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Epígrafe: 

 

“Não gosto do sertão verde, 

Sertão de violeiro e de açude cheio, 

Sertão de rio descendo... 

l e n t o... 

 

Largo, limpo, 

Sertão de sambas na latada, 

harmônio, bailes e algodão, 

Sertão de canjica e de fogueira 

Capelinha de Melão é de São João, 

Sertão de poço de ingazeira 

onde a piranha rosna feito cachorro 

e a tainha sombreia de negro n’água quieta 

onde as moças se despem 

d e v a g a r 

 

Prefiro o sertão vermelho, bruto, bravo, 

com o couro da terra furado pelos serrotes 

hirtos, altos, secos, híspidos 

e a terra é cinza poalhando um sol de cobre 

e uma luz oleosa e mole 

E s c o r r e 

como óleo amarelo de lâmpada de igreja”. 

 

(Luiz Câmara CASCUDO, 1926) 
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RESUMO 

 

A partir da temática “Agricultura Irrigada, Meio Ambiente e Intervenções Públicas no 

Território do Alto Sertão Sergipano”, objetivou-se analisar a partir de categorias 

geográficas como território, espaço e paisagem as condições estabelecidas a partir das 

intervenções públicas nos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba, no 

tocante a sua agricultura, ao seu meio ambiente e a qualidade de vida de sua população. 

Na construção desta tese, reconhece-se que por mais discutidas que sejam as questões 

postas, sua pertinência está relacionada a busca infindável de propostas para auxiliar as 

ações do poder público e também às populações envolvidas diretamente nesse contexto, 

no sentido da aquisição de uma efetiva qualidade de vida. A temática deste trabalho está 

sintonizada com a realidade surgida a partir da nova configuração territorial que impõe 

e cria novas paisagens e até novos comportamentos advindos de uma nova forma de 

governança, onde os atores estão mais próximos das organizações populares e as 

decisões, apesar de manipuladas em alguns momentos e em alguns setores, são mais 

coletivizadas. Para se chegar a conclusões plausíveis e coerentes com os objetivos 

utilizou-se o método empírico-analítico, seguindo etapas metodológicas típicas do 

referido método. Com a incursão feita nos princípios teóricos estabelecidos e 

perseguindo os objetivos traçados, chega-se a conclusão de que a intervenção pública no 

Alto Sertão Sergipano, principalmente nos municípios de Canindé de São Francisco e 

Poço Redondo, cria uma nova configuração territorial, paisagística e espacial, 

principalmente na sua agricultura e os Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-

Curituba são os exemplos mais marcantes dessa ação. Conclui-se também que mesmo 

com essa intervenção a situação de pobreza em meio a sua população permanece e a 

área rural do município de Poço Redondo reflete essa condição mais explicitamente. 

Mas o Território do Alto Sertão Sergipano passou a apresentar uma nova dinâmica, 

especialmente no último quartel desse século. Apresentou um crescimento no volume 

de mercadorias produzidas e também dos serviços produzidos. Apresentou também um 

crescimento considerável das estruturas estabelecidas no meio rural e urbano, tais como 

os projetos de agricultura em irrigada, com áreas em constante crescimento, 

contrapondo-se com a ampliação das condições de pobreza de sua população. 

Palavras-chave: Agricultura irrigada – meio ambiente – intervenção pública – novas 

territorialidades. 



SUMMARY  

 

From the theme "Irrigated Agriculture, Environment and Public Interventions in the High  

Wilderness Territory Sergipe", aimed to analyze from categories such as geographical  

territory, space and landscape from the conditions of public assistance projects in California,  

New California Gator Curituba and, with respect to their agriculture, their environment and  

quality of life of its population. In the construction of this thesis, it is recognized that as they  

are discussed the questions posed, its relevance is related to the endless search for proposals  

to support the actions of the government and also to the people directly involved in this  

context, towards the acquisition of an effective quality of life. The theme of this work is in  

tune with reality arising from the new territorial configuration it requires and creates new  

landscapes and even new behaviors arising from a new form of governance, where actors are  

closer to the grassroots organizations and the decisions, although manipulated at some times  

and in some sectors are more collectivized. To reach conclusions plausible and consistent  

with the goals we used the empirical-analytical method, following methodological steps  

typical of that method. With the raid made on the theoretical principles established and  

pursuing the goals set, one reaches the conclusion that public intervention in the High  

Wilderness Sergipe, especially in the cities of San Francisco Canindé and Poço Redondo,  

creates a new territorial configuration, landscape and spatial mainly in its agriculture and  

California Project, California and New Gator Curituba are the most striking examples of this  

action. We also conclude that even with this intervention the situation of poverty among its  

population remains rural and the Poço Redondo reflects this condition more explicitly. But  

the High Wilderness Territory Sergipano now presented a new dynamic, especially in the last  

quarter-century. Showed an increase in the volume of goods produced and also the services  

produced. He also presented a considerable growth of established structures in rural and  

urban projects such as irrigated agriculture, with areas in constant growth, in contrast with the  

expansion of poverty of its population.  

 

Key-words: Irrigated agriculture - environment - government intervention - the new  

territoriality.  
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INTRODUÇÃO 

A área escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa corresponde aos municípios 

de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, localizados no Território do Alto Sertão 

Sergipano, apresentando respectivamente 902,25 km
2
 e 1.212,46 Km

2
 de extensão. Quando 

somados ocupam 2.114,71 quilômetros quadrados, estando situados em pleno semi-árido 

brasileiro, tendo suas áreas determinadas em termos geomorfológicos pela unidade do 

Pediplano Sertanejo, predominando um relevo plano e suave, com algumas ondulações e o 

domínio do clima tropical semi-árido, do tipo quente e seco. Em princípio pode-se afirmar 

que essas condições topográficas e climáticas das terras no Vale do Baixo Curso do Rio São 

Francisco contribuíram para a construção dos projetos de irrigação e do barramento do leito 

do São Francisco para a construção da Hidrelétrica do Xingó. 

 A partir da temática “Agricultura Irrigada, Meio Ambiente e Intervenções Públicas no 

Território do Alto Sertão Sergipano”, busca-se através das bases conceituais do território, das 

territorialidades surgidas em função das ações da intervenção política sobre esse território 

compreender como se efetivaram princípios modernizadores da agricultura pondo em prática 

exigências legais relacionadas ao meio ambiente. 

 Uma questão central conduz o pensamento da presente tese: como a ação 

intervencionista do poder público tem propiciado condições dignas de vida para as populações 

locais do Território do Alto Sertão do São Francisco? Eis aí um excelente motivo para o 

desenvolvimento de uma investigação que venha inclusive alicerçar a força dessa ação sobre a 

forma como se dá o ordenamento territorial na atualidade. Sendo uma ação voltada para 

resolver os problemas relacionados a uma melhor condição de vida da população, a 

modernização da agricultura passa a ser um ponto importante dessa reflexão.  

 Com base na premissa de que a intervenção do Estado no referido território se 

processou visando à expansão do capital no campo, faz-se uma avaliação desse processo de 

intervenção específica sobre os projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba, com o 

objetivo de entender a criação de novas configurações territoriais e também de novas 

territorialidades, pois os agentes, ao produzirem o território, produzem também 

reterritorializações.  
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1.1 – A Relevância e a Atualidade do Tema 

               Os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo fazem parte de um 

contexto onde a configuração territorial está revestida de ações políticas com o intuito de 

reduzir a distância entre pobres e ricos, entre pequenos e grandes proprietários de terra e, 

assim, contribuir para a solução do grave problema da exagerada concentração da terra e da 

renda. 

 O presente trabalho reconhece que por mais discutidas que sejam as questões aqui 

estabelecidas a pertinência deste relaciona-se a busca infindável de propostas não somente 

para auxiliar as ações do poder público como também das populações influenciadas direta e 

indiretamente pelas mesmas. O trabalho é atual e está sintonizado com a realidade surgida a 

partir da nova configuração territorial que impõe em conseqüência novas paisagens e até 

novos comportamentos no contexto do poder público institucionalizado com as novas formas 

de governança, onde os atores envolvidos estão mais próximos das organizações populares e 

as decisões são mais coletivas. 

 As discussões e reflexões teóricas feitas em torno da categoria analítica “território” 

estabelece possibilidades múltiplas no sentido de compreender questões historicamente 

presentes no Alto Sertão de Sergipe, oferecendo caminhos para os impasses colocados por 

estes questionamentos. A concentração de terras e a má distribuição de renda são 

características históricas deste território, que em conseqüência possui uma estrutura fundiária 

ligada diretamente às grandes propriedades ou latifúndios e à disseminação da pobreza que 

aparece como a marca do referido território. 

 A título de exemplo, vale ressaltar que, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, 18 

dos 539 estabelecimentos rurais do município de Canindé de São Francisco correspondiam 

em 1988 a 44% da superfície total dos estabelecimentos. Na sua quase totalidade, os médios e 

grandes estabelecimentos mantinham a utilização da terra com pastagens melhoradas e 

também aproveitando a vegetação xerófila característica dessa área. A economia do município 

baseou-se no setor primário, sobretudo naquele resultante da criação de gado e, 

secundariamente, das produções dos cultivos de subsistência e do algodão. Esta realidade de 

final da década de 1980 ainda prevalece na atualidade e é usada como justificativa para a ação 

do poder público no vasto Território do Alto Sertão Sergipano. 
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 O Território do Alto Sertão Sergipano, localizado na porção norte-noroeste do 

Estado de Sergipe (Figura 01), com identidade marcadamente latifundiária e pecuarista, passa 

por um processo de transformação na sua paisagem a partir da construção da Usina 

Hidrelétrica de Xingó e dos Projetos de Agricultura Irrigada Califórnia, Nova Califórnia e 

Jacaré-Curituba. O interessante a ser observado é que essa transformação não beneficia 

igualmente às populações envolvidas. Num exemplo comparativo é só observar as realidades 

municipais de Canindé de São Francisco e Poço Redondo no tocante aos investimentos e ao 

seu uso. Enquanto a população de Canindé de São Francisco usufrui de ações mais 

urbanizadas a população de Poço Redondo, ao contrário, usufrui de ações mais ruralizadas, 

por conta inclusive da predominância da população rural em seu quadro demográfico. No 

decorrer deste trabalho essa realidade será evidenciada e discutida a luz das questões inerentes 

à agricultura irrigada, às mudanças ambientais e à intervenção do poder público. 

 Os projetos de irrigação assumem importância prioritária no processo de renovação 

da materialidade territorial. A irrigação modifica a base técnica preexistente principalmente 

nos seguintes aspectos: introdução de novas culturas comerciais; utilização de insumos 

modernos; uso de maquinaria agrícola; uso de infra-estrutura de irrigação; aumento do capital 

de custeio, etc. A irrigação possibilita um uso mais intenso da terra, com mais safras por ano, 

o que resulta na redução do período de subutilização do capital produtivo, mas também gera 

conseqüências que degradam o meio ambiente dificultando em muitas situações uma vida 

produtiva mais duradoura para as terras que recebem esses benefícios. A presente tese 

pretende trabalhar com esses aspectos positivos e negativos da agricultura irrigada e 

investigar as mudanças territoriais e ambientais geradas pelas intervenções públicas 

representadas pelos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba. 
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Figura 01: Localização do Território do Alto Sertão Sergipano no Estado de Sergipe. 
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1.2 – Questões de Pesquisa 

           Aqui se entende que, do ponto de vista do processo capitalista de produção, as 

inovações que acompanham o progresso tecnológico na agricultura implantado no Território 

do Alto Sertão Sergipano gera  novas questões que buscam respostas. No caso sergipano e, 

principalmente nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, a ênfase na 

agricultura irrigada como forma de potencialização do trabalho agrícola, através da introdução 

de novas culturas e do uso do progresso técnico parece ser irreversível. Isso requer a 

necessidade de maiores estudos das experiências em andamento, seja do ponto de vista de 

suas condições técnico-agronômicas, seja dos seus impactos na geração de renda e na 

melhoria das condições de vida dos colonos, apresentando as seguintes questões de pesquisa: 

 Quais foram os elementos que estabeleceram uma nova organização do Território 

da agricultura irrigada no Alto Sertão Sergipano? 

 Como estava organizado economicamente, socialmente, culturalmente, 

demograficamente este território? 

 Como as categorias de análise geográfica “território”, “espaço” e “paisagem” 

podem estabelecer as relações gerais presentes dentro e fora do Território do Alto 

Sertão Sergipano? 

 Como se deu a renovação da materialidade geográfica no referido território? Esta 

renovação beneficiou a quem? 

 Como o poder público institucionalizado criou novas regras para o 

estabelecimento de um novo ordenamento territorial na área de estudo? Que 

regras e que políticas foram criadas com a finalidade de criação desse novo 

ordenamento territorial? Quais os atores considerados nesse contexto? 

 Todas estas questões fazem parte do processo investigativo dessa pesquisa com o 

intuito de um maior conhecimento do Território da agricultura irrigada no Alto Sertão 

Sergipano, contribuindo assim para o desenvolvimento da geografia sergipana. 
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1.3- Objetivos do Trabalho: 

1.3.1 – Geral  

- Analisar as intervenções públicas dos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba 

no Território do Alto Sertão Sergipano, no tocante à agricultura irrigada, à degradação 

ambiental e à dinâmica territorial. 

1.3.2 – Específicos 

 Demonstrar a partir das categorias analíticas território, espaço e paisagem, como a 

intervenção pública mudou a configuração territorial e geográfica do Alto Sertão 

Sergipano; 

 Caracterizar as condições geo-ambientais e sociodemográficas dos municípios de 

Canindé de São Francisco e Poço Redondo; 

 Verificar a ação do Estado na determinação de políticas públicas de intervenção direta 

na agricultura irrigada do Território do Alto sertão Sergipano estabelecendo um olhar 

crítico sobre a mesma; 

 Distinguir as principais características dos projetos de irrigação Califórnia, Nova 

Califórnia e Jacaré-Curituba, no Alto Sertão Sergipano. 

               Para que os objetivos deste trabalho sejam compreendidos são apresentadas as 

variáveis que darão sustentação a esta tese: 

1. No estudo do Espaço Geográfico busca-se compreender como se deu a 

valorização da terra, como está constituído o novo meio geográfico e as técnicas 

de irrigação desenvolvidas na análise da Agricultura Irrigada; 

2. No estudo da Paisagem busca-se compreender como o emprego de fertilizantes, 

agrotóxicos e pesticidas tem causado impactos na constituição do meio ambiente 

dos projetos irrigados nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo, no Território do Alto Sertão Sergipano; 

3. Na análise do Território é importante compreender como o Estado tem participado 

do processo de incentivo às atividades agrícolas e da organização do novo modelo 

de gestão territorial. 
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1.4– Procedimentos Metodológicos 

Considerando que este estudo partiu de objetivos ligados diretamente a uma 

realidade evidente no Estado de Sergipe, as condições e as novas formas de organização 

territorial da agricultura irrigada com suas características geo-históricas, sócio-demográficas e 

culturais, parte-se do pressuposto de que este é um trabalho com um caráter empírico-

analítico bastante considerável. Segundo Sposito (2004, p. 32) “para a Geografia a abordagem 

do empírico é fundamental tanto para a produção da informação geográfica quanto para a 

análise a partir da observação”.  

No tocante ao método e a metodologia Santos (2009) evidencia que o método é 

considerado um caminho ou meio que vai atendendo aos questionamentos e não o fim da 

pesquisa, a metodologia por sua vez é pré-estabelecida e define os passos da abordagem do 

estudo. A despeito do método, Singh (2006) evidencia que se refere a um conjunto de regras 

básicas de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento dito científico, quer seja 

este um novo conhecimento quer seja este fruto de uma integração, correção ou expansão da 

área de abrangência de conhecimentos pré-existentes. Afirma ainda o referido autor que o 

trabalho da maioria das disciplinas acadêmicas consiste em juntar evidências empíricas 

verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de 

experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las com o uso de uma lógica. 

       Nesse contexto, torna-se perceptível a diferença entre método e metodologia. No 

tocante ao conceito de método acredita-se não pairar dúvidas, porém na prática, a pesquisa 

acadêmica cria uma confusão nas referidas bases conceituais. Quando o trabalho acadêmico 

evidencia a metodologia (MARCONI e LAKATOS, 1990) está enfatizando o estudo dos 

métodos ou então as etapas a seguir num determinado processo. A metodologia tem como 

objetivo captar e analisar as características dos vários métodos indispensáveis, avaliar suas 

capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as 

implicações de sua utilização. A metodologia é também a explicação minuciosa, detalhada, 

rigorosa e lógica de toda ação desenvolvida no método do trabalho científico ou acadêmico. 

              Cabe neste momento uma reflexão em torno de algumas características que estão 

postas no entendimento da prática científica. É sabido que o conhecimento dito científico 

surge basicamente no século XVII, com a constituição histórica da modernidade no ocidente. 

A separação, tão comum hoje, entre filosofia e ciência não existia antes do advento da 

modernidade. Ressalte-se que a relação da ciência com a filosofia e com a arte nunca deixou 
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de existir. Na verdade são todos campos que se interpenetram e que mantêm pelo menos um 

vínculo em comum: questionar a realidade de forma a estar sempre discutindo as 

possibilidades da felicidade humana. No entanto, existem algumas características que, de uma 

maneira geral, delimitam o campo da ciência. Um contraponto com as características do 

conhecimento do tipo senso comum pode ser útil para ilustrar a natureza deste campo. Em 

primeiro lugar, a ciência não é imediatista, não se contenta com informações superficiais 

sobre um aspecto da realidade, mesmo que esta informação seja útil de alguma maneira. 

Conclui-se que na verdade a ciência pretende ser crítica, isto é, busca estar sempre julgando a 

correção de suas próprias produções, daí a importância do método e da metodologia em sua 

ação geral no processo de investigação dos fatos que se tornarão conhecimento científico 

(CARVALHO, 2000). 

               Torna-se pertinente nessa reflexão entender que o conhecimento científico se 

caracteriza também como uma procura das possíveis causas de um determinado 

acontecimento. É por isso que busca compreender ou explicar a realidade apresentando os 

fatores que determinam a existência de um evento. Uma vez obtido o referido conhecimento, 

deve ser garantida a sua generalidade, isto é, sua validade noutras situações. A divulgação dos 

resultados também é uma marca fundamental da ciência moderna. Trata-se do chamado 

exercício da intersubjetividade, que representa a garantia de que o conhecimento está sendo 

colocado em discussão e que qualquer outro cientista pode ter acesso a ele. E é neste sentido 

que a ciência moderna não se pretende dogmática. Ao apresentar seus resultados o cientista 

deve também contar como chegou a eles, qual caminho seguiu para alcançá-los. Trata-se, 

pois, da apresentação do que se chama de método científico. 

               Sintetizando a referida reflexão chama-se a atenção para a situação de que método 

em ciência não se reduz a uma apresentação dos passos de uma pesquisa. Não é, portanto, 

apenas a descrição dos procedimentos, dos caminhos traçados pelo pesquisador para a 

obtenção de determinados resultados. Quando se fala em método, busca-se explicitar quais 

são os motivos que determinam a escolha de certa forma de fazer ciência. Neste sentido e 

nesta direção, a questão do método é teórica (do grego theoria), uma vez que se refere aos 

pressupostos que fundamentam o modo de pesquisar, pressupostos estes que, como o próprio 

termo sugere, são anteriores à coleta de informações na realidade (CARVALHO, 2000). 

 Visando atingir os objetivos estabelecidos neste trabalho foram perseguidas várias 

etapas cuja execução se deu de forma seqüenciada e/ou simultânea: Primeiramente foi 

realizado um levantamento bibliográfico versando sobre a temática escolhida para o 
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desenvolvimento desta tese com a preocupação de colocar o pesquisador em contato direto 

com o que já se produziu academicamente sobre o referido tema. Esse levantamento 

bibliográfico facilitou o reconhecimento da área escolhida para o desenvolvimento desta 

pesquisa, oferecendo condições de organização das questões que deveriam ser trabalhadas. 

Esse levantamento também foi responsável pela criação de uma necessidade de 

reconhecimento in locus dos problemas existentes na área escolhida. 

               Outras etapas importantes de pesquisa foram a leitura e o fichamento dos relatórios 

de atividades e as informações fornecidas por órgãos e entidades como o INCRA, a 

SEINFRA, a SEPLAN, a EMBRAPA, a COHIDRO, o DEAGRO, a SAGRI, o IBGE e 

também algumas associações e as prefeituras municipais de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo.           

               Visando fundamentar e embasar a pesquisa empírica foram feitos trabalhos de 

campo com a realização de 50 (cinqüenta) entrevistas formais (em cada projeto), com caráter 

qualitativo, no período compreendido entre os anos de 2009 e 2011, junto às populações 

envolvidas diretamente nos Projetos de Irrigação Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-

Curituba. Nas referidas entrevistas priorizou-se os seguintes critérios: conhecer a realidade 

social, econômica, cultural e política dos envolvidos mais diretamente com o processo 

produtivo e com todo o contexto da organização territorial. Esses envolvidos diretos são os 

proprietários dos lotes, aqui neste trabalho, denominados colonos ou loteantes, assim como se 

buscou obter o conhecimento adquirido pelos respectivos colonos ou loteantes principalmente 

sobre a propriedade e uso da terra, relações de trabalho e de produção, sobre meio ambiente, 

sobre ação política do Estado, linhas de crédito, a agricultura irrigada, dificuldades e avanços 

da gestão territorial.  

               Durante a realização dos trabalhos de campo com a realização das entrevistas foi 

possível compreender muitas das questões estabelecidas neste trabalho tanto no contexto da 

realidade sócio-econômica como também das condições políticas estabelecidas a partir da 

intervenção estatal no Alto Sertão Sergipano e principalmente nos seus Projetos de Irrigação. 

               Além da realização das entrevistas, foi criado um banco de dados a partir das visitas 

e das consultas realizadas nos escritórios de alguns organismos estatais que atuam diretamente 

no processo do desenvolvimento rural e urbano do Alto Sertão, tais como a COHIDRO, a 

EMBRAPA, a DEAGRO, O IBAMA, a SEPLAN, o INCRA, etc. A partir desse banco de 

dados foram elaborados alguns mapas que estão no corpo do texto ou nos anexos 

cartográficos. 
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                Algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento dos trabalhos de 

campo. O transporte foi a maior dificuldade, mesmo assim, foram realizados conforme o 

planejado. O contato com as lideranças do Projeto Jacaré-Curituba constituiu-se também 

numa dificuldade considerável, devido a sua subordinação a instâncias de comando superior 

ligado aos movimentos sócio-políticos atuantes na área deste projeto.  

               Nas entrevistas realizadas ficou evidente a preocupação maior em dotar a pesquisa 

empírica de elementos plausíveis para a construção de um trabalho consistente, por isso 

mesmo, foram alvo da referida pesquisa: proprietários ou colonos, ocupantes, assentados, 

trabalhadores e também funcionários ou técnicos de instituições públicas como prefeituras 

municipais (de Canindé de São Francisco e Poço Redondo), secretarias de Estado, como a da 

Agricultura e do Planejamento, INCRA, IBGE, EMDAGRO, COHIDRO, CODISE, etc.. 

 A partir dessa dinâmica metodológica é importante a apresentação do desenho da 

pesquisa (Figura 02) com as várias possibilidades traçadas para a investigação da temática 

proposta, que além de complexa é também importante para a desmistificação de realidades 

estabelecidas sobre o território, assim como para tornar a realidade do referido território 

possível de ser compreendida. Entretanto, se tem a noção exata de que este estudo não dará 

todas as respostas para as questões levantadas e também não esgotará as possibilidades de 

análise territorial do Sertão Sergipano e de seus projetos de agricultura irrigada 

 

1.5 – A Estrutura do Trabalho 

 

               É importante ressaltar que este trabalho está composto pela introdução, quatro 

capítulos e as conclusões com os respectivos conteúdos: a introdução versa sobre os objetivos, 

a importância do trabalho, as questões de pesquisa e as bases de organização metodológica da 

tese; o primeiro capítulo corresponde às reflexões teórico-metodológicas além da revisão da 

literatura pertinente à temática aqui desenvolvida; o segundo capítulo trata das condições 

naturais e das condições geo-históricas, sócio-demográficas e econômicas do Território do 

Alto Sertão Sergipano na perspectiva de contextualizar o objeto de estudo;o terceiro capítulo 

trata diretamente da ação estatal na determinação de políticas públicas de intervenção direta 

na base territorial do vale do Rio São Francisco Sergipano; o quarto e último capítulo trata da 

intervenção direta do Estado na criação dos Projetos de Agricultura Irrigada, com uma 

avaliação dos referidos projetos em termos das mudanças no espaço geográfico, nas relações 

de trabalho e no modelo de gestão territorial e por fim as conclusões onde o olhar crítico-

analítico foi considerado apontando para o caráter intervencionista desta tese.  
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               De maneira geral, foi dada prioridade à análise das mudanças no espaço geográfico, 

na configuração da paisagem e no território. No primeiro caso as questões relacionadas à 

agricultura irrigada foram priorizadas. No segundo caso, os impactos ambientais e a 

degradação nortearam a análise dos projetos de irrigação. Por último, as políticas territoriais e 

o novo estilo de governança serviram de eixo condutor do estudo de caso. 
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Figura 02: Desenho da pesquisa. 

Elaboração: Genésio J. Santos, 2011. 

Concepção Gráfica: Oscar Rezende/ 2011. 
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1. GEOGRAFIA, ESTADO E AGRICULTURA IRRIGADA 
            

 O objetivo do presente capítulo é fazer uma análise teórica das bases conceituais que 

estão sintonizadas com as variáveis estabelecidas para conduzir o processo investigativo desta 

tese, associando, comparando e diferenciando os elementos componentes da trilogia: 

Geografia, Estado e Agricultura Irrigada. Entre estes elementos estão as categorias território, 

espaço e paisagem, objetos dos estudos desenvolvidos na formatação do referido capítulo. 

1.1 – TERRITÓRIO, ESPAÇO E PAISAGEM: UMA POSSIBILIDADE DE 

ENTENDIMENTO CONCEITUAL DE SUA GEOGRAFICIDADE 

 

 Refletir em torno do conceito de território, de espaço e de paisagem talvez seja algo 

recorrente, levando-se em consideração a vasta bibliografia produzida no meio acadêmico 

pelas ciências sociais em geral e pela geografia em particular. Entretanto, o fato de ser 

estudado de forma intensa não significa imediato entendimento, tampouco a compreensão 

total das suas funcionalidades. Dessa forma, neste trabalho propõe-se um aprofundamento 

teórico na perspectiva de um entendimento do conceito de território, espaço e paisagem 

enquanto categorias analíticas da Ciência Geográfica. 

 Num primeiro momento é fundamental refletir sobre o significado do conceito na 

pesquisa científico-acadêmica que, segundo Haesbaert (2009, p. 97): 

só é claramente distinguível do „real-empírico‟ numa visão tradicional. Mais que 

uma „re-apresentação‟ reconhecedora/diferenciadora do „real‟, o conceito é um 

instrumento, uma „medi-ação‟ (no sentido concomitante de „meio-ação‟) a que 

recorremos para sua compreensão, mas que, de forma alguma, se restringe a este 

caráter „mediador‟ ou de „meio‟. 

 

 No contexto da produção acadêmica é uma ação indispensável, dependendo dos 

meios utilizados para entendimento do que está sendo analisado, compreender também a 

forma de pensar o mundo e as relações do pesquisador ou do estudioso responsável pela 

construção de um conceito. A respeito desse entendimento encontramos em Gallo (2003) o 

seguinte: 

o conceito é justamente aquilo que nos põe a pensar. Se o conceito é produto, ele é 

também produtor: produtor de novos pensamentos, produtor de novos conceitos e, 

sobretudo, produtor de acontecimentos, na medida em que é o conceito que recorta o 

acontecimento, que o torna possível (p. 64). 
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 Acompanhando esse raciocínio entende-se a importância de se fazer uma explanação 

e uma análise de vários conceitos de território utilizados nas ciências sociais e humanas e 

principalmente na Geografia. Quais são àqueles mais estudados e mais discutidos? Que 

novidades estão postas na análise desta base conceitual? Quais são àqueles que estão mais 

próximos da realidade da agricultura irrigada estudada neste trabalho? O estudo comparativo 

dos conceitos sobre território pode em muito contribuir, não somente para entendimento das 

questões postas neste trabalho, mas também para atividade de planejamento ambiental e 

ordenamento rural. 

 A geograficidade será mais claramente perceptível à proporção que os elementos 

componentes de cada base conceitual forem desvelados, decodificados e entendidos. É com o 

propósito de facilitar esse processo que serão analisados vários conceitos e vários autores com 

concepções distintas e/ou similares. Várias concepções estão sendo analisadas e discutidas no 

meio acadêmico e sempre surge à indagação: será o território um conceito apenas “político” 

(ou, antes, “político-geográfico”), ou será também “cultural” e “econômico” ou tudo isso 

reunido? Este trabalho propõe um “passeio” por vários momentos historicamente 

reconhecidos no meio acadêmico, portanto, por várias concepções, para entender e contribuir 

com indagações como esta.  

 O território é então uma das categorias de análise geográfica que dará sustentação a 

reflexa sobre agricultura irrigada direcionando os estudos para questões interligadas, tais 

como ordenamento territorial, territorialização, desterritorialização, governança, 

modernização, papel do Estado e impactos ambientais enfim, os elementos básicos 

estabelecidos em redes que configuram sua geograficidade. Sobre essa condição Santos 

(2002, p. 9) assevera: 

A Geografia alcança neste fim de século a sua era de ouro, porque a geograficidade 

se impõe como condição histórica, na medida em que nada considerado essencial 

hoje se faz no mundo que não seja a partir do conhecimento do que é território. O 

Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os 

poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é onde a história do homem 

plenamente se realiza a partir de manifestações da sua existência.  

 

 Parece consensual entre os estudiosos apresentados neste trabalho que, em primeiro 

lugar, o que “define” o território é o poder e nesse sentido, a dimensão política é aquela que, 

antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Isso não quer dizer, porém, que a cultura (o 

simbolismo, as teias de significados, as identidades...) e mesmo a economia (o trabalho, os 
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processos de produção e circulação de bens e a geração de riqueza) não sejam relevantes ou 

não estejam contemplados ao se lidar com o conceito de território. A partir do enfoque 

proposto por Souza (2009:59) “o território é fundamentalmente um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder”. Parece-nos consensual a colocação de Souza, 

pois esta é uma questão presente em todos os conceitos estudados, ou seja, a influência direta 

das relações de poder ditando as regras do jogo na construção da base conceitual do território. 

 Santos (2007) enfatiza que o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais 

e de sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser entendido como território usado, 

não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. O território é o 

fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 

da vida. O território em si não é uma categoria de análise em disciplinas históricas, como a 

Geografia. É o território usado que é uma categoria de análise. E para complementar e deixar 

claro o que foi pensado sobre esta temática este estudioso revela que: 

Nesse primeiro momento, o funcionamento do território deve muito às suas feições 

naturais, às quais os homens se adaptam, com pequena intermediação técnica. As 

relações sociais presentes são pouco numerosas, simples e pouco densas. O entorno 

dos homens acaba por lhe ser conhecido e os seus mistérios são apenas devidos às 

forças naturais desconhecidas. Tais condições materiais terminam por se impor 

sobre o resto da vida social, numa situação na qual o valor de cada pedaço de chão 

lhe é atribuído pelo seu uso. Assim, a existência pode ser interpretada a partir das 

relações observadas diretamente entre os homens e entre os homens e o meio. O 

território usado pela sociedade local rege as manifestações da vida social, inclusive o 

dinheiro (SANTOS, 2002, p. 98). 

 

 A partir das considerações feitas por Santos (2002 e 2007) sobre o território usado é 

possível perceber a influência exercida sobre a construção conceitual de muitos outros 

estudiosos e percebe-se também como estas considerações estão conectadas com os 

propósitos das sociedades estruturadas sob a égide do sistema capitalista, baseada nos ditames 

estabelecidos pela Divisão Internacional do Trabalho na contemporaneidade.  

 Talvez seja possível entender o conceito de território usado considerando que a 

principal categoria de análise evidenciada nos estudos de Milton Santos sempre foi o espaço 

geográfico, que deve estar associado à afirmação de processos que irão delimitar a área de 

atuação e ação da Geografia, tornando-a distinta das demais Ciências Sociais. Segundo Saquet 

(2009), o conceito principal de Milton Santos é o de espaço geográfico e não o de território. 

Em Metamorfoses do Espaço Habitado (1988), o autor destaca a atuação dos agentes do 

capital e do Estado nas transformações históricas que ocorrem no espaço. Sua ênfase é 
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econômica, mas sinaliza também para o reconhecimento da política, da cultura e da natureza, 

no espaço e na configuração territorial. Vale ressaltar que espaço, paisagem e configuração 

territorial são níveis diferentes da organização sócio-espacial. Na direção desse pensamento 

Santos (1988) esclarece a distinção entre essas três categorias de análise: 

O espaço é o resultado de um matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto dura, 

entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade. O espaço é a totalidade 

verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização da sociedade sobre a 

configuração territorial. Podem as formas, durante muito tempo, permanecerem as 

mesmas, mas como a sociedade está sempre em movimento, a mesma paisagem, a 

mesma configuração territorial, nos oferecem no transcurso histórico, espaços 

diferentes (p. 77). 

 

 Quando Saquet (2009) analisa a obra de Santos (1988) conduz-nos a pensar que o 

espaço é uma realidade relacional, envolvendo a natureza e a sociedade mediadas pelo 

trabalho (energia), técnicas, tecnologias e, evidentemente, pelo conhecimento. O gastar 

energia no trabalho é o grande mediador da relação sociedade-natureza, na qual há objetos 

naturais e objetos sociais em movimento permanente, heterogeneidade do espaço habitado, 

expansão da população, da urbanização, das hierarquias, dos fixos e dos fluxos. Santos (1988, 

p. 77) também estabelece uma distinção clara entre esses dois últimos elementos do espaço: 

Os fixos nos dão o processo imediato do trabalho. Os fixos são os próprios 

instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos 

homens. Não é por outra razão que os diversos lugares, criados para exercitar o 

trabalho, não são idênticos e o rendimento por eles obtido está em relação com a 

adequação dos objetos ao processo imediato do trabalho. Os fluxos são o 

movimento, a circulação e assim eles nos dão, também, a explicação dos fenômenos 

da distribuição e do consumo. 

 

 Continuando, evidencia-se que o espaço é produzido pelas ações dos homens sobre o 

próprio espaço, que aparece como paisagem artificial. O trabalho e as técnicas ganham 

centralidade em sua argumentação; o homem é o sujeito, as técnicas, a mediação e o espaço é 

um produto histórico. Santos (1996, p. 52) chama a atenção para o seguinte: 

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de 

objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 

ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É 

assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma (p. 52). 
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 Para Santos (1996), o conceito de território é subjacente ao de espaço, composto por 

variáveis, tais como a produção, as firmas, as instituições, os fluxos, os fixos, relações de 

trabalho etc., interdependentes umas das outras gerando a configuração territorial. 

 Ao contrário de Santos (1996), Raffestein (1993) não recorta o espaço, mas 

transforma-o em substrato para a “criação” do território. Raffestein faz um esforço 

metodológico para articular territorialidades materiais e ideológicas (linguagem, 

comunicação, sagrado, profano, diferenças raciais, etnias e signos), trabalhando mais 

detidamente aspectos para uma melhor compreensão da dinâmica estabelecida na base 

conceitual do território: “a territorialidade é compreendida como relacional e dinâmica, 

mudando no tempo e no espaço, conforme as características de cada sociedade” (p. 143). O 

território, na abordagem de Raffestein, é construído a partir da apropriação do espaço: é o 

espaço transformado historicamente pelas sociedades; é a categoria principal da análise 

geográfica. 

 Para Raffestein (1993), o território não poderia ser nada mais que o produto dos 

atores sociais. São esses atores que produzem o território, partindo da realidade inicial dada, 

que é o espaço. Há, portanto, um processo de construção do território, quando se manifestam 

todas as espécies de relações de poder, que se traduzem por malhas, redes e centralidades cuja 

permanência é variável, mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias 

obrigatórias. Nesse sentido, entende-se que o território é produzido por atores através da 

energia e da informação, ou seja, da efetivação, no espaço (este é anterior ao território), das 

redes de circulação-comunicação, das relações de poder (ações políticas), das atividades 

produtivas, das representações simbólicas e das malhas: “É o lugar de todas as relações, 

trunfo, espaço político onde há coesão, hierarquia e integração através do sistema territorial” 

(SAQUET, 2009, p. 88). 

 Quaini (1973) une metodologicamente o território com a paisagem, como orientação 

epistemológica central de suas elaborações intelectuais para entender a relação espaço-

território. Para esse geógrafo italiano a paisagem é um produto histórico, com transformações 

e continuidades que resultam da combinação de fatores ambientais e sociais; e esta 

combinação gera o que denominou, na época, de organização territorial. Esta envolve a 

paisagem, o espaço e a sociedade. Território e paisagem são seus conceitos principais.  
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            Posteriormente Quaini (1976) esclarece o seu entendimento sobre o conceito de 

território da seguinte forma: 

 
Comincia capire il territorio mentre zona e la localizzazione, tuttavia, inoltre la 

capisce como essere costituito sociale del prodotto storicamente, in tale maniera 

economico come política e culturalmente. Le reti effetuate nella frattura mervantile 

del mercato monetário com i limiti di ogni zona. La natura esterna all‟uono inoltre à 

presente nella formazione di dterminato território, como spazio geográfico, Che è 

molto attentamente sopra alla construzione storica del passaggio e del território.
1
 

 

 Para Saquet (2009), a concepção de Quaini (1976) é inovadora, materialista e 

dialética, com destaque para o caráter histórico, relacional e múltiplo do território e da 

paisagem. É uma abordagem que dá centralidade à unidade existente entre os tempos 

históricos (diacronia) e coexistentes (sincronia) e à unidade espaço-território, mediada pela 

paisagem, isto é, a produção do território incorpora o espaço gerando paisagens desiguais que 

não estão descoladas do espaço e muito menos do território. Saquet (2009) defende a idéia 

que a conjugação diacronia-sincronia é fundamental para a compreensão histórico-crítica da 

relação espaço-território.  

 Quani (1976) é um dos autores que destaca com veemência a necessidade de 

reconhecimento da relação recíproca e unitária entre os processos históricos e relacionais, ou 

seja, espaço-temporais, como base epistemológica para a compreensão da construção social 

de cada território. 

 Mais uma base conceitual analisada é a de Dematteis (2001) que elabora uma 

concepção processual da Geografia e do território destacando a relação espaço-tempo. Este 

autor conduz-nos dessa maneira, a refletir sobre o processo de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização considerando as dimensões sociais (economia, política 

e cultura) e a natureza exterior ao homem num movimento histórico e transescalar sem 

separar espaço e território.  

 Para Dematteis (2001), na Geografia contemporânea a relação território-rede-lugar 

assume grande relevância. Para esse geógrafo italiano, no território há relações internas e 

externas: uma cidade apresenta-se como rede ligada a outras cidades, configurando relações 

                                                 
1
 Passa a compreender o território como área e localização, no entanto, compreende-o também como produto 

social historicamente constituído, tanto econômico como política e culturalmente. As redes efetuadas na ciranda 

mercantil rompem os limites de cada área. A natureza exterior ao homem também está presente na formação de 

certo território, como espaço geográfico, que está intimamente ligado à construção histórica da paisagem e do 

território. 
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multiescalares formadas por redes de redes. Há níveis territoriais coligados, escalas e recortes.  

E as redes são vias para os fluxos, mediações e articulações entre os territórios e os lugares. 

Os lugares têm um caráter predominantemente cultural, mas contêm aspectos e processos 

físicos, políticos e econômicos e, assim, não estão descolados da formação territorial.  

 Fica evidente então que, na concepção de Dematteis (2001), “il território significa i 

giunti, i conflitti, i cooperações, i concorsi e le coesioni sociali; è prodotti dei calibratori per 

allineamento che coinvolgono le costruzione (forme dello spazio), le istituzioni, le retia 

multiscale, i rapporti sociali e la natura esterna all‟uomo; è objettivo-materiale soggettivo-

incorporeal ed stesso tempo” (p. 23)
2
  

 Outro estudioso da temática chama-se Eugenio Turri (2002), importante geógrafo 

italiano, que para alguns críticos faz o movimento contrário de muitos geógrafos, pois ele 

passa de uma geografia fenomenológica e cultural nos anos 70-80 para uma abordagem 

híbrida no final dos anos 90. Para o referido autor, os processos materiais também são 

imateriais. As mudanças sociais, por exemplo, têm ritmos diversos e resultam do modo de 

viver e produzir, tanto econômica como política e culturalmente. Para Turri (2002, p. 58)“il 

território è considerato prodotto storico dei cambiamenti e dei cambiamenti i dei 

permanências accadutti in um ambiente in cui se sviluppa uma società. Il território significa 

l‟appropriazione sociale dell‟ambiente; ambiente costruito, con i rapporti multipli e reciproci 

variabili”
3
. Nessa concepção, pode-se compreender que o território é um espaço natural, 

social, historicamente organizado e produzido; a paisagem é o nível visível e percebido deste 

processo. O território é produto de ações históricas que se concretizam em momentos distintos 

e sobrepostos, gerando diferentes paisagens. O espaço corresponde ao ambiente natural e ao 

ambiente organizado socialmente, com destaque para as formas/edificações humanas e para as 

formas da natureza. Há unidade entre natureza e sociedade. 

 Fica claro então que há diferentes abordagens e concepções não somente sobre o 

conceito de território, como também, de poder, de espaço e de paisagem e, portanto, defini-los 

desta ou daquela maneira é uma questão epistemológica, ontológica e política, nada que o 

método utilizado não possa contribuir para resolver.  

                                                 
2
 “o território significa articulações sociais, conflitos, cooperações, concorrências e coesões; é produto de tramas 

que envolvem as construções (formas espaciais), as instituições, as redes multiescalares, as relações sociais e a 

natureza exterior ao homem; é objetivo-material e subjetivo-imaterial ao mesmo tempo”(p.23). 
3
 “o território é considerado produto histórico de mudanças e permanências ocorridas num ambiente no qual se 

desenvolve uma sociedade. Território significa apropriação social do ambiente construído, com múltuplas 

variáveis e relações recíprocas”. 
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 Tentando compreender um pouco mais desse processo, os conceitos em evidência, 

utilizados amplamente pela Geografia e demais ciências sociais, como a Ciência Política e a 

Antropologia, por exemplo, são por demais importantes na caracterização das sociedades 

contemporâneas, pois criam condições mais palpáveis no sentido de organização e 

desorganização geográfica da sociedade. Seja como for, o planejamento voltado para o 

desenvolvimento de políticas de estabelecimento de relações múltiplas oferecem maior 

significado a uma abordagem alternativa do território, reconhecendo-o como o produto de 

inter-relações, compreendendo-o como esfera da possibilidade de existência da multiplicidade 

e da coexistência da heterogeneidade e, acima de tudo, reconhecendo-o como algo que está 

sempre aberto e sempre em construção.  

 Segundo Haesbaert (2007, p. 45), um levantamento mais detalhado das diversas 

concepções de territórios permite agrupá-las dentro dos seguintes referenciais teóricos: 

a) O binômio materialismo e idealismo, desdobrado depois em duas outras 

perspectivas, a visão mais totalizante e a visão mais parcial de território em 

relação ao vínculo sociedade-natureza e às dimensões sociais privilegiadas: 

econômica, política e/ou cultural; 

b) A historicidade do conceito, em dois sentidos: sua abrangência histórica – se é um 

componente ou condição geral de qualquer sociedade ou se está historicamente 

circunscrito a determinado(s) período(s) ou grupo(s) social(is); seu caráter mais 

absoluto ou relacional: físico-concreto (como “coisa”, objeto), a priori (no sentido 

de espaço kantiano) ou social-histórico (como relação). 

 

 A resposta a esses referenciais dependerá da posição filosófica de cada pesquisador. 

Vive-se na contemporaneidade um entrecruzamento de proposições teóricas e por isso mesmo 

não se pode correr o risco de acreditar que a formulação de um conceito é a mais correta e a 

mais completa, assim como àquela que supre a todas às necessidades de uma base conceitual. 

A importância de cada conceito é verificável e a sua geograficidade muito mais, pois, tanto 

território como espaço são duas das muitas categorias estudadas pela Ciência Geográfica, uma 

ciência aberta e em construção permanente. A aplicabilidade e a funcionalidade de cada um 

dos conceitos ou apenas de um deles vai depender da forma relacional que será estabelecida 

na condução da pesquisa.  
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 Na prática, observa-se em vários momentos históricos e em vários países que o 

território assume cada vez mais um significado político, principalmente quando pensa-se no 

direcionamento de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e sócio-cultural. No 

Brasil, o governo Lula (2002-2010 instituiu políticas de Estado voltadas para o 

reconhecimento de territórios de desenvolvimento e territórios prioritários no sentido de 

investimentos relacionados à infra-estrutura, saúde, educação e distribuição de renda. Na 

Europa, os países latinos, como é o caso de Portugal, Itália e Espanha, já passam por um 

processo de amadurecimento dessa prática e da funcionalidade conceitual do território com as 

características de uma categoria com um caráter relacional, múltiplo e aberto. 

 Pode-se acrescentar ainda algumas condições estabelecidas espaço-temporalmente 

para um melhor entendimento das bases conceituais até então analisadas. Recorre-se mais 

uma vez a Haesbaert (2007, p. 46) evidenciando que:  

Apesar dos riscos de seus ecletismos, um dos legados do chamado pós-modernismo 

contemporâneo é justamente esta abertura para um maior cruzamento de influências 

teóricas, sem esquecer que se trata de um movimentado multifacetado, que incorpora 

inclusive autores que mantêm um pé em correntes filosóficas bem estruturadas, 

como é o caso do materialismo histórico e geográfico em autores como Harvey e 

Soja 

.  

 Assim, tem-se como preocupação não tanto encontrar e destacar as eventuais 

incoerências teóricas do conceito, mas mapear, respeitando as complexidades, as várias 

frentes com que o território foi definido dentro dos grandes referenciais anteriormente 

enunciados. 

 No contexto atual da sociedade sergipana, como também da sociedade brasileira, em 

consonância com o delineamento global, uma posição científico-acadêmica ou filosófica 

limitada e descompromissada poderia distorcer as características apresentadas nesse território. 

Buscando entender a complexidade estabelecida no contexto teórico-metodológico da 

categoria território, busca-se mais uma vez as idéias esclarecedoras de Saquet: 

É preciso superar as concepções simplistas que compreendem os territórios sem 

sujeitos sociais ou esses sujeitos sem territórios e apreender a complexidade e a 

unidade do mundo da vida, de maneira (i)material, isto é, as interações no e com o 

lugar, objetiva e subjetivamente, sinalizando para a potencialização de processos de 

desenvolvimento ( 2007, p.24). 

 

 Numa perspectiva comparativa retomam-se as idéias contidas inicialmente neste 

capítulo sobre os conceitos onde Haesbaert (2009) confirma que estes são moldados através 



 

 

 

22 

de problemáticas sociais geo-historicamente contextualizadas. Com território, obviamente, 

não é diferente, pois o território “define-se antes de tudo com referência às relações sociais e 

ao contexto histórico em que está inserido, os elementos-chave responsáveis (e os sujeitos 

envolvidos) por essas relações diferindo consideravelmente ao longo do tempo” (p. 108). Essa 

contextualização histórica do território é, portanto, fundamental, pois desse modo qualquer 

tentativa de generalização nesta temática, evitando fazer do território mais um conceito 

“passe partout”, deve considerar, antes de tudo, a perspectiva temporal em que os processos 

de des-territorialização estão ocorrendo. 

 As dimensões conceituais da categoria território analisadas até o presente momento 

exigem uma investigação focada em outro conceito, o de territorialidade que, como 

evidenciam Candiotto e Santos (2009, p. 321): 

Representa os vínculos que determinado indivíduo e/ou grupo social possui com um 

ou mais territórios materiais (físicos) ou imateriais (virtuais), como algo subjetivo, 

ligado à percepção. A identidade individual ou coletiva é decorrente do 

reconhecimento e da valorização das territorialidades, haja vista que estas são 

fundamentais para a construção de identidades. 

 

 Para melhor compreensão do que está posto, o quadro 01 dá ênfase a algumas 

concepções sobre territorialidade analisadas nesta pesquisa. 

 

AUTOR 

 

CONCEPÇÃO 

RAFFESTIN 

(1993) 

Territorialidade pode ser definida como um conjunto de relações que se originam num 

sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo. [...] A territorialidade se manifesta em 

todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível 

dizer que, de certa forma, é a face vivida e a face agida do poder. 

SOUZA 

(1995) 

Há uma superposição de territórios e territorialidades que se confundem no espaço. A 

territorialidade é certo tipo de interação entre homem e espaço, a qual é sempre uma 

interação entre seres humanos mediatizada pelo espaço. 

LUCHIARI 

(2002) 

A análise da territorialidade rompe com a dicotomia clássica entre o homem e o meio, pois, 

ao traçarem territorialidades, os homens conjugam as relações com a natureza e com as 

próprias relações sociais de poder. E também que territorialidade é uma relação triangular na 

qual o território mediatiza as relações entre os homens e destes com a natureza. 

SAQUET 

(2003) 

Aponta para uma dimensão subjetiva da territorialidade, entendendo-a como o desenrolar de 

todas as atividades diárias que se efetivam, seja no espaço do trabalho, do lazer, da família, 

etc., resultado e condição do processo de produção de cada território, cada lugar. Assim, 

nessa concepção, a territorialidade está ligada ao cotidiano e ao lugar, influenciada por 

aspectos culturais, políticos, econômicos e ambientais dos indivíduos e grupos sociais. Para 

ele, posteriormente, a definição de territorialidade extrapola as relações de poder político, os 

simbolismos dos diferentes grupos sociais e envolve, ao mesmo tempo, os processos 

econômicos centrados em seus agentes sociais. 

Quadro 01: Algumas Concepções sobre Territorialidade. 

Fonte: CANDIOTTO e SANTOS, 2009. 

Elaboração: Genésio José dos Santos/2010. 
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 As abordagens em torno do conceito de território a partir das reflexões postas 

apontam para a existência de diversos territórios (concretos e simbólicos) e territorialidades 

(individuais e coletivas) que se sobrepõem no espaço geográfico, que são multidimensionais e 

multiescalares e que apresentam uma configuração paisagística complexa e heterogênea. 

 Em síntese e em conformidade com as idéias de Candiotto e Santos (2009, p. 323):  

As territorialidades são impressões simbólicas/subjetivas das relações sociais e, 

portanto, produzem e são produtos dos territórios num processo cíclico. Elas 

representam mudanças e/ou permanências e estão ligadas às temporalidades. As 

territorialidades são influenciadas pelas técnicas e pelo modo de produção, mas 

manifestam-se na cultura, no comportamento, ou seja, nas ações de indivíduos e 

grupos sociais. 

 

 Para compreender a importância da dinâmica geográfica do território recorre-se mais 

uma vez a Candiotto e Santos (2009, p.323) que chamam a atenção para o seguinte: 

compreender o conceito de território é fundamental quando se pretende analisar, a 

partir de uma base geográfica, os processos sociais e seus diferentes ritmos e 

implicações territoriais. Nesse sentido (...) além da possibilidade de uma análise que 

busca integrar a dimensão econômica, política, cultural e a natural, a abordagem 

territorial pode contribuir também para se planejar e gerir o desenvolvimento, a 

partir de uma perspectiva participativa, para viabilizar práticas sociais mais 

democráticas, solidárias e transparentes de gestão territorial. 

 

 Ressalte-se portanto que a abordagem territorial e espacial, ou seja, geográfica é 

central para a construção de uma sociedade mais justa, que possa construir sua autonomia e se 

autogovernar, produzindo um novo território e novas territorialidades. A territorialidade 

também significa condição e resultado da territorialização. O território é o conteúdo das 

formas e relações materiais e imateriais, do movimento, e significa apropriação e dominação, 

também material e imaterial, em manchas e redes espaciais. A visão contemporânea de 

Massey (2008) sintetiza essa discussão geográfica focada no território: 

 O entendimento do território como um produto de inter-relações combinando bem 

a emergência, nos anos recentes, de uma política que tenta comprometer-se com o 

antiessencialismo; 

 A compreensão do território como esfera de possibilidade da existência da 

multiplicidade combinando com o que, com maior ênfase em discursos recentes e 

em ações políticas de esquerda, tem sido colocado como “diferença” e 

heterogeneidade; 
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 A compreensão do território sempre em processo, nunca como um sistema 

fechado, implicando em insistência constante, cada vez mais forte, dentro dos 

discursos políticos, sobre a genuína abertura ao futuro. Essa compreensão de 

território aberto e relacional terá sempre conexões ainda por serem feitas. Será um 

território de resultados imprevisíveis e de ligações constantes e cheias de 

possibilidades. Enfim, para que o futuro seja aberto, o território, o espaço e 

paisagem também devem sê-los. 

 As idéias trabalhadas por Massey (2008) sugerem movimento de forma significativa 

para os territórios que modulam nossos entendimentos do mundo real/concreto e também 

nossas atitudes frente aos outros, a nossa forma de fazer política. Atinge diretamente a nossa 

compreensão sobre a globalização que se apresenta refletida diretamente na abordagem das 

cidades e dos lugares na contemporaneidade. Se o tempo aparece como a dimensão 

responsável pelas mudanças, os territórios representam a dimensão do social e do político 

para implementação das novas governanças estabelecidas com propósitos de renovação da 

materialidade destes territórios. 

 Espaço, território e paisagem são aqui concebidos como produto de inter-relações, 

como diversidade e como categorias abertas, sempre em processo de construção. Essas são, 

sinteticamente, as bases conceituais norteadoras do estudo sobre agricultura irrigada no Sertão 

Sergipano do Rio São Francisco. 

 

1.2- A CONSTITUIÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E 

A RENOVAÇÃO DA MATERIALIDADE NO TERRITÓRIO 

 

 Uma incursão pela história recente da humanidade evidencia que a virada do Século 

XX para o XXI estabeleceu um momento único e especial, pois é a primeira vez que o 

planeta, em sua totalidade, apresenta-se aos olhos humanos de forma simultânea. O homem 

adquiriu a possibilidade de conhecer o conjunto de recursos naturais e de acompanhar as 

transformações em todos os territórios quase no mesmo instante em que elas estão 

acontecendo. Sendo assim, estamos diante da possibilidade de um conhecimento universal 

acerca do planeta, através do avanço das tecnologias da informação. Abre-se espaço para uma 

nova geografia universal. 



