoje CODEVASF),
CHESF e o assessoramento do Bureau of Reclamation
Identificaram 3.000.000 hectares da bacia do Rio São
Francisco como potencialmente irrigáveis - os 2.060 m3/s
seriam integralmente "gastos" para a irrigação.

A demanda de energia elétrica do Nordeste no ano 2000 deve
exigir uma geração bruta da ordem de 60.000.000 MWh. Isto
também exigiria toda a vazão regularizada mínima.

TRANSPOSIÇÃO:

O rio São Francisco é o único grande rio do semi-árido
brasileiro, pois o Parnaíba, que tem um vazão média de longo
período da ordem de 15% da vazão do São Francisco, já se
situa entre o semi-árido e a floresta sub- tropical (divisa dos
Estados do Piauí e Maranhão).

Transitando no sentido sul-norte, ao chegar nas vizinhanças
da serra de Dois Irmãos, fronteira no litoral leste servindo de
divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe.

"Abandonados" pelo rio São Francisco, os Estados no
Nordeste Setentrional e a Paraíba há mais de um século
reivindicam uma compensação pela caprichosa inflexão da
natureza, com a transposição de águas do Velho Chico para
bacias do Jaguaribe, Piranhas/Açu e Paraíba.

Nas últimas duas décadas a transposição viveu três diferentes
momentos: 1982- 1984: As cheias excepcionais de 1979, 1980
e 1982 provocaram uma errônea idéia de excesso de água e,
com base nela, a bandeira da transposição foi levantada sem
qualquer fundamentação técnica e sem contemplar aspectos



essenciais como, pois, a simples existência da água nos rios
principais não resolve as carências do Nordeste - (no Rio
São Francisco, a menos de 10 km de sua calha, animais
morrem, humanos sofrem e safras se perdem na ocorrência
de estiagens).

Os recursos hídricos locais não eram considerados e as vazões
políticas de centenas de m3/s eram reivindicadas para a
transposição.

A transposição hibernou até 1994, quando ressurgiu com as
mesmas fraquezas, omissões e vazões megalomaníacas que,
em algumas assembléias, chegavam a 500 m3/s. Por falta de
bons fundamentos, também essa transposição teve vida curta.

Em 1996, a transposição voltou a ser cogitada e, agora, em
bases bem mais sólidas e tecnicamente defensáveis.

O recursos hídricos locais foram considerados e adorado o
conceito de sinergia hídrica, o que significa a plena utilização,
e de forma otimizada, dos recursos hídricos locais, tornada
viável pela "retaguarda" garantida pelas águas transpostas
do rio São Francisco.

Dados atuais sinalizam para uma retirada média da ordem de
57 m3/s, a ser atingida em 2025.

Em princípios de 2000, estão sendo concluídos estudos em
quatro diferentes segmentos:

• 	Regional.
• Impacto Ambiental.
• Cartografia.
• Viabilidade de Engenharia e Socioeconômico.

Esses estudos proporcionarão fundamentos para uma decisão
que deixa de ser eleitoreira e passa a considerar os efetivos
interesses das comunidades do semi-árido.
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PRIVATIZAÇÃO DE HIDRELÉTRICAS:

Em 1990, foi instituído O Programa de Desestatização e em
1995 (Decreto 1481/95), o Poder Executivo incluiu as
geradoras hidrelétricas nesse Programa.

O Brasil é um país essencialmente hidrelétrico (95% da energia
gerada). Esta condição é exacerbada no Nordeste
(praticamente 100% de hidroeletricidade) e os gestores do
processo de privatização, seja por falta de conhecimento
técnicos, seja pela obsessão de vender as usinas,
desconsideraram que o combustível das hidrelétricas é a água
e que ela é um BEM COMUM, inalienável e de usos
conflitantes.

Em socorro emergencial, o FMI impôs a privatização das
geradoras (ver artigo no The Wall Street Journal - 20.7.99).
O sistema gerador da CHESF no rio São Francisco, construído
entre 1946 e 1997, compreende 9 Usinas ( Piloto, Paulo Afonso

11,111 e IV, Moxotó, Sobradinho, Itaparica e Xingó), totalizando
9.976 MW.

