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Sobradinho  

 

            (Sá e Guarabyra) 

 

 

O homem chega e já desfaz a natureza, 

Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 

O São Francisco lá pra cima da Bahia, 

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 

E passo a passo vai cumprindo a profecia 

Do beato que dizia que o sertão ia alagar 

 

 

O sertão vai virar mar, dá no coração 

O medo que algum dia o mar também vire sertão 

Vai virar mar, dá no coração 

O medo que algum dia o mar também vire sertão, 

 

Adeus Remanso, Casa Nova, Sento Sé, 

Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir 

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira 

Por cima da cachoeira o “gaiola” vai subir 

Vai ter barragem no salto do Sobradinho 

E o povo vai-se embora com medo de se afogar 

 

 

E o sertão vai virar mar, dá no coração 

O medo que algum dia o mar também vire sertão 

Vai virar mar, dá no coração 

O medo que algum dia o mar também vire sertão, 

 

Ah!!! 

Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado, 

Sobradinho, 

Adeus, adeus, adeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

São Francisco 
 
 

 

Começo com Opará, nome de batismo 

Que os portugueses trataram de mudar 

Destruindo os índios e colocando o  

Gado para, da sua água desfrutar 

Destruindo a caatinga e tudo que pela 

frente podia se encontrar. 

 

-------------------------------------------------- 

 

Com a domesticação do rio e das cheias 

O sertanejo passa a tudo produzir 

Com as várzeas cheias de grãos e frutas,  

E do peixe, O beradeiro passa a usufruir 

Com a construção de hidrelétricas 

Sem estas riquezas muitos vão desistir. 

 

-------------------------------------------------- 

Com Três Marias, Sobradinho, Itaparica 

Paulo Afonso e a mais nova, Xingó 

Ao olhar o velho Chico já sem admiração  

Ao diminuir a água chega até a da dó 

E com o Projeto de Transposição de água 

Á tendência é ficar cada vez pior. 

 

-------------------------------------------------- 

 

O rio além de sofrer com todas as  

Atrocidades, passa por nova invasão 

Com política que só prejudica e 

Contribui para piorar a situação  

E de todas estas já implantadas no rio 

A pior é a da transposição. 

 

-------------------------------------------------- 

 

A indignação é geral e verdadeira 

Todos nós temos que se juntar 

E não deixar o grande capital com 

Apoio do Estado, com o rio acabar 

Porque do jeito que vai em pouco tempo 

Só as lembranças é que vão restar. 

 

Rio São Francisco sua fascinante 

E triste história a todos vou contar 

Foi usurpado por portugueses,  

Atualmente vive a se agonizar 

Com as diferentes intervenções, o velho 

Chico pode um dia se acabar.  

 

-------------------------------------------------- 

 

O peixe, o pitu e outros atrativos fazem  

Do rio maior riqueza já vista no sertão 

Com beleza inigualável e um povo feliz 

Com o que o rio dá para sua alimentação 

Mais depois das hidrelétricas, o rio perde 

A força e o sertanejo sua produção. 

 

-------------------------------------------------- 

Com a tal de irrigação diziam que  

Tudo para o sertanejo iria melhorar, 

Com mesa farta e muita riqueza, mais  

Agora todos sabem era só para enganar 

A produção é para fora e o beradeiro que 

Tinha o peixe, agora não dá para pescar. 

 

-------------------------------------------------- 

 

As belezas já não são as mesmas 

O que se ver é um mar de pobreza 

A destruição do rio é visível, acabando 

Com toda sua grande riqueza 

O que antes era somente alegria, hoje 

O que se ver é uma grande tristeza 

 

-------------------------------------------------- 

 

Antes o camponês era refém do Coronel, 

Fazendeiro, que em tudo mandava 

Com jagunço, terra, água, arma e bala 

Agora é com terno, roupa nova e gravata 

Comanda a produção para exportação e 

Como antes o camponês fica sem nada. 

 

 

 

 



 

  

Somente com versos posso expressar 

A minha satisfação em poder dizer  

O quanto posso para todos afirmar   

 

Feliz estou, neste momento em poder 

Realizar esta bonita homenagem 

Assim posso contribuir para desfazer 

Não somente esta atrocidade com o rio 

Como também para não deixa satisfazer 

Isso posso dizer com toda verdade 

Sem aceitar que se pense em vender  

Como está não duvido que isso se realize 

O rio pode sim um dia morrer. 

 

 

José Hunaldo Lima 
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RESUMO 

 

 

 
O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento da estrutura agrária na bacia do rio 

São Francisco, através do uso da cartografia como instrumento metodológico de análise. 