 

 

 

25 

 O fato evidenciado deve-se a idéia de que o território (espaço geográfico, para 

muitos) está recebendo cada vez mais objetos tecnológicos, organizados como sistemas 

articulados e dependentes entre si. Um exemplo disso pode ser visto no sistema de 

telecomunicações, estruturado com base num conjunto complexo de aparelhos e instalações 

que atingem até a órbita terrestre e que incluem satélites, cabos marítimos e terrestres, torres 

de transmissão, etc.. Sendo assim, a própria atmosfera está hoje ocupada pelo engenho técnico 

humano, portanto, o conhecimento global do planeta é um dos aspectos-chave desta virada de 

século. Ele se harmoniza com outros elementos de nossa época, como é caso da tão propalada 

globalização, marcada pela transnacionalização de setores hegemônicos da economia e de 

partes dos territórios (espaços globalizados) e por um extraordinário aumento da escala 

geográfica das relações humanas. Tudo isso está ancorado numa verdadeira revolução 

técnico-científica, que se vem generalizando intensamente após a Segunda Guerra Mundial 

marcando o meio geográfico. No caso brasileiro Santos (1996a) ressalta quatro fenômenos 

recentes na formação do meio técnico-científico-informacional, ou seja, do novo meio 

geográfico: 

                                 “1º.) Há um desenvolvimento muito grande da configuração territorial, uma renovação da 

materialidade geográfica. A configuração territorial é formada pelo conjunto de sistemas de 

engenharia que o homem vai superpondo à natureza, verdadeiras próteses, de maneira a 

permitir que se criem as condições de trabalho próprias de cada época. O desenvolvimento 

da configuração territorial na fase atual é acompanhado por um desenvolvimento 

exponencial do sistema de transportes e do sistema de telecomunicações; 

                                  2º.) Outro aspecto importante a levar em conta é o enorme desenvolvimento da produção 

material. A produção material brasileira, industrial e agrícola, muda de estrutura; a estrutura 

da circulação e da distribuição muda, a do consumo muda exponencialmente; todos esses 

dados da vida material conhecem uma mudança extraordinária, ao mesmo tempo em que há 

uma disseminação no território dessas novas formas produtivas. A parte do território 

alcançada pelas formas produtivas modernas não é apenas a região polarizada, mas 

praticamente o país inteiro; 

                                 3º.) Outro dado importante a considerar é o desenvolvimento das formas de produção não 

material da saúde, da educação, do lazer, da informação e até mesmo das esperanças. São 

formas de consumo não material que se disseminam sobre o território; 

                                 4º.) Isso tudo se dá através do modelo econômico, que privilegia o que se poderia chamar de 

distorção da produção, uma produção orientada para fora, external oriented, uma distorção 

igualmente do consumo com maior atenção ao chamado consumo conspícuo, que serve a 

menos de um terço da população, em lugar do consumo das coisas essenciais, de que o 

grosso da população é carente” (p. 141). 

 Para o entendimento do significado do novo meio geográfico brasileiro em seu 

processo de superposição de ciência, técnica e informação é conveniente resgatar o 

pensamento emblemático de Santos e Silveira (2008, p. 52): 
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A união entre ciência e técnica que, a partir dos anos 70, havia transformado o 

território brasileiro revigora-se com os novos e portentosos recursos da informação.  

O território ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos, graças às 

enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação de insumos, dos 

produtos, do dinheiro, das idéias e informações, das ordens e dos homens. É a 

irradiação do meio técnico-científico-informacional que se instala sobre o território. 

 Compreendendo essa análise e também o que está posto concretamente nos diversos 

territórios e no Território do Alto Sertão Sergipano, ressalta-se que o sistema produtivo global 

baseado nas tecnologias modernas induz a uma organização do território com grande 

conteúdo técnico-científico. Nesse contexto, a característica básica desses territórios é sua 

capacidade de se articular com pontos territoriais das empresas localizados nos mais variados 

pontos do planeta, possibilitando emitir e receber informações estratégicas de todo tipo – 

científicas, financeiras, políticas, etc.. É partindo dessa realidade inevitável que Santos (1996) 

vem identificando tais territórios como o meio técnico-científico-informacional, tendência 

para a qual caminha a atual organização territorial. Noutras palavras, o território foi 

transformado num grande sistema técnico com alto teor de ciência, de técnica, de tecnologia e 

de informação.  

 O pensamento de Santos (1996a) evidencia o momento de construção do meio 

geográfico atual, ou seja, a construção do meio técnico-científico-informacional: 

A fase atual, a partir dos anos 60, sobretudo na década de 70, é o momento no qual 

se constitui, sobre territórios cada vez mais vastos, o que se chamará de meio 

técnico-científico, isto é, o momento histórico no qual a construção ou reconstrução 

do espaço se dará um crescente conteúdo de ciência e de técnicas. As mudanças não 

são apenas quantitativas mas, também, qualitativas. A urbanização ganha um novo 

conteúdo e uma nova dinâmica, graças aos processos de modernização que o país 

conhece e que explicam a nova situação (p.139). 

 O pensamento pautado em Santos (1996) evidencia que: 

Neste período (décadas de 60 e de 70), os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo 

tempo técnicos e informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua 

produção e de sua localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a 

energia principal de seu funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos 

referimos às manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, não é 

mais de meio técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que 

estamos chamando de meio técnico-científico-informacional (p. 190). 

 

 Sem esse entendimento do território como um sistema complexo, com densidades 

diferentes e ao mesmo tempo suporte e condicionante das interações socioeconômicas, as 

análises geográficas ficam empobrecidas, perdendo a oportunidade de entender as 

modificações que esse aumento de tecnologia produz na base territorial, alterando a nossa 
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própria percepção de tempo e de espaço, criando a sensação de encurtamento das distâncias e 

de diminuição do tempo real. 

 Evidencia-se, assim, que as relações socioeconômicas no mundo moderno dependem 

sobremaneira do modo como o território está organizado, fundamentando o princípio de que 

tais relações apresentam um conteúdo geográfico e precisam inevitavelmente do território. 

Ainda segundo Santos (1996, p. 143): 

As especializações do território, do ponto de vista da produção material, assim 

criadas, são a raiz das complementariedades regionais: há uma nova geografia 

regional que se desenha na base da nova divisão territorial do trabalho que se impõe. 

Essas complementariedades fazem com que, em conseqüência, se criem 

necessidades de circulação, que vão tornar-se frenéticas, dentro do território 

brasileiro, na medida em que avança o capitalismo; uma especialização territorial 

que é tanto mais complexa quanto for grande o número de produtos e a diversidade 

da sua produção. 

 

 Os setores importantes estabelecidos neste contexto das especializações do território 

como os de comunicação, transporte, energia e de extração de recursos naturais foram 

concebidos como estratégicos, ligados às questões da soberania e segurança nacional, 

alimentando nas forças políticas essa concepção. No Brasil, a partir da década de 90 isto 

começa a mudar e a idéia de privatização de parte desses setores passa a ser discutida e as 

empresas privadas, principalmente transnacionais, demonstram interesse direto nesse 

processo. É a onda neoliberal, acompanhando os ditames da globalização. Inicialmente, a 

privatização e a desnacionalização limitaram-se aos equipamentos que dão fluidez ao 

território como o demonstrado no quadro 02. 

 

Sistemas de Comunicação e 

Informação Sistemas de Transporte 
Sistemas de Fontese 

Energia 

1. Informações sobre o território 

2. Correios 

3. Telecomunicações e teleinformações 

1. Rodoviário 

2. Ferroviário 

3. Hidroviário 

4. Aéreo 

5. Intermodal 

1. Hidrelétrico 

2. Nuclear 

3. Petrolífero 

4. Fontes Alternativas 

Quadro 02: Sistemas de fluidez do território no Brasil 

 Fonte: OLIVA, Jaime; GIANSANTI, Roberto 1999. 

 Elaboração e adaptação: Genésio José dos Santos, 2010. 
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 A fluidez dos territórios não se processa apenas com a circulação de elementos que 

tenham materialidade e volume, como pessoas, matérias-primas e mercadorias, e do contato 

entre eles. Faz-se também com a circulação de informações por meio de instrumentos, de tal 

forma que não seja necessária a presença física do indivíduo no lugar onde se dá a emissão, o 

transporte ou a recepção da informação. Isso permite relações socioeconômicas à distância, 

cada vez mais presente no mundo globalizado. Vive-se um momento ímpar na história, em 

que um volume gigantesco de informações adquire autonomia em relação à vontade do 

homem, sustentando-se em vários suportes técnicos. As informações estão presentes em todas 

as relações de comunicação, nos circuitos e redes de produção e comércio, na criação de 

necessidades e difusão do consumo, na propagação de idéias, valores e nas disputas políticas. 

Matéria-prima de uma relação socioeconômica, a informação precisa de sistemas de 

engenharia e comunicação, ou seja, de materialidade geográfica, para circular pelo território. 

 Entende-se, pois, que a ação estatal direcionando e organizando esses territórios cria 

características especiais e particulares. Essa ação do poder público advém de propósitos 

criados de fora para dentro (forças exógenas) e também de forças locais (forças endógenas). 

Os projetos importados de outras realidades têm que ser adaptados à nova realidade e a uma 

nova organização territorial. Isso impulsiona o aparecimento de uma nova territorialidade, ou 

então, de um novo território ou ainda de novos territórios. O uso e a renovação da 

materialidade desse mesmo território, 

pode ser definido pela implantação de infra-estruturas, para as quais estamos 

igualmente utilizando a denominação sistemas de engenharia, mas também pelo 

dinamismo da economia e da sociedade. São movimentos da população, a 

distribuição da agricultura, da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, 

incluída a legislação civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a 

extensão da cidadania, configuram as funções do novo espaço geográfico (SANTOS 

e SILVEIRA, 2008, p. 21). 

 Saquet (2007) compreende e propaga a idéia de que os processos sociais são 

multiescalares e multitemporais e isso ocorre em todas as atividades de nossa vida cotidiana. 

A construção de um canal para fins de provimento d‟água para irrigação ou de sistemas 

técnicos de irrigação mais avançados (aspersão ou gotejamento, por exemplo) ou de uma 

barragem para fornecimento de energia elétrica, por exemplo, é multiescalar e multitemporal.  

 Ambas as situações significam movimento histórico e relacional a um só tempo, com 

continuidades (permanências) e descontinuidades (rupturas, mudanças). O tempo, segundo 

Saquet (2997; 2009), significa um movimento contínuo. O tempo presente, o tempo passado e 
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o tempo futuro indicam processualidade e, também, simultaneidade, pois vivemos diferentes 

temporalidades e territorialidades, em unidade, em processo constante de desterritorialização 

que gera sempre novas territorialidades e novos territórios que contêm traços/características 

dos velhos territórios e das velhas territorialidades. Há unidade entre as dimensões sociais 

(economia-política-cultura) e entre estas e a natureza exterior ao homem. Segundo este autor: 

A territorialização constitui e é substantivada, nesse sentido, por diferentes 

temporalidades e territorialidades multidimensionais, plurais e estão em unidade. A 

territorialização é resultado e condição dos processos sociais e espaciais, significa 

movimento histórico e relacional. Sendo multidimensional, pode ser detalhada 

através das desigualdades e das diferenças e, sendo unitária, através das identidades 

(SAQUET, 2009, p. 82-53). 

 

 Os objetos e os sistemas técnicos do território deixam evidente que as necessidades 

humanas cresceram e se diversificaram e o poder público percebendo essas novas 

necessidades apossou-se dessa condição para institucionalizar as mudanças que deveriam 

acontecer. As mudanças na base territorial criam novas necessidades em todas as esferas 

(econômica, social, política e cultural) do território.  

Desse modo, as remodelações que se impõem, tanto no meio rural, quanto no meio 

urbano, não se fazem de forma indiferente quanto a esses três dados: ciência, 

tecnologia e informação. Isso traz, em conseqüência, mudanças importantes, de um 

lado na composição técnica do território e, de outro lado, na composição orgânica do 

território. Pode-se dizer, mesmo, que o território se informatiza mais, e mais 

depressa, que a economia ou que a sociedade. Sem dúvida, tudo se informatiza, mas 

no território esse fenômeno é ainda mais marcante na medida em que o trato do 

território supõe o uso da informação, que está presente também nos objetos 

(SANTOS, 1996a, p. 139-140). 

 

 A ênfase no pensamento de Santos (1996, 1996a) cria várias possibilidades no 

sentido de compreensão dos objetos e dos sistemas técnicos presentes no território em estudo, 

estabelecendo condições para o entendimento do caráter relacional, múltiplo e aberto do 

referido território. O quadro 03 evidencia algumas características que contribuem com esse 

caráter dinâmico, material e imaterial do território. 
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COMPONENTES 

 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

Atores sociais e todas suas ações 

e reações múltiplas e cotidianas 

em forma de redes 

 

 

Compreendidas como práticas objetivas e subjetivas; (i)materiais, 

efetivadas em diferentes ambientes, dentro da perspectiva da 

transescalaridade. 

Formas de apropriação 

simbólicas e materiais do espaço 

 

Formas econômicas, políticas e culturais (material-imaterial; imaterial-

material), incluindo as mais diversas instituições públicas, privadas, 

ONGs, associações, famílias, sindicatos, etc.. 

 

Técnicas e tecnologias 

 

Os instrumentos e máquinas, o conhecimento e a ciência, o saber fazer 

popular como mediações entre o homem e o espaço na apropriação e a 

produção territorial, mostrando e explicando as características e 

transformações provocadas na natureza exterior ao homem. 

 

Relações de poder e trabalho 

 

Isso refletido como consumo de energia, conhecimentos, experiências, 

mercadorias, dominação, exploração, cada qual com suas singularidades e 

combinações em meio à reprodução da sociedade. 

 

 

Objetivos, metas e as finalidades 

de cada atividade social ou 

conjunto de atividades 

 

 

Sejam essas atividades econômicas e/ou políticas e/ou culturais de certos 

indivíduos e grupos sociais, juntamente com sua mobilidade, no tempo e 

no espaço. 

 

Diferentes relações do homem 

com sua natureza interior 

 

 

Sua natureza exterior também conhecida como inorgânica. 

Continuidades e descontinuidades 

 

Território, economia, política, cultura e natureza, historicamente 

condicionadas e como fatores determinantes do movimento perpétuo de 

reprodução da vida, isto é, a transtemporalidade, entendida como 

sobreposição de acontecimentos de tempos históricos diferentes, de fases 

e/ou períodos. 

 

Heterogeneidade e os traços 

comuns 

 

As desigualdades, diferenças e identidades são historicamente constituídas, 

têm um caráter relacional e correspondem a elementos ou características 

comuns entre os indivíduos e, contraditoriamente, substantivam-se a partir 

das diferenças sociais e territoriais. 

 

Processos de territorialização, 

desterritorialização e 

reterritorialização concomitantes 

e complementares 

 

Os processos de mobilidade dos indivíduos e as mudanças-permanências 

(continuidades-descontinuidades) sociais e territoriais que estão presentes 

em qualquer apropriação e arranjo espacial, seja no campo, seja na cidade. 

Processos que acontecem no mesmo lugar ou entre lugares diferentes, no 

mesmo período ou entre períodos históricos distintos. 

 

Quadro 03:Componentes das redes estabelecidas sobre o território. 

Fonte: DEMATTEIS, Giuseppe, 2001. 

Adaptação: Genésio José dos Santos. 
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 Entende-se que a teoria sobre o território reúne elementos presentes nos conceitos 

dos vários estudiosos apresentados neste trabalho e também que, mesmo pensando o território 

de forma distinta de outros estudiosos, Santos exerce uma forte influência do arcabouço 

teórico reunido nesse estudo. 

 

1.3 – POLÍTICAS AMBIENTAIS BRASILEIRAS E OS PARADIGMAS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 As políticas ambientais no Brasil são fenômenos recentes. Grosso modo, essas 

políticas passaram por três momentos ao longo da história recente da República Brasileira. 

Esses momentos parecem ser chaves para a compreensão das intervenções do Estado em 

termos ambientais: o momento pré-regime militar com os primeiros documentos legais na 

área ambiental, o momento de forte atuação do regime militar, principalmente a partir de 

1970, e o momento atual cujo marco maior é, incontestavelmente, a constituição de 1988 com 

sua aposta deliberada no municipalismo e no Estado democrático de direito. 

 Quando se recorre às formas e aos processos instituídos pela ação estatal no Brasil 

sobre natureza e meio ambiente percebe-se que até meados da década de 1980, essas ações 

aconteceram de forma centralizada, formulando e implementando um conjunto de políticas 

ambientais que passou a ser, cada vez mais, produto da interação entre idéias, valores e 

estratégias de ação de atores sociais os mais diversos, num campo marcado por contradições, 

alianças e conflitos que emergem da multiplicidade de interesses envolvidos com o problema 

da proteção do meio ambiente. É o Estado, até o presente momento, a instância principal onde 

se negociam decisões, e em que conceitos são manipulados e/ou instrumentalizados em 

políticas públicas para este fim. Segundo Cunha e Coelho (2003, p. 43): 

As transformações no processo de instituição de políticas voltadas ao controle e 

mitigação dos problemas ambientais – redefinindo prioridades, arranjos 

institucionais e padrões de relação entre organismos estatais e não-estatais – 

resultaram na necessidade de se repensarem as estratégias de gestão pública. 

 

 Os autores citados no parágrafo anterior afirmam que as interações entre estruturas 

físicas e sociais e as relações desiguais de poder influenciam o uso e acesso aos recursos 

naturais e fazem da noção de território categoria fundamental na discussão da questão 

ambiental. O território no Brasil, segundo Santos e Silveira (2001, p. 20), “reflete a diferente 
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espacialização dos processos de modernização, bem como os ritmos e padrões de degradação 

ambiental”. 

 Ainda segundo Cunha e Coelho (2003), o Estado brasileiro estruturou suas políticas 

ambientais da seguinte forma: as políticas regulatórias, as políticas estruturadoras e as 

políticas indutoras de comportamento. Segundo estes autores (2003, p. 45): 

Foi somente no século XX que as preocupações com o meio ambiente resultou, no 

Brasil, na elaboração e implementação de políticas públicas com caráter 

marcadamente ambiental, especialmente a partir da década de 1970, quando 

aumenta a percepção de que a degradação do planeta pode ter efeitos irreversíveis e 

catastróficos. 

 

 De forma quase consensual na literatura, recomenda-se periodizar historicamente a 

criação de políticas de desenvolvimento ambiental e territorial do Estado Brasileiro da forma 

apresentada nos quadros 04, 04a e 04b que indicam os principais aspectos das políticas 

ambientais entre 1930 e os dias de hoje. 

 

 

PERÍODO 
CONTEXTO 

HISTÓRICO 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
LEGISLAÇÃO 

POLÍTICAS 

ESTRURADORAS 

POLÍTICAS 

REGULADORAS 

1930 a 1971 

Período 

tomado pelas 

ações da II 

Guerra 

Mundial; 

No contexto 

nacional: 

revolução de 

1930. 

Construção de uma base 

de regulação dos usos 

dos recursos naturais; 

Riscos do crescimento 

populacional e dos riscos 

da contaminação 

química. 

 

Constituição de 

1934; Código 

Florestal, das 

Águas e das 

Minas (1934); 

promulgação ou 

reformulação dos 

Códigos de 

Pesca (1967) e 

Florestal (1967). 

Proposta de criação 

dos parques nacionais 

e estaduais; declaração 

de áreas florestais 

como florestas 

protetoras (1934); 

criação do primeiro 

Parque Nacional de 

Itatiaia (RJ – 1937); 

criação da 1ª. Floresta 

Nacional na 

Amazônia; FLONA de 

Caxuamã (1961); 

criação de 26 unidades 

de conservação (13 de 

Mata Atlântica e 1 na 

Amazônia). 

Criação da 

Fundação Brasileira 

para a Conservação 

da Natureza (FBCN 

– 1956); criação do 

DNOCS – 

Departamento 

Nacional de Obras 

Contra as Secas 

(1963). 
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PERÍODO 
CONTEXTO 

HISTÓRICO 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
LEGISLAÇÃO 

POLÍTICAS 

ESTRURADORAS 

POLÍTICAS 

REGULADORAS 

1972 a 1987 

Divulgação do 

Relatório do 

Clube de Roma 

(1971); 

surgimento dos 

movimentos 

ambientalistas 

(GREENPEACE 

– 1971); 

Conferência de 

Estocolmo 

(1972). No 

contexto 

nacional: 

milagre 

econômico e 

instalação da 

Assembléia 

Nacional 

Constituinte. 

A ação intervencionista 

do Estado chega ao 

ápice, ao mesmo tempo 

em que aumenta a 

percepção de uma crise 

ecológica global; crises 

do petróleo de 1973 e de 

1979; a nível nacional: 

crescimento 

desordenado e acelerado 

das áreas metropolitanas; 

crise econômico-

financeira. No Brasil, os 

atores principais passam 

por um processo de 

ampliação envolvendo 

não somente o poder 

público federal, mas 

também as agências 

regionais, as ONGs e as 

empresas de uma forma 

geral; a escala de 

atuação prioriza a 

dimensão regional (NE) 

e metropolitana (S e SE), 

crescendo o interesse 

pela Região Amazônica. 

Formulação da 

Política Nacional 

de Meio 

Ambiente e do 

Sistema de 

Licenciamento 

de Atividades 

Poluidoras 

(1981). 

Empenho na criação 

de estações 

biológicas federais 

no RJ e sul da BA, 

para proteção do 

mico-leão (1971); 

criação dos parques 

nacionais, florestas 

nacionais 

(FLONAs) e 

reservas biológicas 

em todo o país 

(regulamentadas em 

1979); definição e 

criação de Áreas de 

Proteção Ambiental 

em todo o território 

nacional (APAS), 

criadas em 1981 e 

regulamentadas em 

1990. 

Criação da 

Secretaria Nacional 

de Meio Ambiente – 

SEMA (1973); da 

Companhia de 

Desenvolvimento do 

Vale do São 

Francisco – 

CODEVASF 

(1974); do 

Ministério do 

Desenvolvimento, 

Urbanização e Meio 

Ambiente (1985); 

do Relatório de 

Impacto Ambiental 

– RIMA (1986). 
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PERÍODO 
CONTEXTO 

HISTÓRICO 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
LEGISLAÇÃO 

POLÍTICAS 

ESTRURADORAS 

POLÍTICAS 

REGULADORAS 

88 aos dias 

atuais 

É o período 

das crises 

mundiais: 

ambiental e 

financeira; No 

Brasil é o 

momento de 

realização da 

ECO-92 e do 

Fórum das 

ONGs. 

Crise econômico-

financeira e discussões 

sobre os transgênicos; 

esse período é marcado 

pela proposição de 

estratégias, mecanismos 

e instrumentos 

econômicos e sociais 

para a melhoria da 

qualidade ambiental e do 

uso dos recursos naturais 

(1999); período da 

construção da Agenda 

21 Local/Regional (a 

partir de 1992) e da 

promoção de ações de 

educação ambiental; 

incentivos aos processos 

de gestão ambiental para 

a reversão de práticas 

agropecuárias (1990), 

assim como, da 

implantação de 

certificação ambiental 

(selo verde) e das ISOs 

(International 

Organization for 

Standartization), ISSO 

9000 e ISSO 14000. 

Os atores sociais 

ampliam-se muito mais, 

extrapolando a ação do 

poder público nos 

âmbitos federal, estadual 

e municipal, envolvendo 

as agências regionais de 

forma muito mais 

ampliada, as empresas, 

as ONGs e as alianças 

entre governos e as 

ONGs e, principalmente, 

as comunidades. A 

escala de atuação 

também passa por um 

processo de expansão 

perpassando pelas 

escalas regionais 

(Amazônia e Nordeste), 

locais (municipais e 

comunidades), com 

enfoques sobre os 

ecossistemas da Floresta 

Amazônica, Mata 

Atlântica e do Pantanal. 

Promulgação da 

Constituição 

Nacional de 

1988 e da Lei 

dos Royalties; 

promulgação de 

leis de crimes 

relativos aos 

agrotóxicos e à 

poluição 

(1989); 

promulgação da 

Lei de crimes 

ambientais 

(1998) 

Formulação da 

Política Nacional 

do Meio Ambiente 

(1989); criação de 

Estações 

Ecológicas e Áreas 

de Proteção 

Ambiental (1990); 

criação dos 1os. 

projetos de 

assentamentos 

extrativistas (PAE) 

e elaboração da 

Política Nacional 

de Integração da 

Amazônia Legal 

(1995); 

formulação da 

Política Nacional 

de Recursos 

Hídricos, do meio 

ambiente, de 

conservação de 

ecossistemas com 

proteção da 

biodiversidade e 

da política 

ambiental para a 

Amazônia Legal 

(1999); estímulo 

do governo federal 

à elaboração do 

Zoneamento 

Econômico e 

Ecológico (ZEE); 

definição de 119 

unidades dos 

Corredores 

Ecológicos 

(principalmente 

nas áreas de 

domínio da Mata 

Atlântica e da 

Floresta 

Amazônica). 

Criação da 

Secretaria do Meio 

Ambiente (1990); 

criação do 

Ministério do 

Meio Ambiente e 

da Amazônia 

Legal – MMA 

(1993); 

transformação do 

MMA em 

Ministério do 

Meio Ambiente, 

dos Recursos 

Hídricos e da 

Amazônia Legal 

(1995); criação do 

Sistema Nacional 

de Recursos 

Hídricos e do 

Conselho Nacional 

de Recursos 

Hídricos (1997); 

criação da Agência 

Nacional da Água 

(ANA – 2000); 

criação do 

Conselho de 

Gestão do 

Patrimônio 

Genético (2001). 

Quadros 04, 04ª e 04b: Políticas Ambientais do Estado Brasileiro/ Período 1930 aos dias atuais. 

Fonte: BARTHOLO JR., Roberto/2001.  

Elaboração e adaptação: Genésio José dos Santos, 2010. 
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 Conforme o que está posto nos quadros anteriores, observa-se que a periodização das 

políticas ambientais no Brasil enfatiza que o espaço de tempo compreendido entre 1930 e 

1971 foi marcado pela construção de uma base de regulação dos usos dos recursos naturais, 

enquanto o período compreendido entre 1972 e 1987 caracterizou-se fundamentalmente pela 

forte ação intervencionista do Estado, ao mesmo tempo em que se registrou um aumento da 

percepção da crise ecológica em escala global e por último o período compreendido a partir 

de 1988 até os dias atuais está marcado pelos processos de democratização e descentralização 

política e pela disseminação da noção de desenvolvimento sustentável. 

 

 Na perspectiva de uma estruturação dessas políticas ambientais na organização 

territorial, algumas condições foram estabelecidas com o intuito de proporcionar um caminho 

em direção ao desenvolvimento sustentável. A esse respeito Bursztyn (2001) coloca em 

evidência cinco postulados para fins de reflexão e análise sobre o projeto nacional de 

desenvolvimento. São eles: 

a) Nenhum país se desenvolve sem um projeto nacional que se sobressai como 

elemento indissociável de qualquer referência a iniciativas consistentes de 

construção de pontes para o desenvolvimento. 

b) Nenhum projeto nacional de desenvolvimento cumpre seu papel sem uma 

marcante componente educacional. A esse respeito considera-se que para se 

pensar um projeto de mudanças de mentalidades, resultante da universalização da 

educação, é indispensável a continuidade das políticas correspondentes. 

c) Nenhum país empreende um projeto nacional sem uma marcante presença do 

Estado. Neste caso, pode-se afirmar que o Estado sempre cresceu como resultado 

da incorporação de crescentes responsabilidades, legitimadas por “demandas” 

sociais. O crescimento das estruturas podem se dar em termos horizontais, quando 

se trata do desdobramento de funções já existentes, mas que por sua complexidade 

necessitam de uma maior especialização burocrática e também de forma vertical, 

quando se trata da incorporação de novas funções ao corpo das responsabilidades 

do Estado. 

d) Nenhum projeto nacional se materializa sem a apropriação de uma base de 

recursos naturais.  Segundo Bursztyn (2001, p. 61), “a indústria gerou 

desenvolvimento econômico, as florestas foram devastadas, o solo empobreceu, as 
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jazidas minerais se esgotaram. O desenvolvimento foi insustentável, à luz dos 

nossos horizontes de percepção atuais”. 

e) Nenhum país desenvolvido da modernidade sacrificou seu desenvolvimento 

econômico original em função da consciência da finitude dos recursos naturais. 

Neste ponto destaca-se que a lógica da economia industrial é, em sua essência, 

ambientalmente insustentável, a menos que sejam impostas posturas reguladoras. 

As teorias econômicas focaram-se sobre modelos que supunham uma trajetória 

linear, como se a construção do desenvolvimento econômico fosse uma via 

acessível a todos os povos, distantes uns dos outros apenas por um intervalo 

temporal.  

 

 Obviamente, o take off para o desenvolvimento não é um processo rápido e simples. 

A complexidade do debate sobre o desenvolvimento é enorme e se amplia quando se 

acrescenta o qualificativo de sustentável. Muitos autores têm discutido a questão das políticas 

públicas para o desenvolvimento, e Bursztyn (2001), por exemplo, questiona a tese do 

paradigma estatal, defende a idéia de que a sustentabilidade pressupõe solidariedade, 

apresenta a globalização em seus aspectos positivo e negativo, critica o neoliberalismo em sua 

conspiração contra a solidariedade e coloca a educação como base para a sustentabilidade. 

Bursztyn (2001) defende o ambiente como foco da educação e da decisão econômica e 

evidencia fortemente a necessidade da participação na perspectiva de fortalecer o 

envolvimento social nas decisões e na formulação das políticas públicas de desenvolvimento. 

 

 Infere-se a partir desses pressupostos que todos os países considerados na atualidade 

como desenvolvidos empreenderam diversas iniciativas em sintonia com um projeto de 

construção do futuro, combinando três elementos fundamentais: a visão a longo prazo, uma 

predisposição a empreender reformas, significando vontade política e um arranjo entre as 

elites dirigentes, e por fim, o estabelecimento de instrumentos de indução por parte do poder 

público. Na verdade, todos os países que desejam atingir a condição de desenvolvido 

precisam arregimentar forças no sentido de implementar as reformas relacionadas ao bem 

estar geral de suas sociedades, tais como: democratização, garantia de educação universal e de 

qualidade, saúde, moradia, transporte, segurança, emprego para seus membros; modernização 

da máquina estatal criando condições de implantação de estruturas capazes de suportar o 
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processo de democratização dos serviços básicos para suas populações; criação de uma 

consciência voltada para a conservação e preservação dos bens naturais, garantindo assim a 

verdadeira sustentabilidade ambiental e territorial no contexto da efetivação de projetos 

nacionais de desenvolvimento. 

 

 As principais teorias e práticas de desenvolvimento presentes na literatura acadêmica 

e técnica refletem a relação estabelecida entre os postulados evidenciados anteriormente, 

revelando assim sua complexidade. De maneira geral, a História do Desenvolvimento 

apresenta cinco paradigmas básicos que são contextualizados no tempo e no espaço. Será 

apresentado de forma sintética cada um destes paradigmas na perspectiva de se entender e 

situar as políticas ambientais e seu rebatimento territorial. 

 

 Desenvolvimento como sinônimo de progresso 

 

 Apesar da repercussão do conceito de desenvolvimento ter sido sentida após a II 

Guerra Mundial, seus fundamentos e pressupostos estão ligados ao Século XVIII, período 

relacionado ao Iluminismo, onde grandes transformações econômicas, sociais, políticas, 

territoriais e culturais foram registradas e certamente mudaram o destino da humanidade. 

Segundo Mota (2001, p. 27):  

Nesse momento da história das sociedades humanas, a idéia do homem sobre 

a natureza passa por uma alteração, passando a ser considerada um objeto de 

controle e utilização livre para o homem. A natureza, a partir desse 

momento, é transformada em insumo, enquanto disponibilidade de recursos 

naturais, ficando sua valorização econômica de mercado circunscrita ao 

custo de exploração. 

 

 Compreende-se que é apenas a partir da Primeira Revolução Industrial Inglesa, que a 

produção passa a não depender dos ciclos naturais da agricultura, e o trabalho humano passa a 

ditar o ritmo da produção e da geração da riqueza. É a partir desse momento que a perspectiva 

emancipadora do homem em relação aos ciclos da natureza começa a dar seus primeiros 

frutos consistentes e o projeto técnico-científico e inovador vai, pouco a pouco, instalando-se. 

 O estudioso inglês Adam Smith, em 1776, foi o grande representante intelectual 

desse momento histórico com a publicação do trabalho “Investigação Sobre a Natureza e a 
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Causa das Riquezas das Nações”. Neste momento, a divisão do trabalho, a introdução da 

maquinaria e a especialização da produção alimentaram exponencialmente a produtividade na 

atividade industrial. Os ganhos originários do aumento dessa produtividade poderiam ser 

distribuídos a partir de diferentes capacidades individuais de cada homem. Segundo essas 

idéias, o mercado deveria ser o mais livre possível, pois a concorrência por preços mais 

baixos levaria todos a se beneficiarem com a chamada divisão do trabalho. Pode-se dizer que 

esse conteúdo nos leva a entender o desenvolvimento como sinônimo de progresso, de 

inovação técnica. 

 Esse pensamento está relacionado às teorias da chamada economia neoclássica que 

trata a problemática ambiental a partir de duas diferentes abordagens originalmente: a 

economia da poluição e a economia dos recursos naturais. A primeira abordagem analisa os 

recursos ambientais no seu papel de depositário de rejeitos, outputs indesejáveis dos 

processos produtivos. A segunda, por sua vez, analisa os recursos ambientais no seu papel de 

matérias-primas, de inputs para os processos produtivos. A economia da poluição consiste em 

um desdobramento direto da teoria neoclássica do bem-estar e dos bens públicos (MOTA, 

2001). 

 

 Desenvolvimento como sinônimo de bem-estar social 

 

 O desenvolvimento como bem-estar social refere-se às políticas e práticas de saúde, 

educação, assistência e a uma nova concepção de seguridade social, baseadas na 

solidariedade, que surgem na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Alguns 

teóricos, nos anos de 1970, denominaram esta grande coalizão política entre Estado, 

sociedade e mercado de Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social. 

 Essa forma de pensar o desenvolvimento está relacionada diretamente aos propósitos 

do Sistema Capitalista, que introduz o Welfare State como uma forma particularizada de 

regulação social, expressadas pelas transformações das relações entre o Estado e a economia, 

entre o Estado e a sociedade, a um momento específico do desenvolvimento econômico 

(AMAZONAS, 2002). 

 Essas transformações se manifestaram na emergência de sistemas nacionais públicos 

reguladores da área de educação, saúde, previdência social, integração e substituição da renda, 

assistência social e habitação que, pari pasu com políticas de salário e emprego, regulam 
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indiretamente o volume, as taxas e os comportamentos do emprego e do salário da economia, 

afetando, portanto, o nível de vida da população trabalhadora. Do ponto de vista teórico, 

Harrod e Domar (1978, p. 31) deixam claro que, 

Este paradigma de desenvolvimento teve forte inspiração nas idéias de J. M. Keynes 

e em vários modelos de desenvolvimento que surgiram nos anos de 1950, que 

ficaram conhecidos como modelos dinâmicos de desenvolvimento, com forte ênfase 

no planejamento, na orientação reguladora do Estado e nos efeitos dinâmicos do 

progresso técnico no crescimento econômico. 

 

 A economia keynesiana, assim como a pós-keynesiana, apresenta como traço 

característico a ênfase nos agregados macroeconômicos e o fato de que estes não podem ser 

entendidos como uma agregação direta das ações dadas no plano microeconômico. 

 

 A teoria de Keynes, segundo Amazonas (2002, p.159-160), “particularmente por sua 

ênfase na permanência do desemprego e na depressão econômica, colocou em questão o quão 

longe pode-se confiar no interesse pessoal individual em produzir resultados socialmente 

desejáveis no nível macroeconômico, e com isso encorajou um interesse em torno dos 

agregados macroeconômicos”. 

 

 O pensamento de Dow (1985) evidencia que, apesar de Keynes ter apresentado sua 

teoria de forma pouco consistente com os microfundamentos neoclássicos, o problema em 

questão (desenvolvimento como sinônimo de bem-estar social), contudo foi interpretado pelos 

neoclássicos como resultado de um problema lógico na agregação do nível micro para o nível 

macro e não como um problema com os próprios microfundamentos neoclássicos. Com isso, 

o caminho encontrado pela síntese neoclássica foi o de estudar os agregados 

macroeconômicos em um conjunto teórico à parte, preservando a microeconomia neoclássica 

em sua forma tradicional, separação sem a qual a síntese neoclássica não teria sido possível. 

Para isso, a síntese neoclássica necessitou também ignorar os microfundamentos da Teoria 

Geral e reter apenas seus resultados agregados. 

 

 Na agregação do conhecimento acadêmico, no estudo geral das teorias econômicas, 

entende-se que no sistema keynesiano o comportamento não é traduzível por um sistema 

determinístico baseado em axiomas ou regras de comportamento humano racional. Um 

primeiro aspecto, derivado da visão de Keynes, é que a racionalidade dos indivíduos dá-se sob 

condições de limitada informação, condições de incerteza, portanto. Sendo o comportamento 
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humano condicionado pelo ambiente em que as ações são tomadas e sendo esse ambiente 

incerto, a racionalidade das ações individuais tem como componente-chave a formação de 

convenções e a adesão dos agentes a estas. Desta forma, o comportamento individual torna-se 

condicionado pelo comportamento do grupo. Um segundo aspecto a ser considerado é que na 

visão keynesiana o comportamento humano inclui não apenas a ação racional, mas também o 

exercício da imaginação e criatividade e a expressão da emoção, também como forma de 

auferir ganhos econômicos rompendo as convenções.  

 

 Como fica evidente na análise desse paradigma, as idéias presentes nas teorias de 

Keynes permeiam a estruturação conceitual propiciando o surgimento de vários modelos de 

desenvolvimento que surgem nos anos de 1950. São os chamados modelos dinâmicos de 

desenvolvimento, com forte ênfase no planejamento, na orientação reguladora do Estado e 

nos efeitos dinâmicos do progresso técnico no crescimento econômico. As políticas 

ambientais serão conduzidas a partir desse momento dentro da perspectiva de uma ação 

estatal reguladora, criando as bases fundamentais nas relações do homem e da sociedade com 

a natureza.  

 

 No pensamento de Nobre (2002) fica evidente que a noção de desenvolvimento 

como sinônimo de bem-estar social com forte ênfase na atuação do Estado como produtor e 

distribuidor de recursos, não se tornou inconciliável com a noção de desenvolvimento como 

sinônimo de progresso, apesar de teoricamente na visão liberal de desenvolvimento como 

progresso estar sempre em destaque a impossibilidade de calcar o desenvolvimento no Estado. 

Após a II Guerra Mundial, ambas as visões foram conciliadas criando uma grande coalizão de 

interesses entre o Estado, os trabalhadores e os empresários, de forma que a redistribuição de 

renda e a construção das grandes redes de oferta de serviços públicos na área social não eram 

mais vistas como inconciliáveis com a ação das forças de mercado.  

 

 A idéia de desenvolvimento a partir da Escola Cepalina 

Os estudos e a reflexão sobre desenvolvimento ganham contornos particulares a partir 

da idéias contidas nas discussões da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL). Trata-se de uma reflexão onde o processo de desenvolvimento é estudado a partir 

da inserção da América Latina na condição periférica e subordinada aos grandes centros do 

capitalismo mundial. Tal subordinação fica evidenciada a partir dessa inserção na divisão 
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internacional do trabalho antes de 1930 na condição de produtores de insumos primários e 

importadores de produtos industriais. 

 Segundo Filho e Corrêa (2009, p. 01) “a CEPAL é uma das cinco Comissões 

Econômicas criadas em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico da América Latina, mediante a 

coordenação de ações econômicas destinadas a promover esse desenvolvimento, além de 

reforçar as relações dos países da região entre si e com os demais países do mundo”. Esta 

missão inscreve-se no ideário mais amplo que serviu de orientação para a criação das Nações 

Unidas, responsável pela consolidação do espaço supranacional em um espaço multilateral de 

governança política e, sobretudo econômica. A tese apresentada aparece como elemento 

central no livro de Murphy (1994), sustentando que a governança supranacional foi sempre 

funcional ao desenvolvimento capitalista, particularmente no período pós-segunda Guerra 

Mundial. 

 A partir daí o planejamento aparece no pensamento cepalino como corolário natural 

do diagnóstico de desequilíbrios estruturais na industrialização espontânea dos países 

periféricos. Essa comissão defende a urgência de programas de desenvolvimento, centrando a 

argumentação na necessidade de evitar desequilíbrios externos e de estabelecer um equilíbrio 

razoável na expansão das várias atividades básicas. A necessidade do programa, segundo 

Mota (2001, p. 33), 

Também adviria da escassez de poupança que exige cuidadosa seleção das 

atividades a serem estimuladas. Deste ponto em diante, o planejamento se tornaria 

uma contínua obsessão da CEPAL, simbolizando as preocupações da agência com o 

desenvolvimento econômico. 

 

 Neste contexto, Filho e Corrêa (2009) ressaltam que a CEPAL entre os anos de 1950 

e 1970 foi responsável por uma interpretação do desenvolvimento econômico da América 

Latina que confrontava alguns aspectos fundamentais da visão dominante do 

desenvolvimento, norteadora das ações de recuperação das economias no imediato pós-

guerra, sobretudo a partir da implantação do Plano Marshall em 1947. 

 A percepção de que os índices de desenvolvimento econômico e de crescimento 

populacional ameaçavam ultrapassar a capacidade de suporte do planeta e de que era 

necessário definir limites para o crescimento e repensar a noção de desenvolvimento, 
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estabeleceu na CEPAL uma nova dinâmica no sentido de orientação de seus membros 

efetivos. Essa nova percepção influenciou a formulação de políticas públicas nacionais 

voltadas à resolução dos problemas ambientais que se multiplicavam e a estabelecer novos 

padrões de uso dos recursos naturais. Tratados internacionais de todos os tipos e espécies 

começaram a ser negociados para encaminhar soluções para problemas ambientais globais, 

principalmente após a II Guerra Mundial (1939-1945), ao mesmo tempo em que um número 

cada vez maior de organizações não-governamentais passou a se interessar pelo tema e os 

organismos internacionais reorientam suas estratégias de ação, incorporando as preocupações 

com a degradação ambiental, com o uso racional dos recursos naturais e com a afirmação e 

institucionalização conceitual do desenvolvimento sustentável, principalmente nos países 

subdesenvolvidos da América Latina. 

 

 Desenvolvimento Sustentável 
 

 A idéia de desenvolvimento sustentável surge como crítica as concepções 

apresentadas anteriormente, em função da operacionalização e da funcionalidade dos 

paradigmas de desenvolvimento produzidos e as diversas realidades do mundo capitalista. As 

idéias estabelecidas nesse contexto surgem a partir do relatório do Clube de Roma, onde se 

adverte que se a população mundial, a produção industrial, a poluição, a produção de 

alimentos e a utilização dos recursos naturais continuarem crescendo no mesmo ritmo, 

chegar-se-á a um esgotamento dos recursos não-renováveis do planeta a longo prazo. 

 O Relatório do Clube de Roma gerou grandes polêmicas e repercussões, mas se 

tornou importante para a sistematização de um processo de desenvolvimento mais voltado 

para os interesses das sociedades humanas. O relatório, apesar de acreditar que a tecnologia e 

sua capacidade inovadora são vitais para o futuro, defendia que ela deve vir combinada a um 

controle deliberado do crescimento. Nesse contexto, surge um lema importante deste relatório 

“não oposição cega ao progresso, mas oposição ao progresso cego” (apud MAGNOLI, 2004). 

 Em 1987, a Comissão Mundial da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou um documento intitulado Nosso Futuro 

Comum, onde se propõe o conceito clássico de desenvolvimento sustentável: o 

desenvolvimento que satisfaz às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
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gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Segundo Giuseppe Munda 

(1997, p. 216): 

As principais características do desenvolvimento sustentável estão sintetizadas, em 

primeiro lugar, na questão da eqüidade distributiva (tanto intra quanto 

intergeracional), e, em segundo, na necessidade de uma integração de economia e 

ecologia (sobretudo com respeito ao uso dos recursos e às emissões de poluentes). A 

partir daí podem-se caracterizar a economia ambiental neoclássica e a economia 

ecológica.  

 Ressalta-se que a apresentação do desenvolvimento sustentável deu-se na década de 

70 e encontrou na Rio-92 a necessidade de institucionalização com o propósito de elevar a 

questão ambiental ao primeiro plano da agenda política internacional, assim como gerar 

condições para fazer com que as preocupações ambientais penetrem e influenciem as decisões 

sobre políticas públicas em todos os níveis. 

 Segundo Nobre e Amazonas (2002), é preciso adiantar que o conceito de 

desenvolvimento sustentável surgiu não só como noção fadada a produzir consenso, mas 

também como um enigma a ser criticado por sua vaguidão, imprecisão e caráter contraditório. 

De fato, o que mais se viu (e ainda se vê) desde a publicação de Our Common Future (Nosso 

Futuro Comum) – o chamado Relatório Brundtland, de 1987 – foi a busca por uma “definição 

concensual” de desenvolvimento sustentável, o anseio pela resposta final sobre o que seja tal 

noção a que quase ninguém parece se opor. Daí a idéia de entender o conceito de 

desenvolvimento sustentável simultaneamente como veículo de um acordo político mínimo 

em torno dos termos em que iria se dar a institucionalização de âmbito global da problemática 

ambiental e como ponto de partida da disputa política a ser travada nos limites por ele 

traçados. 

 Após a compreensão do que foi colocado, não somente sobre desenvolvimento 

sustentável, mas também sobre meio ambiente, é patente o entendimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável não como uma reformulação dos termos em que se discutia a 

questão ambiental na década de 70, mas como uma resposta precisa àquela questão, vale 

dizer: desenvolvimento (no sentido de “crescimento econômico”) e meio ambiente (no sentido 

de “estoque de recursos naturais” e de “capacidade de absorção do ecossistema humano”) não 

são contraditórios. Se o relatório da WCED (World Comission on Environment na 

Development), ou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento, da 

ONU (Organização das Nações Unidas), em 1987, partia do pressuposto de que “existem 

limites últimos” para a utilização dos recursos naturais, também aceitava que os recursos 
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naturais disponíveis são suficientes para satisfazer as necessidades humanas no longo prazo, 

desde que adequadamente utilizados e gerenciados.  

Neste caso, a sustentabilidade foi utilizada como termo mediador para lançar uma 

ponte entre desenvolvimentistas e ambientalistas, sendo que o conceito é 

deliberadamente vago e inerentemente contraditório, de modo que correntes sem 

fim, de acadêmicos e diplomatas, podiam passar muitas horas confortáveis tentando 

defini-lo, sem sucesso (O‟RIODAN, 1993, p. 37). 

 

 A negação dos movimentos ambientalistas ou ecológicos por parte dos poderes 

constituídos e também da elite governamental global gerou uma força extremada para a base 

conceitual do desenvolvimento sustentável, ganhando espaço nos discursos políticos do 

mundo atual, porém com múltiplas interpretações. Para alguns significa uma racionalização 

da sociedade com a implantação de um desenvolvimento mais limpo. Para outros, pode 

representar uma utopia romântica (BERNARDES e FERREIRA, 2003). 

 Para Guimarães (1995) se a proposta de desenvolvimento sustentável parece 

plenamente justificável e legítima, a sua aceitação generalizada tem-se caracterizado por uma 

postura acrítica e alienada em relação a dinâmicas sociopolíticas concretas. Para que tal 

proposta não represente apenas um enverdecimento do estilo atual, cujo conteúdo se esgotaria 

no nível da retórica, impõe-se examinar as contradições ideológicas, sociais e institucionais 

do próprio discurso da sustentabilidade, bem como analisar distintas dimensões de 

sustentabilidades (ecológica, ambiental, espacial, social, cultural e outras) para transformá-las 

em critérios objetivos de política pública. 

 Desenvolvimento territorial 

 

 Com o componente de descentralização estatal na contemporaneidade, reforçou-se a 

necessidade de se articularem estruturas e projetos de desenvolvimento local que estivessem 

baseados em atores, capacidades e conhecimentos endógenos. Como estas iniciativas não 

estão deslocadas de contextos mais amplos – regionais, nacionais e internacionais – trata-se, 

pois, de promover formas de regulação parciais das cadeias produtivas e dos processos de 

desenvolvimento sócio-econômico. Assim sendo, Fuini e Pires (2009, p. 291-292) afirmam 

que: 
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O desenvolvimento territorial expressa de forma mais ampla essas iniciativas 

oriundas de contextos locais/regionais ancoradas em recursos específicos e que 

buscam alavancar as vantagens competitivas locais aliadas à promoção de mudanças 

estruturais que conduzam ao bem-estar social da comunidade local. 

 

 Entende-se que as mudanças estruturais estabelecidas com os Estados Nacionais e as 

atividades econômicas criaram uma série de novos desafios quanto às formas de regulação e 

de planejamento nacionais e regionais.  

 No período compreendido entre 1950 e 1960, sabe-se que dominava um tipo de 

inserção territorial do Estado que tinha como elemento balizador o modelo de planejamento 

centralizado e em muitos casos autoritários, onde as regiões, assim como os municípios, 

apareciam apenas como elementos justapostos do cenário onde eram implantadas as referidas 

políticas territoriais. Sabe-se também que essa política era peculiar do período dominado pelo 

fordismo-keynesianismo, onde os atores locais, com suas demandas específicas, não eram 

dotados dos instrumentos capazes para a execução de políticas públicas, predominando uma 

relação clientelista baseada na distribuição de recursos pelo Estado para obras e projetos 

pontuais. Neste momento fala-se da ação do estado desenvolvimentista que naquele período 

histórico atendia a interesses exógenos ao território. 

 Esse modelo de desenvolvimento permite-nos entender que no cenário desenhado na 

contemporaneidade tornam-se cada vez mais visíveis os contornos e desafios advindos com a 

descentralização político-administrativa do Estado, a privatização de antigos serviços e 

setores públicos e a flexibilização de regulamentos e contratos, o que alguns autores 

denominam de Estado Neo-liberal.  

 Nessa direção lança-se mão de uma análise ainda pouco conhecida das formas de 

governança e distribuição de poder em circuitos, cadeias e sistemas produtivos com forte 

componente local e regional, levando-se em consideração a importância das instituições 

formais e das outras formas de coordenação informal entre atores locais na regulação dos 

territórios e nos processos de desenvolvimento territorial. Segundo Naranjo e Caravaca (2006, 

p. 229): 
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Al mismo tiempo que en la expresión “desarrolo territorial” están contenidos los 

asertos principales, el desarrolo ha de tener una distribución equilibrada en un 

espacio que tiene atribuído un sentido unitário y, al mismo tiempo, debe estar 

basado en los hechos que hacen peculiar y distinta a cada parte diferenciada en dicho 

territorio.
4
  

 Os referidos autores espanhóis continuam o pensamento afirmando que “el desarrolo 

territorial coadyuva a la cohesión territorial, entendida como cohesión social y política, y se 

sustenta en el aprecio y respeto de la diversidad teritorial, basada tanto en la conformación 

natural de un determinado ámbito espacial como  en sus peculiaridades económico-

productivas y socio-culturales (NARANJO e CARAVACA, 2006, p. 230).
5
    

 É com Naranjo e Cavaraca (2006) que se encontra a idéia de desenvolvimento 

territorial formado por uma tríplice aliança que comporta a dimensão econômica,  ambiental e 

social, criando a possibilidade de equilíbrio, coesão e de respeito à diversidade territorial, que 

deve ser a orientação mais contemporânea para sua aplicabilidade e funcionalidade. 

 O Estado Brasileiro, atento à discussão no âmbito da União Européia, caminha na 

direção do planejamento das ações para melhor eficácia das suas políticas ambientais e 

territoriais. O desenvolvimento territorial está presente na ação dos organismos que 

estabelecem a governança. Na home page da CODEVASF está registrado uma interessante 

definição:  

O desenvolvimento territorial é a combinação de políticas governamentais 

descendentes com iniciativas de desenvolvimento endógeno. Trata-se de um 

desenvolvimento local baseado na participação da sociedade civil. Objetiva 

promover o planejamento, a implementação e a autogestão do processo de 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a 

dinamização da sua economia. 

 

 Evidencia-se que o termo governança embutido nessa reflexão é originário da década 

de 1930, mas foi na década de 1970 que esse termo passa a circular nos debates políticos da 

Europa Ocidental e dos Estados Unidos associando-se à governabilidade, ou, noutras 

                                                 

4
Ao mesmo tempo que na expressão “desenvolvimento territorial” estão contidas as afirmações principais, o 

desenvolvimento tem que ter uma distribuição equilibrada num espaço com sentido unitário dos seus atributos e, 

ao mesmo tempo, deve estar baseado nos fatos que o tornam peculiar e diferente de cada parte específica do 

território. 

5
 O desenvolvimento territorial coadjuva a coesão territorial, compreendida como a coesão social e política, 

sustentada no apreço e no respeito à diversidade territorial, baseado tanto na distribuição natural de um 

determinado espaço quanto nas suas peculiaridades econômico-produtivas e sócio-culturais (NARANJO e 

CARAVACA, 2006, p. 230). 
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palavras, “associando-se às necessárias mudanças das instituições e organizações para 

melhorar a capacidade de gestão do Estado frente a seus cidadãos” (FUINI; PIRES, 2009, p. 

299). 

 Conforme Gutiérrez, González e Dasí (2003), ao mesmo tempo que o processo de 

globalização tem avançado, novos conceitos vão sendo incorporados e seus enfoques vão se 

modificando, assim como as metodologias do trabalho sobre o próprio território. Enquanto 

alguns falam de “rotação territorial das políticas públicas”, de “novas realidades territoriais” 

ou de “nova cultura do território”, outros se referem a necessidade de incorporar no discurso 

novos elementos que afetam tanto os conteúdos das políticas como as formas e métodos de 

governo do território. Ainda considerando este contexto, os autores citados neste parágrafo 

afirmam categoricamente, 

Junto al cambio en las formas de gobernar, antes señaladas, el nuevo discurso otorga     

mucha importância a la cultura y capital social específicos, prioriza los criterios de 

sostenibilidad ambiental y cohesión social, a la vez que pone de relieve la necesidad 

de una visión integrada y transversal de las distintas políticas sectoriales que actúan 

sobre un mismo territorio (GUTIÉRREZ, GONZÁLEZ e DASÍ, 2003, p.230). 
6
   

 Ainda segundo Fuini e Pires (2009, p. 292-293):  

      A noção de governança territorial vai além de uma simples forma de organização 

econômica inter-regional, definida pelo Estado ou por relações de troca puramente 

mercantis, associando-se também às modalidades de coordenação socioeconômicas 

mais complexas que abarcam instituições, convenções, registros de ação e formas de 

incerteza, definindo, assim, um tipo de regulação, misto entre o político e o 

econômico, entre o local, o nacional e o global, com forte conteúdo territorial. 

 Mais uma vez a home page da CODEVASF (2002) apresenta uma visão 

esclarecedora:  

    “o desenvolvimento territorial apóia-se na formação de uma rede de atores 

trabalhando para a valorização de atributos de uma certa região. Sendo o território a 

unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, grupos 

sociais e instituições que podem ser mobilizadas e convertidas em um trunfo crucial 

para o estabelecimento de iniciativas voltadas para o desenvolvimento”. 

 Nesse contexto, Farinós Dasí (2005) cita a definição de Calame e Talmant (1997): 

 

                                                 

6
 Ao lado da mudança na forma de governar, antes assinaladas, as novas concessões do discurso dão muita 

importância a cultura e ao capital social especifico, dá prioridade aos critérios da sustentabilidade ambiental e 

coesão social, uma vez que põe em relevo a necessidade de uma visão integrada e transversal das distintas 

políticas setoriais que atuam sobre um mesmo território. (GUTIÉRREZ, GONZÁLEZ e DASÍ, 2003, p.230). 
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La gobernanza es la capacidad que tienen las sociedades humanas para dotarse de 

sistemas de representación, instituciones, procesos y órganos sociales para 

administrarse a si mismas mediante una acción voluntaria. Esta capacidad de 

conciencia  (la acción voluntaria), de organización (las instituciones, los órganos 

sociales), de conceptualización (los sistemas de representación) y de adaptación a las 

nuevas situaciones es una característica de las sociedades humanas (p. 222).
7
 

 

 Se forem retomados os papéis das organizações, das instituições e dos territórios para 

a noção de desenvolvimento, pode-se sustentar que o desenvolvimento territorial é um 

processo de mudança social de caráter endógeno, capaz de produzir solidariedade e cidadania, 

e que possa conduzir de forma integrada e permanente a mudança qualitativa e a melhoria do 

bem-estar da população de uma localidade ou uma região.  