A imposição externa se choca com os interesses nacionais e
as lideranças políticas e a sociedade organizada têm de se
manter alertas para não permitir o retalhamento e a venda da
CHESF sem que antes as seguintes questões tenham sido
respondidas de forma convincente:

• Quem definirá a DESTINAÇÃO das águas?
• Quem comandará a LIBERAÇÃO das vazões?
• Como os proprietários privados das hidrelétricas serão

COMPENSADOS pela energia não gerada em decorrência
da disponibilização da água para outros usos?

• Quais das GARANTIAS de que os proprietários privados
das hidrelétricas não terão prioridade no uso da água e
que não serão colocadas restrições para outros usos?
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• Quais as GARANTIAS de que o Nordeste não se tomará
refém ou devedor de "favores" a outras regiões, no contexto
do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, na medida
em que cresça a destinação de vazões do rio São Francisco
(e também do rio Parnaíba) para outros usos?

CONCLUSÃO:

Os gestores da privatização pensam "driblar" o conflito dos
usos múltiplos mantendo as usinas hidrelétricas de
Sobradinho e Itaparica, detentoras dos 2 grandes reservatórios
da CHESF, como estatais e usando-as para, do total da
energia por elas gerada, "doar" aos proprietários privados
das demais hidrelétricas um quantitativo de energia igual à
não gerada em decorrência das vazões "desviadas" para
outros usos. Isto é bom para o Nordeste e para o Brasil?

É possível privatizar as hidrelétricas sem fazer concessões
e dar garantias de vazões aos compradores?
Tais concessões e garantias serão lesivas aos demais
usuários das águas do Velho aos compradores?
Tais concessões e garantias serão lesivas aos demais
usuários das águas do Velho Chico?

Uma seqüência racional

Teremos, na primeira década do século XXI, uma expansão
da oferta de energia elétrica de duas origens:

• Térmicasagás.
• Importação de hidroeletricidade do Norte.

Simultaneamente, crescerão os outros usos das águas
conflitantes com a geração hidrelétrica.

O capital privado é mais do que bem-vindo. Ele é
imprescindível para a expansão da geração.
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Permanecendo a CHESF como empresa controlada pelo
Estado e como compradora 'no atacado" da energia gerada
nas térmicas de propriedade do capital privado, pode ser fixada
para cada ano, biênio ou triênio, a necessidade de geração
adicional composta de duas parcelas:

• Parcela decorrente do aumento de consumo.
• Parcela para substituição de geração hidrelétrica nas

usinas do São Francisco, decorrente do incremento de
outros usos da água.

Com isso, faria-se passo a passo, racional e ordenadamente,
com a imprescindível participação do capital privado, a
transição da hegemonia do uso da água pelo setor elétrico
para outros usos igualmente nobres (irrigação, transposição,
navegação, indústrias, lazer).

Resta saber: Ainda somos suficientemente independentes
para definirmos essa estratégia sem interferência de
organismos internacionais?

vi



RIO SÃO FRANCISCO: AS GRANDES
QUESTÕES, PRIVATIZAÇÃO DAS
HIDRELÉTRICAS DA CHESF E A

TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS PARA
OUTRAS BACIAS DO SEMI-ÁRIDO

NORDESTINO
(Roteiro para Debate)

1. As Grandes Questões

Cada vez mais é discutida a necessidade de preservar e
revitalizar o rio São Francisco, cuja bacia de 640,000
quilômetros quadrados ocupa áreas dos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe e é o único rio de grande porte que atravessa o
semi-árido nordestino.
Na maioria das vezes, o debate é emocional, carecendo
de fundamentação técnica. Por isso, a proposta é orientá-
lo a partir de quatro grandes questões:

Usos múltiplos da água.
» Reservatórios e as repercussões deles decorrentes

sobre a água e o regime hídrico.
» Desmatamento da bacia trazendo como conse-

qüência assoreamento e regime torrencial.
» Poluição da águas.