Foi realizada uma retrospectiva do desenvolvimento da cartografia e da produção 

cartográfica em torno da bacia. Para responder as questões do trabalho, foram elaborados 

mapas a partir de diferentes variáveis, que corroboraram para a explicação da questão 

agrária no São Francisco. Partiu-se da catalogação e análise dos dados no SIDRA, da Rede 

Dataluta, além de outros no INCRA. Foram elaborados mapas do quadro ambiental da 

bacia, das questões socioeconômicas, da estrutura fundiária, da violência no campo, das 

mobilizações, dos principais cultivos. Elaborou-se ainda o mapa da produção do espaço 

agrário, um recurso que expõe a formação dos diferentes territórios, e neles, o avanço do 

agrohidronegócio na bacia responsável pela geração de conflitos por terra e água. Os 

dados e os mapas permitiram demonstrar como a cartografia, ao auxiliar na elaboração de 

mapas que explicitam a questão agrária na sua essência, constituiu-se instrumento contra 

as forças do capital no campo, ou seja, ao se conceber a cartografia como uma linguagem 

capaz de elucidar a essência das relações. Pode-se mostrar, como nesse estudo, a 

apropriação dos recursos naturais e do trabalho transformado em mercadoria pelos 

processos de separação do homem em relação aos meios de produção na área da bacia do 

São Francisco, asseguram a lucratividade do capital nos agrohidroterritórios ali 

conformados. Por sua vez, foi possível perceber que as novas territorialidades formuladas 

pelo agrohidronegócio, ao tempo em que promoveram concentração e centralização de 

capital, acabaram por fortalecer movimentos de luta por água e terra.  

 

 

Palavras-chave: Cartografia crítica, Território, agrohidronegócio, rio São Francisco. 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

This work had as objective to map the agrarian structure in the São Francisco basin, 

through the use of mapping as a methodological tool of analysis. A retrospective of the 

development of cartography and cartographic production around the basin was made. To 

answer the questions of the study, maps were made by using different variables, which 

helped to explana the agrarian issue in San Francisco. The starting point was the 

cataloging and analysis of the data in SIDRA, the Dataluta Network, in addition to other 

data in the INCRA. Maps of the environmental framework of the basin, of the 

socioeconomic issues, of the land structure, of the rural violence, of the mobilizations, 

the main crops. A map of the agricultural production space was elaborated, a resource 

that explains the formation of the different territories, and in them, the advancement of 

the agrohidronegócio in the basin responsable for generating conflicts over land and 

water. The data and maps have demonstrated how critical cartography, assist in the 

preparation of maps that explain the agrarian question in essence, became a consisted tool 

against the forces of capital in the countryside, in other words, when mapping ia usaed as 

a language tool it is capable of clarifying the essence of relationships. It can be shown, as 

in this study, the appropriation of natural resources and labor commodified by the 

processes of separation of man from the means of production in the São Francisco basin, 

ensure the profitability of capital in agrohidroterritórios  there. Meanwhile, was possible 

to realize that the new territorialities made by agrohidronegócio at the time promoted the 

concentration and centralization of capital, ultimately strengthening movements that 

struggle for land and water. 

 

 

Keywords: Critical Cartography, Territory, agrohidronegócio, São Francisco River. 

 

 

 

 

 



 

  

RESUMEN 

 

 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo mapear la estructura agraria de la cuenca del rio 

San Francisco, utilizando la cartografía como instrumento metodológico de análisis. Fue 

realizada una retrospectiva del desarrollo de la cartografía y de la producción cartográfica 

de la cuenca. Para responder las preguntas del trabajo se elaboraron mapas de diferentes 

variables, que corroboraron la explicación de la cuestión agraria en la cuenca del rio San 

Francisco. Inicialmente fueron catalogados y analizados las bases de datos SIDRA 

(IBGE), Red Dataluta e INCRA. Fueron elaborados mapas del cuadro ambiental de la 

cuenca hidrográfica, de los asuntos socio-económicas, de la estructura predial, de la 

violencia en el campo, de las movilizaciones sociales y de los principales cultivos. 

También fue elaborado un mapa de la producción del espacio agrario, un recurso que 

explicita la formación de los diferentes territorios y el avance del agro-hidro-negocio 

responsable por la generación de conflictos por tierra y agua en la cuenca. Los datos y los 

mapas permitieron demostrar como la cartografía crítica, ayudar en la preparación de 

mapas que explicitan la cuestión agraria en su esencia, se constituye en un elemento contra 

las fuerzas del capital en el campo, o sea, la cartografía surge como un lenguaje capaz de 

dilucidar la esencia de las relaciones sociales. A partir de este estudio pudo ser demostrado 

que la apropiación de los recursos naturales y del trabajo, transformado en mercancía por 

los procesos de separación del hombre y los medios de producción en la cuenca del rio 

San Francisco, aseguran el lucro al capital en los agro-hidro-territorios allí conformados. 