 Nas estratégias competitivas da globalização, o desenvolvimento territorial é 

dinamizado por expectativas dos agentes econômicos nas vantagens locacionais, no qual o 

território é o ator principal do desenvolvimento regional e as políticas, as organizações, as 

instituições e a governança são recursos específicos, a um só tempo disponível ou a ser 

criados; quando disponível, tratar-se-ia de sua difusão no território, quando ausente, de sua 

criação (invenção e inovação). Desta forma, o desenvolvimento territorial é o resultado de 

uma ação coletiva intencional de caráter local, um modo de regulação territorial, portanto, 

uma ação associada a uma cultura, a um plano e instituições locais, tendo em vista arranjos de 

regulação das práticas sociais (PIRES; MÜLLER e VERDI, 2006). 

 Segundo Pires; Müller e Verdi (2006), no caso brasileiro as experiências de 

desenvolvimento territorial local foram inicialmente estimuladas por três fatores principais: 

a) A busca de oportunidades de emprego e renda no âmbito da municipalidade; 

b) A necessidade de atrair investimentos por meios da “guerra fiscal” entre estados e 

regiões; 

c) A descentralização constitucional dos serviços públicos. 

                                                 
7
 “A governança é a capacidade que têm as sociedades humanas para reunirem-se de sistemas de representação, 

instituições, processos e organismos sociais para administrarem a si mesmos mediante uma ação voluntária. Esta 

capacidade de consciência (a ação voluntária), de organização (as instituições, os organismos sociais), de 

concepção (os sistemas de representação) e a adaptação a novas situações é uma característica das sociedades 

humanas”. 
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 Entretanto, deve ser ressaltado que outras experiências de indução do 

desenvolvimento territorial como os Arranjos Produtivos Locais, os Consórcios de 

Municípios, os Comitês de Bacias e os Eixos de Integração, foram se constituindo no final 

dos anos 90 em alternativas de governança territorial que parecem alterar a antiga noção do 

desenvolvimento regional do país, criando condições para a modernização dos objetos 

técnicos e de toda a condição infra-estrutural do território. 

 Segundo Tonneau e Cunha (2005), a principal justificativa para a utilização do 

conceito de desenvolvimento territorial, tanto para operacionalizar pesquisas sobre a realidade 

social como para produzir instrumentos de intervenção sobre essa realidade, é de que se trata 

de um processo específico de aproveitamento e produção de capital social, interpretado em 

termos das possibilidades de ação coletiva que se funda em laços de proximidade, 

reciprocidade e confiança mútua e que podem ser traduzidas “em crescimento e geração de 

riquezas” (DUNCAN, 2003). O desenvolvimento territorial aparece fortemente no contexto 

do debate sobre o desenvolvimento do semi-árido como uma das possibilidades de resposta 

articulada entre o poder público e a sociedade civil diante dos problemas apontados como 

causas do subdesenvolvimento. 

 O quadro 05 aponta outras expectativas relacionadas à operacionalização do conceito 

de desenvolvimento territorial como elemento norteador de políticas públicas no semi-árido 

brasileiro. 

Causas do subdesenvolvimento do semi-

árido 

Potencialidades do desenvolvimento 

territorial 

O tradicionalismo e a pouca disposição para a mudança Favorece a emergência de valores universalistas, 

baseados no resgate da identidade do território. 

A dominação e a exploração Busca reforçar a coesão social, os laços de proximidade 

e de solidariedade comunitária objetivando ressaltar a 

eqüidade, o respeito à diversidade, a solidariedade, a 

justiça social, o sentimento de pertencimento e inclusão. 

A ausência de empresários e a falta de gosto pelo 

investimento 

Favorece a ação dos empresários, no sentido de 

Shumpeter: portadores de iniciativa. 

A ausência de dinamismo social Aumenta a capacidade de ação da sociedade civil 

(historicidade) e dos movimentos de base. 

Quadro 05: Expectativas relacionadas a operacionalização do conceito de desenvolvimento territorial. 

Fonte: Jean Philippe Tonneau e Luís H. Cunha, 2005. 
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 O dinamismo das experiências de desenvolvimento local colocadas em marcha pela 

sociedade civil demonstrou, de forma parcial, estas expectativas. Porém, essas iniciativas são 

ainda restritas, localizadas e, até hoje, não foram traduzidas em ações ao nível das 

coletividades territoriais. Um dos pontos cruciais na noção de desenvolvimento territorial, até 

o momento ausente nas experiências concretas já vivenciadas, é o entrecruzamento e a 

interligação entre as iniciativas locais e a ação dos poderes públicos em todas as esferas – 

nacional, estadual e municipal (TONNEAU e CUNHA, 2005). 

 Na perspectiva apontada, promover o desenvolvimento territorial corresponde: 

a) Orientar e integrar as ações: 

b) Potencializar a dinâmica social; 

c) Criar ou aperfeiçoar os arranjos institucionais que facilitem o desenvolvimento. 

 Nesse contexto, a construção de novos arranjos institucionais passa pela elaboração 

de normas e regras que regulem a ação do poder público constituído e de empresários, 

agricultores familiares e técnicos, definindo um conjunto de deveres, responsabilidades e 

direitos, bem como pela aliança e parcerias entre iniciativa privada, organizações populares 

(comunidades, sindicatos, associações), instituições de apoio (ONGs) e poderes públicos. 

 Segundo Zoido et al (2009, p. 245),  

el concepto de desarrolo territorial es entendido ahora como el resultado de la 

evolución, e incluso actualización semântica, de otros términos como desarrolo 

endógeno, regional o local. En el 2000 el Grupo Aduar lo definió como la distribución 

óptima del desarrolo, entendido em su más amplio sentido, en un âmbito al que le 

corresponde la condición de território (...) este concepto contiene três ideas principales: 

la de equilíbrio territorial, la de desarrolo endógeno y la de desarrolo sostenible.
8
 

 A partir das idéias expostas compreende-se que se trata de um conceito integrador, 

também usado como objetivo das políticas públicas ou políticas de desenvolvimento 

territorial. Este caráter integrado é resultado da noção de que não se visa apenas o crescimento 

econômico nas respectivas regiões, mas principalmente, a sustentabilidade nos aspectos 

econômico, social, ambiental e cultural. O desenvolvimento territorial tem, portanto, uma 

                                                 
8
 O conceito de desenvolvimento territorial é entendido atualmente como resultado da evolução, e inclusive 

atualização semântica, de outros termos como desenvolvimento endógeno, regional ou local. No ano de 2000 o 

Grupo Aduar definiu-o como a distribuição ideal do desenvolvimento, entendido no seu mais amplo sentido, no 

âmbito ao qual corresponde a condição do território (...) este conceito contém três idéias básicas: a de equilíbrio 

territorial, a de desenvolvimento endógeno e a de desenvolvimento sustentável. 
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dimensão altamente qualitativa que requer coerência na concepção e na implementação das 

políticas públicas. O desenvolvimento estabelece uma ênfase e sentido próprio referindo-se ao 

caráter espacial ou terrestre de qualquer fato geográfico, visando à aplicação num 

determinado âmbito que apresenta a condição de espaço diferenciado, delimitado e 

pertencente a um grupo humano. 

 Segundo Pires, Müller e Verdi (2006) o próprio conceito de desenvolvimento tem 

uma história, tem também fatores explicativos, conteúdos e objetivos específicos, refletidos 

nas teorias do desenvolvimento convergindo para uma concepção mais institucionalista e 

sistêmica, antípoda das abordagens economicistas, prioritariamente amparadas nas 

tecnologias, na demografia e nos mercados, por isso, resulta até o presente momento num 

conceito carregado de controvérsias e de diversidades de experiências nacionais, 

principalmente na América Latina, na Ásia e na África e não mais se refere às mesmas 

definições nem aos mesmos fatores explicativos de pelo menos meio século atrás. Por isso a 

pertinência do estudo, hoje, do conceito de desenvolvimento territorial local, que é 

freqüentemente interpretado como o paradigma mais recente do desenvolvimento e é 

designado como desenvolvimento endógeno, integrado, comunitário e sustentável: 

Se retomarmos os papéis das organizações, das instituições e dos territórios para a 

noção de desenvolvimento, podemos sustentar que o desenvolvimento territorial é 

um processo de mudança social de caráter endógeno, capaz de produzir 

solidariedade e cidadania, e que possa conduzir de forma integrada e permanente a 

mudança qualitativa e a melhoria do bem-estar da população de uma localidade ou 

uma região (PIRES, MÜLLER e VERDI 2006, p. 448). 

 

 Três aspectos diferentes devem ser previamente considerados para evitar um 

tratamento generalizado da questão do desenvolvimento territorial que muitas vezes torna-se 

confusa. Em primeiro lugar, a escala espacial no nível político e administrativo no que se 

planeja. Em segundo lugar a coesão territorial e o desenvolvimento territorial não podem ser 

entendidos como construções fixas, o que uma vez alcançadas, permanecerão estáveis. Ao 

contrário, são propósitos abertos que apresentam distintas manifestações segundo a conjuntura 

do momento, o que muito influencia as tendências. Em terceiro lugar, em determinadas 

ocasiões algumas questões aparecerão com melhor nível de evolução e noutras com nível de 

evolução inferior, e ainda, outras vezes as desigualdades ou os avanços se estabelecem em 

relação com determinadas manifestações que vem tendo menor presença ou importância. 
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 Em síntese, faz-se uma relação e uma diferenciação dos três aspectos do 

desenvolvimento territorial: 

a) A diversidade territorial faz parte da realidade objetiva e nasce do caráter de cada 

território; 

b) O desenvolvimento territorial, um objetivo que deve estabelecer-se para cada 

território ou para cada uma de suas partes consideradas também como tais. O 

referido objetivo varia segundo as situações ou conjunturas, os instrumentos de 

possível aplicação, etc.; 

c) A coesão territorial que é um princípio indispensável para qualquer entidade 

política democrática correspondente a um determinado território. O desinteresse 

ou o descumprimento do referido princípio alimenta e induz a desagregação ou a 

fragmentação, o que não é importante para nenhuma ação política ou 

administrativa exercida sobre o território. 

 Segundo Joaquín Farinós Dasí (2005) o desenvolvimento territorial sustentável é um 

conceito e um propósito que cada vez mais despertam maior importância nos países da 

América Latina como alternativa para enfrentar os problemas sociais, ambientais e territoriais 

do desenvolvimento. Nessa perspectiva do desenvolvimento territorial, as localidades, as 

regiões ou os territórios tornam-se cada vez mais as fontes específicas de vantagens 

competitivas e de solidariedade na globalização. È por isso que se diz que o desenvolvimento 

territorial não é universalizável nem transferível. Ele é um método de ação para atores e 

comunidades num quadro normativo de resposta ao desenvolvimento “por cima”, valorizando 

a intimidade das relações que partilham os mecanismos econômicos com a sociedade e a 

cultura locais. 
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1.4– MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA, AGRICULTURA IRRIGADA E CONFLITOS 

TERRITORIAIS 

 Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um grande processo de 

modernização que lhe conferiu um perfil urbano-industrial, e uma das manifestações mais 

evidentes dessa transformação é a transferência maciça de população do campo para as 

cidades. Na década de 1940, 75% da população brasileira vivia no campo e nos dias atuais 

aconteceu muito mais do que uma inversão favorável às cidades, o país transforma-se em 

urbano-industrial. Verifica-se inclusive o fenômeno da cidade difusa, ou seja, o citado perfil 

não se deve apenas à preponderância quantitativa das cidades. Também o campo está sendo 

tomado por uma modernização de caráter urbano, a ponto de não podermos identificá-lo 

inteiramente como espaço rural. Mais que a perda de população – pois em alguns casos, como 

no Estado de São Paulo, a população rural tem aumentado -, o campo vem atravessando um 

processo de desruralização. 

 O mundo contemporâneo é substancialmente urbano e origina um modo de vida que 

ultrapassa as estruturas espaciais da cidade, invadindo o campo e dando-lhe novos conteúdos 

e novos contornos, e o Brasil não foge a essa regra. Uma primeira conseqüência dessa 

expansão foi o deslocamento de grandes massas de camponeses para os ambientes urbanos. 

Trata-se de uma perda absoluta e não apenas relativa, o que significa em geral um 

despovoamento do campo. 

 Essa modernização no campo brasileiro desarticulou economias rurais de alcance 

local e regional – relativamente autônomas – e as subordinou à economia das cidades. As 

inovações tecnológicas permitiram a expansão da área cultivada e a elevação dos índices de 

produtividade, mas não aumentaram a oferta de empregos agrícolas como era esperado. As 

citadas mudanças colocaram em xeque as noções de ruralidade e de espaço rural. Para que 

fique claro o teor das modificações é preciso caracterizar os elementos que dão ao campo um 

conteúdo rural e destacar as recentes alterações produzidas pela modernização. Para que esse 

processo de aumento da complexidade territorial do campo seja melhor compreendido, 

apresentamos no quadro 06 algumas características da marca do rural no período que antecede 

à modernização brasileira e que pode ser comparado com o quadro 07 que trata das mudanças 

atuais no campo. Tem-se assim uma noção mais aquilatada das reais mudanças, 

principalmente do ponto de vista estrutural. 
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OS ELEMENTOS DO MUNDO RURAL: SITUAÇÃO ANTERIOR À MODERNIZAÇÃO 

 

a) Atividades Econômicas – diretamente ligadas à agricultura e à criação de animais. Quase a totalidade 

dos habitantes do campo se dedica a esse ramo. Não há dedicação, a não ser eventual, ao processamento 

industrial dos produtos agropecuários. 

b) Natureza – força produtiva fundamental no mundo rural, a ela o ser humano acrescenta trabalho. O 

homem do campo se subordina ao desempenho da natureza, e isso condiciona toda a sua vida: trabalho, 

mentalidade, comportamento e cultura. O que dita o calendário e os ritmos da produção são os ciclos 

naturais. 

c) Demografia – as populações que trabalham a terra estão dispersas no espaço, expressando baixas 

densidades demográficas. A exigência de território para a produção não permite grandes populações. 

d) Homogeneidade Social – as comunidades rurais tendem  a ser, quanto às suas origens étnicas e culturais 

e características psicossociais, bem mais homogêneas que as populações urbanas (em geral mais 

diversificadas nesses aspectos). 

e) Mobilidade Social – o destino do homem rural em termos de mudança de classe e status social não 

comporta alterações significativas. Não há muita diversidade de classes sociais, profissões ou ocupações. O 

que em geral ocorre é apenas prosperidade ou decadência econômica das atividades. 

f) Interações Sociais – o número de pessoas com que o homem rural interage socialmente, de modo 

voluntário ou involuntário, é essencialmente menor que o do homem urbano. A área do sistema de contato 

(extensão do território dos indivíduos e instituições, no contato cotidiano) do membro de uma comunidade 

rural é mais estreita e limitada. Basicamente, as relações no campo são comunitárias e de vizinhança. 

Quadro 06: A Modernização Brasileira 

Fonte: Oliva e Giansanti, 1999. 

Adaptação: Genésio José dos Santos, 2010.  

 

 Embora o campo moderno possa ter ainda uma paisagem marcada pelas atividades 

agropecuárias – isto é, a configuração territorial dos objetos permanece relativamente a 

mesma do passado -, houve uma profunda mudança geográfica. O conteúdo desse espaço 

deixa de ser rural para tornar-se urbano. Os objetos geográficos anteriores estão mudando de 

valor, e alteram-se as relações entre eles. Vamos assinalar em que consistem essas alterações 

reexaminando, à luz do presente, os elementos que definem o mundo rural (Quadro 07). 
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MODIFICAÇÕES NO CAMPO EM RAZÃO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO 

 

a) Atividades Econômicas – este aspecto sofre mudança radical em algumas regiões do país. As atividades 

ainda têm como base a agricultura e a pecuária, porém foram introduzidos processos de transformação do 

produto agropecuário. É o caso da agroindústria da cana e da laranja. Aparecem também atividades de outra 

natureza (como aquelas ligadas ao turismo). 

b) Natureza – com a modernização tecnológica nas atividades agropecuárias a dependência em relação à 

natureza diminui acentuadamente. O processo produtivo obedece mais o ritmo do planejamento humano e de 

suas necessidades, assim como boa parte do comportamento original da natureza se curva diante das ciências – 

caso da biotecnologia. Com isso, a produtividade aumenta, áreas consideradas inadequadas são aproveitadas e 

rompe-se com a sazonalidade de alguns bens agrícolas. Vejamos um exemplo: produtores de maçã de Santa 

Catarina, o maior pólo do país no setor, importaram um radar meteorológico pra combater os efeitos danosos 

das chuvas de granizo em certas regiões. Desse modo, a produção agropecuária está cada vez mais próxima da 

indústria, afastando-se dos métodos tradicionais. 

c) Demografia – o campo continua apresentando baixa densidade demográfica; menor ainda que no passado. 

Mas há mudanças significativas em relação ao mundo rural tradicional. O trabalho em algumas áreas se 

assemelha ao trabalho fabril e os empregados dos empreendimentos agrícolas não moram no local onde 

trabalham. Muitas vezes moram nas cidades e vivem no seu tempo livre uma vida urbana. Em torno da 

prosperidade de algumas regiões agrícolas há um adensamento urbano da cidade associada. Nesse caso, fica 

difícil distinguir o campo da cidade. 

d) Homogeneidade Social – a relativa homogeneidade social está sendo quebrada em muitos aspectos. Há uma 

enorme mobilidade espacial de trabalhadores de várias partes do país, que vão em busca de trabalho sazonal, ou 

mesmo de moradia definitiva em regiões muito distantes de sua origem. Atualmente pode-se afirmar que 

muitos dos trabalhadores agrícolas não nasceram no lugar onde trabalham. Assim, a diversidade social aumenta 

– outra semelhança com relação às cidades. Fatores como o aumento da fluidez do espaço brasileiro 

possibilitaram essa transferência de trabalhadores. 

e) Mobilidade Social – a modernização favorece a mobilidade social no campo antes de tudo pela 

multiplicação das profissões técnicas (operários das usinas de álcool, de suco de laranja, de óleo de soja, 

técnicos de informática, operadores de máquinas sofisticadas, agrônomos, veterinários, etc.), necessárias para 

mover uma agropecuária com alto conteúdo técnico-científico. O assalariamento também representa uma nova 

relação, que produz diversidade de rendimentos e diferentes oportunidades aos trabalhadores. O destino de 

alguns trabalhadores agrícolas não está mais traçado definitivamente, como no passado. 

f) Interações Sociais – os contatos do homem do campo ampliam-se e diversificam-se, a começar pelo fato de 

que muitos foram morar na cidade. Aumentaram as ligações com as cidades, facilitadas pela maior fluidez do 

espaço. O telefone, a circulação de jornais e revistas – muitas delas específicas para esse público -, a televisão e 

a maior circulação de pessoas são elementos que, entre outros, expandem o universo de relações do homem do 

campo, inserindo-o no mundo moderno e no mercado de consumo. 

Quadro 07: Modernização do Campo Brasileiro 

Fonte: Oliva e Giansanti, 1999. 

Adaptação: Genésio José dos Santos, 2010. 

 

 O período compreendido como o do pós-guerra representa um marco para a 

modernização da agricultura, no desenvolvimento do capitalismo agrário, na expansão das 

fronteiras agrícolas e na intensificação dos movimentos dos trabalhadores rurais, 

principalmente, os conhecidos “bóias-frias”. A dinâmica desse processo é tão forte e evidente 

que áreas que haviam sido consideradas atrativas em outros momentos transformaram-se em 

expulsoras de uma população cujo destino seria as áreas metropolitanas do país ou também 

para as novas frentes pioneiras, como a Amazônia. 

 Apesar da imposição desse processo de crescimento, com a modernização e fluidez 

da base territorial e da industrialização implementada, o país conserva uma série de condições 
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de subdesenvolvimento, muitas das vezes agravadas pelo crescimento econômico, a saber, 

disparidades regionais pronunciadas, enormes desigualdades de renda e uma crescente 

tendência ao empobrecimento das classes populares, a despeito do crescimento do Produto 

Nacional Bruto (PNB) e do Produto Nacional per capita. 

 O Estado passa então a ser compelido a adotar uma política de grande potência, 

imitando o mundo desenvolvido, favorecendo as maiores empresas relegando a um segundo 

plano as populações, cada vez mais empobrecidas. Importantes capitais fixos são adicionados 

ao território, fora de sintonia com o meio ambiente e com a população. O capital passa a 

comandar o território e o trabalho, tornado abstrato, representando um papel indireto nesse 

processo de concentração de renda. E é também nesse contexto que as diferenças regionais 

passam a ser diferenças sociais e não mais naturais. O estabelecimento do aparato técnico 

criado para o Território do Alto Sertão Sergipano reflete essas ações, que a grosso modo, são 

as ações do Estado Desenvolvimentista Brasileiro. 

 Evidentemente, as modificações não ocorreram no grau descrito em todos os pontos 

do campo brasileiro. Com efeito, há uma seletividade espacial da modernização rural, mas se 

trata de uma tendência que está se alastrando de modo irreversível. Portanto, pode-se afirmar 

que a vida rural encontra-se em processo de mudança e de transformações mais intensas. 

 Nesse sentido é necessário traçar o perfil da modernização no campo brasileiro. 

Inicialmente pode-se partir do entendimento de que o mundo rural vem se modificando em 

conseqüência da modernização que, infelizmente, não mudou algumas de suas estruturas 

territoriais mais antigas. Uma breve caracterização do que foi e está sendo esse processo exige 

que se inicie considerando uma peculiaridade nacional. Apesar da modernização, a base do 

mundo rural brasileiro continua sendo a concentração de terras, diferentemente do que 

acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Acreditava-se que a modernização exigiria antes 

uma distribuição de terras mais equilibrada, pois do contrário haveria estrangulamento na 

oferta de alimentos e matérias-primas. Ademais, esses grandes estabelecimentos agrários, por 

seu caráter auto-suficiente, não se incluiriam no mercado como consumidores de insumos 

industriais.  

 Deve-se igualmente entender que a expansão das relações capitalistas pelo campo 

brasileiro deu-se com essa característica conservadora, por meio dos grandes investimentos de 

capital, da multiplicação das relações salariais, da mecanização agrícola, da transformação e 
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incorporação de novos solos agrícolas com a introdução de insumos industriais, da aplicação 

de novos conhecimentos na área de biotecnologia, das novas linhas de crédito, etc. Mas, além 

de conservadora e capitalista, outro aspecto pode ser acrescentada à modernização no campo: 

ela foi e está sendo muito desigual se forem considerados os segmentos produtivos e as 

regiões brasileiras. Vale registrar que os agentes dessa modernização foram as empresas 

capitalistas que penetraram no campo levando a estrutura administrativa e o processo 

produtivo dos empreendimentos econômicos urbanos. Por outro lado, como já foi 

evidenciado, preservou-se uma estrutura fundiária muito concentrada. Essas empresas tiveram 

acesso a grandes extensões de terra fundamentalmente por intermédio do arrendamento dos 

grandes proprietários. Também ocorreram casos de aquisições, principalmente de terras de 

pequenos camponeses, segmento social muito fragilizado diante da expansão da 

modernização. Segundo Lopes (2002): 

 

As mudanças decorrentes do processo de globalização em curso têm impactado o 

conjunto da economia dos diversos países do mundo, embora de maneira 

diferenciada, tanto inter como intrasetorialmente. E o meio rural não está imune a 

tais ocorrências, ele mudou. Logo, o enfoque a ser dado a ele deve necessariamente 

contemplar tais mudanças, sob pena de não refletir o que efetivamente ocorre no 

campo. Cada dia fica mais claro que o desenvolvimento da agricultura se encontra 

muito ligado ao desenvolvimento dos outros setores da sociedade na qual está 

inserida. A política macroeconômica é cada dia mais determinante do desempenho 

agrícola (p. 83). 

 

 A outra condição que deve ser considerada nessa reflexão, é que nem sempre essa 

modernização renovou inteiramente o campo. Houve combinação e adaptação às estruturas 

tradicionais existentes. Na subordinação da produção camponesa ao sistema produtivo, os 

pequenos produtores utilizavam pequenas extensões de terra para sua subsistência, escoando 

seus excedentes para centros urbanos mais próximos. Com essa penetração capitalista no 

campo, os que conseguiram se manter acabam sendo envolvidos e fizeram contratos com 

grandes empresas de agroindústria, cultivando em suas terras bens que abasteceriam os 

empreendimentos modernos.  

 Diante dessas análises pode-se constatar, contudo, que a modernização no campo 

brasileiro elevou os níveis de produção e de produtividade das atividades agropecuárias, 

inserindo a maior parte delas no conjunto da economia moderna. Por outro lado, na acelerada 

desruralização não se levou em conta o destino dos que viviam na estrutura fundiária do 
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modelo tradicional, o que potencializou os conflitos sociais no campo e não proporcionou um 

meio de vida adequado e digno a grandes parcelas da população. As iniciativas relacionadas 

com esses interesses inseridos nos territórios de planejamento, como é caso da agricultura 

irrigada, enquadram-se diretamente nesse processo de modernização, voltado para o mercado 

externo, com o controle de empresas multinacionais, subsidiadas muitas vezes pelo Estado. 

 Acompanhando as idéias basilares de Oliveira (2001) sobre a temática pode-se 

analisar a estrutura social no campo em nosso país percebendo-se segmentos sociais que 

vivem e trabalham no campo dentro de relações de trabalho agrário diversificado e com níveis 

de complexidades variáveis, podendo ser enquadradas em dois grupos clássicos: estruturas 

sociais herdadas do Brasil rural tradicional e novos segmentos sociais resultantes da propalada 

modernização. Uma breve análise sobre o primeiro grupo faz-se importante. Esse grupo é 

formado pelo campesinato, que por sua vez é composto por proprietários, posseiros e 

rendeiros e também pelos grandes proprietários de terras. Sua força produtiva 

predominantemente familiar, segundo o IBGE (2008), corresponde a mais de 30 milhões de 

pessoas. São responsáveis pelo abastecimento do mercado consumidor interno do nosso país e 

por mais de 50% dos empregos rurais, porém sem a devida cobertura por parte das políticas 

públicas e de fomento. 

 Talvez a saída desses camponeses no sentido de enfrentar às diversidades e a falta de 

incentivo e de crédito e também para fins de enfrentamento das fragilidades individuais, seja a 

organização coletiva, através, por exemplo, das cooperativas. E essas cooperativas devem 

dispor de iniciativas que partam dos atores principais desse processo, os próprios camponeses. 

Elas não podem e não devem ser iniciativas somente do poder público constituído, pois, se 

assim forem, tornam-se passageiras e sem sustentação para ações mais sólidas e contínuas.  

 Evidencia-se um grande problema enfrentado por àqueles que vivem e trabalham na 

terra, nos territórios rurais em nosso país, inclusive no Território do Alto Sertão Sergipano, 

que corresponde à grande concentração fundiária, fato esse que não foi revertido pela 

modernização. Sobre essa questão, José de Souza Martins (1981) é enfático e esclarecedor: 

A estrutura agrária no Brasil é herdeira dos processos de ocupação e divisão das 

terras no período colonial. As sesmarias, terras doadas pelo Rei de Portugal a 

particulares para serem exploradas, deram origem aos latifúndios escravistas. Neles, 

ocorria a produção em grande escala para exportação, utilizando-se de mão-de-obra 

escrava. Os latifúndios escravistas predominam até 1850, quando se proíbe o tráfico 

de escravos e promulga-se a Lei de Terras, que instituía um novo regime fundiário e 

proibia a concessão de novas posses. O acesso às terras devolutas só seria permitido 
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por meio da compra. A Lei de Terras também transformava as terras devolutas em 

monopólios do Estado, o que na verdade pouco alterava a situação, uma vez que ele 

era controlado pelos grandes proprietários. Em 1891, as terras devolutas são 

repassadas às unidades da federação. Cada uma delas promoverá uma política de 

concessão de terras, com a transferência maciça de extensas áreas a grandes 

proprietários e empresas de colonização agrícola. Tudo isso, associado a processos 

recentes de violenta expropriação de pequenos produtores e grilagem de terras, 

gerou uma estrutura fundiária fortemente concentrada, que caracteriza nosso país” 

(1981, p. 27). 

 

 De posse dessas questões pode-se entender um pouco como se deu todo esse 

processo de “modernização conservadora”, assim chamada por alguns estudiosos brasileiros. 

Nesse contexto, políticas públicas foram estabelecidas para todo território nacional, mas o 

Nordeste do Brasil foi, sem dúvida, a base territorial mais visada pelos projetos e programas 

criados, principalmente no setor de irrigação. Segundo Lopes e Mota (2001, p. 24) 

 

A ação do Estado, visando a ampliação da agricultura irrigada no país e no Nordeste, 

especificamente, está vinculada ao processo de modernização da agricultura 

brasileira, desencadeado a partir dos anos 60, que se convencionou chamar 

“modernização conservadora”, cujas características básicas podem ser resumidas no 

seguinte: manutenção da elevada concentração fundiária, alterações profundas na 

base técnica de produção, com o emprego de inovações tecnológicas (máquinas e 

equipamentos, insumos modernos, etc.) e transformações nas relações de produção, 

com o aprofundamento e consolidação do trabalho assalariado no campo, 

particularmente o trabalho temporário. 

 

 A criação das agências de desenvolvimento regional como é o caso da SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), da CHESF (Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco) e a criação do Banco do Nordeste são exemplos de ações específicas do 

Estado empenhado nesse processo de modernização para uma determinada área. A Região 

Nordeste é valorizada na elaboração e execução dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

voltados para as grandes questões de interesses locais, regionais, nacionais e internacionais, 

sob ótica do sistema produtivo capitalista. A política nacional voltava-se para os interesses 

internacionais e as referidas ações refletem essa condição imposta pela dinâmica econômica 

mundial. 

 A irrigação da agricultura foi uma dessas iniciativas no Nordeste Semiárido do 

Brasil, com a implantação de grandes projetos no Vale do Rio São Francisco, por exemplo. 

Nesse momento de reflexão algumas questões se impõem: como seu deu esse processo? Onde 

aconteceu de forma mais marcante? A quem favoreceu e a quem favorece? Em Sergipe, como 
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a agricultura irrigada modificou o espaço geográfico, ou seja, a vida e a configuração 

territorial? 

 Segundo estudos desenvolvidos por diversos órgãos (CODEVASF, 2004; 

COHIDRO, 1993) que tratam do contexto hidrológico e de solo no país, o território nacional 

possui um potencial de irrigação em torno de 52 milhões de hectares, sendo que a área 

irrigada até 2002 atinge um pouco mais de três milhões de hectares, divididos entre a 

irrigação de pressão e a irrigação por superfície. No caso da Região Nordeste do Brasil, a área 

irrigada é de 495.370 hectares e a área potencial para fins de irrigação corresponde a 

2.717.820 hectares, sendo utilizado apenas 18,2% dessa área potencial. Segundo Heinze 

(2002), os maiores índices de aproveitamento desse potencial encontram-se nos Estados da 

Bahia, Pernambuco e Ceará. Isso é confirmado pela expansão da agricultura irrigada que se 

apresentava promissora em relação a diferentes aspectos que influem sobre o 

desenvolvimento econômico. São muitas as vantagens da irrigação para um território 

caracterizado pela forte presença do semi-árido e da concentração de terra e renda como é o 

sertão nordestino. Vale ressaltar três dessas potencialidades (SILVA, 2002): 

 Do ponto de vista da utilização dos recursos naturais para regiões semi-áridas 

permite a utilização dos solos durante todo o ano, obtendo-se, em alguns casos, 

duas a três colheitas anuais; 

 O efeito aglutinador que podem exercer as áreas de irrigação em relação às 

atividades econômicas e aos serviços de apoio governamental abre perspectivas 

para a adoção de enfoques de desenvolvimento integrado, ensejando a 

implantação de complexos agro-industriais e serviços conexos, especificamente 

para a produção de alimentos e produtos de exportação; 

 Os efeitos sociais da expansão maciça de áreas irrigadas com a correspondente 

integração de atividades produtivas deverão traduzir-se numa maior ocupação de 

mão-de-obra por hectare irrigado. 

 

 É no apanhado geral estabelecido nesse trabalho que essa temática ganha relevância, 

pois se trata de um território onde a ação do Estado dá-se no sentido de resolver o mais grave 

problema, em tese, da região sertaneja: a seca e suas conseqüências. A tomada de decisão 

nessas investidas do Estado conta com o grande potencial hídrico presente na região em 
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estudo, o Rio São Francisco e seus afluentes. A potencialização das águas do Rio São 

Francisco em muito favoreceria diretamente a todos os projetos de irrigação criados para o 

Território do Alto Sertão Sergipano, entre eles o Califórnia (o pioneiro), o Nova Califórnia e o 

Jacaré-Curituba. Seja como for, é sempre bom ter em mente uma visão crítica da irrigação que 

se constitui numa estratégia adequada, mas que está inserida num contexto sócio-político que 

amplia sua complexidade e evidencia seus limites: 

A irrigação, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas é apenas 

uma pré-condição para a implantação de uma agricultura moderna na região 

semiárida do Nordeste. Não garante, porém, que os seus resultados sejam 

socialmente distribuídos de um modo mais justo (PINTO, 1999, p.34). 

 Considerando os estudos sintéticos de Heinze (2002) e de muitos estudiosos da 

questão da irrigação no semiárido brasileiro, é conveniente, até para um melhor entendimento 

do processo de modernização da agricultura nordestina, dividir a evolução da área irrigada no 

Brasil, em quatro momentos. 

 Iniciada na metade do último quartel do século XIX, o primeiro momento estendeu-

se até a metade da década de 60 do século XX, tendo sua atuação pautada por ações com as 

seguintes características: 

 Desenvolveu-se por meio de ações isoladas e tópicas, dirigidas para alvos 

específicos, em termos setoriais (como é o caso do arroz, no RS) e espaciais 

(semi-árido nordestino), sem a correspondente estrutura de políticas ou de 

programas nacionais; 

 Manteve elevado grau de concentração na esfera federal; 

 Confinou-se, na esfera federal, em órgãos e agências caracterizadas por baixo grau 

de ação interinstitucional; 

 Submeteu as atividades do subsetor a algumas estratégias de combate a seca e de 

redução da pobreza. As diferentes administrações federais foram diretamente 

responsáveis pela implantação de projetos de irrigação, por intermédio de 

iniciativas quase que exclusivamente dirigidas à construção de açudes, em lugar 

do apoio direto às atividades produtivas e aos serviços por ela requeridos 

(conhecimento e tecnologia, crédito, informação de mercado, formação de 

recursos humanos e outros). 
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 Essa fase, assim como as demais, foi marcada pela descontinuidade das ações 

governamentais, relativas ao desenvolvimento da irrigação e drenagem. 

 A segunda fase iniciou-se em fins dos anos 60, com a criação do Grupo de Estudos 

de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola (GEIDA), cujas orientações produziram efeitos até 

o final da primeira metade dos anos 80, com as seguintes características básicas: 

 A busca de ampliação do conhecimento global sobre os recursos naturais 

disponíveis e pela concepção e implementação de programas nacionais, a exemplo 

do Programa Plurianual de Irrigação (PPI), em 1969, e do Programa de Integração 

Nacional (PIN), em 1970; 

 A criação de oportunidades para manifestação da iniciativa privada nas esferas da 

irrigação e drenagem, até então preterida, com o Programa Nacional para 

Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS), o Programa de 

Financiamento de Equipamentos de Irrigação (PROFIR), a concepção de “lotes 

empresariais” nos projetos públicos de irrigação e o estabelecimento de objetivos, 

diretrizes e metas para um conjunto de iniciativas consolidadas no Projeto do I 

Plano Nacional de Irrigação, calcado em ações comandadas pelo setor público, 

mas claramente pautadas pelo estímulo à iniciativa privada. 

 A terceira fase caracterizou-se basicamente pela instituição do Programa de Irrigação 

do Nordeste (PROINE) e do Programa Nacional de Irrigação (PRONI), ambos de 1986. Nessa 

fase, marcada por decisões adotadas em função de prioridades estabelecidas pelo governo 

federal, em articulação com o setor privado, verifica-se a implementação de projeto 

subsetorial de irrigação com infra-estrutura de apoio à iniciativa privada. 

 Esse momento apresentou a seguinte particularidade: divisão mais clara de papéis 

entre o setor público e a iniciativa privada no desenvolvimento de projetos de irrigação, 

restringindo-se a ação do governo à execução de obras coletivas de grande expressão (suporte 

hidráulico, elétrico e macrodrenagem), cabendo à iniciativa privada as demais providências 

para a sua construção. 

 Considerando-se que as várias iniciativas de irrigação postas em prática no Brasil ao 

longo de mais de um século deviam ser submetidas a uma nova orientação, a partir de 1995 
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promoveu-se um novo direcionamento para a Política Nacional de Irrigação e Drenagem, que 

foi denominado posteriormente, na fase executiva, de Projeto Novo Modelo de Irrigação.  

 Esse momento está ligado diretamente a ação do Estado Brasileiro contemporâneo e 

ao MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) que vem estabelecendo ações mais 

conseqüentes para fins de garantia do desenvolvimento propiciado pelos novos modelos de 

ordenamento territorial postos em prática não somente nas áreas rurais, com também nas áreas 

urbanas e metropolitanas.  

 No caso sergipano, as ações do poder público estadual no que diz respeito à irrigação 

concentraram esforços inicialmente nos núcleos da região Agreste de Itabaiana e no Sertão 

Semiárido, onde a vocação produtiva esbarra nas condições adversas do clima que obriga a 

que parcela da população rural deixe suas terras e migre rumo às áreas metropolitanas, ou 

centros urbanos de porte médio, fugindo das secas. Segundo a SAGRI – Secretaria de Estado 

da Agricultura (1992, p. 1): “o agravamento da situação, pela seca prolongada, tem provocado 

a aceleração do desemprego e a desativação das atividades agrícolas, caracterizando em quase 

toda a região, um quadro de miséria absoluta e, portanto, merecedor de uma ação urgente 

mais efetiva e abrangente na solução dos problemas”. 

 Vale ressaltar que as atividades econômicas do Semiárido Sergipano, de um modo 

geral, estão direta ou indiretamente ligadas à agropecuária, com mais da metade da população 

dedicada ao trabalho rural. A partir dessa informação aliada a questão natural da seca, pode-se 

entender a importância crucial da irrigação para o sertão sergipano. 

 Segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação de Sergipe (SAGRI, 

1992), um dos principais objetivos da implantação da agricultura irrigada no Estado era 

demonstrar sua viabilidade econômica, além de promover a capacitação de pessoal técnico 

para o gerenciamento e operacionalização dos equipamentos e da tecnologia de irrigação. Por 

outro lado, tinha a intenção de gerar empregos permanentes nessa área tradicionalmente 

deprimida e afetada pelas secas, diversificando a estrutura produtiva e melhorando o 

abastecimento do mercado sergipano de alimentos importados significativamente de outros 

estados. 

 No Estado de Sergipe, a ênfase dada à agricultura irrigada deveu-se a necessidade de 

introdução de novas culturas e do uso do progresso técnico, particularmente no Semiárido. 
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Essa opção parece ser irreversível requerendo a necessidade de maiores estudos das 

experiências em andamento, seja do ponto de vista de suas condições técnico-agronômicas, 

dos impactos na geração de renda e melhoria das condições de vida dos irrigantes. 

 Segundo o Plano Estadual de Irrigação do Governo de Sergipe (COHIDRO, 1983), a 

finalidade do programa para a década de oitenta era, principalmente, 

 Estabelecer uma infra-estrutura capaz de permitir o desenvolvimento de uma 

atividade agrícola eficiente e rentável; 

 Ensejar à população beneficiária um modo de vida estável e atrativo, que 

propiciasse a criação de comunidades prósperas; 

 Evitar o êxodo rural, com o conseqüente aumento dos problemas nas áreas 

urbanas; e, 

 Reduzir a dependência das importações de alimentos de outras áreas do país. 

 Pelo exposto, percebe-se que o Estado de Sergipe estava sintonizado com a política 

do Governo Federal, com o seu ambicioso Programa Nacional de Irrigação (PRONI) e o 

Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), cuja meta central era a irrigação de um milhão 

de hectares, num período de cinco anos (1986/1990), sendo aproximadamente 40% desse total 

de responsabilidade da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco), do DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) e do DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). 

 Na história da agricultura irrigada do Estado de Sergipe, a idéia de investir na 

irrigação surgiu na Superintendência de Desenvolvimento e Apoio à Produção (SUDAP), 

vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI) e imediatamente apropriada pela 

COHIDRO (Companhia de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe), 

empresa vinculada à então Secretaria de Obras, criada inicialmente como uma empresa de 

engenharia rural, tendo suas funções ampliadas, de modo a absorver a coordenação e a 

execução da política de irrigação no Estado e a administração dos perímetros irrigados 

(COHIDRO, 1983). 

 Com o propósito de desenvolver o programa de irrigação, o governo do estado, na 

época, contratou empresas de consultorias nacional e internacional, com experiência em 
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projetos hidro-agrícolas, para realizar estudos sobre as bacias hidrográficas de Sergipe e, a 

partir do que fosse produzido, selecionar áreas para a implantação dos perímetros irrigados, 

favorecendo, principalmente, os pequenos agricultores – minifundiários e trabalhadores sem 

terra. Os recursos financeiros utilizados para esse fim derivaram do PAPP (Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural). 

 Como foi visto anteriormente, o processo de modernização promoveu uma profunda 

transformação no campo, e a tendência é ir transformando o espaço rural numa extensão do 

mundo urbano. Entretanto, essa modernização foi e continua sendo marcada pela 

desigualdade, pois manteve privilégios dos grandes proprietários de terras e desprezou o 

destino dos não contemplados pelas modificações. Além disso, colaborou para o aumento da 

concentração de terras dando espaço para o surgimento de novos latifundiários – empresas e 

bancos que hoje dominam verdadeiros superlatifúndios, cuja extensão até o Brasil rural 

tradicional desconhecia. 

 É percebido também que desde o período colonial o campo brasileiro assiste à 

expropriação de terras dos camponeses e à violência contra eles. O território sertanejo no 

Estado de Sergipe está também marcado por essa característica e, por isso mesmo, 

compreende-se que o advento da modernização não alterou a situação; ao contrário, 

permaneceram os conflitos sociais e territoriais que sempre marcaram sua vida rural, conflitos 

decorrentes do processo de espoliação do campesinato que expressam a resistência histórica 

desse segmento social. 

 Ressalta-se que a oposição aos interesses das elites econômicas no campo tem forte 

tradição no Brasil. Ela está presente nos confrontos entre indígenas e portugueses e nos 

quilombos desde o período colonial e também nos atuais movimentos de ocupação de terras. 

Por reivindicar a redistribuição das terras quando a modernização no campo já está instalada, 

os movimentos camponeses são considerados atrasados principalmente pelos gestores 

públicos (governos municipais, estaduais e também, federal); para outros, como é o caso de 

Lopes (2002), carregam no entanto o significado de um aspecto da modernidade, relacionado 

à emancipação do ser humano e às formas de organização social e política. As expropriações 

no campo brasileiro decorrem da pressão para venda ou desocupação das terras, ou mesmo da 

expulsão dos que não têm a posse ou a propriedade – envolvendo acima de tudo os pequenos 

agricultores ou, porque não dizer, os camponeses. 
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 Para entender o que são os conflitos territoriais e ambientais nessa sociedade e quais 

os mecanismos de sua resolução, é fundamental entender minimamente as características da 

sociedade que lhe dá abrigo na atualidade. Segundo Dowbor (1998), esses aspectos são 

basicamente os seguintes: 

 A constituição e centralidade do indivíduo que redefinem os processos de 

identificação e pertencimento, deslocando o indivíduo do espaço da família para o 

trabalho, tornando-o o objeto por excelência da lei; 

 A transformação dessa centralidade numa norma única e universal, por isso 

mesmo só a sociedade moderna é capaz de proclamar que os homens são iguais 

perante a lei; 

 A possibilidade de instituir o poder em um lugar e não mais centrado em uma 

pessoa, família ou grupo social. O poder torna-se então, na sociedade moderna, 

impessoal, permitindo que todos os membros da comunidade possam ser 

detentores temporários do poder; 

 A detenção do poder político é resultante do processo de escolha realizada pelos 

membros da comunidade política que, nessa sociedade, compreende todos os seus 

participantes, sem exceção; 

 E isso é tão verdadeiro quanto à sociedade moderna é uma sociedade aberta, de 

mobilidade social, em que cada indivíduo pode ocupar ao longo da vida lugares 

distintos na estrutura social; 

 O conjunto das organizações da sociedade moderna e de suas práticas e valores, 

são regidos pela racionalidade advinda da ciência formal, como suporte central do 

saber; 

 A sociedade moderna é a primeira que desconhece fronteira, em grande parte 

porque ela não se confunde com os Estados-nações, simples instrumento de sua 

realização, e que determina apenas as fronteiras político-institucionais de 

regulação de fluxos, sem que a sociedade deixe de permanecer social e, sobretudo, 

economicamente aberta; 
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 Por fim, esta característica de uma sociedade sem exterioridades encontra um de 

seus fundamentos na sua própria base econômica essencialmente universal: o 

capitalismo. 

 Sendo assim, pelos estudos realizados, e com base em Touraine (1997, p.12-13), 

compreende-se que “entre a base econômica, que tende ao mundial (o capitalismo), e o seu 

instrumento de realização definido pela soberania nacional (o Estado-nação), a sociedade 

moderna vive uma tensão permanente, cuja resolução parece residir na forma de expansão 

mundial da economia, da política e da cultura. Esta tensão, intrínseca à sociedade moderna, é 

hoje conhecida pelo termo globalização”. 

 A compreensão da conflitualidade no pensamento de Fernandes (2004) é o processo 

de enfrentamento perene que explicita o paradoxo das contradições e as desigualdades do 

sistema capitalista, evidenciando a necessidade do debate permanente, nos planos teóricos e 

práticos, a respeito do controle político e de modelos de desenvolvimento. Mas é em Santos 

(1999) que são encontradas algumas idéias-elementos contidas no conceito de conflitualidade, 

que serão aqui analisadas e acrescentadas de noções que contribuem com uma leitura da 

espacialização e da territorialidade dos conflitos. As idéias são as seguintes: 

1.A complexidade das relações sociais construídas de formas diversas e contraditórias, 

produzindo espaços e territórios heterogêneos; 2. A historicidade e a espacialidade dos 

processos e conflitos sociais, dinamizadoras e não determinadas; 3. A construção 

política de uma perspectiva relacional das classes sociais em trajetórias divergentes e 

diferentes estratégias de reprodução social; 4. O reconhecimento da polarização 

regra/conflito como contradição em oposição à ordem e ao “consenso”; 5. Posicionar-

se ante aos efeitos da globalização da sociedade, da economia e dos espaços e 

territórios, marcados pela exclusão das políticas neoliberais, produtora de 

desigualdades e ameaçando a consolidação da democracia (SANTOS, 1999, p.12). 

 

 Continuando a análise do pensamento de Fernandes (2004) entende-se que a 

conflitualidade e o desenvolvimento acontecem de forma simultânea e promovem a 

transformação de territórios, modificando paisagens, criando comunidades, empresas, 

municípios, mudando sistemas agrários e bases técnicas, complementando mercados, 

refazendo costumes e culturas, reinventando modos de vida reelaborados por diferentes 

modelos de desenvolvimento. 

 Mas quando se recorre aos postulados das Ciências Sociais, encontra-se no 

funcionalismo de Parsons (1979) a concepção de conflitos como sinais de disfunção, de 
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perturbação, de desequilíbrio e perda de harmonia, dando a idéia de negatividade do conceito. 

Os conflitos resultam sempre de um mau funcionamento do sistema e criam, por sua vez, 

problemas para a sociedade moderna, e o senso comum apossa-se de parte desse conceito 

associando-o a noção de conflito com perturbação da ordem, algo negativo, que deve ser 

eliminado, senão evitado. 

 Na teoria marxista, o conflito vai ser associado à luta de classes (influenciando 

inclusive, o pensamento de Santos, 1999, destacado anteriormente), assumindo uma 

positividade ímpar, pois esta é concebida como o motor da história da humanidade, ou seja, o 

mecanismo responsável pelas transformações sociais e, nos termos do século XIX, pelo 

progresso. Marx (1985) considera que as sociedades modernas são eivadas de contradições, 

de tipos muito distintos, mas todas submetidas, em sua expressão e desenvolvimento, à 

contradição maior. Para Marx (1985), os partidos políticos, as seitas religiosas, os 

movimentos sociais e as correntes sindicais, entre outros, não são mais do que manifestações 

da luta de classe, do conflito organizador que reúne o capital e o trabalho.  

 Mas na visão de Little (2001, p. 115), a concepção de conflito deve ser abrangente e 

integrada: “a análise dos conflitos socioambientais, por exemplo, deve partir de uma 

contextualização ambiental, geográfica e histórica. Cada um, sem importar a categoria em que 

se encaixa, está relacionado às distintas formas de produção dos grupos sociais”. 

 Em alguns casos, existem conflitos entre grupos que compartilham o mesmo sistema 

produtivo. Porém, em geral, os conflitos socioambientais mais difíceis tendem a acontecer 

onde há um choque entre diferentes sistemas produtivos. A forma industrial de produção 

representa um momento chave na história da humanidade à medida que produziu um aumento 

exponencial na magnitude e na intensidade dos impactos ambientais das novas tecnologias. 

Segundo Little (2001, p. 117): 

O sistema capitalista, cujo nascimento e consolidação foram acompanhados também 

pela Revolução Industrial (Século XVIII), se fundamentou em constantes aumentos 

da produção e numa ideologia de crescimento, e assim se colocou em eventual 

contradição com um mundo de recursos naturais finitos. 

 No Brasil, por exemplo, a incorporação da dimensão ambiental pelo Estado cresceu 

marcadamente nas últimas décadas com a criação do IBAMA, o estabelecimento do 

Ministério do Meio Ambiente e a captação de milhões de dólares em recursos financeiros 

externos. Paralelamente, houve uma série de novas leis e códigos ambientais, sendo a Lei de 
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Crimes Ambientais e a lei que estabelece o PNMA (Política Nacional de Meio Ambiente) 

duas das mais importantes. Apesar dessas novas responsabilidades ambientais, o Estado é 

uma entidade contraditória porque representa, mesmo que de forma desigual e diferenciada, 

os interesses divergentes de sua sociedade. Muitas vezes, agências governamentais entram em 

conflito porque cada uma promove os diferentes interesses de distintos segmentos da 

sociedade brasileira. 

 Para Nascimento (2001, p. 87) “foi na sociedade moderna, gestada sobretudo nas 

entranhas dos séculos XVIII e XIX, no processo de separação e constituição de espaços 

específicos, como o da política, que os homens criaram mecanismos eficientes de resolução 

de conflitos, sem que fossem necessárias a submissão e a separação”. 

 É na leitura de Nascimento (2001) que estão estabelecidos os elementos definidores 

do conflito, que são: 

a) Os conflitos podem ser de diversas naturezas, tais como econômica, política, 

social, ambiental, cultural, doméstica, geracional, de gênero, religiosa, ética, 

ideológica, geográfica, internacional, nacional e local, predominando em épocas 

ou espaços diferentes; 

b) Todo conflito reúne um conjunto de atores que se posicionam e se dispõem 

diferentemente entre si, articulam-se ou se opõem, movimentam-se 

constantemente, nunca são estáticos e segundo sua natureza, modificam-se 

também os atores envolvidos; 

c) Não há conflito sem que haja um objeto em disputa, podendo este ser material ou 

simbólico, divisível ou indivisível, laico ou profano, real ou irreal. Esses objetos 

podem variar de natureza, mas são sempre bens ou recursos escassos, ou vistos 

como tais. O senso comum reduz os objetos dos conflitos a bens materiais, mas a 

maioria dos conflitos reúne idéias, status e posição de poder que mobilizam os 

atores. 

d) A dinâmica do conflito é outro elemento a ser considerado pois cada conflito tem 

uma forma particular de se manifestar, tem uma evolução própria ou uma lógica 

de desenvolvimento que lhe é peculiar e por isso os conflitos podem ser 
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classificados como rápidos ou longos, intensos ou parcimoniosos, agudos ou 

crônicos e cabem em realidades múltiplas; 

e) Os conflitos têm também mediadores ou observadores, ou seja, personagens que 

se colocam ou pretendem se colocar à margem do conflito, personagens que o 

presenciam, sem necessariamente tomarem partido ou sem estarem diretamente 

envolvidos; 

f) Os conflitos são distintos, têm regras próprias de evolução, ocorrem em um espaço 

definido e comportam atores diferentes, os quais podem recorrer a determinados 

recursos, significando que os conflitos podem ser classificados, compor uma 

tipologia que possui critérios distintos, como: os tipos de atores, a natureza dos 

conflitos, os seus objetos ou campos próprios. 

 Levando-se em consideração as idéias de Theodoro et al (2002) o conflito não é 

novidade, nem para a sociedade, nem para a ciência, e nas sociedades contemporâneas 

cresceu a importância de uma particular modalidade de conflito – a que se dá em torno da 

natureza ou do meio ambiente, em sentido lato, ou dos recursos naturais, em sentido restrito. 

Nesse contexto os conflitos socioambientais podem ser comparados a outros tipos de conflitos 

existentes na sociedade atual, com a diferença de que normalmente eles englobam 

coletividades em torno de bens difusos, com base numa legislação que, por vezes, ainda é 

incipiente. Na discussão em pauta a multiplicidade de percepções sobre a forma de uso dos 

recursos naturais gera conflitos em todos os níveis, desde o local até o global, com feições 

territoriais econômicas, sociais, culturais e políticas, entre outras. 

 Como pode ser visto, a discussão em torno dos conflitos ambientais perpassam por 

vários paradigmas, entre eles o evolucionista e o economicista. Na ordem do dia encontra-se o 

segundo que considera estes conflitos em duas modalidades: a primeira modalidade considera 

o conflito por distribuição de externalidades, sendo decorrentes da dificuldade dos geradores 

de impactos externos assumirem a responsabilidade por suas conseqüências enquanto na 

segunda modalidade considera-se o conflito pelo acesso e pelo uso dos recursos naturais, 

decorrentes da dificuldade de se definir a propriedade sobre os referidos recursos. Escapando 

dos paradigmas referidos encontram-se outras concepções que caracterizam os conflitos 

ambientais como relativos a interesses e estratégias diferenciadas de apropriação e 

aproveitamento da natureza na era da globalização econômico-ecológica. 
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 Para deixar evidente a importância da reflexão em torno da temática, os conflitos 

ambientais são definidos comumente como aqueles que envolvem grupos sociais com modos 

diferenciados de apropriação, uso e significado do território, tendo origem quando pelo menos 

um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 

desenvolvem, ameaçada por impactos indesejáveis decorrentes do exercício das práticas de 

outros grupos. 

 No Brasil, segundo Little (2001) faz-se necessário evidenciar que na nova conjuntura 

ambiental o crescimento em número, tamanho e importância das organizações da sociedade 

civil vem introduzindo no cenário político novas formas de ação, sendo o estabelecimento dos 

conflitos ambientais uma estratégia bastante eficaz na conquista de direitos garantidos nas leis 

criadas para dar sustentação ao desenvolvimento ambiental do país. 