2. Privatização das Hidrelétricas da CHESF

Os grandes sistemas geradores de energia elétrica no
Brasil foram incluídos no Programa Nacional de
Desestatização— PND, pelo Decreto 1.481/95. Ocorre que
o Brasil é essencialmente hidrelétrico, fato que ganha
relevância no Nordeste, onde mais de 95% da geração
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hidrelétrica está concentrada num único rio - O São Fran-
cisco.
Por isso, o debate sobre a privatização das hidrelétricas
da CHESF deixa de ser ideológico ou de opção de política
de governo ou de desenvolvimento e passa a ser uma
questão de cidadania.
Até prova em contrário, a privatização das hidrelétricas
estabelece em favor dos proprietários privados prioridades
e privilégios inaceitáveis.
Isso posto, é imprescindível que as lideranças políticas e
a sociedade organizada participem de um amplo e
democrático debate do qual resulte a garantia de que,
mesmo com as hidrelétricas privatizadas, as águas do rio
São Francisco permaneçam como BEM COMUM,
inalienável, e o seu uso subordinado apenas aos interesses
do povo nordestino.

3. Transposição de Águas para outras bacias do semi-árido
Nordestino

A transposição de águas do São Francisco volta a ser
cogitada, e a versão atual tem características bem mais
defensáveis do que as versões anteriores. Entretanto,
algumas questões precisam ser debatidas e respondidas
antes de um posicionamento contra ou a favor:

- A simples presença da água não elimina a miséria
(exemplo: no rio São Francisco, a uma dezena de
quilômetros de suas margens, na ocorrência de seca,
o animal morre, a lavoura se perde e o nordestino se
desespera).

.- Como a água chegará aos usuários? Sem que este
"transporte" esteja equacionado, corre-se o risco de
simplesmente mudar parcialmente o focal onde o São
Francisco deságua no oceano.
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Quais as salvaguardas contra especuladores ? Tal-
vez já existam especuladores adquirindo áreas onde
se situarão as estações de bombeamento, canais,
adutoras e barragens intermediárias, visando a futura
"indenização".

Quais as salvaguardas que protegerão os pequenos
proprietários e posseiros contra latifundiários e
grileiros?

- Diálogo hipotético entre um pequeno proprietário do
vale do Jaguaribe e um pequeno proprietário do vale
do São Francisco:

Habitante do vale do São Francisco: O pai do meu pai
já tinha esta roça a duas léguas do São Francisco, e
o Governo sempre disse que não tinha dinheiro para
trazer água até aqui. Só queria entender como agora
tem dinheiro para levar nossa água para tão longe.
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TRANSPOSIÇÃO - MATRIZ DE USO
DAS ÁGUAS

Com a intensificação dos debates sobre a transposição,
tornam-se freqüentes colocações ora emocionais, ora
radicais, a favor e contra a transposição. Permanece válida a
seguinte premissa: a transposição não pode ser analisada
de uma forma maniqueista: contra ou a favor. Ela tem que
ser objeto de um debate democrático e abrangente onde
sejam enfocadas as difíceis e delicadas questões
subjacentes às obras de engenharia.

A defesa emocional vem sempre baseada em "proporcionar
água a irmãos nordestinos que estão morrendo de sede".

Por isso, é importante conhecer uma previsão da futura matriz
de uso das águas transpostas. Exemplificando: os técnicos
do Ministério da Integração Nacional referem-se a um peak
de 138 m 3/s e uma média anual de 57 m 3/s a ser atingida no
ano 2.025, em dois ramais: NORTE e LESTE.

O preenchimento do quadro abaixo pelo MIN ajudaria a formar
uma opinião melhor embasada sobre transposição.

USOS DAS ÁGUAS TRANSPOSTAS
Média Anual de 57 m3/s (Projeção para 2.025)

DISCRIMINAÇÃO

	

	 RAMAL 1 RAMAL TOTAL
NORTE JLESTE

Abastecimento de comunidade (consumo
humano e animal)

irrigação
.Uso Industrial
•Perdor evaporação
Perdppr infiltração
Parcela despejada no Oceano
TOTAL
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Dispor de uma previsão de usos conforme modelo acima,
certamente, trará maior racionalidade ao debate sobre a
transposição de águas do São Francisco para outras bacias
do semi-árido nordestino.