A su vez, fue posible percibir que las nuevas territorialidades producidas por el agro-hidro-

negocio, al mismo tiempo en que promueven la concentración y centralización del capital, 

fortalecen los movimientos de lucha por agua y tierra. 

 

Palabras claves: Cartografía crítica, Territorio, Agro-hidro-negocio, Rio San Francisco. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Quando um rio corta, corta-se de vez 

 o discurso-rio de água que ele fazia; 

cortando, a água quebra-se em pedaços, 

em poços de água, em água paralítica. 

Em situação de polo, a água equivale 

a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 

e porque assim estanque, estancada; 

e mais: porque com nenhuma comunica, 

porque cortou-se a sintaxe deste rio, 

o fio de água por que ele discorria 

o curso de um rio, seu discurso-rio, 

chega raramente a se reatar de vez” 

 

Rios sem discursos (trechos), autoria de João Cabral de Melo Neto. 

           

 

A cartografia por ser uma das mais antigas formas de linguagem da humanidade, 

inclusive anterior à escrita, e por ser objeto de interesse de uma variada quantidade de 

outras diferentes formas de se expressar, passa pela construção do seu pensamento e 

requer novas discussões, principalmente com a introdução da cartografia digital. Entender 

a quais interesses a cartografia serve e colocá-la a serviço de um projeto de sociedade 

igualitária é o principal desafio desta tão importante ciência. 

O atrelamento da cartografia aos interesses particulares e do Estado é uma barreira 

construída desde a sua origem, enquanto técnica e ciência, prolongada até os dias de hoje. 

Não por acaso, a geografia, por se constituir por muito tempo a ciência da representação 

e descrição física dos lugares, sempre interessou aos nobres. No entanto, a cartografia 

enquanto técnica e também como linguagem demonstra através da representação a 

produção do espaço, podendo contribuir não somente com a geografia, mas também com 

outras ciências, no entendimento dos processos de dominação/apropriação do espaço, que 

se acentuou com a Revolução Industrial, tendendo a se ampliar com o avanço do 

capitalismo.  

O uso da cartográficos requer uma aprofundada análise da aplicação dos mesmos, 

para que não passem somente a ser meros repassadores de informações gráficas. 

Necessita-se de escolha de mapas, cartas e instrumentos cartográficos adequados à 

realidade que se pretende estudar. 
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Na geografia, a cartografia é muitas vezes utilizada como forma de localizar e 

embelezar os trabalhos. Tais trabalhos esquecem o verdadeiro objetivo da cartografia 

geográfica, que é representar visivelmente, em forma de mapa, a produção do espaço e a 

formação dos diferentes territórios.  

A cartografia constitui-se uma ferramenta de elevado valor para a geografia, 

independentemente do método escolhido para a investigação. 

A cartografia nem sempre foi utilizada largamente na geografia, como nos tempos 

atuais. Por vezes, os estudos geográficos fundamentados no positivismo, no 

neopositivismo, com o emprego da estatística, utilizaram a cartografia de forma mais 

frequente. A geografia que emerge na segunda metade do século XX, a partir do 

movimento de renovação, muitas vezes subvalorizou o uso de mapas e instrumentos de 

representação. Hoje se observa uma maior inter-relação da cartografia com todos os 

vieses metodológicos utilizados pela geografia. Nessa direção, o método dialético tem se 

constituído o método de investigação que permeia a cartografia crítica e dá suporte para 

que Girardi (2008), proponha uma Cartografia Geográfica Crítica (CGC), e que também 

dará suporte a análise que realizamos nesse estudo.  

Uma nova perspectiva geográfica, com a utilização de novas e variadas 

metodologias de elaboração e análise de cartogramas, é possível se ter uma variedade 

maior e de melhor visibilidade de mapas que enfocam temas antes inimagináveis, 

permitindo aos pesquisadores, que as utilizem, independentemente do seu método de 

investigação. O pesquisador terá a possibilidade de escolher o que melhor lhe convém 

para realizar uma análise mais completa da realidade que estuda. 

Para se trabalhar a cartografia como instrumento metodológico na geografia, 

escolheu-se realizar um estudo aprofundado da bacia do rio São Francisco, com enfoque 

na questão agrária da bacia. O referido estudo permitiu ao pesquisador dialogar com 

variados temas/realidades, como ocupação do espaço urbano e rural, atividades 

industriais na área da bacia, educação, saúde, entre outros menos diretamente associados 

ao campo, mas que apresentam implicações na realidade agrária da bacia.  