 Enfim, se esses elementos não esgotam os componentes definidores dos conflitos, e 

muito menos seus elementos de análise, têm pelo menos a qualidade de serem suficientes para 

permitir uma abordagem analítica, permitindo assim, que os conflitos não tenham apenas a 

tendência à mudança ou à ruptura, mas também à tendência a assegurar a coesão e a 

continuidade social (NASCIMENTO, 2001). 
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2. TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE NO ALTO SERTÃO 

SERGIPANO DO SÃO FRANCISCO 
 

 Este capítulo aborda as principais características que marcam e dão identidade ao 

Território do Alto Sertão Sergipano. Entre estas características estão à ocupação territorial, os 

condicionantes geoambientais, as condições sociodemográficas, a seca com suas 

conseqüências e, por fim, a sua identidade regional. 

 Em 2008, a SEPLAN (Secretaria de Estado do Planejamento), através do Plano de 

Desenvolvimento do Território, estabeleceu com fins de planejamento uma nova 

regionalização para o Estado de Sergipe, atribuindo para o noroeste do Estado a denominação 

de Território do Alto Sertão Sergipano, que engloba não somente os municípios de Canindé 

de São Francisco e Poço Redondo, mas também, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 

Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes e Porto da Folha (tabela 01). 

Tabela 01: Superfície Territorial dos Municípios do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Semi-árido Sergipano 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente/ Canindé de São Francisco-SE (2007). 

  

 Esse território limita-se a oeste/noroeste e a sudoeste com o Estado da Bahia, a leste 

com o Território do Médio Sertão Sergipano e ao sul com o Território do Agreste Central 

Sergipano, enquanto a norte/nordeste limita-se com o Rio São Francisco que o margeia em 

toda a sua extensão, separando-o do Estado de Alagoas (Figura 03). 

 O referido território foi escolhido para receber o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Semiárido Sergipano (PDS-SAS) com o propósito de implementar o 

desenvolvimento geoeconômico e geoambiental dessa área, criando melhores condições de 

vida para a sua população.  

 

MUNICÍPIOS 
                               PERCENTUAL DA ÁREA 

Área (Km²) Programa (%) Estado (%) 

Canindé de São Francisco 902 21,6 4,12 

Monte Alegre de Sergipe 407 9,8 1,86 

Nossa Senhora da Glória 756 18,1 3,45 

Poço Redondo 1.212 29,0 5,53 

Porto da Folha 897 21,5 4,09 

TOTAL 4.174 100,0 19,05 

Estado de Sergipe 21.910 - 100,0 
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Figura 03: Território do Alto Sertão Sergipano. 
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2.1 - OCUPAÇÃO TERRITORIAL E AS HERANÇAS HISTÓRICAS 

 

 O início da ocupação do Território do Alto Sertão Sergipano confunde-se com a 

história colonial do Estado de Sergipe e por que não dizer com a história colonial brasileira. 

Num primeiro momento, o processo da ocupação territorial deu-se em função dos 

movimentos populacionais oriundos de dois focos: Salvador e Olinda, considerados centros 

açucareiros, que por causa da necessidade de animais de tração e para o consumo, 

impulsionaram o deslocamento humano para o Sertão à procura de terra para a criação de 

gado. Os rios e os caminhos abertos com o gado eram os principais meios para estes 

deslocamentos durante o período colonial. 

 

 O Baixo Curso do Rio São Francisco foi povoado basicamente através da pecuária, 

atividade de apoio, inserida no ciclo da economia canavieira do Brasil Colonial, ao ponto de 

ser cognominado Rio dos Currais. O contigente do rebanho bovino já era significativo em 

1637, quando os holandeses decidiram invadir Sergipe Del Rey, ultrapassando as margens do 

Rio São Francisco. Tais terras eram consideradas estratégicas na defesa do espaço territorial 

que compunha o Brasil Holandês e assim, Sergipe constituiu-se ponto de defesa de suas 

fronteiras, oferecendo-lhes ainda, gado e a possibilidade de encontrar minas de ouro 

(TEIXEIRA DA SILVA, 1980). Segundo Vargas (1999): 

 

Independentemente da conquista holandesa, a margem direita do baixo São 

Francisco foi objeto de dois vetores de expansão da ocupação. O primeiro veio do 

sul, pelos baianos da Casa da Torre, que avançaram para lá após a conquista de 

Sergipe Del Rey em 1590 e, o segundo, veio do norte, pelos pernambucanos de 

Olinda (p.34).  

 

 Tanto os baianos como os pernambucanos, continua Vargas (1999), encontraram 

dificuldades na ocupação territorial, pois houve resistência por parte dos índios e dos negros 

que aí se instalaram. Sobre esse fato, Santos e Andrade (1992) afirmam que no momento da 

arrancada para a posse do território sergipano os holandeses destruíram engenhos e casas, 

abateram mais 3.000 cabeças de gado e outras tantas foram transportadas para a margem 

esquerda do Rio São Francisco. Somente após a expulsão dos holandeses, que ocorreu em 

1647, o Vale do São Francisco passou a ser considerado efetivamente, como um marco 

estratégico para o povoamento dos sertões. Para esses autores, 
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A Casa da Torre concorreu para povoar extensas áreas, recebidas como sesmarias, 

ocupando-as com os rebanhos. Grande parte da terra sergipana ficou envolvida nas 

centenas de léguas adquiridas pelos Garcia d‟Ávila, que, desde o primeiro 

representante e fundador em Tatuapara, se estenderam celeremente, a partir de 

Itapoã até o São Francisco, enorme herança que deixara o velho Garcia d‟Ávila ao 

falecer em 1609. Continuaram seus sucessores o gigantesco empreendimento. Em 

Sergipe, foram os foreiros da Casa da Torre importantes agentes de povoamento 

(SANTOS e ANDRADE, 1992, p. 22). 

 

 A importância da pecuária para a colonização é constatada em Andrade (1970; 2005) 

quando evidencia que os mais variados utensílios domésticos e móveis eram feitos de couro, a 

ponto de serem chamados por alguns historiadores de a “civilização do couro” e para 

exemplificar cita as portas das cabanas, camas para partos, as cordas, o alforje para levar 

comida, a mala, a mochila para milhar cavalo, a peia de prender cavalos, as bainhas das facas, 

a roupa de montar no mato, os bangüês para carregar sal, junta de bois, etc. Nas leituras sobre 

a importância dessa atividade para todo o Sertão Nordestino, inclusive o sergipano, Andrade 

(1970; 2005) deixa claro a força do gado na territorialização desse “outro Nordeste” quando 

assim se manifesta: 

 

As áreas maiores do pediplano são (...) ocupadas pelo gado bovino e caprino que é 

criado solto, sem que se faça seleção racial nem arraçoamento. Aos animais cabe 

fazer longas caminhadas à procura de água e de pastagem nos meses de estio. O 

gado cria o homem aí, em lugar de o homem criar o gado, diz, com muita 

propriedade famoso adágio popular (1970, p. 53). 

 

 E continua afirmando: 

 

Pecuária que crescia de importância à proporção que se caminhava para o sul, uma 

vez que essa era a atividade quase exclusiva na zona do São Francisco e no território 

sergipano (...) A pecuária, indispensável tanto à indústria açucareira como ao 

abastecimento dos centros urbanos então florescentes (séc. XVIII), ocupava não só o 

Agreste e o Sertão, como até mesmo certos trechos da Zona da Mata e do Litoral 

Oriental, sobretudo (...) e ao sul, nos vales (...) do São Francisco e dos rios 

sergipanos (2005, p. 80). 

 

 Segundo Nunes (2006, p. 113), “a existência de barreiras salgadas nas proximidades 

do São Francisco constituiu-se em fator decisivo para atrair os rebanhos para a região, em 

face da importância do sal à alimentação dos animais”. 

 

 A pecuária foi o fator econômico chave a impulsionar a rápida arrancada do 

colonizador branco pelo território sergipano. “Os pastos de Sergipe eram de bastante boa 

qualidade e os moradores começaram logo a meter gado deles, e com tanta fartura que daí a 

poucos anos essa nova capitania abastecia de bois os engenhos da Bahia até a de 



 

 

 

76 

Pernambuco”, afirmou Varnhagem no século XVII. Felisberto Freire concluiria que “antes do 

sergipano ser lavrador foi pastor”, o que é comprovado pelo autor dos “Diálogos das 

Grandezas do Brasil” ao descrever, em 1618, a Capitania de Sergipe: “Coisa pequena, e só 

abundante de gado, que naquela parte se cria em grande cópia”. (SANTOS e ANDRADE, 

1992, p. 22). 

 

 Com a atividade pecuarista, a ocupação territorial da Capitania de Sergipe Del Rey 

deu-se a partir do comando da casa da Torre, onde rendeiros, soldados, religiosos do clero, 

pessoas de representação na capitania da colônia onde exerciam cargos de projeção – ouvidor, 

provedor, escrivão, alcaide, almoxarifes, “nobre morador”, “homem de posses”, ou pessoas 

apenas buscando se estabelecer na nova Capitania, tornaram-se os novos donos das terras 

tomadas aos silvícolas. Através da doação de sesmarias, Cristóvão de Barros procurou 

completar a obra iniciada com a empresa militar, seguindo as diretrizes da política 

colonizadora da metrópole (NUNES, 2006).  

 

 Portanto, a posse e a propriedade da terra resultaram, em todos os cantos da 

Capitania de Sergipe Del Rey, da simples doação, conforme diretrizes estabelecidas nas 

sesmarias, sem restrições de maior importância que não fosse à obrigatoriedade de ocupá-la, 

iniciando assim, o processo histórico de concentração de terras nas mãos de poucos, ou seja, 

ficando assim instituída a formalização dos latifúndios, que marcam historicamente o 

Território do Alto Sertão Sergipano. 

 

 No tocante ao Estado de Sergipe, Vilar (1991) é categórico em afirmar que o gado 

passou a ser tributado diretamente pela Coroa Portuguesa e já no século XVIII, a necessidade 

de produtos exportáveis orientou uma nova forma de organização do espaço agrícola local. Os 

rebanhos foram recuando para terras de domínio do sertão semi-árido, pressionados pela Carta 

Régia de 1710, que proibia a criação de gado numa área até 10 quilômetros da costa e aí então 

o número de engenho multiplica-se e o peso das culturas de exportação começavam a se 

impor. 

 

 A estrutura fundiária deste território favorece ao desenvolvimento da atividade 

pecuarista que merece destaque, por ser historicamente, como foi evidenciado anteriorrmente, 

a grande atividade econômica do homem sertanejo. Nesse contexto é que Vilar (1991) mais 
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uma vez fala sobre a importância da atividade pecuarista enquanto agente de ocupação do 

espaço regional e o reconhecimento da pecuarização como fator de expulsão do homem do 

campo, apresentando uma grande preocupação de ordem social com a problemática da 

concentração fundiária e com as relações de trabalho. É em Andrade (1982, p. 142) que se 

observa a preocupação com a expansão da propriedade latifundiária, ressaltando que: 

O sistema latifundiário vem mostrando através de quatro séculos uma grande 

vitalidade e poder de conservação: latifundiários ainda detêm um grande poder 

político ao lado do poder econômico integrado na própria estrutura da sociedade. 

 

 Ao final do século XVIII e início do século XIX o algodão ganha presença econômica 

no Nordeste Brasileiro. Entretanto, boa parte da sua produção era consumida na própria 

região, pelas tecedeiras – atividade artesanal exercida, sobretudo, por mulheres. A cultura do 

algodão foi também um importante fator do trabalho assalariado no Sertão Sergipano. 

Segundo Santos e Andrade (1992, p. 32): 

 

 “A partir da década de 1860, a cultura algodoeira constitui-se num fator importante 

para a ocupação dos espaços vazios do “hinterland” sergipano, sobretudo em regiões 

atingidas pelas secas periódicas. Era uma decorrência da Guerra de Secessão dos 

Estados Unidos (1862/1866), que afastou dos mercados mundiais o maior 

fornecedor de algodão”.  

 

 

 Nos estudos de Nunes (2006) encontra-se a afirmativa de que o algodão é planta 

pouco exigente quanto ao clima e ao solo, de cultivo pouco dispendioso, a não ser na época da 

colheita dos frutos quando necessita mão-de-obra abundante, essa característica física do 

algodão colaborou fortemente para a expansão da atividade, alcançando áreas 

tradicionalmente ocupadas pelas culturas de subsistência como a mandioca, e já nos começos 

do século XIX aparecia em lugar destacado na pauta das exportações sergipanas. Com relação 

ao crescimento da cultura do algodão no Sertão, Andrade (2005, p. 151) afirma: “não só os 

grandes proprietários, utilizando mão-de-obra escrava e assalariada cultivam-na, como 

também pequenos proprietários, foreiros e rendeiros”. Esse contexto “mais democrático” da 

cultura do algodão, inclusive no Sertão Sergipano, tornou essa cultura conhecida, segundo 

Felisberto Freire, como “cultura de pobre”. 

 

 Ainda com base em Nunes (2006) é possível afirmar que o algodão não teve 

importância na economia sergipana até os fins do século XVIII. Os inventos no setor da 

indústria têxtil – a máquina de fiar, a vapor, os descaroçadores de algodão, por exemplo – que 
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marcaram os começos da Revolução Industrial Inglesa na segunda metade do século XVIII, 

valorizaram o algodão como matéria-prima, crescendo em grande escala sua demanda. A 

referida autora continua afirmando que: 

 

Até 1755 um alvará proibia que fosse exportada para a Metrópole (Lisboa) grande 

quantidade do algodão do Brasil, visando a impedir a concorrência que fazia ao 

linho, a lã e à seda, elementos básicos da indústria têxtil lusa. Nessa data, porém, o 

marquês de Pombal, dentro das medidas econômicas que tomou, objetivando o 

desenvolvimento português para enquadrá-lo nas transformações estruturais que 

aconteciam na Europa, revogou a proibição, tornando livre a exportação do algodão 

para Portugal. A Guerra da Independência dos Estados Unidos, o grande fornecedor 

de algodão às indústrias britânicas em plena expansão, ocasionou a paralisação do 

abastecimento, o que levaria Portugal a estimular a cultura algodoeira em suas 

colônias para suprir os teares ingleses (NUNES, 2006, p. 165). 

 

 O surto algodoeiro dos fins do século XVIII e começo do século XIX teve, porém, 

pouca duração. Consolidada a independência dos Estados Unidos e refeitos os laços 

econômicos com a ex-metrópole, bem como normalizado o comércio internacional com o fim 

das guerras napoleônicas em 1815, as exportações brasileiras de algodão diminuíram 

sensivelmente. A Província de Sergipe, o surto algodoeiro, trouxe a retração do cultivo da 

referida planta, compensada pela valorização do açúcar e o aumento da demanda no mercado 

externo. Na pauta das exportações da província de Sergipe, o algodão passou a ocupar lugar 

secundário, só voltando a ter importância a partir da década de 1860, permitida por nova 

conjuntura mundial (NUNES, 2006).  

 

 Mesmo com as mudanças estabelecidas pela Coroa no tocante às atividades 

econômicas que deveriam ser priorizadas pela Colônia Brasileira percebe-se na 

contextualização histórica do território sergipano uma convivência paralela da atividade 

canavieira com a pecuarista. E nessa direção Vilar (1991) defende a tese da integração 

vertical, definida por Leão (1987) “como uma unidade administrativa que controla empresas 

agrícolas especializadas as quais são conectadas economicamente”. De acordo com essa 

definição, a atividade canavieira no território sergipano era integrada verticalmente com a 

criação e produção de gado e também com as culturas de subsistência voltadas para a 

alimentação, constituindo-se assim, num fator de vantagens econômicas na redução dos custos 

variáveis. 

 

 Vilar (1991) insiste na idéia de que essa tese parece responder bem a questão do 

“lugar” do gado na economia sergipana, mas tendo efeito restrito a pequenas áreas já que o 



 

 

 

79 

problema da estrutura viária era muito grande no século XIX. De qualquer forma, evidencia-

se que mesmo em áreas dominadas pela cana-de-açúcar existia uma razoável quantidade de 

fazendas. Este pesquisador chama a atenção para o fato de que não parece ter havido conflito 

entre a atividade canavieira e a pecuarista, mas sim, uma simbiose, pois seus proprietários 

estavam interessados nos mesmos objetivos. Assim, constata-se que mesmo com a 

importância da referida tese para explicar a função desempenhada pelo gado na lavoura de 

exportação canavieira, a pecuária vai encontrar no interior sergipano e principalmente no 

sertão, o lócus de maior realização. 

 

 Em termos gerais, a economia do Território do Alto Sertão Sergipano continua 

ancorada na atividade pecuarista desenvolvida de forma extensiva, até aproximadamente 

1960, tendo como suporte a vegetação de caatinga do tipo xerófila, adaptada às condições 

naturais da referida região. Confirmando esse fato, Brito (2006) complementa dizendo que 

tradicionalmente, a pecuária do Alto Sertão Sergipano sempre se caracterizou pela utilização 

de técnicas tradicionais, sem seleção de raças ou cuidados sanitários e utilização de pastagens 

naturais, porém, nas últimas décadas, esta situação vem se revertendo com o melhoramento 

genético do rebanho e das técnicas de manejo, sendo comum à introdução de pastagens 

artificiais resistentes às condições edafoclimáticas, além da complementação alimentar 

(rações, silagem e feno) e do uso de vacinas e medicamentos, visando a melhor qualidade do 

rebanho e de seus produtos. A figura 04 registra a importância dessa atividade na 

contemporaneidade no Alto Sertão Sergipano, principalmente no tocante ao rebanho bovino, 

ora crescendo ora decrescendo, mas sempre muito importante do ponto de vista dos índices 

relativos. 
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 Figura 04: Evolução do Efetivo Bovino no Alto Sertão Sergipano 1970-1985 e 1990 a 2003. 

  Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1970 a 2003. 

 

 Em meados de 1970, em decorrência do programa de “Integração Nacional” 

efetivado pelos governos militares, o Sertão Nordestino ganha uma sede regional do DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), no Estado do Ceará, o que permitiu sua 

abertura à economia nordestina. De imediato, ocorreu um processo de legitimação de terras, 

de demarcação de propriedades e de melhoramento da pecuária. 

 

 Esse processo beneficiou diretamente os grandes proprietários do Território do Alto 

Sertão Sergipano. Açudes, poços artesianos, estradas e outras benfeitorias contribuíram para 

sua integração, porém contribuíram também para a permanência do processo histórico de 

concentração da terra, a formação de pastos artificiais, o melhoramento do rebanho e a 

diminuição progressiva dos cultivos de subsistência desenvolvidos por posseiros e pequenos 

proprietários (VILAR, 1991). 

 

 O resultado dessas políticas pode ser sintetizado nas estratégias utilizadas (e 

continuam sendo) para a “solução” de problemas emergenciais provocados pelas secas e, 

também, pela pobreza imposta à referida área, assim como da região Nordeste do Brasil como 
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um todo. Elas provocaram e ainda continuam provocando a propagação da conhecida 

“indústria da seca” que gerou os problemas já evidenciados, além do êxodo rural. 

 

 Para Corrêa (1997), os propósitos estabelecidos politicamente para a Região 

Nordeste e para o Sertão Nordestino fizeram com que alguns estudiosos da geografia no 

Brasil considerem esta região como àquela das perdas. E o referido autor justifica esse fato da 

seguinte forma: 

 

O Nordeste pode ser definido como a região das perdas. Das perdas econômica e 

demográfica sobretudo, mas também, ainda que em menor escala, do poder político 

(...) As perdas vão traduzir-se, também, pelo fato de suas atividades mais dinâmicas 

serem controladas de fora da região, estando voltadas para fora. A ação da SUDENE 

viabilizou a perda do controle das atividades regionais mais dinâmicas, assim como 

viabilizou a implantação de outros grandes projetos. Alguns recursos naturais e, 

sobretudo, o baixo custo da força de trabalho constituem a base dessas implantações 

que esvaziaram o Nordeste do controle de suas atividades modernas (p. 205-206). 

 

 Especificamente sobre as políticas governamentais com foco nas secas, o 

pensamento de Pinto (1999, p. 157) é esclarecedor: 

 

As ações do governo, para solucionar os efeitos da seca, ocorrem de forma 

desordenada e não são orientadas com o princípio de que fatores sócio-econômicos, 

políticos e culturais estão na origem da pobreza e da degradação ambiental e, 

portanto, devem ser tratados com profundidade, atingindo as raízes estruturais (p. 

157). 

 

 Como o Nordeste do Brasil, o Território do Alto Sertão Sergipano passou e continua 

passando por sérias dificuldades, inclusive, relacionadas a esse processo de construção de 

novas materialidades territoriais que sempre beneficiou aos detentores do grande capital. As 

perdas efetivadas sobre um espaço organizado de modo a voltar-se para fora ratificam o 

pequeno grau de articulação interna (CORRÊA, 1997). 

 

 A despeito das referidas perdas, tanto econômicas como demográficas, o Nordeste e 

o Território do Alto Sertão Sergipano (mesmo ganhando um número significativo de pessoas 

e projetos públicos, quando se faz a comparação com outras porções do Estado e do Brasil), 

apresentam no plano político, tanto nacional como local, uma importância imensurável face 

ao que representa economicamente.  

 

 A fragmentação político-administrativa aliada à força política e a aparente união dos 

grupos dominantes tradicionais (famílias sertanejas tradicionais) e também emergentes, 
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tornam possível a venda da imagem do “subdesenvolvimento” territorial visando obter 

recursos públicos que, se não resolvem os problemas dos territórios de uma forma mais geral, 

contribuem para manter os grupos dominantes no poder. 

 

 Os projetos instituídos pelas políticas públicas dos governos federal e estadual nos 

municípios do Território do Alto Sertão Sergipano, estabeleceram uma considerável mudança 

da configuração territorial, mas que não é suficiente para romper a inércia histórica 

representada pela concentração da terra e da renda.  

 

2.2 – CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS  

 

 Na Geografia a questão da dualidade homem-meio sempre esteve mal resolvida e a 

separação sociedade e natureza é visível ao longo da história do pensamento geográfico, 

malgrado os esforços e tentativas de estudos integrados. No entanto o entendimento de que há 

uma interdependência entre ambos é consensual, pois a paisagem resulta da dinâmica dos 

fenômenos naturais e do conjunto das ações humanas, sendo, portanto, a síntese concreta do 

mundo natural e do mundo humano. Essa tem sido a tônica da Geografia Moderna, mesmo 

dicotomizando os fenômenos, instituindo, por exemplo, uma Geografia Humana e uma 

Geografia Física. 

 

 A dependência do homem em relação à natureza é evidente no Território do Alto 

Sertão Sergipano e os condicionantes geoambientais típicos da área sertaneja implicam numa 

convivência cada vez mais integrada e criativa. Este território é marcado por longas e 

freqüentes estiagens que tem provocado impactos negativos na área, exigindo a formulação e 

desenvolvimento de planos, programas e projetos alternativos adaptados às limitações do seu 

ambiente natural. 

 

 No tocante as condições climáticas desse território, verifica-se que predomina tipo 

climático semi-árido, com as chuvas se concentrando num período muito curto e o período 

seco variando entre 7 e 9 meses. 

 

 Buscando suporte nos geógrafos dedicados aos estudos do comportamento da 

natureza é em Conti e Furlan (2001) que se encontra uma análise consistente sobre a mancha 

semi-árida encontrada na Região Nordeste, tratando-se de um enclave de escassa pluviosidade 
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(inferior a 600 mm/ano) dentro do domínio tropical, abrangendo quase um milhão de 

quilômetros quadrados, estendendo-se dos litorais do Ceará e Rio Grande do Norte ao médio 

São Francisco. É uma região onde as chuvas não são apenas escassas mais irregulares, com 

características de torrencialidade, isto é, grandes quantidades concentradas em pouco tempo, 

provocando desequilíbrios ambientais. Essas características aparecem retratadas no quadro 

natural pela vegetação xerofítica (caatinga), pelo escoamento hidrográfico intermitente e pelos 

solos pedregosos com formas agressivas, como por exemplo, os campos de inselbergs. O 

domínio do semi-árido não se apresenta, porém, de forma homogênea, exibindo grande 

diversidade de um ponto para outro. Nesse sentido Conti e Furlan (2001) chamam a atenção 

para o seguinte: 

 

As causas da escassez de precipitação nesse ponto do território brasileiro são 

múltiplas e ainda não inteiramente explicadas. A formação de uma grande célula de 

alta pressão sobre a região, provavelmente a extensão meridional do anticiclone dos 

Açores, dificulta a penetração da massa equatorial continental, da tropical marítima 

e da frente polar atlântica, que seriam mecanismos geradores de instabilidades, 

porém acabam dissipados pela divergência anticiclônica estacionada sobre a região. 

A explicação não está apenas no relevo ou nas características da dinâmica 

atmosférica regional, mas deve ser procurada também na influência do oceano. O 

papel exercido pela temperatura da superfície do mar é muito relevante.  As águas 

do atlântico equatorial são menos quentes ao sul do equador não só em virtude do 

desequilíbrio térmico entre os dois hemisférios como também porque são 

alimentadas pela corrente fria procedente da costa sul-africana, a corrente de 

Benguela (p. 106). 

 

 Estudiosos da questão, como Drew (1994) e Conti (1998), insistem em afirmar que 

essa semi-aridez não é explicada apenas por fatores naturais. Ela é realimentada por 

circunstâncias locais decorrentes da sobrecarga que o ser humano está impondo ao ambiente, 

o que justifica o diagnóstico de que essa área já estaria vivendo um verdadeiro processo de 

desertificação. Com o desnudamento do terreno, praticado pelo ser humano em algumas áreas, 

os valores de albedo aumentam de 5% a 15%, sendo, portanto, menor a irradiação terrestre 

que aquece o ar em contato com a superfície. A conseqüência do menor aquecimento do ar é o 

enfraquecimento da elevação diária do ar por convecção, o que reforça a subsidência natural 

do ar das células de Walker e de Hadley. Os estudos disponíveis indicam que o processo de 

desertificação na região semi-árida brasileira vem comprometendo seriamente uma área de 

118.00 quilômetros quadrados (= 12% da região Nordeste).  

 

 Avaliando o fenômeno da seca que assola o Sertão Nordestino, Celso Furtado (1992) 

afirmou que a seca na verdade representa o colapso da produção agrícola, e esse colapso se 
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traduz em fome e por isso os governantes lançam mão de uma ajuda de emergência junto ao 

poder central. Essa ajuda se tornou muito mais fácil nos últimos anos. Mas é preciso estar 

preparado e por isso mesmo ele chama a atenção dos governantes: é preciso prever e formular 

os projetos para superação do problema da seca na hora certa. Por outro lado, é preciso que 

esses projetos não fiquem sendo manipulados pelos grupos políticos locais. Hoje existem 

recursos técnicos para a previsão, e sabe-se mais ou menos a probabilidade da ocorrência da 

seca. Tornou-se público e notório que há uma indústria da seca, gente que ganha com a seca, 

porque ela significa muito dinheiro do governo chegando para o comércio, para financiar as 

fontes de trabalho, etc. A seca é ainda, mesmo no momento democrático, um grande negócio 

para poucos privilegiados. 

 

 Nos dados do DEAGRO para o período de 1992 a 2003, a média pluviométrica do 

Sertão Sergipano não ultrapassa os 564,9 milímetros/ano. Vale ressaltar que esses valores 

podem conter deficiência nas coletas ou mesmo com o processo de diminuição da 

precipitação pluviométrica, elevando a aridez. Apesar das diferenciações nos dados, os 

municípios em análise comportam-se climaticamente com considerável diferenciação dos 

totais pluviais do Sertão Sergipano, demonstrando a possibilidade de formação de um 

microclima local. “No caso de Canindé de São Francisco e Poço Redondo as precipitações 

médias anuais chegam a 432,6 e 549,8 milímetros respectivamente” (BRITO, 2006, p. 41).  

 

 Nos estudos clássicos da climatologia sergipana considera-se que o regime 

pluviométrico da área de estudo é do tipo mediterrâneo, tendo um período chuvoso de outono-

inverno. O período mais chuvoso normalmente ocorre entre maio e julho e o mais seco entre 

setembro e dezembro. A irregularidade da pluviosidade de um ano para o outro, o baixo 

índice de precipitação e a má distribuição anual é uma característica regional. A concentração 

das chuvas num curto período, acompanhada de trovoadas e de forte aguaceiro, ocasiona a 

erosão do solo e o fenômeno da lixiviação, promovendo sérios prejuízos para as terras de 

maior índice de fertilidade. Pinto (1999) chama a atenção para a ação climática no Estado: 

 

Sergipe apresenta um clima tipicamente semi-árido na sua parte ocidental, mais 

acentuado na porção noroeste, em decorrência da queda dos totais pluviométricos do 

litoral para o interior. As chuvas são concentradas ao longo do ano em poucos 

meses, geralmente nos meses de outono-inverno, o verão é seco e a maior 

evaporação da época não é compensada por uma pluviosidade suficiente (p. 156). 
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 O condicionamento climático na área propicia a seca que é considerada por alguns 

como um fenômeno de cunho sócio-político-econômico, com repercussão no território 

nacional, principalmente em decorrência dos efeitos proporcionados ao meio ambiente e a sua 

população. 

 

 Ribeiro (2006) já mencionava em seus estudos o período de uma seca tirana e 

avassaladora, em suas palavras que registrou entre os anos de 2005 a 2011. Mas vale ressaltar 

que a seca é um fenômeno mesológico que ocorre no Nordeste Brasileiro desde o período 

neolítico. Já no século XVIII, a região sofreu 36 anos de secas. No século XIX, foram 

registradas 27 e, no século XX, 37. Em um terço de cada século o semi-árido é envolvido 

pelos tentáculos desse grande flagelo.  

 

 Ainda segundo Ribeiro (2006), os prognósticos do tempo em longo prazo sobre as 

secas foram pesquisados desde 1975 pela Divisão de Ciências Atmosféricas do Centro 

Técnico Aeroespacial (CTA) de São José dos Campos e publicados num relatório 

confidencial enviado à SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e ao 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contras as Secas). Em 1978, o CTA mostrou a 

probabilidade de uma grande seca de 1979 a 1984, previsão que foi sobejamente comprovada. 

O fenômeno El Nino também interferiu, aumentando mais ainda o rigor do período estival. A 

seca de 1979/1984 foi uma das maiores já registradas, trazendo fome não só para o rebanho, 

mas também para o homem do sertão. Segundo o referido estudioso, as secas assim como as 

guerras, só serão vencidas com planejamento, tática, trabalho, recursos e muita fraternidade. 

 

 A escassez de água sempre marcou o espaço sertanejo no Estado de Sergipe, mas 

hoje tanto as reservas de água como sua distribuição são bem maiores e mais extensas. Houve 

sempre disputas in loco, de formas distintas, tanto pela água como pela posse e ocupação das 

terras. Na ocupação das terras o Rio São Francisco foi fundamental, fazendo com que a 

população ribeirinha predominasse frente à domiciliada no sertão. O Rio São Francisco era, 

com seu regime de vazantes, o centro da vida econômica dessa região, sendo que o sertão 

tinha sua dinâmica econômica e seu povoamento regido pelas secas, pela penetração e 

performance da pecuária. Hoje a disputa pela água se espraia por toda área, e se assiste 

atualmente a um aumento significativo da população rural, portanto, a um aumento da pressão 

demográfica sobre a terra e sobre os recursos ambientais. 
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 A vegetação reflete o condicionamento climático e apresenta espécies típicas de 

floresta caducifólia, tipo caatinga hiperxerófila, típica de clima semiárido, arbustiva de 

pequeno, médio e grande portes, com destaque para o umbuzeiro (spondias tuberosa), o 

xique-xique (pilosocereus gounellei), a quixabeira (sideroxylon obtusifolium), a braúna 

(melanoxylon brauna), a macambira (bromélia laciniosa), o pereiro (kappaphycus alvarezii), 

o mandacaru (cereus giganteus ou cereus jamacaru), a aroeira (schinus molle), o angico 

(piptadenia macrocarpa), o juazeiro (zizyphus jozeiro), entre outras. Muitas destas espécies 

vegetais são consideradas medicinais, contribuindo em alguns casos, para a complementação 

de renda de grupos familiares. O grande problema é que o uso indiscriminado tem favorecido 

ao desaparecimento de algumas dessas espécies, acontecendo o mesmo com a fauna regional, 

que também aparece bastante diversificada, com significativa rusticidade e exposta à caça 

indiscriminada (Figura 05). 

 

Figura 05: Aspectos da caatinga no Território do Alto Sertão Sergipano/ Canindé de São Francisco. 

 Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 
 

 Reconhecendo a importância das espécies vegetais encontradas no Sertão do 

Nordeste o escritor Euclides da Cunha (2003) assinalava que o umbuzeiro (spondias 

tuberosa) é a árvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias 

amargos dos vaqueiros representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja e os 

animais que, mesmo nos dias de abastança, cobiçam o sumo acidulado de suas folhas.  
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 O mandacaru (cereus giganteus ou cereus jamacaru) e o facheiro (pilosocereus 

pachycladus), espécies da mesma família, destacam-se pela ausência de folhas e com 

distribuição de espinhosos, com cerca de 10 centímetros (utilizados em rendas de bilro). A 

primeira árvore citada acima, símbolo do sertão, cantada em versos e prosas por Luiz 

Gonzaga, resiste às prolongadas secas. Contém fruto adocicado e suculento, já o facheiro 

caracteriza-se por possuir o caule mais resistente, serve como ripões para cobrir casas na área 

(BRITO, 2006). 

 

 As condições ambientais associadas a flora e a fauna foram de fundamental 

importância para a instituição do Parque Natural Municipal Lagoa do Frio, em Canindé de 

São Francisco que  o interliga ao Corredor Ecológico da Caatinga. O referido parque foi 

instituído pela Portaria Número 131/GM-DOU, de 04 de maio de 2006, e encontra-se 

localizado na Lagoa Fria, povoado Curituba, ocupando uma área equivalente a 278,99 

hectares. O entorno deste parque limita-se ao norte com a propriedade do Sr. Luiz Eduardo 

Costa, onde é encontrada uma caatinga mais arbustiva-arbórea contígua à vegetação do 

empreendimento e, ao sul e a oeste limita-se com a propriedade do Sr. Moacir Soares da Mota 

com vegetação de caatinga e pastagens e por fim, limita-se a leste com a estrada que vai para 

o povoado Curituba. 

 

 A área deste parque está dividida em quatro ecossistemas, englobando às seguintes 

formações: caatinga arbustiva antropizada com 61,32 hectares; caatinga arbustiva-arbórea 

com 45,61 hectares; caatinga arbórea característica de altitude, localizada no Serrote  

Queimado, com área de 173,45 hectares e por fim, a caatinga-arbórea  presente na Lagoa do 

Algodão que foi antropizada com a construção da barragem. Nesta área pode ser observada 

uma faixa de aproximadamente 6,00 hectares, com vegetação herbácea, onde o solo já foi 

utilizado para a produção de milho e feijão. As áreas preservadas evitarão que os ecossistemas 

presentes na vegetação da caatinga sejam devastados (RIBEIRO, 2006). 

 

 Recentemente, a SEMARH (2010) instituiu mais uma Unidade de Conservação 

(Grota do Angico), que além da natureza embutida no seu entorno possui um considerável 

valor histórico para o Sertão Nordestino e para o país (VILAR, 2010). 
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 Na geologia do Território do Alto Sertão Sergipano (Figura 06), são reconhecidas 

principalmente as rochas da Faixa de Dobramentos Sergipana, de idade proterozóica afetadas 

pelos eventos tectônicos e metamórficos do ciclo brasiliano que conferiram uma deformação 

regional de orientação igual a N 120º. Reconhece-se nessa faixa quatro domínios, fazendo 

parte abundantes corpos de granitóides, metassedimentos, migmatitos e rochas de natureza 

vulcano-sedimentar, como segue: 

 

a)  O Domínio Macureré ocupa a porção sul-sudeste da área, abrangendo parte 

considerável dos Territórios do Alto e Médio Sertão. Sua litologia é composta por 

rochas xistosas, de coloração cinza e castanha quando intemperizadas, com 

granulometria fina e média aproximada de 878 milhões de anos, sendo muito 

comum no Grupo Macureré. A estrutura dominante corresponde a falha de Belo 

Monte-Jeremoabo, que corta a porção inferior da área na direção NE/SW. É uma 

descontinuidade estrutural profunda, que colocou os Domínios Macureré e 

Canindé-Marancó lado a lado, apesar de representarem níveis crustais e histórias 

geológicas diversas (ARAÚJO, 2010). 

 

b) O Domínio Canindé (Figura 07) apresenta uma litologia marcada pela presença 

de migmatitos e complexos metavulcano-sedimentares. É atravessado por rochas 

intrusivas de caráter ácido, intermediário, básico e ultrabásico, representadas pelos 

granitóides tipos Serra Negra, Sítios Novos, Serra do Catu e pela Suíte Intrusiva 

Canindé. 

 

c) O Domínio Marancó manifesta-se na porção sul-sudoeste das sub-bacias do rio 

Curituba, Jacaré e Capivara, quase sempre fazendo limite com outras unidades 

através de falhamentos. Seu condicionamento litológico está intriísicamente 

ligado ao Domínio Canindé. 

 

d) Já o Domínio Poço Redondo, cujos migmatitos ocorrem em uma faixa de 

direção aproximadamente paralela ao Rio São Francisco, estende-se desde a Serra 

das Salinas, junto à divisa entre Sergipe e Bahia, até próximo à Falha de Belo 

Monte-Jeremoabo, no município de Monte Alegre de Sergipe (ROCHA e 

WANDERLEY, 1998). 
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  Figura 06: Aspectos geológicos dos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo/SE.    
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            A bacia Sedimentar de Tucano abrange uma área de 28.000 quilômetros quadrados na 

direção norte-sul. Originou-se através de abatimentos ocorridos no mesozóico, os quais 

formaram uma fossa tectônica preenchida por sedimentos com mergulho regional para leste e 

afetados por sistemas de falhamentos normais de direção predominante NE-SW. Ocorre na 

porção oeste da região sanfranciscana, restrita a três pequenas porções do município de 

Canindé de São Francisco bem no limite com a Bahia.  

 

             Na compartimentação adotada para a Faixa de Dobramentos Sergipana, de idade 

proterozóica, são reconhecidas seis domínios e entre eles estão os já citados Macureré, 

Marancó, Poço Redondo e Canindé, assim como o Estância e o Vaza-Barris. Fazem parte 

dessa faixa abundantes corpos de granitóides, metassedimentos, migmatitos e rochas de 

natureza vulcano-sedimentar (Figura 07). As rochas carbonáticas do Estado, classificadas 

como mármores ou calcários, quando o metamorfismo for incipiente, estão distribuídas nessa 

estrutura geológica (FRANÇA; CRUZ, 2007). 

 

 Em termos geomorfológicos, o Pediplano Sertanejo é a unidade dominante no Alto 

Sertão Sergipano, englobando áreas aplainadas e zonas de superfícies dissecadas, pertencentes 

ao baixo planalto pré-litorâneo. A hipsometria da área comprova a baixa altimetria do relevo 

apresentando em grande parte da área altitude em torno de 200 metros, chegando a atingir 225 

metros na sede de Poço Redondo e 205 metros na cidade de Canindé de São Francisco. Nas 

proximidades da Grota de Angico, os registros topográficos estão ao redor dos 100 metros, 

que diminuem de altitude nas proximidades do Rio São Francisco (VILAR, 2010). 

 

                 

        O relevo de Canindé de São Francisco e Poço Redondo é plano à suave ondulado e 

fortemente ondulado, apresentando monotonia, o que desfavorece o aparecimento de morros, 

serras, vales e rios com corredeiras, facilitando o aproveitamento agrícola, com diminutas 

possibilidades de avalanche e reduzida erosão do solo. No extremo noroeste, no município de 

Poço Redondo, destaca-se a Serra Negra, com 750 metros de altitude, constituindo o ponto 

culminante de Sergipe. O Pediplano Sertanejo (Figuras 08 e 09) difere das demais unidades 

geomorfológicas do Estado pelo fato de apresentar um relevo com características planas, 

altitudes modestas e suaves elevações, além de exibir na paisagem relevos residuais tipo 

inselbergs e outras elevações representadas pelas Serras Melancia, Tabanga entre outros. A 

CPRM através do Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste (BONFIM, 2002), 
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estabeleceu para o relevo do Território do Alto Sertão três domínios morfoesculturais 

distintos, a saber: 

 

a) Domínio da Superfície Aplainada: corresponde à quase totalidade da área, 

referindo-se às rochas cristalinas, sendo representado por uma superfície 

aplainada pela erosão, bastante homogênea, com altitudes variando geralmente 

entre 200 e 300 metros, onde se destacam os morros e serrotes com altitudes de 

até cerca de 450 metros. Essas elevações são sustentadas por corpos rochosos 

mais resistentes aos processos erosivos quando comparadas às demais rochas do 

substrato. 
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Figura 07: Distribuição Geográfica das Unidades do Domínio Canindé 

Fonte: Atlas Escolar Sergipe: Espaço Geo-Histórico e Cultural, 2007 
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Figura 08: Geomorfologia dos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo/SE. 
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Figura 09: Vista panorâmica do Pediplano Sertanejo - Canindé de São Francisco/ Poço Redondo. 
Fonte: Trabalho de campo/ Dezembro de 2010 

 

 

b) Domínio Escarpado dos “Canyons”: a superfície aplainada, próximo às margens 

do Rio São Francisco, nos limites norte e nordeste da área de estudo, despenca 

bruscamente para elevações inferiores a 50 metros, através de paredões rochosos 

fortemente escarpados, formando um “canyon”. Tal situação se repete nas 

margens dos rios e córregos afluentes do São Francisco, junto às suas 

embocaduras, sendo mais acentuada no Rio Curituba. Os “canyons”, tanto do São 

Francisco (Figura 10) como de seus afluentes, são fortemente controlados pelas 

estruturas geológicas de origem tectônica (falhas e fraturas) que cortam as rochas. 

Com a construção da Barragem de Xingó, a maior parte dessas escarpas foi 

afogada pelas águas do reservatório. 
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Figura 10: Vista do Canyon no Rio São Francisco/ Canindé de São Francisco 

Fonte: Trabalho de Campo/ Fevereiro de 2011. 

 

c) Domínio dos Tabuleiros Sedimentares: encontrado no extremo noroeste da área 

de estudo. É sustentado pelas rochas sedimentares da Bacia de Tucano. As rochas 

areníticas, com estratificação subhorizontal, são responsáveis pelas elevações em 

forma de tabuleiros que compõem esse domínio, típico desse tipo litológico. 

 

 Nesses domínios, as formas de relevo existentes podem ser subdivididas em dois 

tipos distintos, que são: relevos de degradação e relevo de agradação. Os primeiros 

correspondem às áreas em processo de dissecação pela erosão, das quais os materiais 

removidos pelos processos erosivos podem ser encontrados em depósitos formados pelo 

transporte por gravidade (colúvios e depósitos de tálus). O segundo tipo corresponde às áreas 

onde os materiais removidos são depositados, principalmente por meio de processos de 

sedimentação de origem hídrica (aluviões). 

 

 Os processos atualmente atuantes são característicos de clima semi-árido, onde o 

calor diurno em contraste com as temperaturas mais amenas da noite provoca a desagregação 

física dos maciços rochosos, liberando blocos de tamanhos variados dos referidos maciços. Os 

solos residuais que capeiam o substrato quase sempre são de pequena espessura, face à 
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atuação pouco expressiva dos processos de intemperismo químico. E, conforme a subdivisão 

dos tipos de relevo, dentro de cada domínio morfoescultural são identificadas as seguintes 

unidades geomorfológicas, aqui apresentadas com mais detalhes:: 

 

1. Domínio de Superfície Aplainada - apresentando as seguintes características: 

 Nos Relevos de Degradação encontram-se formas Colinosas que apresentam 

vertentes convexas e topos geralmente arredondados, amplitudes topográficas 

inferiores a 50 metros, densidade de drenagem baixa e sedimentação de colúvios 

pouco expressivas nas vertentes. Os vales entre as colinas são abertos, podendo 

estar entulhados por colúvios pouco espessos sobre solos residuais ou sobre 

afloramentos do substrato. Os Morros ou Serrotes isolados destacam-se da 

paisagem aplainada e têm vertentes convexas a retilíneas com depósitos de 

colúvios nas vertentes e sopés, topos, predominantemente aguçados, densidade de 

drenagem muito baixa, amplitudes topográficas entre 100 e 200 metros e 

gradientes em geral, médios. 

 No Relevo de Agradação encontram-se as Planícies Aluviais que são tipos de 

relevos representados por áreas planas entre as colinas entulhadas por aluviões, 

nas quais encontram-se as drenagens intermitentes. A de maior expressão é a 

planície aluvial arenosa do Rio Curituba, que é uma superfície subhorizontal com 

gradientes suaves e convergentes em direção ao canal tronco (CPRM; BONFIM, 

2000). 

 

2. Domínio Escarpado dos “Canyons”: as formas de relevo a seguir descritas 

encontram-se atualmente em sua maior parte afogadas pelo lago formado com a 

construção da barragem de Xingó. Dependendo do nível das águas desse 

reservatório, podem aflorar novamente. Eis as principais características desse 

domínio: 

 No Relevo de Degradação são encontradas as Escarpas Rochosas que são 

caracterizadas como um relevo suave colinoso do Domínio Superfície Aplainada 

ao se aproximar do Rio São Francisco e de seus afluentes, principalmente o Rio 

Curituba, diminuindo bruscamente em direção aos cursos d‟água de elevações da 

ordem de 200 metros para elevações inferiores a 50 metros, em desníveis iguais 

ou superiores a 150 metros. Esses “canyons” encaixados nos maciços rochosos 

cristalinos foram escavados pelos rios aproveitando zonas de fraqueza existentes 
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nesses maciços, decorrentes de grandes estruturas geológicas de origem tectônica, 

abundantes em toda essa área.  

 No Relevo de Agradação são encontrados os Depósitos de Entulhamento com os 

“canyons” nas suas partes mais elevadas e intermediárias e os sopés das escarpas 

nas áreas inferiores entulhados por grandes quantidades de blocos de rochas, 

geralmente de dimensões métricas que se soltam por gravidade das escarpas, 

criando assim, uma paisagem típica desse relevo (CPRM; BONFIM, 2000). 

 

3. Domínio dos Tabuleiros Sedimentares - apresenta as seguintes características: 

 No Relevo de Degradação encontram-se os Tabuleiros sustentados por arenitos 

com estratificação subhorizontal que ocorrem no extremo noroeste da área de 

estudo com desníveis da ordem de 50 a 100 metros em relação ao domínio de 

superfície aplainada. Nos sopés desses tabuleiros podem ser encontrados 

depósitos coluviais arenosos decorrentes do desmantelamento de suas bordas por 

processos erosivos. Nesse domínio, os estudos desenvolvidos não apresentaram a 

caracterização do relevo de agradação (CPRM; BONFIM, 2000). 

   

 No tocante as condições pedológicas, os estudos desenvolvidos por Conti e Furlan 

(2001) evidenciam que o solo não é apenas um substrato para o desenvolvimento da biosfera. 

Ele é um dos determinantes das características da geosfera e é modificado através dos 

processos interativos que mantêm com os seres vivos. O solo é onde estes elementos estão 

ancorados e o elo de transferência do alimento e da água para as plantas, fechando o ciclo por 

onde flui a energia. Os solos se desenvolvem a partir de uma matriz rochosa que, por ação do 

clima, dos seres vivos e da força da gravidade, se diversifica em muitos tipos. Observa-se na 

figura 11 o aspecto aparente do tipo de solo encontrado principalmente no município de 

Canindé de São Francisco, no perímetro irrigado correspondente ao Projeto Califórnia. 
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Figura 11: Aspectos aparentes do solo no Projeto Califórnia/ Canindé de São Francisco. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 Segundo Bonfim (2000) os levantamentos e as análises das condições pedológicas da 

região sertaneja do São Francisco Sergipano mostram que as principais limitações de suas 

terras são a pouca profundidade, a baixa permeabilidade, a ocorrência de fragmentos de 

rochas na superfície e no perfil e a declividade acentuada. Suas terras são susceptíveis a 

erosão e apresentam elevados riscos de salinização. Considerando a área correspondente ao 

Território do Alto Sertão Sergipano, mais precisamente os municípios de Canindé de São 

Francisco e Poço Redondo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias) 

apresenta a seguinte classificação para os solos encontrados: 

 

1. Podzólico Vermelho-Amarelo: foram encontrados solos Eutrórficos (50%); solos 

Plínticos e Não Plínticos, Solódicos e Não Solódicos; horizonte A moderado e a espessura 

variando de 10 a 40 cm, podendo apresentar cascalho; textura média, estrutura fraca e 

moderada em blocos sub-angulares, angulares e/ou granular. O horizonte Bt compreende Bt1, 

Bt2 e Bt3; textura pode ser média a argilosa; estrutura moderada e blocos angulares; 

cerosidade comum e moderada. É um tipo de solo com pouca expressão na região, 

abrangendo pequenas extensões da área mapeada. Situa-se em encostas de pequenas 

elevações suave e onduladas e nos topos aplainados destas. São originários de materiais 

argilo-arenosos da Formação Traipu/Jaramatais do Grupo Macureré. É o tipo de solo 
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aproveitado, com a ajuda da irrigação, para o cultivo do milho, do feijão, algodão e pastagens. 

Nesse tipo de solo, pertencente a Classe 4, é aconselhável o método de irrigação por aspersão 

devido a limitações relativas a pedregosidade, representando 6,82% da área. 

 

2. Bruno não cálcico: são encontrados os não vérticos, os vérticos, os não litólicos e os não 

planossólicos; horizonte A é moderado ou fraco; estrutura fraca granular ou fraca, ou 

moderada em blocos sub-angulares;horizonte Bt com textura média e argilosa; estrutura 

moderada e forte média e grandes blocos angulares e sub-angulares ou prismáticos constituída 

de blocos angulares e sub-angulares. Os referidos solos são moderadamente ácidos e 

praticamente alcalinos, com pH em água de 6 a 7,6, saturação de bases alta (entre 88 e 100%) 

e com ausência de alumínio extraível. São encontrados em áreas onde predominam relevo 

ondulado, ondulado e plano, ocorrendo também em áreas de relevo fortemente ondulado. 

Ocorrem em grande parte da área e são originados da composição de micaxistos e gnaisses. 

São solos de alta fertilidade natural, contendo bastante reserva de nutrientes para as plantas; 

no entanto apresentam baixo teor de matéria orgânica e valores de fósforo assimilável, 

variando de baixo a alto. As áreas de relevo plano e suave ondulado podem ser utilizadas para 

agricultura e as áreas mais acidentadas de relevo ondulado e forte ondulado para 

reflorestamento, pastagens naturais e/ou artificiais, e/ou conservação da flora e fauna. 

Segundo estudos desenvolvidos por Araújo (1997) sobre o Projeto Califórnia constatou-se 

que esses solos não são aptos para irrigação, estão agrupados na Classe 6, devido a suas 

limitações, embora sejam solos férteis. São solos aptos para a agricultura de sequeiro e 

pastagens, representando 8,44% da área. 

 

3. Planossolos: nesses solos só ocorrem os do tipo eutróficos, solódicos e não solódicos e 

argila de atividade alta e baixa; apresentando seqüência de horizontes A, Bt e C, com 

profunidade de A+ Bt da ordem de 50 a 80 cm; horizonte A moderado, com profundidade de 

10 a 30 cm; textura média ou arenosa, estrutura moderada ou fraca com blocos sub-angulares 

e moderada granular, raramente maciça; horizonte Bt apresentando textura média é argilosa; 

estrutura prismática constituída de blocos angulares. São solos moderadamente ácidos a 

moderadamente alcalinos, derivados da alteração de rochas granitóides e gnaisses sempre 

influenciados por materiais transportados nos horizontes superficiais. Atualmente esses solos 

são utilizados com cultura de algodão herbáceo, palma e forrageira; como também, uma 

pecuária semi-extensiva e extensiva de bovinos. Apresentam fortes limitações pela falta 
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d‟água no período seco e pelo excesso no período chuvoso, além de problemas mais 

relacionados a acumulação de sódio nos horizontes Bt e/ou C, principalemnte nos solódicos. 

 

4. Regossolos: esses solos são eutróficos e distróficos, solódicos e não solódicos, com 

horizonte A geralmente fraco, apresentando espessura variando de 10 a 30 cm; estrutura 

granular e/ou em grãos simples; horizonte C podendo compreender C1, C2 e C3; às vezes 

constitui um fragipan nos dois últimos horizontes (Cx2 e Cx3) sobrejacente à rocha. São solos 

distribuídos em áreas de superfície de pediplanação, sobretudo na parte central da área. São 

solos derivados da alteração de rochas, tais como granitos leucogranitos, granodiotritos e 

gnaisses. O relevo rpedominante é plano e suave ondulado e a vegetação natural é constituída 

pelas caatingas hipoxerófila e hiperxerófila. Quanto ao uso agrícola, são solos utilizados com 

culturas de milho, feijão, mandioca, algodão herbáceo, palma forrageira. São solos 

relativamente férteis, providos de minerais de fácil decomposição, no entanto, necessitam da 

incorporação de matéria orgânica a fim de diminuir os efeitos da rápida lixiviação e melhorar 

a limitação pela falta d‟água, principalmente no período seco quando as culturas são mais 

afetadas. 

 

5. Solos Litólicos: são solos eutróficos e distróficos; horizonte A moderado e fraco, com 

espessura variando de 10 a 30 cm, textura média ou arenosa com cascalho, estrutura fraca ou 

fraca a moderada granular ou em blocos sub-angulares e angulares, com fase pedregosa e 

rochosa. São solos originados da alteração de micaxistos, gnaisses, granitos e filitos, como 

também em menor escala de arenitos e quartzitos. Ocorrem em áreas de relevo desde  plano 

até montanhoso, sob vegetação natural de caatinda hipoxerófila e hiperxerófila. Quanto ao uso 

agrícola, esses solos são pouco cultivados, apresentando áreas limitadas com cultivo de milho 

e feijão, além das pastagens com capins e palma forrageira. O baixo aproveitamento desse 

tipo de solo está relacionado a pouca espessura e a presença significativa de pedrogosidade e 

rochosidade, além de apresentar relevo bastante movimentado. 

 

 Os solos apresentados e dominantes nos municípios de Canindé de São Francisco e 

Poço Redondo (Figura 12), assim como em boa parte do Território do Alto Sertão Sergipano, 

são característicos pelo fato de apresentarem elevada taxa de potássio e fertilidade natural. 

Trata-se de faixas de solos rasos (70 cm), que dificultam a mecanização, sendo, portanto, 

propensos à erosão. Sua drenagem é considerada imperfeita e possui consistência dura a 

extremamente dura quando seco (BRITO, 2006). 
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               Araújo (1997) chama a atenção para a necessidade de se adicionar no estudo feito 

sobre os solos do Território do Alto Sertão Sergipano os conceitos sobre classificação dos 

solos colhidos do relatório preliminar, datado de novembro de 1994, do Grupo GT-1 do 

Projeto Áridas. Este relatório contém estudos sobre os recursos naturais e meio ambiente de 

toda a Região Sertaneja do Nordeste Brasileiro com a seguinte base conceitual: 

 

                                 O Bureau of Reclamation define quarto classes para identificação das terras aráveis, 

especialmente pelo sistema de irrigação por sulco (ou por aspersão). A vocação cultural ou 

capacidade de pagamento decresce progressivamente de classe 1 a classe 4. As terras de 

classe 4 – denominadas de uso especial – têm utilidade restrita e deficiência excessiva. As 

terras não aráveis são definidas pelas classes 5 e 6. Admite-se que na classe 5 sejam 

incluídas terras que tenham valor potencial e que, após estudos agronômicos, de engenharia 

civil ou econômico, possa passar para uma classe arável ou para outra classe em definitivo. 