RIO SÃO FRANCISCO - GRANDES QUESTÕES (Tópicos
para Reflexão e Debate)

• O rio São Francisco banha os Estados nordestinos da
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e neles as suas
águas são aproveitadas com múltiplos usos.

• É possível identificar 4 grandes questões relacionadas
com a vida do rio São Francisco:

- Usos múltiplos da água.
- Reservatórios e as repercussões deles decorrentes sobre

a água e o regime hídrico.

- Desmatamento da bacia, trazendo como conseqüência
assoreamento e regime torrencial.

'- Poluição das águas.

• Usos múltiplos da água

O rio São Francisco é, fora de dúvidas, o curso d'água
brasileiro onde se verifica, do modo mais intenso, o uso múltiplo
da água.
Mais de 90% de toda a energia elétrica consumida em 8
Estados do Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) é produzida
em hidrelétricas construídas ao longo do rio.
Sua águas são utilizadas para consumo humano e
dessedentação de animais.

Estudos realizados na década de 60 e posteriormente
ratificados pelo PLANVASF identificaram entre 2.500.000 e
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3.000.000 hectares potencialmente irrigáveis na sua bacia, e
pólos, como Juazeiro/BA e PetrolinalPE, já se constituem
referência na agricultura irrigada no Brasil.
A navegação teve extraordinária importância até a década de
50, e hoje procura-se dinamizá-la entre Pirapora/MG e
Juazeiro/BA - PetrolinalPE, podendo ser ampliada até a
barragem de Itaparica, nas vizinhanças da cachoeira de Paulo
Afonso.
Pesca e aqüicultura são atividades econômicas na bacia do
São Francisco que agregam valor à água.
A água do São Francisco é insumo para produção industrial.
Também o rio São Francisco serve como escoadouro natural
para diluição e transporte de águas servidas.

• Reservatórios e as repercussões deles decorrentes sobre
a água e o regime hídrico.

CEMIG e CHESF operam 3 grandes reservatórios no rio São
Francisco: Três Marias (construído pela Comissão do Vale
do São Francisco), Sobradinho e Itaparica (construídos pela
CHESF). Também a CHESF construiu e opera dois reserva-
tórios de médio porte (Moxotó e Xingó) e duas pequenas ba-
cias de acumulação (Paulo Afonso 1, II, III e Paulo Afonso IV).

Todos esses reservatórios se destinam à geração de energia
elétrica por meio das hidrelétricas neles instaladas, proporci-
onando regularização de vazão (principalmente Três Marias
e Sobradinho, que ainda têm agregada a função de amorteci-
mento de cheias).

É evidente que a água estocada sofre variações nas suas
características e a operação dos reservatórios repercute for-
temente no regime hídrico, alterando a rotina das vazões na-
turais estabelecidas pela natureza.
• Desmatamento da bacia, trazendo como conseqüência

assoreamento e regime torrencial.
Num processo iniciado há mais de meio século, a bacia do
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rio São Francisco vem sendo impiedosamente desmatada.
Parece ironia, mas, de fato, no caso, os maiores predadores
não foram grandes grupos econômicos e sim as comunida-
des da própria bacia, para retirada de lenha com ela produzir
carvão ou vendê-la como combustível para as barcas e gaio-
las que subiam e desciam o Velho Chico.
Duas conseqüências gravíssimas resultam do desmatamento
intensivo:

a) O rio São Francisco passa, cada vez mais, a apresentar
características comuns a rios de regime torrencial.

b) Inexistindo cobertura vegetal, a água das chuvas corre
violentamente para a calha do rio, levando consigo a terra
que vai assoreá-lo.

o Poluição das águas

A exploração agrícola trouxe o uso não controlado de adubos
químicos e defensivos agrícolas. A eles se somam os esgotos
e efluentes industriais não tratados que constituem outra
grande ameaça às águas do São Francisco.
Talvez seja possível dizer que o insucesso do Proálcool
beneficiou o São Francisco. A implantação indiscriminada
de destilarias no vale, sem salvaguardas que impedissem
efluentes não tratados, certamente teria provocado uma
situação muito pior.
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NOTAS SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DE
ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO PARA
OUTRAS BACIAS DO SEMI-ÁRIDO NOR-

DESTINO

Este texto, sob forma de tópicos, busca estimular a reflexão e
o debate sobre uma questão polêmica que interessa a milhões
de nordestinos e com relação à qual projetos e serviços de
engenharia estão entre os componentes de equacionamento
"mais fácil".

1. O Ministério de Integração Nacional - MIN tem divulgado
que a soma das retiradas máximas nos dois ramais (leste
e norte) atingirá um máximo de 138 m 3/s, com uma média
anual que crescerá gradualmente até atingir 57 m 3/s no
ano 2.025.

2. O rio São Francisco tem uma vazão média de longo
período igual a 2.850 m3/s, obtida com o uso das águas
estocadas em Três Marias e Sobradinho. 57 m3/s
representam 2% de 2.850 m 3/s e 2,8% de 2.060 m3/s.

3. Em função dos percentuais do item anterior, pode-se
afirmar que a retirada prevista no Projeto de Transposição
não provocará alterações sensíveis no fluxo do rio São
Francisco.

4. A retirada contínua de 1 m3/s no rio São Francisco antes
da Usina Hidrelétrica de Itaparica representa uma redução
de 2,515 MW contínuos de geração de energia elétrica,
ou seja, 22.000 MWH anuais.

5. A CHESF é apenas uma das usuárias das águas do rio
São Francisco e, desde 1976, em sucessivas correspon-
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dências e pronunciamentos oficiais, tem registrado que
está consciente de que outros usos de interesse público
se tornarão cada vez mais prioritários, com conseqüente
redução da geração hidrelétrica.

6. O MIN está concluindo 4 estudos : Impacto Ambiental,
Inserção Regional, Cartografia e Viabilidade Econômica
e de Engenharia. Esses estudos, quando disponíveis,
possibilitarão uma análise de valor mais consistente do
Projeto de Transposição.

7. Questões que precisam ser debatidas e respondidas
antes de um posicionamento contra ou favor da
transposição:

• A simples presença da água não elimina a miséria
(exemplo: no rio São Francisco, a uma légua de suas
margens, na ocorrência de seca, o animal morre, a lavoura
se perde e o nordestino se desespera).

• Como a água chagará aos usuários ? Sem que este
"transporte" esteja equacionado, corre-se o risco de
simplesmente mudar, de forma parcial, o local onde o São
Francisco deságua no oceano.

• Quais as salvaguardas contra especuladores ? Talvez já
existam especuladores adquirindo áreas onde se situarão
as estações de bombeamento, canais, adutoras e
barragens intermediárias, visando a futura "indenização".

• Quais as salvaguardas que protegerão os pequenos
proprietários e posseiros contra latifundiários e grileiros?

• Como será o gerenciamento das águas transpostas?

• Como será calculado o valor da tarifa a ser cobrada?

26



8. Diálogo hipotecário entre um pequeno proprietário do vale
do Jaguaribe e um pequeno proprietário do vale do São
Francisco:

Habitante do vale do Jaguaribe: Vou votar no Governo.
Ele está trazendo água do São Francisco a 400
quilômetros de distância para me ajudar.

Habitante do vale do São Francisco: O pai do meu pai já
tinha esta roça a duas léguas do São Francisco, e o
Governo sempre disse que não tinha dinheiro para trazer
água até aqui. Só queria entender como agora tem dinheiro
para levar nossa água para tão longe.

A transposição de águas do rio São Francisco para outras
bacias do semi-árido nordestino não pode ser analisada de
uma forma maniqueista: contra ou a favor. Ela tem de ser
objeto de um debate democrático e abrangente, onde sejam
enfocadas as difíceis e delicadas questões subjacentes às
obras de engenharia.
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