Neste trabalho foram identificadas apenas solos das classes 2, 3, 4, 5 e 6 (ARAÚJO, 1997, 

p. 101). 

 

                       

 

            A hidrografia é outro condicionante geoambiental merecedor de destaque no Território 

do Alto Sertão Sergipano (Figura 13), principalmente nos municípios de Canindé de São 

Francisco e Poço Redondo, apresentando cinco sub-bacias no Rio São Francisco. A sub-bacia 

do Rio Curituba abrange uma área de 679,9 quilômetros quadrados, com 202,6 quilômetros 

quadrados localizados no município de Canindé de São Francisco. A sub-bacia do Rio das 

Onças possui uma área de 403,2 quilômetros quadrados e situa-se nos municípios de Canindé 

de São Francisco e Poço Redondo. A sub-bacia do Rio Jacaré com 879,4 quilômetros 

quadrados ocupa também parte dos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. 

A sub-bacia do Rio Campos Novos com 1.092,7 quilômetros quadrados abrange parte dos 

municípios de Poço Redondo e Porto da Folha. A maior das sub-bacias encontradas neste 

território é a do Rio Capivara, possuindo 1.897,7 quilômetros quadrados, cortando os 

municípios de Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória. 
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Figura 12: Pedologia do Território do Alto Sertão Sergipano: Canindé de São Francisco e Poço Redondo. 

Fonte: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004. 
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               O Rio São Francisco, o grande rio do Sertão Noroeste do Estado de Sergipe, também 

representado graficamente na figura 13, interliga o Brasil de Sudeste a Nordeste, razão pela 

qual é chamado de “rio da integração nacional”. Seu curso pode ser dividido em quatro 

trechos de fisiografia distinta: o alto São Francisco, que se estende das nascentes, na Serra da 

Canastra, à cidade de Pirapora, em Minas Gerais; o médio São Francisco, que vai de Pirapora 

à cidade de Remanso, às margens do Lago de Sobradinho, na Bahia; o submédio São 

Francisco, entre Remanso e Paulo Afonso, na Bahia e o baixo São Francisco, que vai de Paulo 

Afonso à sua foz, nos limites de Sergipe e Alagoas. No Estado de Sergipe, o Baixo São 

Francisco tem extensão de 236 Km e área de 7.289,86 quilômetros quadrados, representando 

33,06% da área estadual (FRANÇA; CRUZ, 2007). 

 

             Vale ressaltar, conforme o ilustrado no quadro 08, que a maior parte desses rios, ainda 

que predominantemente temporários ou intermitentes, apresentam águas salobras, impróprias 

para o consumo humano e para a irrigação, restringindo em muito o desenvolvimento da área 

(BRITO, 2006). 

 

NOME CATEGORIA DE SALINIDADE REGIME 

Rio São Francisco Doce Perene 

Rio Curituba Salobra Intermitente 

Rio Jacaré Salobra Intermitente 

Riacho do Mocambo Salobra Intermitente 

Rio Campos Novos Salobra Intermitente 

Rio Capivara Salobra Intermitente 

Quadro 08: Principais Rios do Território do Alto Sertão Sergipano 

Fonte: Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos, SEPLANTEC, 2004. 

 

 Sob o ponto de vista da categoria de salinidade ou da potabilidade das águas, todos 

os rios da área de estudo, excetuando-se o São Francisco, são classificados pelos diversos 

órgãos ambientais do Estado, como salobras apresentando altos índices de eutrofização e 

contaminação com bactérias de origem fecal, tanto animal como humano. Esse caráter salobro 

deve-se a valores elevados de sólidos totais dissolvidos, resultantes da lixiviação e de 

processos erosivos de solos eutróficos e com concentrações de média a alta de sódio trocável. 
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Figura 13: Hidrografia do Território do Alto Sertão Sergipano: Canindé de São Francisco e Poço Redondo. 
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 Devido ao regime pluviométrico e às características geológico-geomorfológicas e 

hidrogeológicas da área de estudo, grande parte dos riachos que formam as citadas sub-bacias 

têm caráter intermitente, apresentando água corrente somente em um curto período da estação 

chuvosa, em geral de um a dois meses ao ano. No restante do tempo, os leitos apresentam-se 

secos ou com a presença de poças d‟água isoladas. Cabe destacar que dos rios citados 

anteriormente os três primeiros (Curituba e das Onças) deságuam diretamente no reservatório 

da Usina Hidrelétrica de Xingó, lago originado do barramento do Rio São Francisco a 

montante da foz do Rio das Onças. O Rio Jacaré (Figura 14) deságua no trecho do Rio São 

Francisco pós-barragem, na área conhecida com “Prainha”, nas proximidades da linha 

limítrofe entre os municípios de Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe e Piranhas, 

no Estado de Alagoas. No período seco é possível observar o contraste do regime intermitente 

destes rios com o regime caudal permanente do Rio São Francisco. 

Figura 14: Aspectos do Curso do Rio Jacaré/ Município de Poço Redondo/SE. 
Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

   

 Além do confinamento dos corpos d‟água em poças diminutas, deve-se levar em 

consideração as condições climáticas de predomínio da evaporação sobre a precipitação 

durante a fase de estiagem. 
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 A partir do exposto, percebe-se que a única fonte perene de águas superficiais de boa 

qualidade para atender tanto ao abastecimento da área como aos projetos de irrigação 

corresponde ao Rio São Francisco (Figura 15), através, principalmente, do reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Xingó, localizado logo a montante da Cidade de Canindé de São 

Francisco, entre os Estados de Sergipe e Alagoas. 

 

 

Figura 15: Rio São Francisco/ Trecho pós-barragem – Canindé de São Francisco 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010 

 

 No tocante aos recursos hídricos subterrâneos, o aqüífero cristalino ou fissural 

predomina na quase totalidade do Território do Alto Sertão Sergipano, dominando mais de 

95% da área total. Segundo a CPRM (2002), a água armazenada nesse aqüífero tem origem no 

processo de infiltração das águas pluviais, estando, pois, condicionada às características 

climáticas da área. A infiltração pode ocorrer de forma direta, através de afloramentos da 

rocha sã que aprarecem na forma de lajedo ou, indiretamente, através de contribuições de 

coberturas detríticas e depósitos aluvionares sobrepostos, particularmente importantes nos 

cursos d‟água de maior porte. 
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 Na maior parte da área, a recarga desse sistema fica condicionada à ocorrência de 

chuvas, que são notadamente escassas e concentradas, definindo uma baixa potencialidade 

para o aqüífero. Além dos baixos índices pluviométricos, a predominância de Planossolos e 

Neossolos Litólicos facilita o escoamento superficial e diminui a quantidade de água infiltrada 

que iria alimentar o sistema. 

 

 Em termos de alimentação, as áreas que apresentam índices de recarga mais elevados 

são aquelas onde ocorrem depósitos aluvionares ao longo dos cursos d‟água. A natureza 

tipicamente arenosa desse material condiciona uma taxa de infiltração relativamente alta, 

associada à presença de riachos-fendas que conduzem e armazenam a água em superfície. 

 

 No Território do Alto sertão Sergipano as vazões produzidas por esse aqüífero são 

normalmente baixas, apresentando média em torno de 2,3 metros cúbicos por hora e vazão 

específica média de 0,35 metros cúbicos/h/m, sendo que cerca de 66% dos poços 

apresentaram vazões inferiores a 3,0 metros cúbicos por hora e cerca de 31% inferiores a 1,0 

metro cúbico por hora (CPRM, 2002). Nos restantes 5% da área, ainda segundo a CPRM 

(2002), são encontrados aqüíferos aluvionares constituídos por depósitos aluviais de reduzida 

potencialidade, que ocorrem apenas nos vales fluviais de maior magnitude, sobretudo no leito 

do Rio Jacaré, e o aqüífero sedimentar ou intersticial, representado por duas reduzidas 

exposições (cerca de 40 quilômetros quadrados) da Bacia do Tucano, no extremo noroeste do 

município de Canindé de São Francisco, portanto, sem maior significado espacial tendo em 

vista as dimensões da área de estudo. 

 

 Vale ressaltar que o aqüífero aluvionar corresponde a depósitos de idade quaternária 

e pouco profundos, de área de ocorrência restrita, que aparecem nos vales e às margens dos 

principais rios da bacia, formando planícies de inundação, notadamente nas bordas do Rio São 

Francisco, onde penetra pelos vales dos rios secundários. 

 

 Nos baixos cursos dos rios, próximo ao São Francisco, esses depósitos aluvionares se 

tornam gradativamente mais representativos, com espessuras que podem alcançar mais de 30 

metros, sendo alimentados pela infiltração lateral das águas fluviais, pela contribuição de 

aqüíferos adjacentes e pela infiltração de precipitações pluviais. 
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 Devido ao índice de porosidade elevada e às características favoráveis de infiltração 

a região apresenta capacidade de armazenamento significativo. Embora muito restritos em 

termos de área de afloramento, servindo apenas às populações ribeirinhas, constituem-se, 

muitas vezes, nas únicas fontes de água que a população dispõe, mantendo água armazenada 

durante as épocas em que os rios ficam com vazões nulas devido a estiagens (CPRM, 2002).  

 

 

2.3 - MUDANÇAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E A PERMANÊNCIA DA POBREZA 

 

 Aqui são analisadas as condições sócio-demográficas das populações residentes e 

trabalhadoras do Território do Alto Sertão Sergipano, com atenção especial para os 

municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. A idéia primordial do presente íten 

é identificar a permanência da pobreza, mas também os benefícios propiciados pela ação das 

políticas públicas criadas para o referido território e sua população. A instituição de planos, 

programas e projetos com o propósito de distribuir renda, equalizar o problema da 

concentração da terra, gerar emprego e renda e reduzir os quadros de pobreza fizeram e fazem 

parte do discurso dos governantes para este território. A construção da Usina Hidrelétrica do 

Xingó, assim como os projetos de agricultura irrigada, tais como o Califórnia, o Nova 

Califórnia e o Jacaré-Curituba, foram eventos pensados e criados para a área com a 

preocupação supracitada e que atraíram grande demanda populacional. Mas a concentração de 

renda e a demasiada concentração da terra fazem com que a maior parte dessa população 

tenha dificuldade para viver com dignidade. 

 

 Levando-se em consideração nesse momento a dinâmica populacional dessa área 

verifica-se que no período compreendido entre os anos 1970-2010 a sua população cresceu de 

forma considerável, mesmo levando-se em conta a característica regional de “área liberadora 

de população”, por causa principalmente das secas registradas em vários momentos históricos. 

Nesse período a população do Território do Alto Sertão Sergipano atingiu mais de 139 mil 

pessoas ou aproximadamente 7% da população do Estado. Desse total, mais de 50% se 

encontra em áreas rurais, sendo que Poço Redondo tem mais de 70% da sua população na área 

rural, tornando-o um dos municípios mais rurais do Estado e do país. Três dos seis municípios 

do Território do Alto Sertão Sergipano concentram mais de 60% de toda a população do 

referido território, a saber: Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha (Tabela 

02). 
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Tabela 02: Território do Alto Sertão Sergipano: população total, urbana e rural por 

município – 1970 a 2010. 

ANO 

Canindé 

de São 

Francisco 

Gararu 

Monte 

Alegre de 

Sergipe 

N. Sra. Da 

Glória 

Poço 

Redondo 

Porto da 

Folha 
TOTAL 

TOTAL 

1970 

1980 

1991 

2000 

2010 

2.837 

6.157 

11.473 

17.754 

24.676 

10.689 

11.284 

10.465 

11.363 

11.249 

6.730 

8.599 

9.589 

11.587 

13.531 

13.716 

20.432 

23.478 

26.910 

32.335 

9.298 

16.741 

20.155 

26.022 

30.819 

15.924 

22.863 

23.476 

25.664 

26.636 

59.194 

86.076 

98.636 

119.300 

139.246 

URBANA 

1970 

1980 

1991 

2000 

2010 

376 

360 

5.322 

9.303 

14.067 

1.075 

2.081 

2.379 

2.988 

2.831 

1.413 

2.957 

5.030 

6.468 

8.045 

3.116 

8.076 

13.675 

17.137 

21.636 

784 

1.808 

4.682 

6.360 

8.536 

4.085 

6.114 

7.078 

8.712 

9.929 

11.479 

21.396 

38.166 

50.968 

65.054 

RURAL 

1970 

1980 

1991 

2000 

2010 

2.461 

5.797 

6.151 

8.451 

10.626 

8.984 

9.203 

8.086 

8.375 

8.267 

5.317 

5.642 

4.559 

5.119 

5.576 

10.600 

12.356 

9.803 

9.773 

10.881 

8.514 

14.933 

15.473 

19.662 

22.341 

11.839 

16.749 

16.398 

16.952 

17.195 

47.715 

64.680 

60.470 

68.332 

74.886 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos – 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

 No período de 1980/2000/2010 houve um crescimento populacional na região de 

mais de 38,0%. Os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo tiveram 

crescimento acima da média do Território do Alto Sertão Sergipano, 188,3% e 55,4% 

respectivamente. Esse crescimento está relacionado diretamente a intervenção pública através 

da instalação de programas e projetos que atrairam populações de diversas áreas do Estado e 

da Região Nordeste, como os expostos anteriormente.  

 

 Em 1980, apenas os municípios de Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha 

ultrapassavam 20 mil habitantes. Já no Censo de 2010 (IBGE), Poço Redondo, por exemplo, 

passa a se destacar com o crescimento populacional expressivo, tornando-se o segundo 

município mais populoso do Alto Sertão Sergipano e o primeiro município em população 

rural com cerca de 22,3 mil habitantes. No tocante aos municípios de Gararu e Porto da Folha 

a dinâmica populacional evidencia o predomínio de forma significativa da população rural 

sobre a urbana, em cada um dos referidos municípios, pressupondo exigências maiores 

relacionadas a investimentos e definição de políticas públicas que dêem condições de trabalho 

e geração de renda para maior dignidade dessa população. No município de Monte Alegre de 

Sergipe destaca-se o aumento da população urbana, chegando a 118,7%, devido 

provavelmente ao aumento dos investimentos na área de infra-estrutura urbana, provocando 
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assim, o êxodo rural intenso. O maior destaque regional se verifica nos municípios de Nossa 

Senhora da Glória e Canindé de São Francisco que apresentaram números sempre crescentes 

relacionados com o crescimento urbano. A figura 16 reflete essa dinâmica nos referidos 

municípios, no período compreendido entre 1970 e 2000. 

 

 

Figura 16: Evolução das populações Rural e Urbana dos municípios do Território do Alto Sertão 

Fonte: IBGE, 1970/ 1980/ 1991, 1996 e 2000. 

 

 Torna-se pertinente nesse momento fazer uma comparação dos dados populacionais 

com os dados relacionados à ocupação das terras e as relações entre a população e as terras 

apropriadas e com cultivos. Isso poderá facilitar o entendimento de algumas razões do 

comportamento demográfico regional, reafirmando a potencialidade do Alto Sertão 

Sergipano. 

 Nas tabelas 03 e 04 verifica-se um crescimento no número de estabelecimentos 

associado à queda na população rural, nos anos 1980, mostrando que a subdivisão dos 

estabelecimentos não impediu a saída de famílias do campo. A minfundização veio 

acompanhada da queda das possibilidades de trabalho na agricultura no meio rural, deixando 
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evidenciado que a manutenção da pobreza está diretamente relacionada a falta de empregos e 

de maiores investimentos públicos nas pequenas propriedades. É importante salientar que os 

efeitos do abandono do cultivo do algodão são posteriores ao censo de 1985, assim como a 

instalação do Projeto Califórnia (1986) e de outros Projetos de Assentamentos. A queda da 

população rural foi de 4,2 mil pessoas. Observa-se também nos dados apresentados que a 

densidade demográfica aumentou de 1980 a 2000, fato este atribuído possivelmente às 

políticas públicas voltadas à infra-estrutura básica, aos projetos de assentamentos rurais e 

ainda às transferências governamentais de rendas derivadas da seguridade e assistência social 

e as do trabalho externo aos estabelecimentos, de origem agrícola ou não, decisivos para o 

desenvolvimento da agricultura de subsistência. 

Tabela 03: População total, rural e ocupada na agricultura, densidade demográfica – 

1980, 1985, 1991, 1996 e 2000. 

Ano Pop. Total Pop. Rural Pop. Média Pop. Ocupada 
Densidade 

demográfica 

1970 59.194 47.715 9.866 24.714 12,28 

1980 86.076 64.680 14.346 37.966 17,86 

1991 98.636 60.470 16.439 * 20,46 

1996 101.179 55.997 16.863 39.675 20,99 

2000 119.300 68.332 19.833 * 24,75 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Agropecuários – 1970, 1980, 1985, 1991, 1996 e 2000. 

 ( *  ) Dados não encontrados e /ou divulgados pelo IBGE nos períodos correspondentes. 

 

Tabela 04: Número de estabelecimentos agropecuários, áreas total e média dos 

estabelecimentos, área total e de lavouras por pessoa ocupada no Território do Alto 

Sertão Sergipano – 1980, 1985, 1991, 1996 e 2000. 

Anos 
Número de 

estabelecimentos 
Área Total Área Média AT/POP. 

1970 8.162 405,64 49,7 16,41 

1980 10.415 437,84 42,0 11,53 

1985 12.112 440,30 36,4 10,75 

1996 11.584 387,63 33,5 9,77 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Agropecuários – 1970, 1980, 1985, 1991 e 1996. 
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 As estatísticas apresentadas demonstram o estágio de pobreza vivenciada por parcela 

considerável da sua população que depende ainda hoje da ajuda do poder público municipal, 

estadual e federal, através dos programas assistencialistas. A explicação para a condição 

estabelecida pode estar relacionada à grande concentração de terras e de renda nesse território. 

A condição de pobreza assim como quantidade de famílias dependentes do poder público 

encontra-se refletida nos números e percentuais apresentados na tabela 05, que evidenciam a 

ação dos programas de assistência às famílias carentes no Território do Alto Sertão Sergipano 

nos anos de 2002, 2003 e 2004, com destaque para o Bolsa Família, programa do Governo 

Federal coordenado pelos gestores municipais. Ressalta-se que em algumas situações e para 

algumas famílias este é o único rendimento, principalmente no Município de Poço Redondo. 

Tabela 05: Programas Sociais com ação no Território do Alto Sertão Sergipano 

Comportamento do Numero de Familias Atendidas e dos Desembolsos Totais dos Principais Programas 

Sociais 

Variável 
2002 2003 2004 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

Transferências – Total 312.228 4.021 461.726 8.659 435.074 17.238 

% Garantia Safra sobre Transf-

GS 
0% 0% 1% 5% 9% 21% 

       

Transferências (menos Gar. 

Safra) 
312.228 4.021 457.210 8.227 396.344 13.560 

% Bolsa Familia  0% 0% 3% 13% 29% 62% 

% Trabalho Infantil e Jovem  1% 1% 2% 4% 2% 2% 

% Auxilio Gás 39% 23% 39% 16% 28% 6% 

Bolsas “antigas” e Fome Zero 61% 76% 56% 67% 41% 29% 

Fonte: Caixa Econômica Federal – Superintendência Regional, 2002, 2003 e 2004.  

 

 Há, segundo o INCRA (2007), 3.138 famílias já assentadas nesse território. Os 

municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco são àqueles que mais intensamente 

receberam esses assentamentos e esses assentados nos últimos anos. 

 Para que seja analisada a distribuição da terra no Território do Alto Sertão Sergipano, 

assim como em todo o Estado, faz-se necessário buscar amparo nos dados disponibilizados 

pelos Censos Agropecuários do IBGE, assim como o cadastro do INCRA que abrange as 

informações pertinentes à propriedade da terra. Ressalta-se que as diferenças entre as referidas 

bases de dados não são expressivas para o conjunto do país e das unidades da federação, 

porém, quando se trata da esfera municipal pode apresentar algumas discrepâncias. No caso 

do Censo Agropecuário a unidade de coleta das informações é o empreendimento 

agropecuário, referindo-se, portanto, a informações sobre a posse da terra, enquanto o 
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cadastro do INCRA preocupa-se em obter os dados da propriedade das terras, ou seja, dos 

imóveis. O exemplo disso está exposto nos dados do Censo Agropecuário (IBGE) sobre os 

estabelecimentos nos anos de 1985 e 1995/1996 e os dados do Cadastro do INCRA referindo-

se ao período de 2002/2003, com informações prestadas pelos próprios agricultores e/ou 

proprietários. Chama-se a atenção para o fato de que as diferenças apresentadas nas bases de 

dados não implicam necessariamente em cenários fundiários diversos, ao contrário, ambos 

apontam para uma alta concentração fundiária, com a predominância de agricultores com 

quantidade de terras insuficientes e com o agravante de que grande parte deles não são 

proprietários de fato das terras trabalhadas com a finalidade de produzir. 

 Os dados do cadastro do INCRA de 2002/2003 apontam para o fato do acesso 

precário à terra constituir-se num fato comum nos imóveis pequenos, ou seja, nos imóveis de 

até 10 hectares. Nos imóveis com área inferior a 10 hectares, 20,1% são cadastrados e 79,2% 

correspondem a posses. Já no tocante aos imóveis com área de 10 a 50 hectares, 53,1% são 

cadastrados e 43,3% correspondem a posses. Os imóveis com área de 50 a 100 hectares, 

80,4% são cadastrados e 10,2% correspondem a posses. Por fim, os imóveis de 100 a 500 

hectares, 83,8% são cadastrados e 5,9% correspondem a posses e os imóveis acima de 500 

hectares perfazem 87,9% cadastrados e 3% de posses. Chama-se também a atenção para o 

fato de que a participação no número de imóveis e na área apropriada nos anos 2002/2003, 

independe da condição de acesso a terra e situa-se ao redor de 12% e 24%, respectivamente. 

 No tocante aos dados do Censo Agropecuário do IBGE para os anos de 1985 e 

1995/1996 as tabelas 06 e 07 sobre a distribuição da terra nos municípios de Canindé de São 

Francisco e Poço Redondo mostram que de fato os estabelecimentos com menos de 10 

hectares ocupam mais da metade dos mesmos, porém, dispondo de uma área reduzida para o 

desenvolvimento de suas atividades ou de suas capacidades produtivas. 

Tabela 06: Estabelecimentos e grupos de área - municípios de Canindé de São Francisco 

e Poço Redondo – Alto Sertão Sergipano - 1985 

 

Grupos de 

Área 

Canindé de São Francisco Poço Redondo 
Estabelecimentos Área Total (ha) Estabelecimentos Área Total (ha) 

Até 10 ha 176 1094 1217 3847 

10 a menos de 100 

ha 
245 1013 750 25933 

100 a menos de 

1000 ha 
103 30377 144 35267 

1000 ha e mais 18 39822 11 25992 

TOTAIS 542 81396 2122 91039 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1985. 
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Tabela 07: Estabelecimentos e grupos de área – municípios de Canindé de São Francisco 

e Poço Redondo – Alto Sertão Sergipano – 1995/1996 

 

Grupos de 

Área 

Canindé de São Francisco Poço Redondo 
Estabelecimentos Área Total (ha) Estabelecimentos Área Total (ha) 

Até 10 ha 977 2472 825 3089 

10 a menos de 100 

ha 
239 9298 951 30106 

100 a menos de 

1000 ha 
97 33636 125 31939 

1000 ha e mais 11 24668 10 22362 

TOTAIS 1324 71074 1911 87496 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995/1996. 

 

 Comparando os dados dos Censos Agropecuários do IBGE de 1985 e 1995/1996, 

percebe-se que no município de Canindé de São Francisco, por exemplo, ocorreu 

fragmentação. Ressalta-se aqui a nítida relação que é estabelecida entre a referida estrutura e a 

pressão sobre a terra, que não se faz somente pela existência de latifúndios, mas também pela 

referida fragmentação das pequenas propriedades rurais, agravada pelo limitado capital de 

exploração (BRITO, 2006). 

 Como foi verificado até o presente momento, no Território do Alto Sertão Sergipano 

faz-se presente a elevada concentração da terra, gerando uma presença bem pronunciada dos 

assentamentos rurais (Figura 17), refletindo a forma como os movimentos sociais organizados 

têm investido no sentido de forçar o Estado a estabelecer uma ação mais conseqüente no 

intuito de propiciar uma melhor qualidade de vida ao povo que nele fincou morada.    
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Figura 17: Assentamentos da Reforma Agrária no Território do Alto Sertão Sergipano 

Fonte: SEPLAN, 2008. 
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 Historicamente, este território tem registrado os primeiros e maiores conflitos 

relacionados a ocupação e posse de propriedades improdutivas em Sergipe. Estes conflitos, 

segundo Menezes (1999), tiveram início oficialmente nos meados da década de oitenta, com a 

ocupação da fazenda Barra da Onça, no município de Poço Redondo, por cerca de dezessete 

famílias, complementada posteriormente por outras que somadas a estas totalizaram cerca de 

sessenta famílias. O processo de ocupação não foi pacífico, envolvendo vários episódios de 

atrito direto com os agentes de repressão do Estado, provocando espancamentos, destruição e 

muito medo.  

 Ainda segundo Menezes (1999), após várias tramitações, inclusive mandato de 

reintegração de posse, concedido em 25 de setembro de 1985, o imóvel foi desapropriado 

através do Decreto Número. 92.840 e a emissão de posse está datada em 19 de outubro de 

1986. A fazenda Barra da Onça constituía, naquele momento, o maior imóvel desapropriado 

em Sergipe para fins de reforma agrária, com uma área de 6.278 hectares, organizado pelo 

MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e que foram divididos entre 211 famílias, 

chegando posteriormente a produzir mais de dez mil litros de leite comercializados com a 

PARMALAT, indústria leiteira instalada em Nossa Senhora da Glória, naquele momento.  A 

tabela 08 apresenta dados que representam o número, a capacidade e a área dos projetos de 

assentamentos de Reforma Agrária no Alto Sertão, refletindo uma dinâmica mais acentuada 

numericamente no período compreendido entre 1996 e 2002, envolvendo ampliação dos 

projetos, da quantidade de famílias e principalmente da área destinada para fins de reforma 

agrária. 

Tabela 08: Número, Capacidade e Área dos Projetos de Assentamentos de Reforma 

Agrária no Alto Sertão Sergipano, segundo períodos de instalação. 

Fonte: Superintendência do INCRA/SE. 

 

 Segundo relatos de autoridades do município de Poço Redondo, após Barra da Onça 

outras invasões são registradas neste mesmo período, como a de Pedras Grandes, com 621 

Período Projetos 
Capacidade de 

assentamento (Famílias) 
Área (ha) 

1985-1991 5 396 9.512 

1996-1998 17 1.412 18.328 

1999-2002 22 1.033 27.064 

2003-2004 7 114 3.226 
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hectares, desapropriada através do Decreto Número 95.926, de 15 de abril de 1988 e a de São 

Clemente, com cerca de 1.360 hectares ocupados, mas não desapropriados, sendo 

classificados pelos técnicos do INCRA como inadequado, devido, principalmente, a qualidade 

do solo e a declividade do terreno para o estabelecimento de um projeto de assentamento. 

 Nos estudos realizados por Menezes (1999) encontra-se uma estatística da ação do 

MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) no Território do Alto Sertão Sergipano: até 

janeiro de 1977, esta área possuía treze ocupações de terra aguardando a desapropriação. O 

maior acampamento de trabalhadores rurais sem terras no Estado de Sergipe encontrava-se na 

Fazenda Alto Bonito, em Canindé de São Francisco, com mais de 4.100 hectares e estava 

ocupada por cerca de 580 famílias vindas deste município e ainda de Nossa Senhora da 

Glória, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe. Outro grande acampamento foi o de 

Queimada Grande, em Poço Redondo, com 150 famílias espalhadas por mais de 4.500 

hectares. O movimento tornou-se constante e a dinâmica estabelecida transformou a base 

territorial dos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo em prioritária para 

fins de assentamento das famílias acampadas nas propriedades particulares caracterizadas 

pelo MST como ociosas. A estrutura fundiária do Território do Alto Sertão Sergipano reflete 

essa dinâmica. 

 O Território do Alto Sertão Sergipano, segundo a SEPLAN/SE (2008), possui um 

significativo capital social com a presença e atuação forte dos movimentos sociais, da Igreja, 

dos sindicatos, e cooperativas, e associações comunitárias, da Federação das Associações 

(FEACOM), de ONGs, de Grupos da Coordenação Estadual dos Quilombolas. Isto se deve, 

segundo este órgão, ao processo de luta pela terra, historicamente construído pelos atores 

sociais desde a década de 1980, com influência direta do movimento das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBS) da igreja Católica, com a liderança em Sergipe do Bispo D. José 

Brandão de Castro, agregando força para o surgimento do MST estadual. 

  Mesmo com essa história de luta dos atores sociais evidenciados observa-se na área 

de estudo uma considerável fragilidade das instituições públicas na aplicação das políticas e a 

reduzida capacidade de gestão e de articulação dos gestores municipais. A análise desse 

quadro político-institucional e territorial evidencia que a correlação de forças sociais ainda 

não foi favorável às mudanças nos desenhos das instituições políticas locais. 
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 No entanto, observa-se que, do ponto de vista da dimensão econômico-produtiva, o 

Território do Alto Sertão Sergipano, só é superado pelo Território da Grande Aracaju, 

apresentando segundo o IBGE/SEPLAN (2005) um Produto Interno Bruto (PIB) municipal de 

R$ 1.492.742,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e dois 

reais). A presença da CHESF (Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco) pode ser 

considerada um dos vetores responsáveis pela geração dessa riqueza. Nesse contexto, o PIB 

industrial participa com 27% do total do Estado de Sergipe, configurando-se como o território 

de grande participação na renda sergipana. No tocante ao PIB territorial, o setor industrial 

representa 72% de tudo que foi produzido entre os setores da economia territorial, 

influenciada pela Usina hidrelétrica de Xingó, pelas indústrias alimentícias (derivadas do 

leite, inclusive), de móveis, de vestuários e de minerais não metálicos, segundo dados do 

IBGE divulgados pela SEPLAN (2008). 

 Segundo o Censo Agropecuário do IBGE (2006), esse Território concentra o 

segundo maior rebanho bovino do Estado (191.000 cabeças), e é conhecido como a bacia 

leiteira estadual, respondendo por 46% de toda produção de leite, em 2006, correspondente a 

124 milhões de litros. A figura 18 apresenta a evolução da produção leiteira nesse território 

até o ano de 2003 colocando em evidência a importância dessa atividade para sua economia e, 

principalmente, para o pequeno produtor. Mas é de fundamental importância frisar que as 

culturas temporárias nesse período contribuíram com 97,3% do valor da produção territorial, 

com destaque para o milho e o feijão (SEPLAN, 2008). 
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Figura 18: Produção Leiteira do Alto Sertão Sergipano, 1970 a 2003 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários de 1970 a 2003. 

 

 Ainda segundo estudos realizados pela SEPLAN (2008) sobre as atividades 

produtivas do Alto Sertão Sergipano, as atividades desenvolvidas constituíram-se numa 

variável bastante significativa para subsidiar a definição das ações visando ao 

desenvolvimento do referido território. Para tanto, as atividades tradicionais desenvolvidas e 

relacionadas nos Relatórios das Conferências Municipais foram classificadas, de acordo com 

seu estágio de desenvolvimento, como: atividades em declínio ou estagnadas, como é o caso 

da pesca tradicional e da cultura do quiabo; atividades consolidadas ou estabelecidas, como é 

o caso da exploração dos recursos minerais, a bovinocultura, a ovinocaprinocultura e a 

suinocultura e por fim, as atividades promissoras, como é caso da apicultura, a cultura de 

oleaginosas, a fruticultura, a piscicultura, as agroindústrias, os serviços, o ecoturismo, o milho 

e o feijão, e também, o artesanato.  

 De acordo com a sua capacidade de centralização e de atração de outros municípios, 

Nossa Senhora da Glória e Canindé de São Francisco (Figura 20) são os mais importantes e os 

mais dinâmicos do Território do Alto Sertão Sergipano. 

Evolução da Produção Leiteira do Sertão Sergipano
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Figura 19: Centralidades do Território do Alto Sertão Sergipano. 
Fonte: CIGEC/SUPES/SEPLAN, Governo de Sergipe, 2007.      
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 Observa-se que em conseqüência da exagerada concentração da terra, assim como da 

concentração de renda ainda muito pronunciada no referido território, a renda rural domiciliar 

per capita caiu nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. 

Onde houve elevação da referida renda o fato aconteceu de forma tímida, como é o caso de 

Canindé de São Francisco e Gararu. É importante ressaltar que Monte Alegre de Sergipe é 

município que apresentou a renda domiciliar per capita mais significativa no setor rural no 

período de 1991/2000, ou seja, 24%, talvez pelo incremento da ovinocultura, só perdendo 

para Canindé de São Francisco (Tabela 09). 

 

Tabela 09: Renda Mensal Domiciliar Per Capita, tamanho das famílias e importância 

das transferências na renda, Alto Sertão – 1991 e 2000. 

 

Renda mensal domiciliar per capita, tamanho das famílias e importância das transferências na renda, 

Alto Sertão – 1991 e 2000 

Município 
Situação do 

Domicílio 

Renda mensal domiciliar 

per capita (R$ set. 2000) 

Participação 

Transferências 

Tamanho da 

Família 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Canindé de São 

Francisco 

Rural 

50,27 50,06 7% 20% 5,1 4,6 

Gararu 44,32 47,42 9% 32% 4,9 4,3 

Monte Alegre de 

Sergipe 
38,63 47,8 7% 17% 5,2 4,6 

Nossa Senhora da 

Glória 
53,87 46,66 6% 35% 4,8 4,6 

Poço Redondo 38,07 36,92 11% 22% 5,0 5,0 

Porto da Folha 42,2 41,48 11% 30% 5,0 4,7 

Território 

Urbano 68,46 118,47 12% 17% 4,5 3,9 

Rural 43,87 43,42 9% 26% 5,0 4,7 

Total 53,39 75,48 10% 20% 4,8 4,3 

Estado 

Urbano 151,93 203,26 13% 20% 4,4 3,9 

Rural 50,74 59,79 11% 27% 4,7 4,3 

Total 118,02 162,08 13% 21% 4,5 4,0 

Fonte: Censos Demográficos de 1991 e 2000. 

 

 

 Como pode ser observado na tabela 09, a queda da renda domiciliar per capita na 

área rural se processa devido ao saldo negativo do município de Poço Redondo no ano 2000 e 

a expressiva queda da mesma no município de Nossa Senhora da Glória que perde 13% entre 

1991 e 2000. A referida queda não é devida apenas a fatores locais e micro-econômicos mas 

também a fatores macroeconômicos e longe da realidade local, como é o caso da queda no 

valor dos comodities agrícolas com o Plano Real e em função das safras agrícolas regionais, 

principalmente na segunda metade dos anos 1990. O aumento do comércio, do serviço e da 

administração pública contribuiu para o crescimento da renda urbana, mas pouco contribuiu 
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para uma melhor distribuição da renda tanto na zona rural como na zona urbana (BRITO, 

2006). 

   

 Sendo assim e diante das condições apresentadas, a ação do poder público neste 

território é responsável direta pela criação dos projetos públicos que vão condicionar a 

modernização do espaço agropecuário, direcionando a produção para outros recantos do 

Estado e do país, assim como, criando condições de sobrevivência para uma boa parcela da 

população assentada, assim como das populações que estão domiciliadas nos núcleos urbanos 

do Território do Alto Sertão Sergipano. Os projetos de agricultura irrigada são exemplos 

vivos dessa ação. É bom salientar que a irrigação deve ser disponibilizada para todo tipo e 

porte de propriedade e que os investimentos também beneficiem a todas as categorias de 

agricultores e/ou trabalhador rural de forma menos burocrática. 

 

 Essa ação do poder público no Território do Alto Sertão Sergipano pode até não estar 

revestida de propósitos que regem a nova forma de governança, mas com certeza é resultante 

da articulação dos agentes sociais e políticos presentes ou estabelecidos no referido território. 

O MST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra) tem dado uma contribuição significativa 

no tocante a esta questão, tanto no contexto da mobilização e articulação dos trabalhadores e 

pequenos agricultores, como também no contexto da pressão estabelecida na ação política 

sobre os poderes públicos constituídos, e também, representados no referido território, assim 

como no Estado de Sergipe. 

 

 Pelas análises feitas até o presente momento para se ter uma idéia da real condição de 

vida da população do Alto Sertão Sergipano e as ações desencadeadas pelo poder público e 

como as parcerias estabelecidas devem estar voltadas para a superação dos problemas 

detectados. Percebe-se a importância dada ao planejamento e ao ordenamento territorial atual, 

com a efetiva base conceitual de governança, com seu caráter híbrido e permeado entre o 

público-estatal e o privado-empresarial, no nível das relações e da organização de processos e 

redes envolvendo novos atores e instituições.  
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2.4 – SERTÃO, SEMI-ÁRIDO E NOVOS TERRITÓRIOS RURAIS 

 Até o momento a análise do Alto Sertão Sergipano foi vista em sua dimensão 

histórica, geoambiental e sócio-demográfica. Cabe agora discutir o sertão numa visão 

integrada e para isso aqui se resgata a idéia de síntese geográfica, de planejamento regional e 

as novas concepções de territórios rurais. Em outros termos a análise tentará demonstrar a 

abordagem geográfica do “sertão” e o discurso científico que definiu a expressão “semi-

árido” como a área seca que precisa de intervenções públicas. Além disso, são analisadas as 

recentes discussões sobre os territórios da cidadania e suas implicações no Alto Sertão 

Sergipano. 

 

 No primeiro caso resgata-se a idéia de individualidade geográfica na perspectiva de 

integrar os elementos físicos e humanos e de perceber a coesão e a coerência territorial do 

sertão. As questões associadas à identidade também podem aqui se refletir. No segundo caso, 

a preocupação gira em torno da cientifização do discurso das secas que cria planos de 

intervenção e instrumentos de ação tão fortes a ponto de consolidar uma nova nomenclatura: o 

semi-árido. Diante de uma abordagem que conforme Haesbaert (2010) é, no primeiro caso, 

mais “realista”, uma evidência empírica externa ao sujeito, e no segundo caso, o objeto é 

concebido de forma mais racionalista, um construto intelectual, um artifício pragmático. 

 

 O Alto Sertão Sergipano se individualiza pela presença das secas, pela presença do 

latifúndio como forma histórica de apropriação do território, pela consolidação da pecuária 

extensiva, muitas vezes em sintonia com o complexo algodão-milho-feijão, e pela presença 

imponente do Rio São Francisco. O pediplano e as serras completam esse quadro geográfico 

complexo. 

 

 Segundo Vargas (1999, p. 25), ao analisar todo o Baixo São Francisco em Sergipe “a 

base fundamental de sua diversidade aponta para a presença do Rio São Francisco definidor 

do uso das terras, de cultivos nas várzeas margeantes e de criatório “nos interiores” bem como 

dos limites dos latifúndios de gado, marco para a divisão das terras e para o tamanho das 

propriedades”. 

 

 Para ilustrar o primeiro caso, o “sertão” como síntese regional, busca-se a visão 

clássica de Andrade (1973, p. 25) em seu olhar sobre a Terra e o Homem no Nordeste 

Brasileiro:  
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No Nordeste o elemento que marca mais sensivelmente a paisagem e mais preocupa 

o homem é o clima, através do regime pluvial e exteriorizado pela vegetação natural. 

Daí distinguir-se desde o tempo colonial a Zona da Mata, com o seu clima quente e 

úmido e duas estações bem definidas – uma chuvosa e outra seca –, do Sertão, 

também quente, porém, seco, e não só seco, mas como sujeito, desde a época 

colonial, à secas periódicas, que matam a vegetação, destroçam os animais e forçam 

os homens à migração (...) Daí, dessa diversidade climática, surgiria a dualidade 

consagrada pelos nordestinos e expressa no período colonial em dois sistemas de 

exploração agrária diversos, que se complementam economicamente mas que 

política e socialmente se contrapõem: O Nordeste da cana-de-açúcar e o Nordeste do 

gado. 

 

 É no estudo clássico de Andrade (1973) que se encontram os elementos que dão 

sustentação a visão Regional do Nordeste onde se evidencia que o Sertão e o Litoral 

Setentrional é a área mais extensa, ocupando aproximadamente 49% da Região Nordestina. O 

chamado Polígono das Secas não se circunscreve apenas ao Sertão; é conveniente lembrar que 

ele cobre alta percentagem dos territórios dos estados nordestinos. Alguns deles, como o 

Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte (94,8%, 97,6% e 92,0% respectivamente), estão 

quase que inteiramente mergulhados no Polígono, enquanto em Pernambuco esta percentagem 

cai para 88,7%, para diminuir sensivelmente em Alagoas (43,7%), Sergipe (47,1%) e Bahia 

(56,6%).  

 

 Andrade (1973) também chama a atenção para a importância do Rio São Francisco 

(também um dos elementos que caracterizam o sertão nordestino) que atravessa boa parte do 

Sertão do Nordeste, atingindo diretamente os sertões dos Estados da Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. São os sertões das caatingas secas, pouco densas, desenvolvidas em solos 

arenosos e pedregosos, quase desprovidos de matéria orgânica. O referido rio tem um regime 

muito irregular; apesar de ser, na área por ele cortada, o único rio permanente e seu volume 

d‟água oscila consideravelmente entre o inverno - estação seca no seu médio e alto curso – e o 

verão – estação das chuvas. 

 

 A visão de Ab‟Saber (1995) sobre as condições naturais predominantes na Região 

Nordeste do Brasil e de seus sertões deve ser destacada: 

 

O nordeste seco do Brasil é uma província fitogeográfica das caatingas, onde 

dominam temperaturas médias anuais muito elevadas e constantes. Os atributos que 

dão similitude as regiões semi-áridas são sempre de origem climática, hídrica e 

fitogeográfica: baixos níveis de umidade, escassez de chuvas anuais, irregularidade 

no ritmo das precipitações ao longo dos anos, prolongados períodos de carência 

hídrica, solos problemáticos tanto do ponto de vista físico quanto do geoquímico 

(solos salinos, solos carbonáticos) e ausência de rios perenes, sobretudo no que se 

refere às drenagens autóctones. O Nordeste possui uma área total da ordem de 750 



 

 

 

125 

mil quilômetros quadrados, onde vivem 20 milhões de brasileiros – entre os quais 

mais de quatro milhões de camponeses sem terra – marcados por uma relação 

telúrica com a rusticidade física e ecológica dos sertões, sob uma estrutura agrária 

particularmente perversa. É uma das regiões semi-áridas mais povoadas entre todas 

as terras secas existentes nos trópicos ou entre os trópicos (p. 44). 

 

 No tocante ao aspecto particular do Alto Sertão Sergipano do São Francisco, a 

síntese da região sob a ótica da geografia tradicional funda-se nas relações entre o homem e a 

natureza. A ênfase dessas relações é dada pelo modo de integração dos elementos e dos 

fenômenos heterogêneos ocorrentes, integração esta que os distingue, fazendo-os compor uma 

porção diferenciada, uma região geográfica (VARGAS, 1999). 

 

 Ainda segundo Vargas (1999), o referido território é apresentado com pluralidade de 

aptidões que traduzem seus aspectos mais positivos, sobretudo no que diz respeito à estreita 

relação entre as condições do meio e as formas de uso e ocupação. É clara a associação das 

caatingas do pediplano sertanejo e dos solos arenosos dos tabuleiros com a pecuária extensiva 

associada ao cultivo de lavouras de subsistência, assim como das várzeas ao cultivo do arroz, 

e do rio com a pesca e o transporte de mercadorias e com a comunicação dos ribeirinhos. Na 

sua análise Vargas (1999) deixa evidente que: 

 

Nesse sentido, estudiosos como SOUZA (1948), PIERSON (1972), MONTEIRO 

(!962) e ANDRADE (1980), apontaram em suas pesquisas para o primitivismo do 

modo de produção e para as injustiças das relações de produção. O primeiro reflete a 

rudeza com que se vencia a natureza, manipulando com meios primitivos, a terra, o 

animal, a água e o alimento. O segundo, demonstra a evolução das relações sociais 

introduzidas pelos portugueses, sinalizando o distanciamento entre a posse dos 

meios de produção e os despossuídos, entre os detentores da terra e os trabalhadores 

rurais (VARGAS, 1999, p. 83). 

 

 Para Vargas (1999), o Sertão Sergipano do São Francisco é tido como uma região 

deprimida economicamente, mas com grandes potencialidades de desenvolvimento, em que 

pese a disponibilidade de água para a geração de energia, para a irrigação, para a pesca e para 

o incremento da circulação, bem como para tornar as condições edafoclimáticas favoráveis ao 

plantio de culturas comerciais (arroz e algodão) e à pecuária melhorada. Mas, sem dúvida, a 

modernização da agricultura nesse território representa o principal determinante das 

mudanças ocorridas. Ela é comandada pela ação planejada do Estado e as políticas 

implementadas para otimizar a utilização dos recursos e promover o desenvolvimento fizeram 

reproduzir, de fato, o espaço regional. 
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 No segundo caso, o da construção do discurso sobre o semi-árido, busca-se apoio no 

pensamento de Castro (2008) em suas reflexões sobre a necessidade de cientifização do 

discurso sobre a região Nordeste do Brasil: 

 

Do ponto de vista tanto de uma abordagem conceitual como da análise da realidade, 

a Região Nordeste é a parte do território nacional que mais desafios tem colocado à 

compreensão da inter-relação dinâmica dos fatores econômicos, políticos, sociais e 

territoriais do processo de desenvolvimento (p.286). 

 

 É também em Castro (2008) que se encontram verdadeiras pérolas sobre a análise 

política da região Nordeste, porção do território nacional cujas especificidades têm 

alimentado debates e diversas referências. Algumas dessas especificidades permanecem na 

atualidade tais como: a permanência da região, não apenas como o espaço tristemente 

privilegiado da pobreza nacional, mas como aquele que possui as condições mais favoráveis à 

sua própria reprodução; o papel de suas elites no panorama político nacional, especialmente 

aquelas vinculadas à atividade agrária, apoiada no histórico monopólio das grandes 

propriedades, responsável pela produção açucareira, algodoeira e pecuarista; as características 

do seu espaço geográfico, que contrasta a natureza úmida da Zona da Mata do Litoral 

Ocidental com amplos espaços semi-áridos do Sertão, separados pelas características de 

transição do agreste. 

 

 Na perspectiva da análise de Castro (2008) chama-se a atenção para o “novo” nesse 

contexto que é definido a partir de seu contrário. E aí são estabelecidos fatores de 

diferenciação e os modos de inserção no sistema produtivo que tem como condicionantes 

essenciais: 

 

a) A terra como fundamento da produção, porém associada ao capital e ao meio 

técnico científico; 

b) A escala internacional, além da local e nacional, necessária na disputa de 

mercados e na definição de parâmetros de competitividade e de produtividade. 

 

 Ressalta-se aqui que a incorporação de capital e tecnologia estabelece as bases para a 

superação das chamadas condições limitativas do clima semi-árido, sempre argumentadas no 

caso das atividades tradicionais, e para o aproveitamento racional das vantagens deste tipo de 

natureza, orientando as populações locais para a convivência com os problemas advindos das 
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referidas condições. Sendo o capital colocado como responsável pela limitação maior das 

atividades na Região Nordeste e do semi-árido em particular nessa análise passa por outra 

dimensão e reveste-se de novas condições a partir da sua associação com a tecnologia de 

ponta para alcançar, na agricultura, novos níveis de produtividade e competitividade, só que 

dessa vez em escala nacional e internacional. É o tecnologismo se impondo como instrumento 

redentor do sertão, transformado em semi-árido. 

 

 A partir dessa nova realidade estes novos interesses econômicos engendram novos 

atores que, questionando a visão trágica do clima semi-árido, começam a estabelecer as bases 

dos conteúdos de um novo discurso regional, bastante significativo e composto de novas 

articulações e novas parcerias. Nessa nova realidade insere-se, por exemplo, a agricultura 

irrigada com instrumentos bastante distintos daqueles utilizados na agricultura tradicional, 

como grandes investimentos de capital e a incorporação de tecnologias diversificadas voltadas 

para a irrigação da terra e das culturas desenvolvidas. É, então, o binômio capital e tecnologia 

que garantem a necessária competitividade em escala nacional e, até internacional, em muitos 

casos. A associação e a cooperação com laboratórios de pesquisas em universidade, empresas 

e diversos órgãos públicos são recursos indispensáveis até mesmo pelas próprias 

especificidades e dificuldades da transferência de tecnologia na agricultura. 

 

 Outro instrumento que deve ser considerado nessa análise é a propriedade fundiária, 

fundamental nessa nova realidade. Ela garante espaços para rotação de terras, reservas para 

expansão da produção e também reservas de valor, aqui fundamentalmente monetário e não 

simbólico. Esse novo cenário, produzido por novos atores, se ainda não possui visibilidade em 

todas as suas nuanças, é significativo de novas situações (CASTRO, 2008). 

 

 Ao refletirem também sobre as referidas condições impostas à Região Nordeste, e 

mais especificamente, sobre sua natureza semi-árida, Dantas; Aragão; Lima e Thèry (2006) 

evidenciam que do século XIX à primeira metade do século XX, na construção da Região 

Nordeste, a seca é apresentada, nos discursos das elites governamentais, como responsável 

pelos problemas regionais, dado que culmina na elaboração, em escala nacional e regional, de 

um imaginário social fundado no clima, responsável pelo atraso do sertão. Estes autores 

compreendem que a natureza foi apropriada pelo imaginário coletivo mediante imagens que 

serviram de suporte ao aparato ideológico propagandista político nordestino. Como Castro 

(2008), os referidos autores estão confirmando todo o processo estabelecido nesta região e sob 
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bases ideológicas e naturalistas, sobre as quais as oligarquias formularam e difundiram seus 

argumentos acerca do território nordestino, sobretudo o sertão, passando a compor a imagem 

de uma região vitimada pelas secas. 

 

 E é neste contexto que os referidos autores trazem também para a reflexão mais 

contemporânea o fato de que a relação da sociedade local com a natureza, compõe-se de um 

conjunto de representações que norteiam as ações no espaço e a seu turno fundamentam as 

representações que as motivaram. Com a disseminação da marca criada da região Nordeste 

como a região problema, a elite política local obtém subsídios do governo federal para fins de 

desenvolvimento regional, pautado nos seguintes pontos: 

 

 No reforço da estrutura fundiária e manutenção da lógica agroexportadora 

(inicialmente a cana-de-açúcar na Zona da Mata, e, posteriormente o algodão no 

Sertão), nos meados do século XIX aos anos 1950 do século XX; 

 

 Na implementação da política de industrialização direcionada pela SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), dos anos 1960 aos anos 

1980 (DANTAS; ARAGÃO; LIMA e THÉRY, 2006, p.23), priorizando no Sertão 

Nordestino a fruticultura irrigada voltada quase que exclusivamente ao mercado 

externo. 

 

 Com a reforma referendada pela Constituição de 1988, a condução da política 

nacional reveste-se de novas posturas, novas ações e também de novas exigências, marcadas 

pelo processo democrático desencadeado a partir de então. O quadro político passa por 

modificações, outorgando-se maior autonomia para os Estados, que se tornam responsáveis 

pela formulação de suas políticas, inclusive econômicas. E, em função da crise do Estado 

Moderno no Brasil, o quadro político ditatorial, centralizador das ações, fora substituído por 

um democrático, promotor de política de descentralização do poder e das decisões. 

   

 Partindo desse pressuposto entende-se que o processo de apropriação e de produção 

territorial pode ser entendido reconhecendo-se a relação espaço-tempo, do domínio ou 

controle político, apropriação simbólico-identitária e afetiva e, concomitantemente, a 

dinâmica econômica, em unidade, no processo de reprodução da dominação social, em que o 
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Estado e os agentes do capital, também envolvem-se por signos, significados e forças 

políticas. 

 

 Concebendo todo o contexto político e também histórico, que envolve as questões 

estabelecidas que podem ser centrados em processos históricos, ou seja, em periodizações dos 

elementos e momentos mais significativos, assim como, na análise dos principais agentes 

produtores do território e das principais mudanças e permanências ocorridas no Território do 

Alto Sertão Sergipano, conjugado ao tempo coexistente (tempos - lento e rápido - e a 

multiescalaridade), pois essa relação está presente na vida diária de cada indivíduo e faz parte 

do processo de apropriação e produção do referido território, considerando-se os processos 

econômicos, políticos e culturais. 

 

 Todo esse processo e todos os novos comandos políticos na mudança de 

comportamento e postura de estudiosos e do poder público estabelecido na Região Nordeste e 

nas suas áreas semi-áridas geram uma nova ordenação política e econômica. A nova dinâmica 

estabelecida através das ações do Governo Federal, principalmente por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, lança a proposta de novos critérios para o estabelecimento de uma 

nova regionalização para boa parte do território nacional, valorizando e respeitando a 

autonomia e as peculiaridades dos Estados instituídos no território nacional. As características 

econômicas e sócio-culturais passam a ter mais relevância nesse contexto, considerando 

acima de tudo o caráter rural de boa parte do Brasil, com a presença significativa de 

agricultores familiares, a existência de números consideráveis de assentamentos para fins de 

reforma agrária e de áreas quilombolas.  

                            

 A partir do momento que o Governo Federal, através do MDA (Ministério de 

Desenvolvimento Agrário), define propósitos para este fim lança mão inicialmente da 

denominação para as áreas que reúnem as características estabelecidas, de “Territórios 

Rurais”, que posteriormente passam a ser denominadas de “Territórios da Cidadania”, com o 

propósito fundamental de combate à pobreza rural e de promoção do desenvolvimento 

sustentável. Nesse contexto, foram instituídos 164 territórios em todo o país, por meio de um 

programa coordenado pela Casa Civil do Governo Federal. De acordo com o parágrafo 

primeiro, do Decreto de 23 de março de 2009, a criação e a modificação dos territórios fica a 

cargo do Comitê Gestor Nacional, estabelecendo que os “Territórios da Cidadania” serão 

criados e modificados por este comitê a partir dos agrupamentos municipais que apresentem 
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densidade populacional média abaixo de oitenta habitantes por quilômetro quadrado e, 

concomitantemente, população média municipal de até cinqüenta mil habitantes, com base 

nos dados censitários mais recentes. 

 

 O que foi apresentado encontra-se amparado no paradigma mais contemporâneo de 

“governança”, que envolve no modo de governar o poder público e a sociedade civil engajada 

no Colegiado Territorial, criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CONDRAF). Esta é uma ação que redimensiona politicamente a gestão 

territorial nacional. 

 

 O Governo do Estado de Sergipe, através da SEPLAN (2007) em conjunto com a 

Universidade Federal de Sergipe e baseado nas novas orientações dadas pelo MDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário) institui para o Estado uma nova regionalização 

respeitando critérios como as dimensões econômico-produtivas, as geoambientais, as sociais, 

as político-institucionais e as culturais, que serviram de base para o planejamento das políticas 

públicas. Nesse sentido, o Estado passa a compor oito territórios, quais sejam: Alto Sertão 

Sergipano, Leste Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Agreste Central Sergipano, Baixo São 

Francisco Sergipano, Grande Aracaju, Centro-Sul Sergipano e Sul Sergipano. Na visão da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial, no ano de 2009, o enfoque territorial é apresentado 

como elemento integrador dos espaços, dos agentes sociais (produtores e consumidores deste 

espaço), dos mercados e das políticas locais. 

            

 Santos (2010) chama a atenção para o fato de que os territórios rurais são 

representados pelos espaços onde predomina o que o MDA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) chama de elementos rurais (apresentados como um ambiente natural pouco 

modificado e/ou parcialmente convertido pela atividade agrossilvopastoril, com baixa 

densidade demográfica e tendo como base a economia primária, etc.). Nesses territórios estão 

incluídos os espaços urbanizados que compreendem pequenas e médias cidades, vilas e 

povoados. As possíveis transformações ocorridas nos territórios, provocadas por esses 

programas, podem ter efeitos diretos, indiretos e induzidos. Por seu turno, os possíveis 

conflitos locais que venham surgir, em razão das interações do global com o local e do 

ordenamento territorial, podem funcionar como um dispositivo que delimita a maneira de 

utilização desse espaço e sua apropriação. 
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 Nesse contexto, a dimensão cultural de todo esse processo está explicitado nas ações 

e metas que as Unidades Técnicas (obrigatórias em todos os territórios rurais e também 

urbanos) terão que promover, e o desenvolvimento estadual sustentável com melhoria da 

qualidade de vida de sua população, fundamentado no respeito e valorização do ser humano. 

Os planos de desenvolvimento devem respeitar as peculiaridades culturais, como 

potencialidades específicas (SEPLAN, 2007). No caso do Estado de Sergipe, Santos (2010, p. 

61) afirma que: 

 

O principal protagonista na criação do CODETER (Conselho de Desenvolvimento 

Territorial) foi o MST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra), que exerce 

influência sobre a grande maioria dos 131 assentamentos e 130 acampamentos ou 

conflitos que existiam em Sergipe no ano de 2005.  

 

 Essa nova visão territorial construída em moldes democráticos e participativos tem 

seus limites e, portanto, não é a panacéia que vai resolver os graves problemas da Região. Na 

visão de Santos (2010, p.62):  

 

Pode-se afirmar que, a partir da dinâmica das entidades territoriais que atuam no 

Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER), estrutura-se uma 

classificação interessante e ao mesmo tempo excludente, na medida em que a 

questão da participação social não se apresenta tão homogênea. Como resultado 

inevitável das políticas territoriais, há a constituição de um mosaico territorial, 

definido em termos espaciais, apresentando uma divisão bem nítida entre os 

municípios dinâmicos e os municípios estagnados. 

 

 

 Mas os novos territórios se constituem em mecanismos de governança adotados pelo 

CODETER que apresentam autonomia e flexibilidade na relação entre os atores sociais que 

deles participam. As possibilidades de êxito num processo participativo e dialogado são bem 

maiores. 

 

 A partir da discussão estabelecida neste íten percebe-se que a seca sempre foi 

interpretada como uma anomalia e não como uma condição da dinâmica ambiental 

característica do Sertão Semi-árido, ou seja, um fenômeno próprio da distribuição irregular 

das chuvas, tanto temporal como espacialmente. Percebe-se que o discurso da seca legitimou 

intervenções descontextualizdas na área sertaneja de todo o Nordeste Brasileiro e em Sergipe 

também. Esse discurso parece estar passando por um processo de desconstrução nos dias 

atuais, pois as populações e as instituições envolvidas em programas e projetos destinados a 

resolução dos problemas advindos desse processo, começam a questionar e também a 
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estabelecer novos parâmetros de análise e de ação. Nesse sentido é que Carvalho (2004), 

afirma: 

 

Os debates acerca de um modelo de desenvolvimento apropriado para o Semi-Árido 

aponta para a falência da lógica do combate à seca e a emergência da convivência, 

ou seja, na falência da lógica técnico-economicista, para a emergência da lógica 

ambiental-sistêmica (p. 22). 

 

 

 Há, no momento presente, uma mobilização e também uma articulação da sociedade 

civil para o estabelecimento do “paradigma da convivência” a partir de ações mais racionais 

das políticas públicas com o intuito de intervir no Semi-Árido e também de criar um novo 

padrão de gerenciamento das questões que estão postas na pauta do dia da área estudada. Daí 

Carvalho (2003) insistir em chamar a atenção para o fato de que a lógica da convivência com 

o Semi-Árido visa focar a vida nas condições sócio-ambientais da Região Sertaneja, em seus 

limites e potencialidades, pressupondo novas formas de aprender a lidar com esse ambiente, 

na busca de alcançar e transformar todos os setores da vida, oportunizando organizar e criar 

alternativas de produção. 

 

 A criação dos Territórios de Desenvolvimento é uma proposta do poder público 

instituído no sentido de possibilitar a compreensão por parte dos atores envolvidos de que o 

“paradigma da convivência” operacionalizará as condições propícias para a geração do 

desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento local, do desenvolvimento rural, ou de 

qualquer outro tipo de desenvolvimento que envolva diretamente os movimentos organizados 

da sociedade civil. A gestão democrática e participativa poderá facilitar a superação dos 

problemas advindos da forma envelhecida de se conceber o Sertão ou o Semi-Árido 

Nordestino. O desenvolvimento territorial nessas novas bases parece ser mais apto para 

superar as heranças históricas e as dificuldades atuais existentes no Alto Sertão Sergipano. 

 

 As heranças sociais históricas estabelecidas no Território do Alto Sertão Sergipano 

levantadas pela SEPLAN (2008), no Plano de Desenvolvimento dos Territórios Sergipanos, 

evidenciam números que revelam a condição de pobreza que precisa ser superada com os 

novos propósitos de governos participativos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, tais 

como: a taxa de analfabetismo em torno de 37,0%, déficit habitacional de 5.042 unidades, 

taxa de urbanização de 44,32%, taxa de mortalidade infantil de 23,6 por 1.000 nascidos vivos, 

somente 59,0% de unidades domiciliares ligadas à rede pública de abastecimento de água, 
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cobertura de coleta de lixo de apenas 44,20% e sem tratamento, cobertura de esgotamento 

sanitário de apenas 18,7% dos domicílios, 63,0% dos domicílios são atendidos com energia 

elétrica, mesmo como o programa luz para todos instituído nacionalmente e com a presença 

da maior hidrelétrica do Nordeste Brasileiro, a Usina de Xingó. 

 

 Segundo Carvalho (2009) os conteúdos da proposta da convivência trazem elementos 

das concepções de desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento local, do 

desenvolvimento rural, não se apresentando claramente um modelo específico para a 

superação dos níveis de pobreza encontrados nos territórios do Semi-Árido do Nordeste 

Brasileiro. As metodologias aplicadas se fundamentam na participação comunitária, 

incentivando e apoiando as comunidades a se organizarem e construírem seus projetos auto-

gestionários. A intenção é direcionada para a implementação de políticas públicas para o 

Semi-Árido que atendam às demandas socieconômicas, culturais e ambientais, pois 

hsitoricamente elas têm sido insuficientes e descontextualizadas, como é o caso da educação, 

que não considera as peculiaridades regionais e nem locais. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E AGRICULTURA IRRIGADA NO 

TERRITÓRIO DO ALTO SERTÃO SERGIPANO 

 

 O termo desenvolvimentismo tem servido de rótulo para designar um modelo de 

desenvolvimento econômico em que o Estado desempenha papel central. No Brasil, esse 

modelo veio se estruturando desde os anos 1930. Para alguns, o termo seria mais específico 

(período do presidente Juscelino Kubitschek), no entanto, ele pode caracterizar uma fase mais 

ampla da história econômica do país, compreendida entre as décadas de 1930 e 1990 

(AMARAL, 1981). 

 

 A origem desse modelo se reporta, tanto no Brasil como na América Latina, à crise 

decorrente do crash da Bolsa de Nova Yorque, em 1929. Para enfrentar a depressão surgida 

praticamente em todo o mundo capitalista, verificou-se um intenso crescimento e 

fortalecimento do papel do Estado como agente econômico e social. 

 

 No Brasil, em conseqüência do modelo exportador de gêneros agrícolas, os efeitos da 

crise foram muito profundos e abrangentes. As forças políticas constituídas, que tinham 

recentemente deposto o presidente e promovido uma ruptura política com a chamada 

Revolução de 30, conseguiram – por meio do Estado – a adoção de uma série de medidas 

visando à modernização do país. A deflagração da Segunda Guerra Mundial, em 1939, 

fortaleceu muito mais os defensores desse modelo econômico que buscava uma maior 

autonomia industrial para o Brasil e, para tanto, o papel do Estado foi fundamental e 

estratégico. 

 

 Uma das conseqüências do processo estabelecido a partir desse modelo de Estado, ou 

seja, do Estado Desenvolvimentista, foi a grande ampliação do aparelho estatal, com o 

surgimento de uma série de órgãos, planos, programas e projetos de caráter regulatório das 

atividades produtivas, que desempenharam, durante décadas, um papel muito importante na 

vida econômica e na modernização do Brasil. Nesse contexto, esse capítulo discute as 

principais questões estabelecidas a partir da ação das políticas públicas do Estado 

desenvolvimentista brasileiro para a região Nordeste do Brasil e suas conseqüências 

estendidas ao vale do São Francisco Sergipano, especialmente nos municípios de Canindé de 

São Francisco e Poço Redondo. 
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3.1 – POLÍTICAS PÚBLICAS NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO 

 

 As áreas semi-áridas da Região Nordeste do Brasil têm sido desde o período 

colonial, objeto de discussão e ação por parte das políticas públicas desencadeadas com a 

finalidade de promover um nível razoável de desenvolvimento, aproximando-as das demais 

áreas brasileiras, no tocante à possibilidade de garantir a sobrevivência do seu povo, da sua 

população. 

 

 A peculiaridade climática e as conseqüentes secas periódicas têm sido apontadas por 

muitos estudiosos como características marcantes das referidas áreas, gerando, assim, um 

processo de exploração desse fato, com fins e interesses políticos, e tem servido para 

estigmatizar uma região, que mesmo considerada como a das perdas, tem um potencial 

produtivo imensurável. Os empreendimentos estabelecidos nos setores elétricos e agrícolas 

têm provado o referido potencial (CORRÊA, 1997). 

 

 No início da década de 1980 não se deve aferir o peso do Nordeste pela modesta 

participação da região na produção industrial do país. O Nordeste constitui uma fonte 

inestimável de recursos não-renováveis de importância estratégica para o país, bastando citar 

o petróleo e o urânio; e também é uma fonte significativa de divisas e um mercado para as 

indústrias do Centro-Sul. 

 

 Os planos de ações dos governos, tanto federal como estadual, têm caracterizado esta 

região como um dos maiores problemas a serem enfrentados nas propostas de 

desenvolvimento do país, até os dias atuais, seja nos Planos de Desenvolvimento traçados 

para a região e para o restante do país, seja nas ações pontuais e emergenciais de atendimento 

da região. Segundo estudiosos e especialistas do estudo regional, o que ocorre é que não se 

diagnostica adequadamente os problemas que surgem permanentemente na região, posto que 

a avaliação faz-se isolando a mesma do conjunto regional do país. 

 

 Olhando de forma menos pessimista para a região e considerando o potencial nela 

existente, a grande pedida das políticas públicas desencadeadas pelos planos de 

desenvolvimento regional está ligada ao aproveitamento do potencial hídrico da região, que 

tem no Rio São Francisco a grande possibilidade de mudanças no tocante ao desenvolvimento 

geral da sua população e de municípios da circunvizinhança. 
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 A criação de organismos pelo governo federal (DNOCS, CODEVASF, SUDENE 

etc.) visando desencadear de forma concreta um processo de desenvolvimento e conseqüentes 

mudanças técnicas dariam, sem dúvidas, sustentação aos projetos de redenção da região.  

 

 O discurso e política desenvolvimentista para a região Nordeste e para o Território 

do Alto Sertão Sergipano acabaram servindo de base para a concretização dos interesses 

expansionistas do capital, viabilizada a partir da idealização e construção de grandes projetos 

de irrigação, agroindustriais e industriais (SILVA e FONSECA, 2000). 

 

 Esse avanço modernizador autoritário fruto de um planejamento centralizado nos 

ambientes oficiais, e em conformidade com o regime de exceção em vigor na época, foi 

excludente da participação das populações da área que, em tese, deveriam ser as beneficiadas 

diretamente e teve como conseqüência o agravamento das desigualdades sociais, o êxodo 

rural, o inchaço das cidades que serviram de pólo de atração, tanto para as populações 

expulsas do campo, como para as que foram atraídas pelos novos investimentos e promessas 

de emprego.  

 

 As ações das políticas públicas desenvolvimentistas desencadeadas pelo governo 

federal para a região Nordeste e áreas semi-áridas, a exemplo da área estudada, podem ser 

constatadas nos objetivos e atuação da CODEVASF.  

 

 A criação da SUDENE, em 1959, mais por questões políticas do que por aspectos 

econômicos, no intuito de contrabalançar o poder econômico do Centro-Sul com o esforço 

político do Nordeste, conseguiria alterar em parte essa circunstância, porquanto os debates 

estabelecidos pelo Conselho da SUDENE alcançaram alguma repercussão na imprensa, 

contribuindo para formar uma opinião pública regional. 

 

 Após a SUDENE e, graças a sua orientação e incentivo, a industrialização nordestina 

logrou algum impulso e, sob a versão de pólos de crescimento, tendeu a assumir a forma de 

um prolongamento do sistema industrial do Centro-Sul. Mas os resultados não foram muito 

satisfatórios.  

 

 A idéia de que os pólos atuassem como foco indutor de crescimento da região, um 

foco irradiador de novas atividades inter-relacionadas, dando origem a uma malha de 
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atividades econômicas cada vez mais espessas não se concretizou, pelo menos no primeiro 

momento. Talvez pelo fato de já terem nascidos vinculados ao Centro-Sul, tanto pelos 

insumos que iriam absorver como pela demanda que pretendiam satisfazer. Mais uma vez a 

política foi parcial e não contemplou o efetivo potencial produtivo da região, pois a principal 

lição que estas comparações internacionais nos podem dar é simples e importante: se a 

economia do Nordeste tem muitos problemas (o que não se pode negar) estes não têm a 

mesma natureza dos problemas que afligem as economias mais pobres do mundo, como as da 

África Sub-Saariana e as dos países latino-americanos de menor expressão territorial, com 

seus potenciais produtivos irrisórios, suas rendas per capita mínimas e sua produção estagnada 

ou em declínio.  

 

 Em termos de potencial produtivo, o Nordeste rivaliza com economias de 

significação mundial; em produto per capita, a região se classificaria, hoje, dentre os países de 

renda média; em termos de dinamismo econômico, o Nordeste tem tido um desempenho que 

se pode classificar como muito positivo (PROJETO ÁRIDAS, 1994). 

 

 Sendo assim, percebe-se que a questão principal da região Nordeste e das áreas semi-

áridas é menos de pobreza do que de efetividades das políticas desenvolvimentistas, que 

promovem ao longo do tempo o agravamento de tendências estruturais e infra-estruturais anti-

sociais que se apresentam ao conjunto do nosso gigante país. 

 

 Os projetos implantados ao longo do Rio São Francisco com a chancela da 

modernização da agricultura e concebidos a partir de modelos exógenos com o intuito de 

potencializar a articulação capitalista precisam ser reavaliados. É preciso que a análise não se 

baseie em um viés econômico simplista, que através de uma ilusória quantificação de custos e 

benefícios considera a sociedade como um aparelho em que, como observa Veiga (2000, p. 

25), “uma boa alavancada aqui provoca resultados previsíveis acolá, ou seja, é preciso ir de 

encontro à visão mecanicista das relações sociais que, via de regra, conduz ao pensamento 

econômico”. A vida social extrapola as maquetes dos engenheiros e arquitetos, é complexa, 

multifacetada, em constante mudança, dinâmica, criativa, contraditória, de difícil apreensão e 

compreensão. 

 

 As conseqüências ambientais da sucessão de barragens construídas ao longo do rio 

foram, para o Baixo São Francisco, significativas em termos ecológicos, sociais, econômicos 
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e culturais, embora pareçam pesar muito pouco na perversa aritmética dos planejadores 

governamentais, que parecem calcular custos e benefícios imbuídos pela máxima do 

progresso, tendo como compromisso maior a consolidação do projeto de expansão do 

capitalismo na região e não o bem estar dos tradicionais moradores e o equilíbrio ambiental 

(SILVA, 2000). 

 

 Para comprovar esta ação desencadeada pelas políticas desenvolvimentistas 

sintonizadas com as necessidades do capital externo, é preciso reportar ao ano de 1945 em 

que o IFOCS (Instituto Federal de Obras Contra as Secas) passa a ser, através de emenda 

constitucional, o DNOCS. A Constituição de 1946 reforma o dispositivo que trata dessa 

questão, redefinindo para 3% o percentual da renda tributária a ser destinada aos problemas da 

seca do Nordeste Brasileiro, sendo que 1% seria necessariamente destinado ao estudo e à 

execução de um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São 

Francisco e seus afluentes. 

 

 Em 1947, o Polígono das Secas foi ampliado e em 1948 foram criadas as agências 

estatais que dariam sustentação aos propósitos das referidas políticas, entre elas a CHESF 

(Companhia Hidroelétrica do São Francisco) e a CVSF (Companhia do Vale do São 

Francisco), esta última tendo garantido recursos federais por um prazo de vinte anos, em 

conformidade com o determinado na Constituição de 1946. 

 

 Ainda reunindo elementos que dão prova da ação capitalista sobre a região Nordeste, 

em 1950 foi estabelecido o Plano Geral para o aproveitamento econômico do Vale do Rio São 

Francisco e, em 1951, estabelecia-se a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, com o objetivo 

de proporcionar pedidos de empréstimos às agências internacionais para projetos de 

desenvolvimento nacional elaborados do Plano LAFER. 

 

 A seguir, no ano de 1952, foram criados o BNDE (Banco Nacional de 

Desenvolvimento) e o BNB (Banco do Nordeste Brasileiro); em 1954 foi criada a Comissão 

de Investimentos do Nordeste, subordinada ao Ministério de Obras Públicas e, em 1956, foi 

criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN que veio a 

culminar com a criação, em 1959, da CODENO (Companhia para o Desenvolvimento do 

Nordeste), que seria posteriormente chamada de SUDENE (Superintendência de 
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Desenvolvimento do Nordeste), para ter um caráter de superintendência, portanto, com uma 

ação mais conseqüente e em sintonia com tudo o que estava estabelecido na constituição. 

 

 As mudanças nos rumos políticos do país a partir de 1964 com o advento do golpe 

militar esvaziam de forma considerável a ação da SUDENE e, em 1967, é criada a SUVALE, 

com praticamente todas as atribuições da SUDENE. Em 1971, o IV Plano Diretor da 

SUDENE era substituído pelo Plano de Desenvolvimento do Nordeste, contido no I PND 

(Plano Nacional de Desenvolvimento), que contemplava metas de irrigação e implantação de 

corredores de exportação no Nordeste, através do PIN (Plano de Integração Nacional) e do 

PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos à Agroindústria do Norte 

– Nordeste). 

 

 A partir do ano de 1979, objetivando perenizar os rios nordestinos, integrando as 

bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, captando e armazenando águas pluviais e 

multiplicando os poços subterrâneos, criou-se o PROHIDRO (Programa de Aproveitamento 

dos Recursos Hídricos) que, no Estado de Sergipe, foi caracterizado pelo Projeto Nordeste e 

pelo PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor), de 1981, o qual foi, na verdade, 

antecipado pelo Programa do Governo do Estado denominado “Projeto Chapéu de Couro”. 

 

 No ano de 1983, criou-se o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), com 

competências relacionadas à proteção de recursos ambientais e veio superpor-se à 

competência dos comitês, ou seja, do CEEIBH (Comitê Especial de Estudos Integrados de 

Bacias Hidrográficas) e do CEIVASF (Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco), criados em 1972. Daí por diante, mais precisamente, a 

partir de 1984, uma série de programas e ações de abrangência de todo território nacional 

foram planejados e colocados em ação, tais como: POLONORDESTE (Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste), Projeto Sertanejo, PROVÁRZEAS 

(Programa de Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis), entre outros. 

 

 Diante dessas informações, têm-se a clareza do caráter parcial das respectivas 

políticas voltadas para a amenização dos problemas prementes à região Nordeste e a área de 

ação do clima semi-árido. Neste sentido, percebe-se que o problema do aproveitamento dos 

recursos hídricos do semi-árido nordestino, de forma sistematizada, esteve na pauta política 

brasileira, desde o final do século XIX, sem que se tenha apresentado propostas efetivas 
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capazes de resolver definitivamente os problemas cruciais da região, entre eles a seca e suas 

conseqüências. 

 

 Tanto isso é verdade que, ao semi-árido, o Estado dispensava uma atuação 

“particularista” sob formas diferenciadas de apropriação das transferências federais, no tempo 

e no espaço. Os grupos sociais dominantes se reproduziram sem alterar as formas de 

organização da produção. Assim, os açudes foram construídos em propriedades particulares, 

as frentes de emergência consubstanciadas em currais eleitorais e as linhas de crédito abertas 

à pecuária, voltavam-se aos médios e grandes proprietários (VARGAS, 1999). 

 

 Finalmente, no ano de 1994, criou-se uma estratégia de desenvolvimento sustentável 

para a Região Nordeste através do Projeto ÁRIDAS, que representava naquele momento, um 

esforço colaborativo dos Governos Federal e Estadual e de entidades não governamentais, 

comprometidas com os objetivos do desenvolvimento sustentável do Nordeste. O mesmo 

conta com o apoio financeiro de Entidades Federais e dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia, particularmente através de 

recursos do segmento de estudos do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), 

oriundos de financiamento do Banco Mundial ao governo federal. A execução deste se dá, no 

contexto da cooperação técnica e institucional, entre o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA) e os Estados, no âmbito do PAPP (PROJETO ÁRIDAS, 1994). 

 

3.2 – A AÇÃO ESTATAL NA BACIA SERGIPANA DO RIO SÃO FRANCISCO 

 Segundo estudiosos como Lopes (1997) e Silva (2003), o Estado apresentou-se de 

vanguarda no tocante à sua ação e atuação. Várias políticas e ações foram desencadeadas a 

partir dos planos de desenvolvimento nacional e regional.  

 

 Em 1972, foi desenvolvido o Plano de Ação para os Vales Úmidos do Baixo São 

Francisco, que contava com a coordenação da SUVALE e da ANCARSE (Associação 

Nordestina de Créditos e Assistência Rural de Sergipe), tendo como objetivo a sua 

configuração com um plano de trabalho de extensão rural para as atividades ligadas a 

atividade rizicultora, ao cultivo do coco e a pecuária de corte.  
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 Já em 1973, a CEPA-SE (Comissão Estadual de Planejamento Agrícola) em 

convênio com o Ministério da Agricultura, com a SUDENE e outros órgãos de apoio a 

pequena produção, subscreve o documento “Sugestões de Políticas e Programas Agrícolas 

para o Estado de Sergipe”, onde é apresentado um conjunto de sugestões e propostas, a partir 

de um diagnóstico feito para a política fundiária, de comercialização e de serviços agrícolas. 

 

 Dando continuidade a esse processo, o governo, em 1977, lança o Projeto Propriá, 

que abrangeria os municípios de Propriá, Cedro de São João e Telha, com a preocupação e o 

propósito iniciais de favorecer a rizicultura, com a coordenação da CODEVASF.  

 

 Em 1978, outro projeto passa a ser executado pelo Estado, o Projeto Regional 

Integrado do Norte de Sergipe: o Betume I e II e o Sequeiro, ocupando 4.043 hectares de 

terras, na região do Baixo São Francisco Sergipano, incluindo a quase totalidade dos 

municípios de Neópolis e Pacatuba. 

 

 A partir de 1979, o governo através do Projeto Fomento à Produção - EMATER/SE 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Sergipe), COMASE (Companhia 

Agrícola de Sergipe), SUDAP (Superintendência de Agricultura e Produção) e CIBRAZEM 

(Companhia Brasileira de Armazenamento) - cria os mecanismos que irão oferecer ao 

produtor rural uma assistência vertical, que o orientará sobre o processo produtivo e de 

comercialização do que é produzido, tendo como objetivos reduzir os déficits do 

abastecimento interno do Estado (milho, feijão, algodão, entre outros), manter o fornecimento 

de matérias primas para as unidades agroindustriais, demonstrar a viabilidade técnica e 

econômica da aplicação de insumos no consórcio milho/feijão, estimular o cultivo das 

lavouras nas médias propriedades e criar condições para que os produtores caracterizados 

como de baixa renda permaneçam desenvolvendo atividades atinentes às lavouras de milho e 

feijão, principalmente. 

 

 A partir de então o governo começa a colocar em prática uma nova linha de ação, a 

do Projeto Cotinguiba/Pindoba. A partir de 1980 vários outros projetos foram postos em 

prática por parte do governo do Estado em consonância com as políticas do Governo Federal. 

 

 A partir de 1981, foi instituído o Programa de Aproveitamento Racional de Várzeas 

Irrigáveis de Sergipe, que no período de 1984/1987, lançou as bases de um esforço 
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concentrado e sistemático para o aproveitamento dos recursos hídricos do Estado através do 

Projeto Chapéu de Couro, com os seguintes projetos de irrigação: Jabiberi (Tobias Barreto), 

Jacarecica (Itabaiana), Piauí (Lagarto), Poção da Ribeira (Itabaiana), Amargosa (Poço Verde) 

e Califórnia (Canindé do São Francisco). 

 

 A sucessão de programas e projetos de irrigação que continuaram e continuam sendo 

executados pela ação estatal tem, na sua ação, o objetivo de caracterizar e dar importância à 

agricultura, até mesmo pelo suporte que ela representa para o Estado e a vida das populações 

de baixa renda, especialmente para o homem que vive nas áreas rurais e que delas dependem a 

fim de ter dignidade.  

 

 Percebe-se, inclusive, que sucessivos programas e projetos são desencadeados com 

gestões bastante duvidosas e, por isso, já nascem fadados à morte. Entretanto, o que se deve 

adicionar às políticas é um adequado sistema de gerenciamento dos projetos, com a 

participação ativa da sociedade envolvida, com o intuito de que possam ser oferecidos feed-

backs para os gestores desses próprios empreendimentos e que possam servir como 

referenciais para outros do gênero. 

 

 Até então, verifica-se que as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um número 

considerável de programas e projetos e muitos deles não concluídos, por isso, adquire-se a 

clareza de que estes visavam solucionar duas questões fundamentais no país: uma política e 

outra econômica.  

 

 A solução vislumbrada para a questão política pretendia dar respaldo ao pacto 

firmado no golpe de 1964, com a introdução dos governos militares, para não fazer a reforma 

agrária e somente colocar em prática o que estava posto no Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504, 

de 30 de novembro de 1964). Decorre daí, o fato de o governo estadual ter optado, no caso 

específico do semi-árido, por um processo de colonização via implantação de perímetros 

irrigados.  

 

 A economia visava a implementar a modernização na produção agrícola, 

introduzindo novas técnicas e novas formas de produzir no campo, criando nessas áreas nova 

configuração espacial, voltada para os interesses do capital externo, pois tudo sempre foi 
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pensado de forma exógena ao lugar onde seriam desenvolvidos os referidos programas e 

projetos. 

 

 Portanto, a intervenção do Estado, via criação de projetos como os já frisados e 

historiados, produziu um espaço adequado às necessidades do modo de produção capitalista, 

ao viabilizar a transformação da renda da terra em capital, utilizando-se das relações de 

trabalho familiar e não contratando mão-de-obra assalariada.  

 

 A criação de perímetro irrigado, utilizando-se de técnicas modernas, caracteriza uma 

subordinação direta ao capital uma vez que os colonos e/ou proprietários são convertidos em 

pequenos capitalistas e sua condição de sobrevivência, como produtores, constitui a 

reprodução do próprio capital, materializado na forma de máquinas, adubos, sementes 

selecionadas, entre outros, o que seria a subordinação direta ao capital. 

 

 Assim sendo, o colono e/ou proprietário deixa de ser explorado pelo dono da terra e 

passa a ser subordinado, tanto ao capital financeiro, ao contrair empréstimos no banco, quanto 

ao capital industrial, tendo que garantir a comercialização da produção. 

 

 Claro está que a implantação dos referidos projetos de irrigação funcionava como 

uma medida paliativa por parte dos governos militares com a finalidade de “solucionar” os 

problemas no campo, permitindo o acesso a terra e o aumento da produtividade.  

 

 Por trás dessa ação de democratizar o acesso a terra estava o interesse econômico em 

modernizar as relações de produção no campo, pois na prática tem-se observado que o 

número de famílias expulsas das áreas desapropriadas para a implantação dos perímetros 

irrigados é superior às famílias selecionadas como colonas e/ou proprietárias. 

 

 Outros projetos foram criados com a finalidade de dar sustentação aos anseios do 

capital. No caso do município de Canindé do São Francisco, a construção do mega-projeto da 

Usina Hidrelétrica de Xingó é uma prova concreta das investidas capitalistas no processo de 

recriação, reorganização e utilização do Território do Alto Sertão Sergipano.  

 

 Novas relações são estabelecidas a partir de então. O território produzido é um 

resultado da ação humana sobre a superfície terrestre, que expressa, a cada momento, as 
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relações sociais que lhe deram origem, na medida em que este território aparece como um 

produto histórico e social, onde o homem é o sujeito, ele não se relaciona com o território, 

mas o reproduz, à sua imagem e semelhança, e neste sentido o território, num momento 

histórico determinado, será produto e condição do processo de reprodução da sociedade. 

 

 Por ser uma produção social, o processo de criação e transformação do território é 

determinado pelo modo como os grupos sociais produzem sua existência, isto é, pelo modo de 

produção vigente. Nesse contexto, o trabalho humano no capitalismo realiza-se sob o 

comando do capital e através da ação do Estado Capitalista. Desse modo, há uma produção 

territorial voltada para as exigências e necessidades do capital e uma população que se 

produzirá e reproduzirá em função de suas leis. 

 

 Esse Estado capitalista tem progressivamente investido e contribuído para a 

organização do território. Seu papel na organização territorial se faz ligado às exigências de 

socialização dos custos necessários à acumulação capitalista. Este possui uma estratégia de 

organização territorial que lhe é aparentemente específica e praticamente não possui restrições 

locacionais, tendo como finalidade a acumulação de capital e reprodução da força de trabalho 

(CORRÊA, 1995).  

 

 Por ser sua ação vinculada, sobretudo às necessidades de acumulação do capital e à 

conseqüente reprodução social, esse agente produtor do território, no caso o Estado, age 

especialmente de modo desigual e beneficia certas frações do capital. A transformação do 

território, promovida pelo Estado através da construção de projetos como os que veremos a 

seguir, significa o advento da modernização da área de estudo e do município, mesmo que de 

forma precária.  

 

 A modernização, marcada pelo desenraizamento e o constante surgimento de novos 

objetos e tecnologias, impõe uma intensificação do processo produtivo, que se traduz na 

crescente utilização de insumos, máquinas e equipamentos destinados a elevar a produção do 

trabalho. 

 

 Em Canindé de São Francisco, a imposição de novos elementos que compõem a área 

municipal, entre eles a Usina Hidrelétrica de Xingó, o Projeto Hidroagrícola Califórnia e a 

Nova Cidade, traz consigo a necessidade de incorporação de instrumentos antes 
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desconhecidos por parte de uma parcela considerável da população. População esta ligada às 

atividades econômicas diretamente relacionadas com as condições climáticas e vegetacionais 

da área estudada e a presença do Rio São Francisco, bem como, a agricultura rudimentar e de 

subsistência, a criação de animais e a pesca, consideradas atividades de maior significado. 

 

 Com a chegada dos novos elementos, novas técnicas foram exigidas e a técnica 

voltada para uma agricultura irrigada foi a escolhida e precisava ser bastante trabalhada e 

entendida por esta população. 

 

 Mas, não é só isto. A forma de utilização dos solos e o lidar com novas culturas, 

exigem novos conhecimentos, que serão garantidos pela ação de organismos de assistência 

técnica do Estado e também pela vinda de pessoas com conhecimento de causa de outras áreas 

da Região Nordeste e até de outras regiões do Brasil. 

 

 Conforme já frisado, o desenraizamento e a imposição de novas tecnologias, por 

parte da ação estatal, são ações que estão ligadas diretamente aos interesses do Estado 

Capitalista, dentro do propósito desenvolvimentista de produzir em larga escala e pensando no 

abastecimento de mercados alheios à área onde os projetos estão instalados e criados. 

 

 Estes propósitos estão inteiramente ligados à necessidade de uma lucratividade 

maior, dentro de uma perspectiva de competitividade típica do capitalismo contemporâneo tão 

bem assimilados pelo Estado Brasileiro ou sergipano neste momento. 

 

 Sendo o território entendido como produto das relações sociais, pode-se dizer que a 

introdução do perímetro irrigado e de obras como a Usina Hidrelétrica de Xingó, impôs uma 

nova organização territorial que, sem dúvida, modificou o quadro social, assim como o 

econômico, o político e o cultural. Isso porque o território produzido no contexto de 

determinada área é por natureza social: “o território constitui um importante recurso que 

interage com uma dada ordem social, limita-a e contribui para a estabilidade, mas isto se 

processa através das relações sociais” (CORRÊA, 1993, p. 33). 

 

 Compreendendo de outra forma, define-se o território como uma categoria de análise 

da Geografia, como um conjunto de objetos geográficos – elementos naturais humanizados e 
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obras humanas – com determinadas finalidades dadas pelo ser humano, esses objetivos são 

conteúdos sociais inseparáveis da dimensão material dos objetos.  

 

 Como dizia Santos (2004, p. 163), “o espaço geográfico é a configuração territorial 

dos objetos geográficos mais o seu conteúdo social, a vida que lhes dá sentido e os anima”. 

Assim, se o território é o conjunto dos objetos geográficos e também a relação que existe 

entre eles, pode-se dizer que a sociedade está incorporada neste território, ou ainda, que o 

território é a dimensão espacial da sociedade. O território é um componente social. 

 

 A partir dessa compreensão, afirma-se que qualquer transformação no território 

(como a ocorrida no município de Canindé do São Francisco) influencia as interações socais, 

não só de forma quantitativa como, também, qualitativamente.  

 

 As formas de produção, organização e uso do território mudam os valores dos 

objetos geográficos, as distâncias e as próprias relações sociais. E, em tudo isso, têm papel 

fundamental os sistemas técnicos modernos, que criam territórios com novos conteúdos, 

permitindo o controle de largos espaços durante longo tempo. 

 

 Neste sentido, quando se fala em objetos, não está se referindo apenas às coisas 

materiais, mas a tudo aquilo que é concebido pelo ser humano para ter uma função, um 

objetivo, ainda que imaterial. 

 

 Um exemplo concreto já assinalado diz respeito à introdução da Usina Hidrelétrica 

de Xingó (com obras iniciadas em 20 de março de 1987), no curso do Rio São Francisco, nos 

limites do Estado de Sergipe com o de Alagoas, e, os Projetos Califórnia, Nova Califórnia e 

Jacaré-Curituba na área limítrofe dos municípios de Canindé do São Francisco e Poço 

Redondo, que mudou completamente as relações existentes entre todos os objetos que o 

compunham anteriormente. 

 

 O Território do Alto Sertão Sergipano agora contém uma Usina Hidrelétrica e uma 

área irrigada e todas as modificações ocasionadas por esta presença. Desse modo, tanto a 

usina como a área irrigada não são objetos externos ao território eles são o próprio território. 

O mesmo raciocínio pode ser estendido para qualquer território, e por isso ele tem 

fundamental importância nas análises geográficas do mundo em que vivemos. 
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 A partir da compreensão que se tem desses territórios, percebe-se que os mesmos são 

carregados de tecnologias modernas e possuem grande conteúdo técnico-científico, com 

grande capacidade de se articular com pontos territoriais das empresas localizadas nos 

variados pontos do planeta Terra. Desse modo, em tais territórios é possível emitir e receber 

informações estratégicas de todo tipo para seu processo de modernização e desenvolvimento, 

tais como as científicas, as financeiras, as políticas, as técnicas, entre outros. E, por isso 

mesmo, Milton Santos, o grande estudioso do assunto, identificou tais territórios como o 

“meio técnico-científico-informacional”, tendência para a qual caminha a organização do 

espacial, ou seja, o território foi transformado num grande sistema técnico com alto teor de 

ciência e informação. 

 

 Sem esse entendimento do território como sistema técnico, ao mesmo tempo suporte 

e condicionante das interações socioeconômicas numa determinada área, as análises 

geográficas ficam empobrecidas, pois se percebe a oportunidade de compreender as 

modificações que esse aumento de tecnologia produz nesse território, alterando a percepção 

de tempo e de espaço.  

 

 No item seguinte nota-se a presença da ação estatal modificando os espaços dentro 

das áreas municipais de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, dando novos significados 

aos objetos geográficos, modificando completamente as relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais e técnicas, principalmente quanto a sua população. 

 

 

3.3 - A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ E A NOVA 

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 

 

 Servindo de apoio ao processo de industrialização brasileira, projetos como as 

grandes hidrelétricas, além da produção de energia elétrica, tornaram-se o meio de expansão 

de novas técnicas para a produção nacional. Entretanto, os efeitos advindos dessa 

modernização ou dessa mudança trouxeram consigo problemas econômicos, sociais e 

ambientais, assim como culturais. 
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 No caso da instalação de hidrelétricas, os impactos causados à área receptora são 

complexos por se tratar de obras de grande amplitude, que acabam ultrapassando os limites da 

área de implantação, como afirmam os especialistas ao tratarem desse tema. 

 

 No Brasil, houve um rápido crescimento e fortalecimento do setor elétrico, com a 

criação da Eletricidade Brasileira (ELETROBRAS), em 1962, propiciando a instalação de um 

grande número de hidrelétricas, sem que se pensasse na amplitude de seus impactos no longo 

prazo, mas apenas no curto e médio prazos. Acreditava-se que os benefícios gerados por elas 

iriam se sobrepor aos pontos negativos constatados ao longo do tempo, ou seja, os efeitos 

negativos estariam subordinados a um fator preponderante, “a questão energética” (SIGAUD, 

1988). 

 

 Mesmo com a ampliação do setor elétrico ligado ao crescimento industrial, a 

integração dos interesses locais na implantação de hidrelétricas permaneceu, na maioria dos 

casos, apenas no discurso. O que ocorreu, na verdade, foi a integração técnica e econômica 

das empresas de estudos e projetos do setor de construção civil e das empresas fabricantes de 

equipamentos pesados (MIELNIK & NEVES, 1988). 

 

 Em lugar da integração dos interesses locais, o que restou às áreas receptoras foram 

as transformações impostas pelos grandes projetos, transformações essas mascaradas no 

momento da ampliação do setor elétrico nacional pelo mito do desenvolvimento mediante a 

produção de “energia limpa”, da geração de grande número de empregos e, 

conseqüentemente, do crescimento econômico das áreas de influência das hidrelétricas. Esse 

mito foi ainda reforçado quando o setor elétrico colocou, como alternativa, a substituição das 

hidrelétricas por usinas nucleares, consideradas de alto risco. 

 

 A ideologia do discurso de desenvolvimento empregada na implantação de grandes 

obras, como as hidrelétricas, fica evidente quando se faz referência ao impacto social e 

cultural contido nas mudanças impostas pelos grandes projetos.  Martins (1993) deixa claro 

esse caráter ideológico quando aponta que não se trata de introduzir nada na vida de ninguém. 

Trata-se de projetos econômicos de envergadura, como hidrelétricas, rodovias, planos de 

colonização, de grande impacto social e ambiental, mas que não têm por destinatárias as 

populações locais. Seu pressuposto é o da remoção dessas populações. 
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 Para Peixer (1993, p. 93), “as mudanças no cotidiano, percebidas com a chegada do 

„outro‟, geram momentos de instabilidade para os moradores, de redefinição de „seu‟ espaço 

social, dos usos e apropriação destes”. 

 

 Os problemas advindos da implantação dessas obras, tanto os sociais quanto os 

ambientais, são mais amplos do que se imagina. Um dos grandes impactos sociais 

provenientes da implantação de grandes projetos é a mudança na demografia das áreas de 

locação. A partir dessa alteração, surgem as demais, como por exemplo, as alterações na 

estrutura urbana, muitas vezes inadequada para receber esse novo contigente populacional e, 

ainda, as desapropriações, que levam a rupturas do processo de reprodução social dos 

ribeirinhos. 

 

 São rupturas consideráveis, que atingem sistemas físicos e bióticos, como os aspectos 

social, econômico e cultural das áreas de locação. Considera-se que tais rupturas surgem 

especialmente por projetos como o das grandes hidrelétricas, que se constituem em enclaves, 

ou seja, são implantadas no território, não nascem de seu processo de desenvolvimento, não 

expressam as forças sociais, políticas, econômicas endógenas. 

 

 Ressaltem-se, ainda, os impactos ambientais causados à área receptora com perdas 

irrecuperáveis em sua fauna e flora, bem como os impactos sócio-espaciais causados pelos 

grandes alagamentos que atingem propriedades rurais localizadas próximas às margens dos 

reservatórios, áreas cujos solos têm normalmente elevada fertilidade natural. 

 

 A partir dessa compreensão e análise teórica evidencia-se que desde a implantação 

da primeira Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso I, na década de 50, já existia a idéia de 

aproveitamento hidrelétrico de Xingó, como parte desse projeto de desenvolvimento nacional, 

segundo os propósitos capitalistas internacionais, motivando o crescimento industrial 

brasileiro. Para isso, uma grande produtora internacional de alumínio procurou fazer acordos 

com a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) objetivando o consumo da energia 

elétrica que viesse a ser gerada por Xingó, mas tais acordos não se concretizaram (Figura 20). 
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Figura 20: Vista Externa da Hidrelétrica de Xingó/ Canindé de São Francisco-SE. 
Fonte: Trabalho de Campo/ Fevereiro de 2011. 

 

 A partir de 1970, Xingó passou a fazer parte efetivamente do inventário de recursos 

do Nordeste, coordenado pela então ELETROBRAS (Companhia de Eletricidade Brasileira). 

Como conseqüência, já haviam três eixos selecionados para a implantação da barragem no 

início da década de 1980: 

a) Xingó III – eixo localizado na Fazenda Xingó, entre os Estados de Sergipe e 

Bahia; 

b) Canindé I – eixo localizado entre as cidades de Canindé do São Francisco (SE) e 

Piranhas (AL); 

 c) Canindé II – eixo localizado distante 3km de Canindé I. 

 

 Considerando o que está posto e maiores facilidades de construção, uma vez que as 

diferenças de custo global eram significativos, a CHESF e a ELETROBRÁS decidiram pelo 

eixo Canindé I e pela manutenção do nome Xingó. Portanto, só após a construção das Usinas 

de Paulo Afonso, de Sobradinho e de Itaparica é que Xingó teve suas obras concretamente 

iniciadas, a 20 de março de 1987, embora tivesse sido prevista, a princípio, para 1983.           

 

 Durante a fase projetiva da Usina um dos itens importantes a definir se referia à 

escolha do sítio. De acordo com o estabelecido no Plano Diretor da Cidade de Canindé de São 
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Francisco, elaborado em 1988, “o sítio escolhido fica a cerca de 55km à jusante de Paulo 

Afonso e a 179km da foz do Rio São Francisco, no trecho final do canyon entre os municípios 

de Piranhas/AL e Canindé do São Francisco/SE” (ANDRADE, 1995, p. 18).  

 

 Com um reservatório totalmente encaixado no canyon e ocupando áreas dos Estados 

de Sergipe, Alagoas e Bahia, Xingó inundaria apenas o povoado Canavieiras, e, um total de 

70 propriedades com inexpressivas atividades agropecuárias. Tida como a terceira maior 

hidrelétrica do Brasil, naquele momento, sua construção se realizaria basicamente em duas 

etapas, sendo que a conclusão da primeira etapa, com produção de 3.000 Mw, estava prevista 

para março de 1996, já o orçamento estava estimado em US$ 2,4 bilhões, que seriam 

financiados parte pelos bancos europeus e parte pelo Governo Federal. 

 

 A principal responsável pela execução da obra foi a Construtora Xingó, formada pelo 

Consórcio de três firmas: CBPO, CONTRAN e Mendes Júnior, tendo sido as mesmas 

escolhidas através de concorrência pública e iniciado a obra com cerca de 8.000 empregados, 

reduzidos, posteriormente, para 4.000 em função da crise financeira que vinha afetando 

naquele momento a construção dessa hidrelétrica, a qual abasteceria de energia importantes 

áreas do Nordeste. 

 

 A Usina de Xingó foi considerada, no período de concessão do projeto, a maior obra 

da engenharia civil no final do século XX, no Brasil. Ela foi concebida para gerar 5.000.000 

(cinco milhões) de quilowatts, sendo que a primeira etapa, inaugurada em junho de 1994, 

iniciou a produção gerando próximo de 2.000.000 (dois milhões) de quilowatts. Este último 

valor representava 25% do potencial hidrelétrico de todo o Nordeste, o que dá uma dimensão 

da grandiosidade da obra. 

 

 A mesma exigiu modernas técnicas de engenharia, sobretudo no que diz respeito ao 

necessário desvio do rio e a construção da barragem. Para desviar o rio, foram construídos 

quatro túneis escavados na rocha. Em um deles, foi construída uma câmara de controle que 

permitiu uma vazão de 800m
3
 durante o enchimento do reservatório. Durante a operação final 

de enchimento deste, o fechamento do túnel constituiu uma operação pioneira no mundo, 

representando um grande desafio.  
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 Em termos de conseqüências socais e econômicas, esperava-se que resultassem do 

crescimento das cidades e povoados localizados na área de influência de Xingó, em virtude do 

grande número de empregos ofertados, bem como da relocação de Canindé de São Francisco 

que foi uma decisão da Prefeitura dessa cidade, do Governo de Sergipe e da CHESF em 

acordo com a comunidade local. 

 

 A Antiga Canindé posicionava-se às margens do rio, logo após o término do 

“canyon” que se estende de Paulo Afonso (BA) até este trecho. Desta maneira, a topografia do 

vale, em toda a sua extensão no território de Canindé é bastante acidentada, fazendo com que 

o rio corra encaixado. Em decorrência deste fato, as águas correm entre pedras, com 

velocidade e, nas margens, não ocorrem várzeas representativas que possibilitam o 

desenvolvimento de uma agricultura dinâmica. 

 

 A economia da Antiga Canindé era tipicamente àquela desenvolvida em todo o 

Sertão banhado pelo Rio São Francisco: a pesca de subsistência e a pecuária extensiva, 

associada às lavouras de milho, feijão e mandioca (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Vista parcial da Antiga Canindé de São Francisco/SE. 
Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco. 
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 Assim, ao se transferir Canindé de São Francisco, pretendeu-se criar um núcleo 

urbano com três funções básicas: sede do município, apoio ao Projeto Hidroagrícola 

Califórnia e apoio ao Projeto Xingó, uma vez que a antiga sede era imprópria ao 

estabelecimento de uma maior infra-estrutura e estava localizada em uma área de interesse da 

obra, com perspectivas de inundação pelo futuro reservatório de Pão de Açúcar.  

 

 Sendo a cidade sergipana mais distante da capital e separada de Aracaju por 213 km, 

a comunicação se estabelecia através da SE-208, que era parcialmente asfaltada, dificultando 

a passagem de transportes coletivos e, também, o abastecimento do comércio local, o qual se 

reduzia a seis pequenos estabelecimentos com venda de bebidas e gêneros alimentícios, não 

existindo nem mesmo feira livre. 

 

 Inicialmente, a CHESF planejou apenas a construção da Vila Satélite de Canindé, 

destinada à prestadores de serviços diversos atraídos por Xingó, ao excedente de mão-de-obra 

e operários contratados pelas empreiteiras. No entanto, junto a essa área já existiam 120 lotes 

destinados à futura relocação da Antiga Canindé, cuja transferência iria ser feita, a longo 

prazo, de forma individual ou parcelada. 

 

 Em outubro de 1983, o prefeito municipal entregou à CHESF um documento da 

população reivindicando a transferência imediata, o que atendia às aspirações da citada 

companhia. Assim, a decisão da transferência ocorreu em junho de 1984 e a inclusão de novos 

201 lotes destinados aos colonos atraídos pelo Projeto Califórnia, em julho de 1984. A partir 

daí, com uma nova organização territorial (Figura 22), Canindé de São Francisco, que teve as 

casas de permuta sorteadas em outubro de 1986, passou a receber grande número de 

migrantes. 
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Figura 22: Aspectos da Nova Canindé de São Francisco/SE 

Fonte: Trabalho de Campo, 2006. 

 

 Para isso, o Loteamento Canindé ficou sendo formado por 2.249 lotes distribuídos 

em 110 quadras. Já a cidade foi dividida basicamente em três áreas: Área da SUDAP – 

destinada aos colonos atraídos pelo Projeto Califórnia; Vila Satélite de Canindé – destinada 

aos migrantes atraídos por Xingó - e o Núcleo – destinado à população da Antiga Canindé. 

 

 A partir de então, verifica-se o interesse político e econômico que o Governo 

Estadual passou a ter por esse território em função de Xingó, demonstrando isso, inclusive, 

através da implantação do Projeto Irrigado nas proximidades da Nova Canindé, possibilitando 

a viabilização de dois projetos ao mesmo tempo: a ocupação da área urbana através do Projeto 

Canindé e a da área rural através do Projeto Califórnia. 

 

 Saliente-se, ainda, que a construção de obras públicas do porte de Xingó sempre foi 

muito constante em países como o Brasil, que tem como fonte principal de energia o 

aproveitamento hidroelétrico dos seus rios. Entretanto, para que esses empreendimentos sejam 

realizados, torna-se necessária a ocorrência de transformações das estruturas físicas e 

socioeconômicas da área escolhida para sua localização, pois como dizia John Friedman 
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(1970, p. 13), “toda inovação requer uma medida de organização e adaptação ou uma 

mudança em certos aspectos do meio onde ela é introduzida. Inovação e meio devem ser 

estruturalmente compatíveis”.  

 

 Como conseqüência, surgem inevitavelmente os impactos de natureza ambiental, 

econômica e sócio-urbana, que atingem a área em um período de tempo relativamente curto e 

refletem, naturalmente, a conjugação de uma série de interesses de ordem política e 

econômica, já que na realidade o desenvolvimento econômico depende dos aspectos 

intelectuais e políticos do processo, a expansão dos conhecimentos e habilidades dos líderes 

políticos para mobilizar recursos. 

 

 No que concerne ao aspecto cultural mais relevante na percepção da população 

ribeirinha do Alto Sertão do São Francisco e mais especificamente do município de Canindé 

de São Francisco destaca-se a forte presença do Rio São Francisco, que no passado fez parte 

da vida cotidiana da Velha Canindé de São Francisco, que o utilizava como fonte de 

sobrevivência, como via de escoamento das pequenas embarcações que percorriam seu leito, 

como área de lazer e ainda como ponto de encontro e desencontros e até como espaço de 

festas. Hoje é necessário resgatar essa referência cultural e melhor explorá-lo do ponto de 

vista das atividades de lazer e de recreação (competições esportivas, por exemplo). A figura 

23 apresenta o curso do Rio São Francisco com suas águas tranqüilas, no trecho do Lago de 

Xingó, obra significativa para o desenvolvimento do setor elétrico da Região Nordeste e para 

a indústria turística do Estado e Território do Alto Sertão Sergipano, assim como para a sua 

população. 
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Figura 23: Curso do Rio São Francisco/ Trecho do Lago de Xingó 

Fonte: Trabalho de Campo/ Fevereiro de 2011 

 

 Quando falamos do presente, a construção do Lago de Xingó e da Usina Hidrelétrica 

de Xingó, assim como, a implantação do Projeto Hidroagrícola Califórnia, representam uma 

ruptura bastante considerável com as antigas funções deste rio, pois determinaram novas 

funções do Rio São Francisco, conseqüentemente, novas espacialidades: 

 

Ao contrário de ter um movimento autônomo, a construção de valores a respeito do 

espaço é componente fundamental do movimento social na medida em que a gestão 

do espaço, suas representações e imagens, bem como as políticas e projetos a ele 

associados, representam um dos condutos mais eficazes do poder. As 

representações, reunidas num conjunto de valores que se pode chamar de “visão de 

mundo”, são responsáveis pelas identidades grupais e, como tais, constituem fator 

central da estabilidade social (SANCHÉZ, 2003: 89). 

 

 Simbolicamente, o Rio São Francisco constitui-se em uma “dádiva de Deus”, 

sobretudo para os antigos moradores das regiões ribeirinhas, contemporâneas de um rio com 

fartura de peixes, com muita água, provocando inclusive, grandes cheias, e, ainda, 

considerado como a única via de comunicação e deslocamento. Para a população mais jovem, 

a geração de energia elétrica e a irrigação constituem as funções mais importantes do rio. 
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 Assim, há uma diferença básica com relação ao nível de entendimento sobre o rio, 

que foi observada também com relação à origem geográfica da população, pois a Nova 

Canindé abriga hoje muitos imigrantes vindos de estados vizinhos, como é o caso dos estados 

de Alagoas, Bahia e Pernambuco, assim como de lugares mais longínquos, a exemplo do 

Ceará e do Pará.  

 

 O Rio São Francisco desempenhou, no passado, a importante função de via de 

transporte para muitos dos antigos moradores da Antiga Canindé e das regiões ribeirinhas das 

vizinhanças, tanto no Estado de Sergipe, como nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia.  

Esta função é entendida como um fato passado. Primeiro, pela significativa transformação 

vivida, em função das represas e barragens construídas, depois, com o advento das estradas 

asfaltadas e da construção de pontes sobre o rio, interligando estados e municípios diversos, 

diminuindo as distâncias e o aparente isolamento. Essa função territorial do rio foi perdendo, 

gradativamente, sua importância. 

 

3.4 – OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO SERGIPANO 

 

 O Projeto Califórnia, como uma das grandes obras do Governo do Estado de Sergipe 

na década de 1980, teve o intuito de favorecer a população do semi-árido sergipano. Foi 

instalado totalmente no Município de Canindé de São Francisco (Figura 24) e planejado para 

ser um modelo de exploração racional dos recursos de solo e água no semi-árido nordestino. 

Suas obras foram iniciadas em julho de 1985 e concluídas em março de 1987, quando entrou 

em operação oficialmente. 
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Figura 24: Localização dos Projetos de Irrigação do Alto Sertão Sergipano 
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 Inicialmente, a proposta apresentada define a existência dentro dos 3.980 hectares do 

referido projeto, de maneira integrada, interdependente e complementar, de duas formas de 

exploração agropecuária recomendadas para a região semi-árida: a agricultura irrigada e a 

agropecuária de sequeiro, resistentes à seca. Nos 1.360 hectares de terras irrigáveis foi 

utilizada a tecnologia da irrigação por aspersão, com grandes investimentos de capital, voltada 

para a produção vegetal, especialmente culturas alimentares, frutos e algodão herbáceo. Essa 

área foi dividida entre pequenos produtores e lotes empresariais, além de introduzir lotes 

técnicos e de pesquisa agropecuária. Nos 2.620 hectares de terras não irrigáveis, foram 

implantados lotes para agricultura de sequeiro. O restante da área foi utilizado por 650 

hectares de reservas florestais e 114 hectares indiretamente produtivos. A figura 25 apresenta 

a cultura do quiabo como uma das mais relevantes do referido projeto. 

 

 

Figura 25: A cultura do quiabo no Projeto Califórnia 
Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 A distribuição dos lotes do Projeto Califórnia aos pequenos colonos foi feita pela 

Fundação de Assuntos Fundiários do Estado de Sergipe (FUNDASE), na época, precedida de 

cadastramento dos candidatos, enquanto os lotes empresariais, foram distribuídos após 

realizadas licitações para o arrendamento. Concebia-se o sistema de irrigação como 

complexo, mas se alegava em seu favor o grande benefício econômico e social que 

desencadearia a partir de então, pois estava objetivando a melhoria da qualidade de vida da 

população inserida num total de 5.100 pessoas.  
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 Nesse sentido, nos novos territórios, a produção e a gestão dos lotes estão 

condicionadas às oportunidades e janelas de mercado e o foco de atenção dos 

empreendimentos passa a ser a competitividade internacional. Por outro lado, as inovações 

tecnológicas que visam responder aos desafios da competitividade estão em discussão porque 

limitam os usos do trabalho, dos recursos naturais e das condições de emprego. 

 

 Conforme dito, nas áreas irrigáveis foi utilizada a tecnologia de irrigação por 

aspersão, com sistema de alimentação feito com água captada diretamente do Rio São 

Francisco, através da estação de bombeamento denominada EB-01, que eleva as vazões de 

irrigação a uma altura de 170 metros, com capacidade de 1.540 litros por segundo.  

 

 A adução é feita por tubulações, sendo 2.092 metros em tubos de aço com 0,90 

metros de diâmetro e 2.736 metros em tubos de ferro fundido com diâmetros de 0,60 a 0,80 

metros. O restante é conduzido por canais trapezoidais, ocupando extensão de 12.528 metros. 

No sistema de adução foram ainda implantados uma chaminé de equilíbrio e um stand pipe, 

evitando a formação de vácuo no interior das tubulações. A figura 27 apresenta a principal 

técnica de irrigação escolhida para o Projeto Califórnia. 

 

 
Figura 27: Sistema de Irrigação do Projeto Califórnia 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 
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 Fazendo parte desse sistema de adução, destaca-se também a elevatória EB-02 cuja 

função é distribuir de forma proporcional as vazões aduzidas para as áreas irrigáveis do 

referido projeto. O sistema de distribuição composto de 03 estações elevatórias, conduz a 

água por tubulações de ferro dúctil numa extensão de 45 quilômetros para as áreas irrigadas e 

17km em tubos de PVC para as áreas de sequeiro. 

 

 As áreas de abrangência do perímetro irrigado fazem parte de duas fazendas, Cuiabá 

e Califórnia, desapropriadas pelo governo do Estado em 1984. Esta última, por abranger 

maior número de lotes, deu nome ao projeto. A superfície é constituída de duas sub-áreas 

separadas pelo riacho da Onça, praticamente independente no que concerne a 

operacionalidade do sistema de irrigação. 

 

 Segundo estudos feitos para reconhecimento dos solos na área, os mesmos são rasos, 

ricos em silte e de baixa estabilidade. Os valores de fósforo e de matéria orgânica são baixos. 

Devido às características apresentadas, a irrigação, a partir do estudo original, tanto poderia 

ser por aspersão como por métodos superficiais. A escolha do processo por aspersão deveu-se 

à pouca profundidade dos solos que não suportariam os cortes requeridos por outro processo. 

 

 A área do Projeto Hidroagrícola Califórnia localiza-se no interior de duas pequenas 

bacias hidrográficas: o Riacho da Onça, temporário, com área de drenagem de 108,6km
2
, e 

outro riacho de nome não identificado, de regime temporário, com 36,6 km
2
 adjacentes e a 

oeste do primeiro, ambos afluentes do Rio São Francisco. 

 

 O Rio São Francisco é a única fonte de água efetivamente disponível, apresentando 

alto volume em relação às necessidades de irrigação. Mesmo assim, os períodos mais secos 

apresentam problemas técnicos, gerenciados tanto pela CHESF, como pela COHIDRO, que 

deveriam exercer controle rigoroso na utilização da água nos lotes, junto aos colonos e/ou 

proprietários. 

 

 Vale ressaltar que o referido projeto também foi desenvolvido com a finalidade de 

diminuir a irregular distribuição fundiária no município que, até a década de 1960, era 

caracterizado pelo predomínio de latifúndios nos quais a totalidade dos estabelecimentos 

apresentava-se com área superior a 100 hectares, apresentando um baixo aproveitamento de 
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suas terras para fins de lavouras. Mesmo com a criação do Projeto Califórnia, a estrutura 

fundiária municipal ainda é muito injusta e altamente concentrada com muita terra nas mãos 

de poucos e pouca terra sendo repartida para muitos, através inclusive de programas de 

assentamento, via projeto de reforma agrária para o Estado de Sergipe, dirigida pelo INCRA. 

 

 Segundo documentos da Secretaria de Estado da Agricultura (fruto da concepção do 

projeto), haveria uma área destinada à difusão de tecnologia que, entretanto, não funcionou 

adequadamente dentro do propósito para o qual foi criada.  

 

 O repasse da nova tecnologia ficou sob a exclusividade da COHIDRO, que enfrentou 

várias dificuldades para este fim, como é o caso da seleção das culturas, do volume de água a 

ser empregado, das imposições técnicas estabelecidas pelo porte do equipamento a ser 

empregado, da utilização de fertilizantes e defensivos, da rotação sistemática de culturas, 

entre outros. 

 

 Na atualidade, a quase totalidade dos produtores do Projeto, no seu perímetro 

irrigado, direciona sua produção para o quiabo, combinado com plantações de tomate, banana, 

milho e feijão. Cerca de 98% desses lotes têm  o quiabo como produto de sustentação em 

relação às demais culturas, até por conta da facilidade de comercialização, mesmo 

considerando os baixos preços por saca. 

 

 Tal situação, no entender de Souza (2003), é reflexo dos erros no planejamento 

desvinculado da realidade cultural da região, que não levou em consideração a vocação 

agrícola daqueles que seriam os produtores no empreendimento, nem a necessidade de 

assistência a ser oferecida pelas instituições que inicialmente estavam encarregadas de 

fornecer suporte técnico e mercadológico aos produtores. 

 

 É certo que esperar elevadas taxas de produtividade e de retorno consignados nos 

estudos de viabilidade não seria realista, mas as alterações sofridas no mix de produção, a 

permanência por resultados e a condição momentaneamente favorável para a produção de 

determinados cultivos, praticamente induz os produtores (descapitalizados para aguardar 

culturas de período de maturação maiores) à monocultura, procurando o caminho 

aparentemente mais rápido e fácil para a obtenção do retorno ao investimento. 
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 Outro problema detectado na área do Projeto Califórnia é a falta de espaço para 

armazenamento dos seus produtos. Só em Nossa Senhora da Glória, distante a 87 km, existe 

capacidade para a estocagem dos produtos, principalmente dos grãos. A comercialização 

também é outro problema para os produtores do projeto, prejudicando intensamente o seu 

desempenho econômico.  

 Diante do exposto, pode-se afirmar que a contabilidade dos gastos realizados, dos 

conflitos gerados e dos inúmeros insucessos a que os perímetros estiveram submetidos, desde 

sua implantação em 1975 (do primeiro perímetro irrigado do Baixo São Francisco), bem 

como os problemas de ordem ambiental que surgiram ao longo do Rio São Francisco nestas 

últimas décadas, apontam para a necessidade de se repensar criticamente esses planos e 

projetos governamentais, os quais segundo Silva e Fonseca (2003) têm sido postos em prática 

na região como molas propulsoras do desenvolvimento e que nada mais são que remendos 

mal feitos para minimizar ações equivocadas, como foi o caso da construção das grandes 

barragens. 

 Posteriormente ao Projeto Califórnia e com o seu aparente sucesso é criado no 

período compreendido entre 2001 e 2004 o Projeto Nova Califórnia, localizado entre os 

municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo (terras contínuas do Projeto 

Califórnia), que utiliza o abastecimento d’água como elemento estratégico e promotor do 

desenvolvimento, atendendo também projetos de sequeiro, projetos de pecuária semi-

intensiva, piscicultura, agroindústria e outras atividades que possam direta e indiretamente 

gerar e incrementar o desenvolvimento territorial da área de atuação. Entre seus objetivos 

mais específicos constavam: implantar infra-estrutura de abastecimento de água bruta para o 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis; melhorar o nível tecnológico da exploração 

econômica, em moldes sustentáveis; melhorar o nível tecnológico da população 

economicamente ativa, com programas de profissionalização da população jovem e 

treinamento dos pequenos produtores e por fim, ampliar a oferta de emprega na área. 

 A fim de atender aos diferentes tipos de demanda que atualmente ocorrem nesta área 

do Território do Alto Sertão Sergipano, foram definidos dois tipos de exploração a serem 

utilizados nas áreas destinadas a empresários, conforme o que segue: lotes e irrigados, com 30 

hectares de área irrigável, visando atender ao grande interesse de proprietários de terras locais, 

bem como de empreendedores de outros territórios, despertado pelo sucesso de áreas irrigadas 

ao longo do Vale do Rio São Francisco, de modo geral e, mais especificamente, pelo Projeto 
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Califórnia, localizado de forma contígua ao Projeto Nova Califórnia; lotes destinados a 

exploração em regime de sequeiro, com áreas de cerca de 100 hectares, visando ao 

aproveitamento total das áreas dominadas pelo sistema hidráulico do Projeto de uma maneira 

racional, bem como atender aos produtores tradicionais de pecuária, que não têm interesse em 

mudar para a atividade de agricultura irrigada, mas desejam incrementar sua produção pela 

introdução de novas tecnologias. A figura 28 oferece um quadro de como a terra é trabalhada 

para receber as culturas selecionadas, após sua irrigação. 

 
Figura 28: Lote do Projeto Nova Califórnia sendo preparado para receber as culturas. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 Segundo estudos desenvolvidos pela SEINFRA – Secretaria de Estado de Infra-

Estrutura (2004), no período compreendido entre 2002 e 2004, foram previstos também dois 

tipos de lotes destinados a pequenos produtores, que são implementados nos assentamentos 

do INCRA, cujas características de exploração estão definidas com o objetivo de permitir uma 

avaliação global da exploração do sistema hidráulico, mas que somente são implantados após 

negociação com o INCRA e com os assentados. 
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 O INCRA, na sua ação no Projeto Nova Califórnia, estabeleceu o seguinte: os lotes 

destinados à exploração irrigada, com 4 (quatro) hectares de área irrigável visando atender aos 

pequenos produtores rurais dos diversos assentamentos localizados no entorno e, mesmo, no 

interior da área do projeto e do grande número de acampados que chegaram de outras áreas do 

Estado e da Região Nordeste; os lotes destinados à exploração em regime de sequeiro, com 

áreas de cerca de 30 (trinta) hectares, visando o aproveitamento total das áreas dominadas 

pelo sistema hidráulico deste projeto de uma maneira racional, com um nível de renda 

equivalente àquele dos irrigados, através da exploração acessível aos pequenos produtores 

tanto em nível financeiro como tecnológico. 

 O sistema proposto pelo INCRA para o setor destinado à irrigação, denominado setor 

1, com uma superfície de 1.859 hectares, foi dividido em lotes empresariais com superfície 

útil média de 30 (trinta) hectares, além de uma área de 1.315,26 hectares pertencentes aos 

assentamentos deste órgão público, tais como Projeto Modelo, Florestan Fernandes, João 

Pedro Teixeira e Cuiabá, para os quais foi prevista uma tomada de água com vazão suficiente 

para atender as demandas da irrigação e dos lotes de sequeiro. No tocante a área destinada 

para o setor 2, uma área corresponde a uma superfície de 1.589,59 hectares de terras aptas à 

irrigação, 1.262 hectares foram parcelados em lotes empresariais com superfície útil média de 

30 hectares e 327,59 hectares pertencentes ao Projeto Mandacaru. 

 Conforme o previsto pelos órgãos responsáveis, nas áreas adjacentes aos lotes 

irrigados com a prática de exploração de sequeiro, os lotes têm uma superfície total de cerca 

de 100 hectares, variando entre 90 e 130 hectares, e, em função da aptidão dos solos locais, 

foram destinados para a bovinocultura ou caprinocultura em regime de exploração semi-

intensiva, com emprego de pequena irrigação de cerca de 3 hectares de cultura de capim 

elefante ou cana. Há, também, o cultivo em sequeiro de espécies resistentes às condições 

edafoclimáticas locais, como a palma forrageira, o capim buffel, as leguminosas (leucena e 

algaroba) e outras espécies que apresentam viabilidade de exploração. 

 De acordo com o zoneamento agroclimático do Estado de Sergipe, feito pela 

COHIDRO e SEAGRI, nos anos 90, a partir das características pedológicas da área do perfil 

esperado dos irrigantes no momento da consecução do Projeto Nova Califórnia, assim como 

das receitas líquidas médias anuais, por unidade de área, determinadas para as diversas 

culturas, foram selecionadas a uva, o abacaxi, o maracujá, a goiaba, o mamão e a banana, 

consideradas frutas mais indicadas para serem exploradas na área do Projeto. 
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 As culturas temporárias foram previstas nos lotes para colonos como forma de 

permitir a transição dos agricultores da modalidade de plantio em sequeiro, no qual possuíam 

experiência para o cultivo sob regime de irrigação. Paralelamente à capacitação técnica em 

irrigação, promovida pela equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), antiga 

EMATER, os agricultores poderiam aplicar os novos conhecimentos em cultivos sobre os 

quais já detinham algum conhecimento, o que se destinava a facilitar o processo de 

assimilação de tecnologia, além do ciclo curto, que possibilitava o ingresso de receitas em 

poucos meses e em duas oportunidades ao ano.  

 Considerando-se o que está posto e em função da baixa rentabilidade das culturas 

temporárias, existiu, naquele momento da efetivação do projeto, a possibilidade que num 

futuro próximo os titulares dos lotes implantassem cultivos perenes e semi-perenes nestas 

áreas. Essa evolução seria viável tecnicamente, uma vez que as culturas perenes, de maneira 

geral, apresentariam demandas hídricas menores que aquelas temporárias planejadas 

inicialmente. 

 Como em experiências similares ao longo do Vale do São Francisco, as culturas com 

mercado interno garantido e, até mesmo com potencial para a exportação, como a banana, o 

mamão, o abacaxi, a goiaba e o melão, apresentavam um alto valor unitário como principal 

atrativo, mas, como desvantagens, necessitavam de investimentos expressivos na implantação, 

tinham um período de retorno por vezes muito longo, eram exigentes em mão-de-obra e 

insumos, possuíam um tratamento pós-colheita delicado e um mercado consumidor exigente 

e, muitas vezes, distante. 

 Na avaliação técnica feita por peritos em agricultura irrigada no Estado de Sergipe, 

ficaram definidos para toda a área do Projeto Nova Califórnia os métodos de irrigação 

denominados microaspersão e gotejamento em função de várias características tanto de ordem 

natural e sócio-econômica da área como de sua adequação às culturas previstas, 

principalmente as fruticultoras. 

 No tocante a terceira intervenção estatal da irrigação aqui analisada, o Projeto Jacaré-

Curituba, o mais recente do Território do Alto Sertão Sergipano está localizado em terras dos 

municípios de Poço Redondo (maior extensão) e Canindé de São Francisco (menor extensão) 

apresentando algumas características que o torna distinto dos demais. O Jacaré-Curituba é 

resultado da luta do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) no Estado de Sergipe e 
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foi criado com o intuito de agregar todos os acampados nas bases territoriais dos municípios 

de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. O MST obteve conhecimento sobre o fato de 

que as terras que hoje fazem parte do projeto seriam desapropriadas pelo governo para um 

projeto de agricultura irrigada nos moldes de Petrolina e Juazeiro e seriam destinadas para 

grupos estrangeiros. Daí as manifestações de protestos que resultaram nas invasões por parte 

das famílias acampadas nas proximidades. Depois de uma marcha em direção à capital do 

Estado, organizada pelo MST, reunindo cerca de vinte e cinco mil pessoas, o governo do 

Estado firmou compromisso de concretização do projeto em benefício dos acampados da área. 

Na figura 29 a imensidão do Projeto Jacaré-Curituba é bastante visível. 

 
Figura 29: Vista panorâmica do Projeto Jacaré-Curituba 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 O Projeto Jacaré-Curituba localiza-se nas áreas limítrofes dos municípios de Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco e, também, próximo a Usina Hidrelétrica de Xingó. Este 

projeto começou a ser construído pelo Ministério da Integração Nacional e pelo Governo do 

Estado de Sergipe e aproveitou boa parte da infra-estrutura até então em funcionamento dos 

Projetos Califórnia e Nova Califórnia, tais como a tomada d’água na barragem de Xingó, a 

adutora, o túnel, a estação de bombeamento e o reservatório de distribuição da água para 

irrigação que atendiam a demanda hídrica dos já citados projetos. 
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 A CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

Parnaíba) recebeu a delegação do Ministério da Integração Nacional, através de Portaria 

Ministerial Número 430, do ano de 2000, para fazer funcionar a primeira etapa da área do 

projeto para fins de agricultura irrigada. As terras do projeto são do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) que selecionou as famílias que deveriam ser assentadas.  O 

INCRA promoveu o assentamento das famílias que ocuparam a área originalmente prevista 

para a exploração de agricultura irrigada com lotes empresariais. No ano de 2004, o Governo 

do Estado de Sergipe por meio da CEHOP (Companhia Estadual de Habitação e Obras 

Públicas), promoveu a reformulação e adequação do referido projeto de acordo com as 

possibilidades orçamentárias do Estado. 

 Na atualidade, o projeto está dividido em sete setores, com uma área útil de pouco 

mais de 1.724 hectares para irrigação e 1.615 hectares para a pecuária, atendendo a 646 e 54 

famílias, respectivamente. A distribuição da água nos lotes é feita por rede pressurizada e a 

distribuição de energia é feita pela ENERGISA, com rede de distribuição praticamente 

concluída. 

 As características do Jacaré-Curituba são bastante peculiares em relação aos demais 

projetos de irrigação aqui estudados, pois nele as mulheres assumem responsabilidades 

significativas tratando da definição e da organização interna dos assentamentos. Além de 

cuidar das casas e dos filhos, as mulheres se reúnem em pequenas associações para criar 

novas fontes de recursos, como o artesanato, a produção de mel e de sabonetes de leite de 

cabra e a costura. O turismo rural é também uma possibilidade de emprego e renda dos 

assentados em parceria com as prefeituras municipais de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo. 

 É interessante evidenciar que a infra-estrutura já solidificada faz dos assentamentos 

que compõem o Jacaré-Curituba verdadeiros povoados, com ruas pavimentadas, praças, 

igrejas, campos de futebol, escolas, creches, centros comunitários e espaços de inclusão 

digital. As casas são simples, porém, amplas e ventiladas (Figura 30). Mas essa realidade não 

beneficia a maioria da população assentada no projeto, ainda existem muitos barracos de lona 

preta abrigando muitas famílias que sonham um dia estar morando numa casa descente e em 

condições digna de vida. 
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Figura 30: Uma Agrovila na área do Projeto Jacaré-Curituba/ Canindé de São Francisco 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 

Segundo dados das prefeituras de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, os 

assentamentos que formam o Jacaré-Curituba são compostos por cerca de cinco mil 

moradores, estabelecidos em 36 agrovilas com cerca de 20 famílias cada uma. Diferentemente 

dos demais projetos aqui estudados, as famílias que conseguiram entrar na linha de 

financiamento da casa própria, moram onde trabalham, bem próximas às áreas de plantio. 

 Esse Projeto, que é considerado como de assentamento, até o presente, tem se 

caracterizado pela ação desarticulada, limitada, formal e restrita à medidas paliativas com 

pouca repercussão na alteração dos problemas sócio-econômicos vivenciados pelas famílias 

assentadas. Reforçando o caráter excludente dos grandes projetos de desenvolvimento, o 

Jacaré-Curituba, apesar de formalmente transformado em Projeto de Agricultura Irrigada para 

o sem-terra, não conseguiu ainda sair do planejamento e do discurso governamental 

(MARTINS, 2003). 

 A falta de priorização, por meio de análises técnicas, fica bastante evidenciada 

quando faz-se a comparação dos custos de implantação do hectare irrigado em dois projetos 

no Estado de Sergipe, planejados para serem executados concomitantemente. Segundo 

informações da SECEX-SE – Secretaria de Comércio Exterior do Estado de Sergipe (2003), 
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enquanto no Projeto Jacaré-Curituba o hectare irrigado era estimado em R$ 17.400,00 

(dezessete mil e quatrocentos reais), no Projeto Jacarecica II era estimado em R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), sem incluir os valores despendidos na desapropriação das terras. As 

obras estão num quadro competitivo dos recursos orçamentários a cada período de 

apresentação de emendas quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual da União – LOA. 

Assim o caráter instável no processo de implantação do Projeto Jacaré-Curituba resulta de 

uma ação bastante burocratizada e dependente da vontade política da bancada sergipana na 

Câmara Federal, sem contar a falta de interesse da classe política por conta do 

redimensionamento das famílias que seriam beneficiadas (SOUZA, 2003). 
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4. OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO CALIFÓRNIA, NOVA 

CALIFÓRNIA E JACARÉ-CURITUBA 

 

 De posse das evidências que estão postas nas políticas estatais criadas para o 

Território do Alto Sertão Sergipano considera-se que o desenvolvimento territorial é aquele 

que agrega a necessidade de conservação ambiental e une as preocupações e interesses da 

população envolvida, que é beneficiada com seus frutos de forma equilibrada, contrastando 

com a forma que praticamente tem dominado as políticas públicas que visam reduzir as 

diferenças locais e territoriais.  

 

 Sendo assim, os custos sociais e ambientais decorrentes dessas propostas históricas 

de desenvolvimento não foram adequadamente considerados e, ainda hoje, percebe-se que 

essas variáveis são freqüentemente negligenciadas pelas autoridades públicas. Os ônus 

decorrentes dessa flagrante e deliberada negligência são imputados à sociedade e à natureza. 

A primeira, que se vê submetida a crescentes níveis de miséria, ao desemprego e a desigual 

distribuição de renda, e a segunda pelos efeitos decorrentes da exploração irresponsável de 

recursos naturais, dos elevados níveis de degradação ambiental subjacentes aos diversos 

processos de produção e pelo imediatismo das ações produtivas (FONSECA, 1991). 

 

               Até hoje o conceito de desenvolvimento sustentável permanece muito ambíguo. Ele 

pode ser referido a domínios bem diferentes da realidade (físico-natural versus sócio-

econômico) e aplicado em níveis de análise totalmente diferentes, tanto globais (como o 

aquecimento do clima do globo) como locais (preservação de uma área protegida). A noção 

pode também contemplar diferentes escalas de tempo, desde a da geração presente (por 

exemplo, pretendendo-se assegurar a viabilidade econômica e os impactos ambientais de um 

sistema de produção agrícola) até a da geração futura (RAYNAUT, 1994). 

                

No tocante ao desenvolvimento territorial, Veiga (2003) deixa claro que para 

entendê-lo torna-se necessário separar a análise em três eixos interrelacionados visando 

contemplar as diferentes formas de expressão do desenvolvimento local.. Os referidos eixos 

se enquadram em todo o processo de organização da vida de suas populações e de suas ações, 

inclusive nas intervenções públicas no Território do Alto Sertão Sergipano e estão em sintonia 

com os objetivos dos territórios da cidadania instituídos pelo MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário). São eles: 



 

 

 

172 

 A recomposição dos territórios compreendendo as diferentes formas de 

articulações intermunicipais e microrregionais, a exemplo das associações, das 

cooperativas e dos consórcios municipais; 

 Os Sistemas Produtivos Locais (SPL) que são definidos como um conjunto de 

unidades produtivas tecnicamente interdependentes, economicamente 

organizadas e territorialmente aglomeradas ou como uma rede de empresas de 

uma mesma atividade ou de uma mesma especialidade que cooperam em 

determinado território, ou até mesmo, como agrupamentos geográficos de 

empresas ligadas pelas mesmas atividades; 

 A qualidade do meio ambiente que diz respeito à possibilidade da 

competitividade ser comprometida pela degradação ambiental. No entanto, o 

patrimônio natural que se encontra quase sempre associado a alguma forma de 

patrimônio histórico-cultural, pode representar o principal trunfo de 

desenvolvimento dos territórios rurais sendo este o caso do Bioma Caatinga, 

no Alto Sertão Sergipano, recobrindo as áreas englobadas pelos Projetos de 

Irrigação ora estudados. Além de paisagens, obras artísticas e sítios 

arqueológicos, esse tipo de patrimônio (natural e histórico-cultural), 

envolvendo bens imateriais, como as tradições locais, saberes artesanais e 

culinários ou a própria paisagem do território são incessantemente explorados 

para fins de garantia de melhoria das condições de vida das populações 

envolvidas. Nos assentamentos de Poço Redondo essa imaterialidade é mais 

fortemente explorada, enquanto em Canindé de São Francisco as paisagens 

(mata da caatinga, o rio São Francisco,etc.) são objetos de ganhos tanto para as 

instituições públicas quanto para as populações envolvidas no contexto da 

atividade turística. As atividades e as ações são consorciadas, envolvendo o 

poder público (federal, estadual e municipal), as populações (principalmente 

através das associações, das cooperativas e dos movimentos sociais 

organizados) e as empresas privadas. 

                

No caso brasileiro e também sergipano, essas experiências de desenvolvimento 

territorial local foram estimuladas basicamente visando contemplar e disseminar as 

oportunidades de emprego e renda no âmbito da municipalidade, criar condições de 

investimentos àqueles interessados na região (oferta de incentivos fiscais) e propiciar a 

descentralização constitucional dos serviços públicos instituídos para os Territórios de 
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Desenvolvimento. No Território do Alto Sertão Sergipano, tido como centro das mais 

diversas intervenções do Estado, essas ações e intenções estão até os dias de hoje sendo 

experimentadas. Essas experiências abrangem os Arranjos Produtivos Locais, os projetos de 

irrigação, os Consórcios de Municípios, os Comitês de Bacias e os Eixos de Integração, 

instituídos no final dos anos 1990 e oficializados a partir de 2002, com a reorganização dos 

ministérios e anúncio público dos propósitos do Governo Lula, como alternativas de 

governança territorial que objetivam transformar a antiga noção do desenvolvimento regional 

em todo o país. 

 

No contexto do desenvolvimento territorial local, como era esperado, os problemas a 

serem resolvidos tornam-se mais concretos, a demanda social faz-se mais precisa e exigente e 

os embates econômicos e políticos mais acirrados. Nos países industrializados e nos espaços 

mais bem sucedido dos países em desenvolvimento, os debates sobre a sustentabilidade 

territorial são fortemente influenciados por representações de uma natureza intocada, 

dispensadora de benefícios, testemunha da ordem original do mundo, hoje ameaçada pelas 

danosas atuações dos homens. No tocante à realidade estudada do Alto Sertão Sergipano essa 

realidade jamais poderia se enquadrar nesse contexto, pois as necessidades mais prementes 

são retiradas da natureza, como é o caso da flora e da fauna regional ligadas diretamente a 

Mata da Caatinga, típica das áreas onde estão localizados os Projetos Califórnia, Nova 

Califórnia e Jacaré-Curituba. 

 
 Considerando o exposto, neste capítulo objetiva-se refletir sobre a viabilidade do 

processo de sustentabilidade instituído pela ação estatal, responsável mais direta pelas 

condições estabelecidas no uso da terra e suas conseqüências, pela degradação ambiental 

derivada da própria irrigação, mas também pelo perfil do agricultor que se encontra assentado 

nos projetos de irrigação, pelo revestimento da propriedade da terra e pelas relações de 

trabalho, pelas técnicas de irrigação, pela nova configuração territorial assim como pelo 

modelo de gestão territorial presentes nos projetos de irrigação do Território do Alto Sertão 

Sergipano.Grosso modo, a análise crítica dos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-

Curituba estão aqui agrupados em três vertentes: 

1. Propriedade, o uso da terra e a degradação ambiental provocada pela 

agricultura; 

2. As relações de trabalho e de produção; 
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3. A governança territorial como novo modelo de gestão na permanente luta pela 

terra e pela sobrevivência. 

 

4.1– ESPAÇO GEOGRÁFICO: PROPRIEDADE E USO DA TERRA, TÉCNICAS 

AGRÍCOLAS E RELAÇÃO DE TRABALHO 

 

 Como foi analisado no processo histórico de ocupação territorial da área estudada é 

perceptível que o Território do Alto Sertão Sergipano enquadra-se na realidade do Sertão 

Nordestino, tendo suas terras apropriadas por meio das doações do Sistema de Sesmarias, 

sendo priorizadas para a atividade pecuarista. No caso de Sergipe, a atividade comandada por 

Garcia D’Ávila e seus descendentes, foi estabelecida a partir da Casa da Torre, a casa-forte da 

baía de Tatuapera, transformando as terras que se estendem do Rio Real à foz do Rio São 

Francisco num verdadeiro curral (ANDRADE, 2005). 

 

 Conforme Andrade (2005), o início da atividade agrícola deve ter sido 

contemporânea ao desbravamento do interior nordestino e à sombra dos currais. A agricultura 

era desenvolvida em pequenas parcelas da terra, visando acima de tudo à alimentação da 

população envolvida com a criação de gado, nos locais mais úmidos e nas margens do Rio 

São Francisco e seus afluentes, como também nas “serras frescas”, onde eram desenvolvidas 

as culturas de mandioca, milho, feijão e algumas frutas. As áreas agrícolas representavam 

pequenas manchas ou ilhas isoladas na vastidão das caatingas. 

 

 Essa herança histórica estabelece formas muito parecidas de utilização da terra em 

todo o Sertão Nordestino com peculiaridades típicas de cada território. No caso do Alto Sertão 

Sergipano, não pode ser esquecida a estrutura fundiária que apresenta elevada concentração 

da posse da terra, mas com uma enorme presença de pequenos estabelecimentos – menores de 

10 hectares – e as terras concentradas nos maiores estabelecimentos – maiores de 100 

hectares. No Censo Agropecuário do ano de 2004 (IBGE) é verificado que 57% dos 

estabelecimentos contavam com área inferior a 10 hectares, refletindo a ação do Estado no 

desenvolvimento do seu Programa de Reforma Agrária, e os 6% maiores, com área superior a 

100 hectares se apropriando de 60% da área. 

 

 Quando se trata da utilização da terra, Diniz (1986) chama a atenção para o fato de 

que além da utilização agrícola, há também uma utilização não-agrícola, expressa em cidades, 
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loteamentos, áreas de especulação imobiliária, rios e lagos, e que mesmo em áreas rurais, 

acontecem esses tipos de utilização com ligação direta com a agricultura, como é o caso das 

casas rurais, usinas e outros estabelecimentos agroindustriais, como é o caso projetos de 

irrigação aqui estudados.  

  

               A necessidade de complementação de renda está cada vez mais enraizada nas 

atividades urbanas, conhecidas na atualidade como pertencentes ao “novo rural”. A 

configuração territorial, espacial e paisagística dos Projetos Nova Califórnia e Jacaré-Curituba 

são exemplos que podem ser considerados nesse trabalho. No caso do Projeto Nova 

Califórnia, na antiga Fazenda Cuiabá, os elementos componentes da vida urbana (não 

agrícolas) estão cada vez mais presentes, de forma espacializada, como posto de saúde, 

escola, ruas pavimentadas com calçamento, mercadinhos, etc. Essa nova condição tem levado 

o poder legislativo do município de Canindé de São Francisco à criação de um novo povoado 

que já está sendo chamado de Cuiabá (Figuras 31 e 32). 

      

 

Figura 31: Unidade de Saúde na área do Projeto Nova Califórnia (Povoado Cuiabá) 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 
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Figura 32: Escola do Ensino Fundamental no Povoado Cuiabá/ Projeto Nova Califórnia 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 

 

 

                Quanto à utilização agrícola da terra, pode ser dividida segundo DINIZ (1986) em 

três grupos: primeiro as terras de cultivo, que vão ser ocupadas com cultivos perenes (anuais); 

segundo as pastagens, que representam formas diversificadas de utilização da terra, podendo 

ser artificial ou natural e, terceiro as áreas florestadas ou reflorestadas que podem estar 

associadas à preocupação com a conservação do meio ambiente. 

 

 No caso específico das áreas destinadas aos Projetos de Agricultura Irrigada no 

Território do Alto Sertão Sergipano, a divisão apresentada por Diniz (1986) encontra 

correspondência nos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba em termos de uso 

agrícola e não agrícola da terra. Nesse último caso vale ressaltar que os projetos se 

transformaram em verdadeiros povoados, estruturados a partir da construção de agrovilas, 

criadas para abrigar os acampados que seriam assentados nos referidos projetos (Figura 33). 

Deve ser considerada também a divisão dos lotes desses projetos em duas especialidades com 

fins de utilização agrícola da terra: lotes irrigados e lotes de sequeiro. Nos lotes irrigados são 

cultivados predominantemente produtos como: milho, feijão, mandioca, fumo e produtos 

horti-fruti-granjeiros, como é o caso do quiabo, da goiaba, além da criação de aves galináceas, 
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enquanto nos lotes de sequeiro o cultivo da palma ou do capim é uma atividade bem comum, 

propiciando assim, a criação de gado para diversas finalidades, mas principalmente para o 

fornecimento do leite. Ressalta-se aqui que os produtos agrícolas citados são considerados 

temporários, mas com o advento do sistema de irrigação enquadram-se num ciclo produtivo 

permanente, possuindo mais de uma safra anualmente, assumindo o caráter de cultivo 

permanente. 

 

 

Figura 33: Agrovila do Projeto Califórnia- Perímetro Urbano de Canindé de São Francisco. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 Como já foi evidenciado neste trabalho, os Projetos Califórnia e Nova Califórnia, 

localizados em sua maior extensão no município de Canindé de São Francisco, constituem a 

experiência pioneira de introdução do sistema de agricultura irrigada pelo governo do Estado 

de Sergipe, com o objetivo de modificar o quadro de miséria e pobreza do Sertão Sergipano, a 

partir de um conjunto de intervenções e ações integradas com base na irrigação (LOPES; 

MOTA,1997).   

 

 De acordo com estudos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação de 

Sergipe (SAGRI, 1992), a decisão pela implantação dos perímetros Irrigados Califórnia e 

Nova Califórnia foi motivada pelo fato da região ser uma das menos desenvolvidas do Estado 
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de Sergipe e que tinha a menor densidade demográfica do Estado, ou seja, 10,55 habitantes 

por quilômetro quadrado (IBGE, 1980), apresentando indicadores de vida dos mais baixos do 

Semi-Árido Sergipano. No entanto, destacava-se pela grande potencialidade de 

desenvolvimento agrícola, em termos pedológicos a partir do momento em que houvesse 

disponibilidade de água em abundância, principalmente para a irrigação. 

 

 Um dos objetivos principais do Projeto Califórnia no seu contexto original era 

demonstrar a viabilidade técnica e econômica da agricultura irrigada nas zonas semi-áridas do 

Estado, além de promover a capacitação de pessoal técnico para o gerenciamento e 

operacionalização dos equipamentos e da tecnologia de irrigação. Por outro lado, pretendia-se 

gerar empregos permanentes em uma área tradicionalmente deprimida e afetada pelas secas, 

diversificar a estrutura produtiva do Semi-Árido e melhorar o abastecimento do mercado 

sergipano de alimentos, que em sua maioria são importados de outros Estados do Nordeste do 

Brasil (SAGRI, 1992). 

 

 Segundo Gomes et al (2009), o Projeto Irrigado Califórnia está subdividido 

atualmente em 323 lotes, apresentando uma área total de 3.980 hectares e possui as duas 

formas de exploração agrícola recomendadas para a área semi-árida nordestina: a agricultura 

irrigada e a de sequeiro. Nas terras destinadas a irrigação é utilizada a técnica de aspersão em 

1.360 hectares, com elevado investimento estatal, voltado para a produção de culturas 

alimentares e algodão herbáceo. É uma área destinada predominantemente a pequenos 

produtores, mas também está ocupada por empresários e técnicos agrícolas. Nos 2.620 

hectares das terras não irrigáveis estão os lotes de sequeiro que são utilizados para reservas 

florestais e 114 hectares são indiretamente produtivos e também aproveitados com obras de 

infra-estrutura do perímetro (Tabela 10). 
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Tabela 10: Formas de ocupação atual do Projeto Califórnia  

DISCRIMINAÇÃO Quantidade Área Ocupada       

       (ha) 

Total (ha) 

1.PARCELAMENTO: 

1.1 – Agricultores Irrigantes 

1.2 – Agricultores Sequeiros 

1.3 – Empresários 

1.4 – Técnicos Agrícolas 

1.5 - EMDAGRO/EMBRAPA e COHIDRO 

2. RESERVAS FLORESTAIS 

3. IFRA-ESTRUTURA (ESTRADAS) 

 

243 

   51 

   17 

    10 

    02 

   - - 

    - - 

 

 4,29 

30,00 

13,70 

   4,42 

 20,50 

676,00 

114,00 

 

1.042,00 

 1.830,00 

    233,00 

      44,00 

       41,00 

     676,00 

     114,00 

TOTAL GERAL   323 862,91    3.980,00 

Fonte: EMDAGRO – Governo do Estado de Sergipe, 2006. 

 

 

                             Quando se trata do uso da terra ressalta-se neste capítulo que a exploração 

agrícola nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia inicialmente estava pautada em culturas de 

subsistência, como o milho e o feijão, assim como os hortifrutigranjeiros, mas no momento 

seguinte observou-se uma espécie de pulverização de culturas com destaque para as áreas 

ocupadas com milho, feijão, abóbora, tomate, mandioca e quiabo. Mas nada se compara a 

proliferação da cultura do quiabo que na década de 1990 respondia por mais de 24,54% da 

área cultivada dos projetos. Hoje, o quiabo, o milho, o feijão e o tomate representam cerca de 

70% da área cultivada e respondem juntos por cerca de 80% de toda a produção dos referidos 

projetos. 

 

A figura 34 mostra os dados relativos à cultura do quiabo nos Projetos Califórnia e 

Nova Califórnia. Esse cultivo foi o que mais ganhou espaço na exploração e ocupação das 

terras ao longo dos anos nos referidos projetos. De acordo com informações colhidas junto a 

COHIDRO (2007), o crescimento se deu a partir de 1990, em detrimento de outras culturas. 

Em 1993 o cultivo do quiabo representava 48,01% da produção e 24,54% da área cultivada 

dos projetos em pauta, aumentando em 2000, para 69,83% e 55,66% respectivamente.       
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Figura 34: Desempenho da cultura do quiabo nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia 

Fonte: COHIDRO, 2007. 

 

 

 Nos trabalhos de campo realizados entre os anos de 2006 e 2011, observou-se que a 

quase totalidade dos produtores dos Projetos Califórnia e Nova Califórnia ainda prioriza o 

cultivo do quiabo, eventualmente consorciado com outras culturas como o tomate, a banana, a 

goiaba, o mamão, o feijão, o milho, a acerola, etc. O direcionamento da produção para a 

cultura do quiabo deixa clara a fragilidade embutida no sistema produtivo dos projetos em 

análise. Reis (1991) expressa claramente uma grave preocupação revelando que falta uma 

visão e tino empresarial de tradição agrícola e de vivência com a agricultura de mercado por 

parte dos envolvidos diretos nesse processo, ou seja, os colonos (loteantes ou irrigantes). 

Percebe-se a influência entre vizinhos de lotes na escolha das culturas dependendo do sucesso 

adquirido. Esse é o caso explícito da cultura do quiabo. 

 

A figura 35 mostra o comportamento da cultura do feijão em termos de área plantada 

e produção no período compreendido entre 1987 e 2004. O feijão foi uma das culturas 

indicadas para serem exploradas como alternativa no modelo de exploração para os 

cambissolos e argissolos encontrados na área dos Projetos Califórnia e Nova Califórnia. 

Ainda na figura 35 observa-se a oscilação quanto ao tamanho da área plantada ao longo dos 

anos, atingindo um máximo em 1998, com 416,6 hectares, cuja produção foi de 624,400 Kg. 



 

 

 

181 

A média de produtividade foi de 750,5 Hg/ha, sendo a maior média refistrada em 1998, com 

1.498,4 Kg/ha enquanto a média nacional é de 705 Kg/ha (IBGE, 2002). 

 

 

 

Figura 35: Desempenho da cultura do feijão nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia. 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

 

A figura 36 mostra o desempenho da cultura do milho nos Projetos Califórnia e Nova 

Califórnia. De acordo com levantamento realizado no trabalho de campo, segundo 

depoimento dos colonos ou loteantes dos referidos projetos o milho, embora não tenha sido 

recomendado pelo projeto original, começou a ser produzido em 1987 (Projeto Califórnia). 

Hoje se revela como uma das principais culturas exploradas pelos produtores dos dois 

projetos sendo cultivada durante o ano todo, sobretudo no mês de junho, quando aumenta a 

demanda devido às festas juninas comemoradas em todo o Estado de Sergipe. Os dados 

evidenciam que a área cultivada com a cultura do milho ao longo dos anos teve uma variação 

pequena, exceto em 1997, quando a área plantada foi de 213,64 hectares e a produção de 

350.950 Kg, representando 12,65% e 2,89% da área total plantada e da produção dos citados 

projetos. Esse desempenho estável da cultura do milho nestes projetos deve-se inclusive ao 

fato de que o milho é utilizado no processo de rotação de cultura, sobretudo substituindo a 

cultura do quiabo como alternativa de medida conservacionista adotada pelos colonos. 
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Figura 36: Desempenho da cultura do milho nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia. 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

 

A figura 37 indica o desempenho da produção da cultura do tomate em relação à área 

plantada num período de 14 anos. O tomate foi uma das culturas recomendadas pela empresa 

que elaborou os projetos, baseando-se nos levantamentos pedológicos realizados nos Projetos 

Califórnia e Nova Califórnia, sendo indicada para o modelo de exploração em áreas de 

luvissolos. Em 1998, a área ocupada com a exploração do tomate no perímetro era de 8,4 

hectares, o que correspondia a 2,2% da área total, e a produção alcançou 37.100 Kg, 

correspondendo a 4,4% do total da produção dos referidos projetos. O fato relevante é a 

elevação e queda vertiginosa da área cultivada como tomate nos projetos ao longo dos anos, 

até atingir no ano de 2002 uma área de 3,9 hectares (0,28% do total da área cultivada), para 

uma produção de 41.200 Kg (0,47% da produção total dos projetos em pauta). O melhor 

desempenho ocorreu no ano de 1993 com produtividade de 17.649 Kg/ha. A produtividade 

média no Estado de Sergipe no ano de 2001 foi de 17.329 Kg/ha, enquanto a média nacional é 

de 28.760 Kg/ha (IBGE, 2002). O que se observa segundo os entrevistados é uma nítida perda 

de espaço da cultura do tomate na área dos Projetos Califórnia e Nova Califórnia para outras 

culturas menos exigentes em tratos, fertilizantes, mão-de-obra e agrotóxicos. 
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A concorrência com outros projetos do formato do Califórnia e do Nova Califórnia, 

porém com uma tradição mais acentuada no Estado de Sergipe na produção de tomate, a 

distância do principal mercado consumidor, a área metropolitana de Aracaju, e a falta de 

infra-estrutura de entreposto próximo, são fatores que devem ser levados em consideração 

para o desestímulo na produção dessa cultura.        

 

 

 

Figura 37: Desempenho da cultura do tomate nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia. 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

 

Quanto à especificidade do Projeto Nova Califórnia, vale salientar que o mesmo 

representou uma ampliação do Projeto Califórnia, assim como, um aperfeiçoamento das ações 

desencadeadas pelo poder público estatal no Território do Alto Sertão Sergipano, inclusive 

redimensionando os objetivos estabelecidos anteriormente. Neste caso, a tomada de decisão 

deu-se no primeiro semestre do ano de 2003, a partir da disposição do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) em financiar o Programa de Desenvolvimento Sustentável para a 

Região do Xingó, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe. O fato evidenciado pode 

ser verificado a partir das pesquisas realizadas no tocante ao uso da terra e a produção do 

referido projeto, englobando-o no contexto geral do perímetro irrigado do Projeto Califórnia. 

Do ponto de vista espacial o primeiro é uma continuidade do segundo.  
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                Segundo dados obtidos junto a Secretaria de Estado da Agricultura (2010) do 

Governo de Sergipe, no tocante ao uso das terras especificamente, o Projeto Nova Califórnia 

apresentou uma dinâmica territorial que merece ser evidenciada (Tabela 11). Conforme os 

dados observa-se a priorização da pecuária, principalmente para o fornecimento do leite, em 

relação aos cultivos destinados para esta área. Nota-se, então, a preocupação dos gestores e do 

poder público estatal em valorizar a vocação econômica do Território do Alto Sertão 

Sergipano: a produção do leite e de seus derivados. 

 

Tabela 11: Uso das Terras no Projeto Nova Califórnia – Canindé de São 

Franscisco/Poço Redondo – Território do Alto Sertão Sergipano. 

  

* Assentamentos Cuiabá, Modelo, Florestan Fernandes e J.P. Teixeira/ ** Assentamento Mandacaru 

Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura/ Governo de Sergipe, 2010. 

 

 

 No tocante à distribuição e uso das terras é também possível de ser visualizada a 

priorização do empresariado (1.859) em relação ao pequeno agricultor (1.315), revelada 

numericamente e a tabela 12 dá uma demonstração dessa realidade, em conformidade com o 

que foi determinado pelo Estado para o Projeto Nova Califórnia. 

 

Tabela 12: Distribuição e Uso das Terras no Projeto Nova Califórnia – Canindé de São 

Francisco/Poço Redondo – Território do Alto Sertão Sergipano. 

Uso das Terras Setor 1 Setor 2 

a.Irrigação 

-Pequenos Agricultores 

-Empresários 

Sub-total (a) 

b.Pecuária Intensiva 

-Pequenos Agricultores 

-Empresários 

Sub-total (b) 

 

1.315 

1.859 

3.174 

 

4.654 

6.108 

                       10.762 

 

328 

1.262 

1.590 

 

1.040 

2.888 

3.929 

c.Reservas Ambientais e outros 3.484 1.380 

TOTAL (a+b+c) 17.420 6.898 

Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura/ Governo de Sergipe, 2010. 

 

 

 

Uso das Terras 

(ha) 

Projetos Agrários 

(Setor 1)* 

Novas Áreas 

(Setor 1) 

Projetos Agrários 

(Setor 2)** 

Novas Áreas 

(Setor 2) 

Cultivos Irrigáveis 1.315 1.859 328 1.262 

Pecuária Intensiva 4.634 6.108 1.040 2.888 

Reserva ambiental 

e outros 
1.492 1.992 342 1.038 

TOTAL 7.461 9.959 1.710 5.188 
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 Nos trabalhos de campo notou-se uma mudança comportamental dos atores 

envolvidos diretamente no sistema produtivo dos Projetos Califórnia e Nova Califórnia. A 

fisionomia do próprio projeto passa por grandes transformações quando se faz a comparação 

com imagens produzidas pelos pesquisadores nos anos de 2006 e 2007. A satisfação do 

colono parece modificada em termos de retorno financeiros, do apoio técnico e da produção. 

A constatação foi feita nas entrevistas realizadas e nesse sentido o depoimento de Sr. José 

Cícero Domingos, conhecido popularmente como Sr. Adeildo (Figura 38), dono de um lote 

neste projeto, foi revelador: 

 

“Hoje podemos dizer que a nossa satisfação é muito grande, principalmente porque 

estamos livres do pagamento da água, que era a nossa principal preocupação... A 

gente nunca sabia se o que a gente estava plantando e produzindo ia render o 

suficiente para pagar a conta d’água... no meu caso, de lote irrigado. Hoje já tô 

colhendo os frutos do meu trabalho... O ruim é que cada governo muda o tratamento 

dado a nós... Mas, o governo atual tem cuidado bem da gente” (Entrevista realizada 

em 22 de dezembro de 2010). 

  

 

 

 

 
Figura 38: Sr. José Cícero Domingos (Sr.Adeildo) – Projeto Califórnia. 

Fonte: Trabalho de Campo, dezembro de 2010. 
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Mesmo com esse otimismo do Sr. José Cícero Domingos, os problemas enfrentados 

pelos agricultores presentes no Projeto Califórnia também são repetidos no Projeto Nova 

Califórnia, pois a assistência técnica destinada pelo Estado ainda é muito deficiente, tanto 

numericamente como também na intensidade de visitas e reuniões para orientação dos 

referidos agricultores. Faltam condições como o estabelecimento de políticas públicas efetivas 

no sentido de garantir não somente a produção, mas também, o armazenamento, o escoamento 

e a comercialização do que é produzido. Falta no Projeto Nova Califórnia como também no 

Califórnia uma organização associativa capaz de torná-los autônomos em relação ao poder 

público. Constatou-se uma dependência total em relação ao poder público estadual. Mas, 

mesmo com os problemas relacionados, as mudanças paisagísticas e também espaciais são 

perceptíveis, assim como a esperança dos envolvidos diretamente nos projetos. O modo de 

produzir mudou e as relações sociais, culturais, econômicas, ambientais, entre outras, também 

mudaram (Figuras 39 e 40). 
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Figura 39: Aspectos do Assentamento Cuiabá/ Projeto Nova Califórnia 

Fonte: Site de Um Jornal Local/ Canindé de São Francisco, 2010. 
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Figura 40: Aspectos Estruturais do Projeto Nova Califórnia – Assentamento Cuiabá/ Canindé de São 

Francisco/ Território do Alto Sertão Sergipano 

Fonte: Site de um Jornal Local/ Canindé de São Francisco, 2010. 

 

 

 

                    
Segundo Souza (2003), no Projeto Califórnia, assim como, no Projeto Nova 

Califórnia, os erros de planejamento e a falta de acompanhamento das necessidades dos 

colonos (loteantes ou irrigantes), levaram o perímetro ao disvirtuamento do sistema 

produtivo, adotando quase que a monocultura (é o caso do quiabo, por exemplo). No projeto 

Jacaré-Curituba, esse disvirtuamento se deu antes mesmo do início da sua implementação, 

quando se optou por redirecionar sua ocupação, alterando os destinatários dos lotes, passando 

de empresários para trabalhadores rurais sem terra, cujo movimento tem grande penetração no 
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município. A socialização do acesso a terra num projeto de tamanha envergadura é algo 

elogiável, porém não pode prescindir de independência das instâncias técnicas quanto à 

decisão de alterações de sua concepção original, sem que isso implique em desperdícios, 

ineficiência, sucateamento e, por fim, falta de efetividade do gasto público, e ainda, o não 

atendimento das necessidades da população a que se pretendia beneficiar. A tabela 13 

apresenta números relacionados ao uso das terras particularmente no Projeto Jacaré-Curituba 

na sua concepção redimensionada, ou seja, terras destinadas aos trabalhadores sem terra, 

considerados como pequenos agricultores. 

 

Tabela 13: Uso das terras no Projeto Jacaré-Curituba – Poço Redondo e Canindé de São 

Francisco – Território do Alto Sertão do Sergipano. 

Uso das Terras (ha) Projeto Jacaré-Curituba 

Cultivos Irrigáveis 2.061 

Pecuária Extensiva 1.719 

Reserva Ambiental e outros 1.174 

TOTAL 4.954 

Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura/ Governo de Sergipe, 2010. 

 

               No contexto do projeto Jacaré-Curituba o uso da terra assemelha-se de forma 

objetiva aos demais projetos aqui estudados, mudando apenas as intenções depositadas na 

operacionalização deste. Como o Jacaré-Curituba foi redimensionado no sentido de 

favorecimento do assentamento dos acampados do Sertão do São Francisco Sergipano, ainda 

passa por um processo complexo de organização orientada pelo INCRA/SE e com o 

gerenciamento da cúpula do MST no Estado de Sergipe. Como o objetivo deste projeto no 

primeiro momento está voltado particularmente para o beneficiamento de seus assentados o 

uso da terra insere-se no contexto da produção do que é necessário para a alimentação dos 

assentados: mandioca, milho, feijão, horti-fruti-granjeiros em pequena quantidade e o gado 

leiteiro tanto bovino como caprino (poucas cabeças). Mesmo distinguindo-se dos demais no 

contexto da gestão e da filosofia do sistema produtivo, o uso da terra possui similaridades nos 

dias de hoje, até por conta da necessidade de sobrevivência das famílias assentadas, que 

acabam se enquadrando nas exigências da economia de mercado. Como exemplo observa-se a 

experiência feita com o cultivo do girassol em grande escala que deverá circunscrever o 

Projeto Jacaré-Curituba dentro de um contexto pioneiro no Sertão Sergipano (Figura 41). 
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Figura 41: Cultivo do girassol no Projeto Jacaré-Curituba. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 

 

 

 Segundo Souza (2003), os ventos políticos não podem influir de tal maneira no 

Projeto Jacaré-Curituba ao ponto de criar instabilidades no sentido de concretização de suas 

ações, considerando a urgência de opções técnicas voltadas para seu funcionamento. O 

resultado da nova concepção do Projeto Jacaré-Curituba prevendo o assentamento de 

agricultores descapitalizados para investir na produção, correndo o risco do insucesso e da 

ociosidade. Representados pela inadequação da forma de irrigação que se pretendia implantar 

no momento desse redimensionamento (aspersão ao invés de microaspersão), com impactos 

negativos na economia do projeto e no meio ambiente local, com aumento do custo da água 

em conseqüência do aumento do consumo; compartilhamento de um só ponto de água, prática 

condenada ao insucesso noutros empreendimentos desse formato. Estes fatos por si só já são 

suficientes para gerar condições negativas para os solos, assim como, para os cursos d’água e 

para o subsolo da localidade onde está instituído este projeto e também para o cumprimento 

das condições estabelecidas para a distribuição assim como para o uso da terra no projeto.

  

 Nunca é demais lembrar que os projetos em evidência nessa tese, foram concebidos 

pelo Governo do Estado de Sergipe para serem modelos de exploração racional dos recursos 

de solo e água no Semi-Árido Sergipano, e possuíam, no momento da criação, os seguintes 
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objetivos: primeiro, melhorar as condições de vida dos habitantes mediante o aproveitamento 

do potencial agrícola proporcionado pelo clima, pelo solo e pela disponibilidade da água para 

a irrigação e, segundo, gerar empregos permanentes na região, tradicionalmente deprimida e 

afetada pelas secas. Na atualidade torna-se público e notório que a condução de práticas 

inadequadas nos referidos projetos, em contraste com o elevado investimento em infra-

estrutura despendido para a implantação dos mesmos, traduzem uma subutilização da área, 

sobretudo pela ausência de alternativas técnicas economicamente viáveis, gerando o problema 

central dos projetos: ausência de adoção efetiva das orientações técnicas para os colonos 

(loteantes ou irrigantes), implicando num grave problema de comunicação e de estruturação 

do modo capitalista de produção. Como exemplo dessas práticas inadequadas está a criação 

do pólo de pesquisa para beneficiamento da goiaba no Projeto Califórnia (Figura 42), que 

sequer chegou a funcionar, pois o mesmo foi criado (o prédio já existia com outras atividades) 

antes de existir a produção de goiaba no referido projeto (GOMES et al, 2009). 

 

 

Figura 42: Pólo de Produção Integrado de Goiaba/Projeto Califórnia. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010.  

 

 

                Na pesquisa realizada por Gomes et al (2009), constatou-se que mais de 91,7% dos 

colonos  não tiveram participação na decisão de realização dos Projetos Califórnia e Nova 

Califórnia e apenas 8,3% dos entrevistados estão nos projetos desde a criação. A pesquisa 
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revela também que a maioria dos lotes já está passando pela terceira negociação de venda. 

Segundo a SAGRI (1992), 219 colonos desistiram dos lotes já no primeiro momento de 

execução dos projetos, nos anos de 1990 e 2002. As justificativas apresentadas estão 

relacionadas às dificuldades normais no ato de explorar a terra, assim como, às exigências do 

poder público e das agências financiadoras e patrocinadoras do sistema produtivo, gerando 

certo receio por parte destes colonos de não terem condições de saudar as dívidas relacionadas 

com o financiamento da produção e do trabalho com a terra e também do pagamento da conta 

de água, abolida no atual governo estadual (Marcelo Déda). Vale ressaltar que as entrevistas 

realizadas nos trabalhos de campo deixaram patente que o grande problema relacionado às 

desistências iniciais deveu-se ao fato de a maioria das pessoas selecionadas para os projetos 

não possuírem qualquer experiência agrícola e também serem contempladas com lotes que 

exigem domínio e treinamento adequados de técnicas agrícolas com irrigação.  

 

 A referida pesquisa também revelou no tocante à preocupação com as práticas de 

conservação do solo nos projetos que 61,9% dos entrevistados adotam a rotação de cultura 

apenas como forma de proteção do solo. Em conseqüência percebe-se um acelerado processo 

de degradação do solo por erosão e compactação, algo comprovado durante a realização do 

trabalho de campo. O uso reiterado da irrigação sem maiores critérios técnicos mostra-se 

exagerado nos referidos projetos, inclusive no Jacaré-Curituba. O controle da irrigação 

(Figura 43) é feito utilizando somente o critério do turno de rega, estabelecendo a quantidade 

de 1 hora para cada linha de aspersores, o que por vezes provoca o encharcamento dos solos 

(GOMES et al, 2009). 

 

               As estratégias utilizadas para o estabelecimento de uma nova dinâmica da 

agricultura irrigada sergipana associada ao desenvolvimento territorial estabeleceram novos 

ritmos de produção agrícola, a ocupação de diferentes espaços e a (re)criação de atores. O 

forte apoio estatal, através de políticas públicas, representou e representa ainda hoje a base 

para a constituição destes espaços de irrigação que, simultaneamente, dinamizaram setores da 

agricultura e acentuaram diferenças e desigualdades sociais (CAVALCANTI, 1997). 
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Figura 44: Irrigação por aspersão desenvolvida nos Projeto Nova Califórnia. 

Fonte: Trabalho de Campo, dezembro de 2010. 

 

               

                

 Tomando como campo empírico os projetos de agricultura irrigada nos municípios 

de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, ou seja, os Projetos Califórnia, Nova 

Califórnia e Jacaré-Curituba, compreende-se que a relação passado/presente serve para 

emoldurar o quadro geral da análise e qualificar a força-de-trabalho e suas relações num 

determinado contexto. No presente, marcadas pelo assalariamento em áreas empresariais de 

agricultura irrigada moderna e, no passado, atrelados a sistemas tradicionais de produção 

como a parceria e a morada em grandes propriedades pecuaristas do Alto Sertão Sergipano. 

Sendo assim a irrigação provocou uma mudança no conceito de tempo tal como até então era 

percebido e vivenciado pelos agricultores dos perímetros irrigados: antes vinculado às 

condições normais da natureza (obedecendo à passagem natural do tempo) o trabalho passa 

agora a obedecer às exigências do capital que subordinando-o subverte também os objetivos 

da produção. O mercado é agora o elemento decisivo do ato de produzir, e não mais a 

produção para o consumo familiar, como antes (LOPES, 1997). 
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             Historicamente, a desregulamentação das relações de trabalho é a situação mais 

freqüente do mercado de trabalho rural brasileiro. Além disso, a diminuição do número de 

vagas e o desemprego estrutural criaram uma pressão permanente por empregos, o que 

estimula os empregadores a imporem as condições que são mais convenientes e também  mais 

lucrativas, caracterizadas pela precariedade da remuneração, desregulamentação das 

condições de trabalho em relação às normas legais vigentes ou acordadas e a conseqüente 

regressão dos direitos sociais, bem como a ausência de proteção e expressão sindical, 

configurando assim uma tendência de individualização extrema da relação salarial, 

dificultando por sua vez a organização dos trabalhadores no contexto nacional como também 

nos contextos regional e local, independentemente do meio (urbano ou rural). 

 

              Evidências empíricas em áreas de agricultura irrigada no Estado de Sergipe 

demonstram que essa desregulamentação também pode ser uma estratégia usada pelo 

trabalhador (Figura 44) em seu benefício chamando a atenção para a dupla face desta 

estratégia: a manutenção de um contingente de trabalhadores polivalentes (denominação 

empregada para trabalhadores capazes de executar diferentes atividades aprendidas no fazer 

cotidiano) submersos em uma área desregulamentada e um outro de trabalhadores 

especializados, cuja ocupação temporária é apropriada e vantajosa, pela manutenção de mais 

de um vínculo, inclusive em locais e momentos diferentes do próprio perímetro irrigado 

(MOTA, 2001). 

 

             Na pesquisa realizada fica evidente que a introdução da agricultura irrigada, 

intensifica o processo de desregulamentação do trabalho e reorganiza o processo de produção 

baseado nos moldes capitalistas. Nessa forma de praticar a atividade agrícola compreende-se 

que não existe mais um produto relacionado a uma época determinada (inverno ou verão) e 

sim uma obrigatoriedade de manter os lotes permanentemente ocupados com diversas culturas 

e produzindo sempre. O verão representa o período em que a irrigação é utilizada com mais 

intensidade (entre oito e nove meses), enquanto o inverno marca a exploração das áreas de 

sequeiro e uma menor utilização da irrigação, inclusive pelo curto período correspondente ao 

inverno (dois ou três meses no máximo). 
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Figura 44: Trabalhador temporário no Projeto Califórnia. 

Fonte: Trabalho de Campo, dezembro de 2010. 

 

             É observado que as mudanças efetivadas na forma de desenvolver a agricultura 

provocaram também  mudanças consideráveis nas relações de trabalho aparecendo como uma 

das mais importantes conseqüências da introdução da agricultura irrigada no Território do 

Alto Sertão Sergipano, seja em termos de extensão da jornada de trabalho seja em termos da 

própria natureza da força-de-trabalho. Mesmo com a predominância do trabalho familiar, a 

contratação de trabalhadores temporários tem aumentado ano após ano, principalmente no 

Projeto Califórnia, já que no Jacaré-Curituba a base produtiva está centrada no nucleamento 

familiar, onde a mulher desempenha um papel social bastante significativo, organizando as 

formas alternativas de geração de emprego e renda, mas também trabalhando na terra. O 

tempo do cultivo e da produção aumentou e aumentou também o tempo relacionado à jornada 

de trabalho. O lote produz durante todo o ano e o trabalhador temporário tem trabalho durante 

cerca de oito meses (antes não passava de seis meses). Esses trabalhadores temporários são 

em sua grande maioria diaristas, mas também são encontrados com freqüência acentuada os 

trabalhadores permanentes. 

 

              Quando se trata especificamente do Projeto Jacaré-Curituba a utilização da mão-de-

obra familiar é identificada como uma estratégia importante para a superação das dificuldades 

de subsistência. Nas entrevistas realizadas foi constatado que a maioria dos assentados (+ de 
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80%) depende da ajuda da família para tornar o lote produtivo. Há o envolvimento efetivo dos 

filhos menores nas atividades cotidianas, por vezes com responsabilidades semelhantes às dos 

adultos. Por ser um assentamento essencialmente constituído por famílias com muitas 

crianças, a pressão sobre o titular e seu cônjuge é grandiosa. A própria falta de alternativas 

para a produção no assentamento leva a um maior empenho de toda a família nas poucas 

possibilidades que existem, fazendo-as agarrarem-se a estas e a inserir na ajuda para a 

manutenção da casa as crianças entre 10 e 14 anos, as quais constituem-se em uma força de 

trabalho importante para a produção familiar. Como existe uma orientação do MST para que 

as crianças freqüentem a escola elas são envolvidas no trabalho no horário contrário ao da 

escola. Aos poucos o aproveitamento das crianças no trabalho agrícola vem diminuindo em 

função das exigências dos programas sociais do Governo Federal, como é o caso do Bolsa 

Família, que exige a freqüência da criança na Escola (MARTINS, 2003). 

 

A realidade encontrada no município de Canindé de São Francisco (Tabela 14) no 

contexto das relações de trabalho e de produção (IBGE, 1996) está refletida nos Projetos 

Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-Curituba, confirmando a tendência apresentada pelo 

IBGE no seu Censo Agropecuário de 1996, acrescida da presença do trabalhador temporário, 

comum aos projetos voltados ao abastecimento de mercados externos as suas realidades. 

Nesse caso, o exemplo está relacionado diretamente ao Projeto Califórnia que apresenta um 

número maior de trabalhadores temporários no momento do trabalho de campo (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Número de estabelecimentos rurais e área ocupada, por condição dos 

produtores no Município de Canindé de São Francisco 

 
Condição do produtor Número de Estabelecimentos Área Total (ha) Área Média(ha) 

Proprietário 768 69.173,48 90,07 

Arrendatário 24 25,71 1,07 

Parceiro 12 8,47 0,71 

Ocupante 559 866,28 1,55 

Total 1.363 70.073,94 93,4 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1996. 

 

 Outro tipo de relação encontrada nos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-

Curituba, mas principalmente no Projeto Califórnia, é a parceria (Tabela 15) que é uma 

relação estabelecida sob duas formas distintas, uma é feita entre o proprietário do lote e um 

trabalhador sem terra, oferecendo a este parte dos insumos. O resultado do que é produzido é 

dividido entre os envolvidos. A outra forma de parceria é feita entre os proprietários de médio 

porte (lotes empresariais, mais produtivos e com cultivos diversificados) e pequenos 
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proprietários (lotes de sequeiro, principalmente), onde os mesmos entram apenas com a terra e 

o parceiro entra com os insumos e a mão-de-obra, efetuando um desconto no total produzido. 

 

Tabela 15: Condição do trabalhador nos Projetos Califórnia, Nova Califórnia e Jacaré-

Curituba 

Condição do Trabalhador Projetos Califórnia e Nova 

Califórnia 

Projeto Jacaré-Curituba 

Proprietário 10 15 

Arrendatário 5 - 

Parceiro 10 7 

Ocupante - 26 

Temporário 25 2 

TOTAL 50 50 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 Silva (2002), ao estudar a recriação da parceria nos projetos de irrigação pública no 

Nordeste do Brasil, afirma que a mesma não pode ser vista como alternativa ao trabalho 

assalariado. Ela não é, portanto, uma questão de escolha individual dos proprietários. Aparece 

quando as condições concretas do desenvolvimento regional (oferta regular de mão-de-obra, 

tecnologia disponível, crédito institucional para a produção e comercialização, etc.) ou as 

condições particulares do processo produtivo (escala, padronização, mecanização) impedem a 

generalização do assalariamento. Em outros termos, a parceria é recriada quando falta algo 

para instituir a relação assalariada de forma plena. Noutras palavras, a parceria pode ser vista 

como uma forma flexível de remuneração do trabalho, adaptável a circunstâncias específicas 

de organização da produção, permitindo combinar simultaneamente atividades típicas de 

empregado e de empregador. 

 

  Inserido na história da luta pela terra no Território do Alto Sertão Sergipano, o 

Projeto Jacaré-Curituba é um perímetro de irrigação projetado inicialmente em moldes 

empresariais e, após a ocupação (em setembro de 1996) pelo MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), foi redirecionado pelo Estado para os trabalhadores rurais sem 

terra desse território. Como resultado dessa luta, o Jacaré-Curituba constitui-se no primeiro 

Assentamento de Reforma Agrária Irrigado implantado pelo INCRA no Estado de Sergipe. 

Até então, os perímetros irrigados para pequenos agricultores tinham sido implantados através 

de processo de colonização do Governo do Estado e pelo Governo Federal, através da 

CODEVASF. O objetivo principal nesse caso é assentar pequenos agricultores sem terra com 



 

 

 

198 

o intuito de reduzir o quadro de pobreza e miséria reinante no Território do Alto Sertão 

Sergipano e principalmente no município de Poço Redondo (MARTINS, 2003). 

 

4.2 – PAISAGEM: IMPACTOS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

 No que concerne aos problemas ambientais, no trabalho de campo observou-se que 

cerca de 89% dos colonos (loteantes ou irrigantes) dos Projetos Califórnia e Nova Califórnia 

fazem uso da mecanização agrícola no preparo do solo, inclusive para o plantio do quiabo, 

produto presente em cerca de 70% dos lotes. Todos os entrevistados declararam utilizar 

fertilizantes e agrotóxicos de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de orientação técnica. 

Algo que merece um destaque especial é o fato dos entrevistados demonstrarem consciência 

das conseqüências desse uso indiscriminado tanto para as pessoas quanto ao meio ambiente, 

podendo contaminar o solo, a água, os próprios produtos cultivados e o próprio homem. 

 

 A análise e avaliação das questões ambientais nos três projetos de irrigação aqui 

analisados configuram-se como alerta sobre os principais efeitos decorrentes da agricultura 

irrigada sobre o meio físico e humano. Com o propósito de ser utilizada primordialmente para 

propiciar melhores condições de produtividade da agricultura, a irrigação traz no seu contexto 

uma série de problemas ambientais potenciais que, se não convenientemente enfrentados, 

podem provocar elevado nível de degradação do ambiente onde inserida. 

 

 Em projetos como o Califórnia e o Nova Califórnia, por exemplo, um aspecto 

substancial que gera impactos e degradação ambiental corresponde a seleção da tecnologia 

utilizada na irrigação. Na maioria das vezes o Estado faz a transposição de um sistema 

utilizado noutras áreas e até mesmo noutros países, apenas pela presunção de que as 

características pedológicas e climáticas credenciam o sistema para ser implantado na nova 

área. Mas a implantação deve ser precedida de aspectos infra-estruturais, como energia 

elétrica, armazenagem, estrutura de escoamento de transportes, indústrias, manutenção dos 

equipamentos técnicos, sistemas de concessão de crédito rural, entre outros. Necessita de uma 

atenção especial a questão da mudança cultural que tal prática acarreta, tal transposição pode 

determinar o colapso do sistema ambiental e da agricultura se muitos desses aspectos 

territoriais não se mostrarem adequados a área (ARAÚJO, 1997). 
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 Não é concebível a prática da irrigação sem um programa sistematizado de 

orientação àqueles que vão usufruir desse benefício, criando condições adequadas de uso da 

água. Quanto mais água disponibilizada mais desperdício pode acontecer. Sendo assim, a 

orientação técnica é de fundamental importância. O que foi observado no trabalho de campo 

de 2010 é que a utilização da água precisa ser melhor esclarecida, mesmo com um avanço na 

compreensão desse processo, se comparado ao trabalho de campo realizado em 2006. 

 

 A coordenação dos referidos projetos estabeleceu esse sistema de orientação técnica 

com apoio, no momento da fundação (1987), da COHIDRO (Figura 45) que não somente 

determinou as técnicas a serem utilizadas, mas também a quantidade de água que deveria ser 

utilizada pelos colonos (irrigantes ou loteantes), provocando revolta em muitos que não 

compreendiam a importância desse ato. Em muitos lotes a água jorrava de forma 

descontrolada provocando o fenômeno da lixiviação, retirando a capacidade de obtenção e 

manutenção dos nutrientes. A EMBRAPA-SE exerceu e ainda exerce um papel importante no 

contexto de sensibilização voltada para os impactos ambientais gerados pelo uso 

indiscriminado da água. Esse fato gera a necessidade de utilização de fertilizantes com o 

intuito de recuperar a capacidade produtiva dos solos lixiviados e/ou compactados, gerando 

impactos significativos ao meio ambiente. Esse fato foi observado e estava presente nos 

depoimentos dos entrevistados que não escondiam o seu uso, justificando ser necessário para 

garantir uma maior produção das culturas desenvolvidas.  
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Figura 45: Sede da COHIDRO – Projeto Califórnia/ Canindé de São Francisco. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 

 

 Como os Projetos Califórnia e Nova Califórnia são mais voltados para o mercado 

externo ao Território do Alto Sertão Sergipano, a produção ampliada favorece uma base 

lucrativa mais elevada em produtos como o quiabo, hortaliças e frutas tropicais (mamão, 

melão, melancia, goiaba, etc.). Os colonos (irrigantes ou loteantes) acreditam que esse ainda é 

o meio mais viável para fazer a terra sertaneja tornar-se produtiva. O uso de pesticidas e 

agrotóxicos também é muito comum e isso ficou bastante evidenciado nos trabalhos de 

campo. A justificativa é o combate às pragas recorrentes na área sertaneja. Essa biotecnologia 

quando utilizada indevidamente pode ser altamente prejudicial à saúde dos usuários, a outros 

habitantes da área rural onde introduzidos, e principalmente aos consumidores dos produtos 

advindos dessa área, além de prejudicar enormemente os ecossistemas poluindo os solos, as 

águas, os animais, as plantas, podendo ainda, ser transportados para outros sistemas através 

das múltiplas interações que podem ocorrer (Figura 46). 
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Figura 46: Aplicação de pesticidas no lote com cultivo de quiabo/ Projeto Nova Califórnia. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 

 Outra situação que pode ser provocada (e os colonos têm conhecimento disso) 

relaciona-se ao fato da utilização indiscriminada dos pesticidas provocarem a exterminação 

indiscriminada de espécies inofensivas, inclusive os predadores naturais de pragas e acelerar o 

desenvolvimento de espécies resistentes aos mesmos. Por isso nos países desenvolvidos 

muitos desses pesticidas foram proibidos de serem fabricados e utilizados em suas 

agriculturas. Alguns países, como é o caso do Japão, não compram produtos originários da 

agricultura brasileira por esse fato. 

 

 Ainda nos Projetos Califórnia e Nova Califórnia outros impactos socioambientais 

positivos e negativos podem ser enumerados, pois ainda continuam ocorrendo efeitos 

significativos na área de influência direta destes projetos, ou seja, os municípios de Canindé 

de São Francisco e Poço Redondo, assim como toda sua circunvizinhança, tais como: 

 

 As desapropriações de terras nas áreas selecionadas geraram mudanças tímidas na 

estrutura fundiária e, conseqüentemente, na cultura da população envolvida 

diretamente nos projetos. Essas mudanças, mesmo tímidas, beneficiaram 
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diretamente os pequenos agricultores, por isso mesmo, considera-se esse impacto 

positivo para os envolvidos diretos no processo; 

 

 Os projetos mudaram a paisagem rural municipal, inclusive com remoção da 

vegetação nativa provocando, em conseqüência, modificações na qualidade do ar, 

no solo e no relevo, contribuindo assim para uma aceleração dos processos 

erosivos. Em geral esse processo corresponde a uma perda irreversível, pois 

incide diretamente no meio físico e biótico; 

 

 Os projetos atraíram populações de áreas adjacentes, contribuindo com o aumento 

do volume de dejetos, de consumo de água e de energia elétrica, forçando o poder 

público municipal a estabelecer novos propósitos relacionados ao saneamento 

básico e expansão da rede de abastecimento d‟água e de fornecimento de energia 

elétrica, representando um impacto positivo para uma melhor condição de vida da 

população; 

 

 A valorização e a especulação imobiliária são realidades presentes no âmbito da 

municipalidade, principalmente de Canindé de São Francisco, com a 

fragmentação das propriedades rurais com a finalidade de criação de sítios, 

chácaras e loteamentos residenciais, prova da urbanidade provocada não somente 

pela presença dos projetos em análise, mas principalmente pela presença de outros 

empreendimentos incentivados pelo poder público; 

 

 A mudança nos padrões das edificações é visível, pois as casas de alvenaria já  

aparecem dominando a área municipal de Canindé de São Francisco e também de 

Poço Redondo, inclusive, em sua área rural, substituindo as casas de “sopapo” 

(feitas de barro). É também um impacto positivo para a população local. 

 

 Continuando a análise dos impactos ambientais, Araújo (1997) chama a atenção para 

o fato de que o volume de água até hoje utilizado vem provocando o fenômeno da lixiviação 

de nutrientes e gerando a ocorrência de processos de erosão e salinização dos solos dos 

Projetos Califórnia e Nova Califórnia. Mais de 30 lotes possuem problemas relacionados com 

esses fenômenos além da contaminação das águas de muitos córregos que cortam esses 
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projetos por conta do uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos nos referidos projetos 

(Figura 47). 

 

 

Figura 47: Condições do solo num lote do Projeto Califórnia (compactação). 

Fonte: EMBRAPA, dezembro de 2010. 

 

 Muitos outros impactos poderiam ainda ser considerados e dariam inclusive, 

condições de proporcionar outras discussões. Mas o importante é saber que houve mudanças 

territoriais e paisagísticas na área de influência destes dois projetos e a base estruturante das 

condições sócio-econômicas não passou por grandes transformações. 

               

 No que concerne especificamente ao Projeto Jacaré-Curituba as condições sócio-

econômicas precárias encontradas em meio aos assentados fizeram com que estes recorressem 

à exploração da Mata da Caatinga para fins de transformação em lenha e carvão, não somente 

para o uso doméstico (combustível), mas também para o comércio. Tornou-se um meio 

significativo de sobrevivência, mesmo com todas as ações desencadeadas pelo Estado no 

sentido de inibir essa ação (Figura 48).  
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Figura 48: Desmatamento da caatinga no Projeto Jacaré-Curituba. 

Fonte: Trabalho de Campo, dezembro de 2010. 

 

 

              Segundo membros do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) engajados na 

luta para efetivação desse projeto, no Assentamento Jacaré-Curituba o problema 

socioambiental vivenciado pelas famílias deixa claro que se encontra instaurada na área uma 

situação de degradação humana, onde o meio natural é utilizado de forma intensa e até 

desgastante, como estratégia de sobrevivência. O tratamento dado denuncia o processo de 

empobrecimento aos quais estão submetidos esses assentados, demonstrando assim a ausência 

de políticas públicas efetivas e o descompromisso do Estado, através de suas agências e 

grupos gestores, na efetivação de políticas públicas eficazes que possam resolver os reais 

problemas enfrentados pelos envolvidos diretos no referido empreendimento. Sobre essas 

condições, Martins (2003, p. 247) ao realizar estudos sobre a questão agrária e a questão 

ambiental no Assentamento Jacaré-Curituba, concluiu: 

 

Na atualidade, as famílias utilizam a mata nativa, principalmente para o fabrico do 

carvão (65,7%) e para o consumo doméstico (94,2%). O umbuzeiro (spondias 

tuderosa), o juazeiro (zizyphus joazeiro), a quixabeira (bunlelia sartorum), a 

catingueira ( caesalpinia pyramidalis), a braúna (shinopsis brasiensis) e a aroeira 

(astronium urundews), entre outras, parecem ser vistas como uma das poucas 

garantias efetivas para o alimento e para as necessidades domésticas. Essa 

dependência vem contribuindo com o desmatamento no assentamento e, por sua vez, 
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vem definindo e redefinindo a relação dos assentados com o meio natural a sua 

volta. 

 

 

 

 No trabalho de campo realizado foi observado que os assentados do Projeto Jacaré-

Curituba desconhecem a dimensão e o significado desse processo de degradação do meio 

ambiente explorando a vegetação até a exaustão, bem como dos possíveis reflexos para suas 

vidas num futuro próximo, pois essa ação implica também na degradação dos animais 

presentes em meio a caatinga, como é o caso do preá, do mocó, do teiú, do camaleão, da 

rolinha, do veado, da codorna, entre outros, utilizados como caça para a alimentação e que já 

não existem mais. Nesse sentido se pode concluir que o gradual, mas não tão lento, processo 

de empobrecimento e degradação do meio físico no referido projeto representa na mesma 

medida o empobrecimento social e a degradação humana dos assentados, assim como dos que 

ainda estão vivendo em barracos improvisados (Figura 49).    

 

 O Projeto Jacaré-Curituba ainda é uma realidade para o futuro, dentro dos propósitos 

firmados pelo poder público que aponta para a resolução de problemas sociais e ambientais 

graves vivenciados pelas famílias assentadas e acampadas. O propósito é a superação dos 

níveis de pobreza e miséria presentes, principalmente, na zona rural do Município de Poço 

Redondo. Portanto, o problema social vivenciado pelas famílias explicita, antes de tudo, uma 

situação preocupante de degradação humana (conforme o evidenciado), onde o meio natural é 

utilizado como estratégia de sobrevivência, refletindo assim, a condição de marginalização as 

quais estão submetidas, denunciando a ausência de políticas públicas efetivas e contínuas com 

o objetivo de resolver os problemas evidenciados.  
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Figura 49: Acampamento dos MST na área do Projeto Jacaré-Curituba. 

 Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010.  
 

               Conforme o que foi observado nos trabalhos de campo os problemas ambientais 

presentes no Projeto Jacaré-Curituba foram embrionados no processo de exclusão social e 

degradação das condições de vida dos trabalhadores rurais assentados no referido projeto e 

também na ação política voltada para a correta viabilidade da reforma agrária. Os 

acampamentos compostos por barracos improvisados são exemplos da referida exclusão 

social. 

    

                

4.3 – A GOVERNANÇA TERRITORIAL E A LUTA PELA TERRA NOS PROJETOS 

IRRIGADOS  

 

 Vargas (1993) quando trata da nova configuração territorial do Sertão Sergipano é 

categórica ao afirmar que, no sentido mais amplo, a própria produção da Região Nordeste 

pode ser entendida através da leitura do processo assistencialista que marcou e vem marcando 

até o presente as relações com o Nordeste e para o Nordeste. O seu contexto ideológico, social 

e político foi sempre marcado pela carência de chuvas e de recursos, pela justificativa de uma 

miséria social embasada na relação simplista decorrente destas carências e, ainda, pela  

tentativa de homogeneização de um espaço que na verdade é múltiplo, heterogêneo e diverso. 

A teconoburocracia estruturada a partir dos anos 60 para a implementação da integração do 
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Espaço Nacional teve papel relevante na produção do novo espaço nordestino e também 

sertanejo. A atuação da SUDENE – Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, é 

indiscutível para toda a Região e, na área estudada, a CODEVASF – Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, criada em 1974 e redimensionada 

recentemente, marca o planejamento das intervenções no âmbito da agricultura irrigada 

elaborado para a referida região. 

 

 Ainda conforme Vargas (1993), no contexto regional a CODEVASF ficou 

encarregada de promover o desenvolvimento integrado nas áreas prioritárias (selecionadas 

desde a década de 1960, pelo órgão de planejamento da Bacia do São Francisco, a SUVALE – 

Superintendência do Vale do São Francisco, que lhe antecedeu), através da utilização dos 

recursos de água e solo, para fins agrícolas e agroindustriais. O DNOCS – Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas, criado em 1909, continuou sua atuação fora da área da 

Bacia do São Francisco e a SUDENE manteve primordialmente, a função de repassadora de 

recursos, contribuindo assim com a configuração territorial atual do Território do Alto Sertão 

Sergipano. 

 

 Segundo Lopes (1997), os modelos de exploração e de organização do território que 

deveriam ser adotados nos perímetros irrigados por estes organismos estatais estavam ligados 

diretamente à maximização dos lucros com a agricultura irrigada, perspectiva estabelecida 

pelas economias de mercado típicas de países capitalistas, e muito pouco com a organização 

sócio-política e cultural dos seus territórios, mesmo com o direcionamento comandado pelas 

leis criadas a partir do Governo Federal. Mesmo com um discurso voltado para o 

beneficiamento do pequeno produtor, o Estado, incentivador da diversificação de culturas, 

historicamente deu mais valor à questão econômica, tanto na referida diversificação como 

também na quantidade produzida, e no processo de organização do território. 

 

 Na realidade em evidência o Estado, através de suas agências, impôs modelos e 

culturas e uma organização social e territorial que não refletiam o desejo dos agricultores 

envolvidos e que não eram adequadas ao conhecimento prático destes atores sociais, gerando 

problemas grandiosos no sentido de garantir não somente a sua sobrevivência, como também, 

a comercialização dos produtos derivados das áreas irrigadas e também as formas associativas 

e de organização territorial. Vale ressaltar que nos projetos de irrigação aqui estudados muitos 

agricultores se rebelaram contra a imposição feita pelo Estado alegando que os técnicos que 
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estavam dando as orientações não tinham entendimento das reais condições da região e 

tampouco das condições econômicas dos envolvidos no sistema produtivo. A intenção 

implícita dos técnicos (representantes diretos do Estado) era incentivar a busca das linhas de 

crédito disponibilizadas pelo Estado. Muitos recorreram ao crédito e ao financiamento das 

atividades desenvolvidas e não suportaram o nível de endividamento, tendo que desistir da 

propriedade. Isso foi constatado diretamente e quase que exclusivamente no Projeto 

Califórnia, assim como no Projeto Nova Califórnia. As condições impostas aos proprietários 

ou ocupantes do Projeto Jacaré-Curituba são diferenciados e não permitem a venda dos lotes. 

Caso isso aconteça, a perda é uma condição irreversível. 

 

 Com o objetivo de sanar os problemas que surgiram a partir da implantação dos 

referidos projetos foram criadas as associações de classe e de organização dos sistemas 

produtivos, mas estas em grande parte sofreram intervenção direta do Estado, direcionando os 

interesses dos proprietários ou ocupantes, assim como dos trabalhadores, para os propósitos 

estatais. No caso específico do Projeto Califórnia, essas iniciativas não obtiveram êxito, 

provocando um curto tempo de vida de suas associações, tais como as de criadores de 

animais, de produtores de leite, produtores de culturas temporárias, etc. Inicialmente, duas 

associações foram importantes para o Projeto Califórnia: a Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Perímetro Irrigado Califórnia (APICAL) e a Associação dos Produtores 

Rurais de Sequeiro. Como foi dito, ambas tiveram vida curta e até hoje, apesar de inúmeras 

tentativas de alguns proprietários, não conseguiram reerguerem-se. 

 

 Segundo o Sr. Antonio José dos Santos, o primeiro presidente da APICAL 

(Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Perímetro Irrigado Califórnia), o pequeno 

número de associados e a falta de crença na organização da produção coletiva foram 

elementos suficientes para a iniciativa não sobreviver. Dos 243 posseiros agraciados 

inicialmente com lotes do projeto, apenas 150 tornaram-se sócios e assim mesmo nunca 

tinham, em sua maioria, disposição para participar das reuniões e das atividades da referida 

associação (Figura 50). Houve sérias dificuldades para implementar ações de gestão territorial 

participativa. 
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Figura 50: Reforma do prédio para fins de funcionamento das reuniões dos colonos e para escola dos 

Projetos de Irrigação/ Canindé de São Francisco. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 

 

 

 No caso do Projeto Jacaré-Curituba a situação é distinta e todo o processo de 

organização sócio-política e econômica passa pela orientação e coordenação do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), acompanhando seus objetivos e regras. É um 

projeto centrado nos objetivos dos territórios de desenvolvimento instituídos pelo Governo 

Federal e que valoriza a participação popular, gerando ações coletivas mais próximas da 

realidade dos envolvidos diretos do referido projeto (Figura51).  

 

             Embora gestado em moldes participativos no Projeto jacaré-Curituba os proprietários 

enfrentaram e enfrentam até hoje grandes dificuldades, principalmente pelo caráter 

descontínuo de ação das políticas públicas. Depois da criação do projeto, que é de 

assentamentos, foram dez anos de ausência quase que total de políticas capazes de resolver os 

problemas de condicionamento produtivo da terra e dos lotes. Mesmo com as dificuldades 

encontradas, com a intervenção do MST, os proprietários em sua maioria se organizaram 

numa cooperativa que tem alavancado os propósitos relacionados com a aquisição de crédito 

para o beneficiamento dos lotes e também da habitabilidade na área do próprio projeto. 
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Figura 51: Local de reunião dos loteantes e/ou irrigantes do Projeto Jacaré-Curituba (CODETER). 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 

 

 

 As obras de implantação do sistema de irrigação foram paralisadas várias vezes no 

Jacaré-Curituba e só recentemente foram retomadas, e hoje a irrigação já é uma realidade em 

vários setores do projeto (Figura 52). É conveniente destacar a organização orientada pelo 

Plano de Desenvolvimento Territorial, objetivada pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) que criou o Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER), ou 

simplesmente o Colegiado Territorial, que estabelece um diálogo entre o Governo, através de 

seus órgãos representantes, e a Sociedade Civil, com seus Movimentos Sociais Organizados. 

 

             O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) é o principal protagonista no 

processo de criação do referido Colegiado, exercendo influência direta sobre a maioria dos 

assentamentos rurais no Estado de Sergipe, e o INCRA (Instituto nacional de Colonização e 

Reforma Agrária) é o órgão governamental responsável direto pelo estabelecimento e 

instituição de muitas das políticas públicas presentes no referido projeto (Figura 53). 
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Figura 52: Placa com divulgação da implantação do Sistema de Irrigação no Jacaré-Curituba. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

  

 

  

Figura 53: Momento de reunião da Cúpula do CODETER, INCRA e MST/ Projeto Jacaré-Curituba. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Julho de 2011. 
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               Nesse contexto, ressalta-se que a Constituição Brasileira de 1988 redefiniu o papel e 

o caráter do Estado, como resposta às lutas da sociedade civil e dos movimentos sociais 

organizados, com ênfase nas políticas de descentralização com o pressuposto de transferência 

de responsabilidades no processo de implementação das políticas públicas do governo federal 

para os governos estaduais e municipais. A referida descentralização objetiva dar um novo 

dimensionamento à gestão territorial do Estado Brasileiro aproximando-o dos seus cidadãos, 

assim como das suas múltiplas formas de organização (social, política, econômica, cultural, 

etc.) nas suas respectivas bases territoriais. No caso específico dos desafios relacionados ao 

processo de descentralização das políticas públicas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável ainda são muito complexos, principalmente quando 

considerada a necessidade de se atender às particularidades e as diferenças culturais dos 

vários grupos e povos que ocupam um determinado território, como é o caso do Alto Sertão 

Sergipano (ROCHA e FILIPPI, 2010). 

 

               Conforme salientou-se, foi durante o Governo de Lula, no ano de 2003, que a 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) deu início a política de promoção de desenvolvimento dos territórios rurais, 

considerando que estes são espaços de integração, articulação e concentração de uma 

diversidade de atores sociais, identidades culturais, interesses políticos e políticas públicas 

que nele se manifestam. Foi também nesse ano que teve início a execução das ações ligadas 

ao Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais (PRONAT) inserido no Plano 

Plurianual (2004-2008). Este programa tem como objetivo geral promover e apoiar iniciativas 

institucionalizadas de forma representativa nos territórios rurais que objetivem o incremento 

sustentável dos níveis de qualidade de vida da população rural, considerando os seguintes 

eixos: organização e fortalecimento dos atores sociais envolvidos direta e indiretamente; 

adoção de princípios e práticas de gestão social democrática e flexível; promoção e 

implementação e integração de políticas públicas. 

                        

               Ressalta-se que o PRONAT (Programa Nacional de Apoio aos Territórios Rurais) 

definiu quatro áreas de enquadramento dos resultados alcançados. São elas: fortalecimento da 

gestão social democrática; fortalecimento das redes sociais de cooperação; dinamização 

econômica nos territórios rurais e por fim a articulação institucional. A SDT (Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial) tem trabalhado em apenas duas áreas: a implementação de ações 

de apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento da Rede 
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Nacional de Órgãos Colegiados – constituída pelos Conselhos Nacional, Estaduais e 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, como também pelas instâncias de gestão 

do desenvolvimento territorial. Considera-se também nesse contexto os princípios e premissas 

mais fundamentais dessa ação, tais como a redução da pobreza, o combate à exclusão social e 

a diminuição das desigualdades sociais e regionais. 

 

              Evidencia-se ainda que a ação geral do PRONAT, da Rede Nacional de Órgãos 

Colegiados e da SDT está sintonizada com a nova forma de governança estabelecida pelo 

Estado Brasileiro a partir do Governo Lula (2003), com a nova dinâmica do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Essa ação geral sustenta-se na abordagem territorial do 

desenvolvimento sustentável centrado no paradigma do desenvolvimento humano que preza 

pelos princípios da eqüidade (igualdade de oportunidades para todos os seres humanos), da 

sustentabilidade (desenvolvimento que preocupa-se com as condições sociais das pessoas e 

dos grupos aos quais pertencem, bem como uma preocupação com o meio ambiente) e do 

empoderamento (elevação da auto-estima e confiança das pessoas para a organização voltada 

para a conquista de direitos). 

                        

   As ações especificadas não resolvem todos os problemas dos colonos (loteantes ou 

irrigantes) dos Projetos de Irrigação do Território do Alto Sertão Sergipano e tampouco de 

seus trabalhadores, pois a participação ainda é muito limitada nas tomadas de decisões e as 

indicações dos representantes e diretores do Colegiado ainda passam pelo crivo do MST. É 

interessante chamar a atenção para o fato de que o CODETER (Colegiado de 

Desenvolvimento Territorial) não possui sequer personalidade jurídica, portanto, não pode ser 

proponente de projetos de financiamento para o território onde se encontra localizado o 

Projeto Jacaré-Curituba. Os projetos de financiamento ainda dependem dos recursos do 

Programa de Infra-estrutura (PROINFRA), disponibilizados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Fica claro que a ação já representa uma nova realidade para o ordenamento territorial 

e para o exercício de sua governança. A gestão social propagada pela SDT (Secretaria do 

Desenvolvimento Rural) e pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) corresponde 

a maneira de gerir assuntos públicos e em particular as políticas e iniciativas voltadas para a 

promoção do desenvolvimento das áreas rurais. É um processo amplo e participativo para a 

gestão de assuntos públicos, principalmente políticas de valor social para a promoção do 

desenvolvimento. 
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               Vale ressaltar que a Resolução 52 do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável (CONDRAF), de 16 de fevereiro de 2005, trata das institucionalidades territoriais 

devendo conformar espaços nos quais a gestão social do desenvolvimento territorial deve ser 

concretizada por meio de espaços de debate e concertação, com transparência e participação, 

ou seja, de forma democrática. Nessa direção e com a preocupação maior de democratizar 

essa ação a Resolução 48 do CONDRAF (Conselho de Desenvolvimento Rural Familiar) 

sugere que os colegiados de desenvolvimento rural sustentável tenham caráter norteador, 

referenciador do processo de desenvolvimento rural sustentável. Ainda como esclarecimento é 

importante destacar que na ação governamental não existe hierarquias estabelecidas entre os 

diversos níveis de colegiado considerando que as relações entre o CONDRAF, os Colegiados 

Estaduais, os Conselhos Municipais e as Comissões de Implantação das Ações Territoriais 

e/ou Conselhos de Desenvolvimento Territorial (CIAT/CODETER) devem ocorrer por meio 

de articulações políticas bem dimensionadas (ROCHA e FILIPPI, 2010). 

 

              Todo esse processo de organização dos trabalhadores e pequenos proprietários rurais 

no Território do Alto Sertão é conseqüência das contribuições dadas pelos movimentos 

messiânicos históricos, pelo cangaço, pelas Ligas Camponesas, mas principalmente pelas 

forças recentes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) levando Martins (2000, p. 

20) a afirmar que: 

                                     Sem sombra de dúvidas, a CPT (Comissão Pastoral da Terra) e o MST (Movimento 

dos Trabalhadores sem Terra), foram as principais organizações responsáveis pela 

inclusão da questão agrária na agenda É fora de dúvida que CPT (Comissão Pastoral 

da Terra) e MST (política do Estado Brasileiro, já não mais como problema residual, 

episódico e menor, como fora desde a aprovação do Estatuto da Terra em 1965. 

Mas, como rotineiro problema social de urgência. 

 
               A década de 1980 foi marcada pelas ações do Estado Desenvolvimentista no 

Território do Alto Sertão Sergipano, criando assim um processo seletivo de atores que 

deveriam contribuir com o desenvolvimento agrícola desse território. A construção da Usina 

Hidrelétrica de Xingó, assim como os Projetos de Irrigação são exemplos da atuação desse 

Estado Desenvolvimentista, antenado com interesses externos ao país.  No âmbito nacional, 

após 1985, com a abertura política, tornou-se possível observar os impactos gerados pela 

política de desenvolvimento agropecuário imposta pelos governos militares, principalmente 

valorizando a mecanização agrícola, a integração agricultura-indústria e produzindo um 

aumento das disparidades regionais, considerando que foram eleitos centros de excelência 



 

 

 

215 

dessa ação e de seus investimentos. Essa ação por si só já instaura uma luta por justiça social e 

por tratamento igualitário para o homem do campo e torna-se mola mestra para a luta dos 

movimentos sociais organizados. E o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) 

inspirado por outros movimentos sociais e políticos abraça a luta pela terra no Estado de 

Sergipe, expandindo-se para o referido território. 

 

               As primeiras ocupações de terra no Território do Alto Sertão Sergipano aconteceram 

em setembro de 1985 na Fazenda Barra da Onça, em Poço Redondo, Ilha do Ouro, em Porto 

da Folha e Fazenda Monte Santo, em Gararu. Nessas propriedades e nessa luta o processo foi 

marcado pela invasão da polícia, pela destruição dos barracos, pela prisão e tortura das 

lideranças e apoiadores. Essas propriedades são hoje assentamentos rurais de reforma agrária, 

juntamente com outras que foram invadidas posteriormente. Mesmo com esses episódios 

marcantes para a ocupação de propriedades no Território do Alto Sertão Sergipano, foi 

somente a partir de 1996 que o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) intensificou 

sua atuação, ocupando, no dia 12 de março desse ano, o alojamento da CHESF/ Usina 

Hidrelétrica de Xingó, às margens do Rio São Francisco. Foi um acampamento simbólico 

com cerca de 1.800 famílias, com o objetivo principal de criar um espaço de formação 

política, ou espaço socialização política, frente à necessidade de intensificar a luta pela terra e 

durou apenas um mês. Com o objetivo de fazer novas ocupações de terra os acampados 

saíram em marcha até a Fazenda Cuiabá, em Canindé de São Francisco, onde passaram oito 

meses nos barracos até sair o decreto de desapropriação (09/05/1996) e a criação do 

assentamento em 30 de dezembro de 1996, para 200 famílias, hoje agregadas ao Projeto Nova 

Califórnia. De dezembro de 1997 a dezembro de 1999 foram desapropriadas oito áreas que 

formaram o complexo, transformando o projeto de irrigação em assentamento Jacaré-

Curituba, assentando neste momento mais de 700 famílias (SILVA, 2007). 
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Figura 54: Padrão de habitação do Projeto Jacaré-Curituba. 

Fonte: Trabalho de Campo/ Dezembro de 2010. 

 

 

 

               Fazendo um balanço da luta pela terra no Alto Sertão Sergipano se encontram 

contabilizados, no período compreendido entre 1986 e 2005, desapropriação de 62 fazendas 

dando origem a 62 assentamentos que congregam 3.117 famílias numa área de 60.000 

hectares. No mês de abril de 2005 o INCRA já tinha cadastrado 66 novos acampamentos no 

referido território beneficiando 4.076 famílias representando 38,35% das 10.627 famílias 

acampadas e 53,65% dos 123 acampamentos existentes em todo o Estado de Sergipe. 

Considerando os resultados dessa luta a maioria dos assentados teve acesso às diversas 

modalidades de crédito disponibilizadas pelas agências de fomento e do ponto de vista das 

conquistas sociais a habitação (Figura 54) e a posse da terra são as maiores conquistas 

(SILVA, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises realizadas nesta pesquisa chega-se ao entendimento de que a 

economia do Alto Sertão Sergipano mudou muito a partir da segunda metade do Século XX. 

Em termos gerais, passou a apresentar outra dinâmica, especialmente no último quartel desse 

século. Houve um crescimento no volume de mercadorias produzidas e também dos serviços 

produzidos nesse território. Verificou-se também um crescimento considerável das estruturas 

estabelecidas tanto no meio urbano como também no rural, porém, a condição de pobreza 

ainda é algo evidente na fisionomia de sua população e na paisagem. 

Nota-se que as secas ainda continuam produzindo impactos negativos sobre os 

ambientes. Apesar do crescimento do volume dos negócios advindos da agropecuária, a 

sociedade continua economicamente frágil. Persistem dificuldades para a criação de 

condições que assegurem o seu desenvolvimento realmente sustentável e durável. A 

incompatibilidade entre as relações sociais de produção arcaicas e o avanço tecnológico 

continuam respondendo pela coexistência da desigualdade e as vantagens econômicas 

extraordinárias auferidas por segmentos sociais privilegiados. Esse embate prevalece por 

conta do inadequado processo de gestão das políticas públicas praticadas para fins de 

renovação da materialidade do território estudado. Inadequado porque estão incompatíveis 

com as exigências da demanda ou porque sua implementação tem estado sujeita às 

descontinuidades pautadas por orientações políticas pouco claras. 

Compreende-se que por ter boa parte dos determinantes dos seus problemas atrelados 

à ocorrência de secas, as soluções para os problemas do Semi-Árido não podem continuar 

sendo referidas apenas às mudanças e melhorias das atividades agrícolas e pastoris. Há que 

pensar no rural, em sentido mais amplo, e nas possibilidades de soluções vinculadas ao meio 

urbano, onde se encontra significativa parcela da sua população. É importante considerar que 

o rural não se resume ao agrário, nem a ruralidade pode ficar restrita às relações sociais 

ligadas às atividades agropecuárias. 

Com a investigação voltada para o aparato técnico criado sobre o Território do Alto 

Sertão sergipano percebe-se uma limitação das ações assistenciais, em detrimento das 

intervenções mais efetivas, principalmente na área de emprego e renda, demonstrando a 

necessária articulação das diversas ações de combate à pobreza, de segurança alimentar e de 

combate à fome, saúde e educação com os diversos programas de desenvolvimento territorial.  
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Considerando as análises feitas neste trabalho e o contexto teórico selecionado para 

embasá-lo chega-se às seguintes conclusões: 

A discussão em torno dos tipos de territórios e das territorialidades, assim como das 

formas de relacionar-se com o meio ambiente e o desenvolvimento de técnicas utilizadas na 

agricultura irrigada, advindas de cada ação desencadeada pelo poder público gera um novo 

modelo de atividade agrícola e de desenvolvimento territorial. 

O conceito de governança surgido a partir desse novo modelo de desenvolvimento 

territorial e de todas as demais ações voltadas para a otimização da produção agrícola, sugere 

que se coloque o acento nas formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública, 

acompanhado de um enfraquecimento do Estado Governamental, em proveito de outras 

autoridades estatais (a justiça, as autoridades independentes), das coletividades territoriais e 

de componentes da sociedade civil. 

Concebendo também as estruturas de governança como alavancas da competitividade 

e do desenvolvimento territorial das regiões e aglomerados produtivos, através de seus 

recursos e ativos territorializados, uma nova forma de instituição de políticas públicas, 

capazes de favorecer uma coletividade numericamente maior, mesmo com as limitações 

encontradas, torna-se mais possível e concretamente exeqüível. 

O território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que 

renovam a sua materialidade geográfica, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos 

processos econômicos e sociais em curso. Tais como as encontradas no Território do Alto 

Sertão Sergipano: as infra-estruturas de irrigação, a barragem do Rio São Francisco e a 

construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, a construção da Nova Cidade de Canindé de São 

Francisco, o estabelecimento da malha rodoviária mais abrangente e interligando o território 

aos demais territórios do Estado de Sergipe, criação de uma rede de fornecimento de energia 

elétrica ampliada beneficiando boa parte do Estado e da Região Nordeste do Brasil, os 

projetos de assentamentos rurais, etc. 

Os diferentes tipos de desenvolvimento e de formas de tratar a agricultura sertaneja 

em Sergipe mostram e apontam para as diversas possibilidades de atuação do Estado, em 

períodos históricos distintos, criando ações múltiplas para a criação de políticas públicas 

efetivas e contínuas que proporcionem um bem-estar social às populações das diversas bases 

territoriais. 
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O novo ordenamento territorial do Estado de Sergipe está sintonizado com os 

propósitos do Estado Brasileiro, direcionando de forma descentralizada as políticas e os 

recursos para fins de erradicação da pobreza e da miséria reinantes no meio rural sergipano, 

através do processo hoje conhecido como governança, que contemporaneamente passa a 

dominar a literatura política nacional, com forte influência européia. 

 A modernização brasileira impõe comportamentos e ações que transformam espaços 

e/ou territórios diversos com o intuito de propiciar novas condições sócio-econômicas para o 

povo brasileiro e, conseqüentemente, para o povo sergipano. E isso encontra-se refletido no 

Território do Alto Sertão Sergipano com a criação dos Perímetros Irrigados nos Municípios 

de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. 

 No tocante a realidade técnica estabelecida nos Projetos Califórnia, Nova Califórnia 

e Jacaré-Curituba observa-se que o manejo técnico-agrícola vem sendo realizado sem critérios 

básicos tornando vulnerável as práticas agrícolas no contexto do sistema de irrigação adotado, 

evidenciando problemas como a lixiviação, a salinização e a compactação dos solos. É uma 

ação que precisa de investimentos e de profissionais qualificados para orientação aos colonos 

(loteantes ou irrigantes), assim como uma organização sólida no contexto das ações coletivas 

dos referidos colonos. 

 A ocorrência periódica de secas é também um problema que a população do semi-

árido nordestino tem enfrentado secularmente, e com o qual terá de conviver. A escassez ou a 

má distribuição das chuvas no período do inverno constituem tão somente em elementos 

desencadeadores de um processo que transforma em indigentes as camadas mais pobres da 

população das áreas semi-áridas no Estado de Sergipe, deixando claro que a modernização da 

agricultura brasileira ainda permite a convivência de tecnologias e técnicas de ponta com a 

pobreza e, alguns casos, com a miséria. 

 Sabe-se que a irregularidade climática ocorre ciclicamente, de forma inexorável, mas 

as medidas oficiais para enfrentá-la não têm, historicamente, apresentado a consistência e a 

continuidade que o problema requer, exigindo também um esforço grandioso da sociedade 

civil no sentido de exigir do poder público instituído o cumprimento do que está estabelecido 

na legislação nacional vigente. 

 Sabe-se também que existem, em algumas esferas da administração pública nacional 

e sergipana, idéias e sugestões de natureza estrutural capazes de mitigar os efeitos da seca no 

Território do Alto Sertão e em toda área semi-árida sergipana. O Plano de Ação Integrada do 
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Semi-Árido Nordestino parece ser o mais coerente e promissor, por encarar o referido 

problema a partir de uma perspectiva de desenvolvimento agropecuário global e articulado, 

inserindo a transposição e integração de bacias hidrográficas, podendo quadruplicar a área 

irrigada de todo o Nordeste Brasileiro, exigindo a efetivação de uma agricultura moderna e 

sintonizada com os interesses das populações mais pobres e locais, permitindo assim, a 

sustentabilidade das unidades agropecuárias instituídas. 

 De uma forma geral observou-se que os colonos (loteantes ou irrigantes) enfrentam 

ainda, grandes dificuldades para fazerem as terras dos projetos de agricultura irrigada 

produzirem seus frutos e, consequentemente, para comercializar o que é produzido. As 

dificuldades passam por questões relacionadas a crédito e sua burocracia, educação, 

escoamento da produção e acesso a assistência técnica. 

 Nesse sentido sugere-se uma maior organização sócio-cultural-política e econômica, 

não somente das populações residentes no Território do Alto Sertão Sergipano, como também 

dos poderes públicos instituídos no Estado de Sergipe, assim como um nível de 

comprometimento com um planejamento que possa ser continuado independentemente da 

bandeira político-partidária que exerça o processo de governança no referido Estado, como 

também nos municípios onde se encontram os projetos de agricultura irrigada estudados neste 

trabalho.  

 De posse das evidências que estão postas nas políticas estatais para o Território do 

Alto Sertão Sergipano considera-se que o desenvolvimento ideal é aquele que agrega e une as 

preocupações e interesses da população envolvida, que é beneficiada com seus frutos de 

forma equilibrada, contrastando com a forma que particamente tem dominado as políticas 

públicas as quais visam reduzir as diferenças locais e territoriais. 

 Sendo assim, os custos sociais e ambientais decorrentes dessas propostas de 

desenvolvimento não foram adequadamente considerados e, ainda hoje, percebe-se que essas 

variáveis são, freqüentemente, negligenciadas pelas autoridades públicas. Os ônus decorrentes 

dessa flagrante e deliberada negligência são imputados à sociedade e à natureza. A primeira, 

que se vê submetida a crescentes níveis de miséria, fruto da inflação, do desemprego e da 

desigual distribuição de renda e a segunda, pelos efeitos decorrentes da exploração 

irresponsável de recursos naturais, dos elevados níveis de degradação ambiental subjacentes 

aos diversos processos de produção e pelo imediatismo das ações produtivas (FONSECA, 

1991). 
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 As políticas públicas voltadas para as mudanças em Canindé de São Francisco e 

Poço Redondo estavam calcadas na sustentabilidade  e no equilíbrio ambiental, ou seja, nada 

seria prejudicial à sua população e tampouco ao meio ambiente, palco de desenvolvimento de 

vários tipos de vida, inclusive, humana. 

 Até hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável permanece muito ambíguo. Ele 

pode ser referido a domínios bem diferentes da realidade (físico-natural versus sócio-

econômico) e aplicado em níveis de análise totalmente diferentes, tanto globais (como o 

aquecimento do clima no globo) como locais (preservação de uma área protegida). A noção 

pode também contemplar diferentes escalas de tempo, desde as das gerações presntes (por 

exemplo, pretendendo-se assegurar a viabilidade econômica e os impactos ambientais de um 

sistema de produção agrícola) até as das gerações futuras – controlar as conseqüências, alongo 

prazo, da produção de resíduos nucleares (REYNAUT, 1994). 

 Os cidadãos, os produtores, o Estado, os municípios e os diversos organismos de 

incentivo à produção agropecuária devem, portanto, modificar seus comportamentos para 

respeitar a natureza, procurando restaurar uma relação equilibrada com ela, aquela mesma que 

seus pais tinham conseguido manter durante os séculos passados. Claramente, nessa 

perspectiva, existe uma correspondência estreita entre a idéia de sustentabilidade e a do 

equilíbrio a ser restaurado e mantido no funcionamento dos ecossistemas bem como nas 

relações entre a sociedade contemporânea e a natureza. 

 Porém, é preciso ter clareza que o sucesso das políticas de desenvolvimento 

territorial não pode residir apenas na indução da construção de um arranjo sócio-produtivo, 

ficando assim, o Estado a aguardar que a autodeterminação das populações envolvidas 

diretamente com essas políticas seja suficiente para viabilizar e garantir um desenvolvimento 

autônomo e endógeno. O Estado continua tendo um papel importantíssimo e fundamental, 

tanto na constituição de uma infra-estrutura básica, quanto no fomento aos projetos 

identificados de maneira participativa pelos atores sociais locais.           

                 Segundo Sampaio & Sampaio (2009), as profundas mudanças processadas na 

organização do espaço agrário com reflexos sobre a paisagem rural, assim como a urbana, 

estão evidenciadas na intensificação da concentração da propriedade da terra, nas mudanças 

do uso do solo com a expansão de culturas de exportação, na introdução e ampliação do uso 

de novos processos e técnicas e nas relações de trabalho, no sentido da ampliação do 

assalariamento da mão-de-obra dos pequenos produtores rurais. Esse processo, embora tenha 

apresentado uma força e intensidade mais ou menos similar em todas as regiões do país, 
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diferenciou-se segundo as atividades desenvolvidas no campo, sendo maior naquelas 

atividades onde a modernização incidiu de maneira mais forte, como é o caso das áreas onde a 

agricultura irrigada destinada ao abastecimento do mercado externo é uma realidade. É o caso 

do Território do Alto Sertão Sergipano.  
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