A questão agrária é de longa data de extrema importância quando se trata do São 

Francisco. O sujeito camponês, seja ele agricultor de sequeiro, varzenteiro, posseiro, 

vaqueiro, ou até mesmo pescador artesanal, que se configura o principal agente 

historicamente produtor daquele espaço. Entretanto, com a entrada do capitalismo no 

campo, se apropriando das terras e da água, aquele sujeito entra em conflito com os 

agentes do capital, sejam eles, o latifundiário, o coronel ou recentemente o agronegócio.
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A nova guinada do São Francisco, nos idos do século XX, se verte para os grandes 

investimentos e sua entrada no circuito do capital provoca mudanças estruturais, com 

investimentos, seja em fontes energéticas, matéria-prima e nas relações de trabalho, este 

último ainda um gargalo para os investimentos. O apoio do Estado, com melhoramento 

na rede de transportes, com os incentivos a irrigação, a flexibilidade jurídica facilitando 

a entrada do capital e outros, aliados a uma estrutura voltada para sua instalação assentada 

historicamente em grandes propriedades, acaba por impor mudanças avassaladoras, nessa 

direção, o camponês emerge como um entrave, à medida em que resiste as investidas.  Ao 

mesmo tempo, a insistência em inserir o campesinato na lógica do capital, ao invés de 

solução, passa a ser um problema, já que o pequeno acaba sendo subjugado pelos maiores.     

Não desmerecendo nenhum outro assunto de cunho geográfico, seja dos impactos 

ambientais, urbanos ou outras formas, técnicas e conceitos de ver a geografia no São 

Francisco, considera-se que é no espaço agrário que perduram algumas discussões frente 

ao avanço do capital na bacia. Esses outros temas, que são abordados no trabalho de forma 

secundária, estão intimamente ligados ao agrário. Entender o agrário numa perspectiva 

crítica abre caminhos para diferentes discussões, desses e de outros temas da bacia. 

O São Francisco, cantado em versos e prosas, é palco das mais variadas políticas 

territoriais, sejam elas de combate à seca, abastecimento de água, construção de 

hidroelétrica, irrigação, ou mais recentemente de interligação de bacias, e que trouxeram 

e trazem resultados extremamente negativos. O Estado, por ser classista, vai defender 

seus interesses e de quem ele verdadeiramente representa. Com isso, o São Francisco fica 

à margem das agruras do destino. 

Na ofensiva do capital na direção do espaço agrário, a bacia do São Francisco se 

insere de forma adequada para tal realidade, com terra abundante e barata, fontes hídricas 

de extrema importância para a irrigação fluvial, presente no rio principal; com formação 

de lagos e regularização nos períodos de cheias e água subterrânea, nos principais 

aquíferos Urucuia e Bambuí, atrelados a uma insolação que, ao invés de prejudicar os 

frutos, contribui para melhorar a qualidade (maior concentração de sacarose), associada 

com uma política de modernização conservadora, que conta com o apoio governamental 

aos grandes proprietários que, a cada momento, passam a dominar não somente a terra, 

agora também a água em boa parcela da bacia. 

Para o estudo foi necessário realizar leitura aprofundada sobre o rio e de toda a 

bacia, de conceitos básicos e fundamentais em geografia e cartografia, e o emprego de 

técnicas em cartografia, que possam servir na elaboração dos mapas, de vital importância 
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à estruturação do trabalho. Para isso é compreensível que se tome como ponto de 

partida uma estruturação prévia de delineamento do trabalho, e que os resultados possam 

contribuir não somente para a geografia e a cartografia, mas sim para se pensar de forma 

diferente o velho Chico.  

 Para um bom andamento de qualquer pesquisa é de fundamental importância uma 

prévia estruturação e que se possa trilhar objetivos que facilitem o entendimento do estudo 

como um todo. A pesquisa de doutorado que orienta este trabalho tem como objetivo 

geral analisar o uso da cartografia como instrumento metodológico na delimitação de 

territórios a partir  do mapemanento da estrutura agrária da bacia do São Francisco. Como 

forma de facilitar a compreensão do que deve ser estudado na pesquisa, os objetivos 

específicos sinalizam para: 

 Realizar um resgate histórico-crítico do uso da cartografia; 

 Realizar um estudo em diferentes materiais, livros, teses, dissertações e outros, 

que enfocam o mapeamento ou ausência do mesmo na bacia do rio São Francisco; 

 Realizar um estudo com enfoque para o mapeamento de alguns agentes que 

contribuem nas condições socioambientais da bacia, e que possam ajudar no 

entendimento da territorialização do agrohidronegócio; 

 Mapear os territórios da produção agrária, irrigada e não irrigada da bacia do rio 

São Francisco; 

 Apresentar as transformações do espaço agrário da bacia do São Francisco, com 

o agrohidronegócio e as demais políticas públicas; 

 Elaborar o mapa final que possa demonstrar a formação dos diferentes territórios 

e a produção do espaço agrário na bacia. 

A realização do trabalho se justifica pela importância e relevância de se realizar 

um mapeamento da estrutura agrária da bacia do São Francisco, o que não se encontra em 

nenhuma literatura, seja livro, relatório, dissertação ou tese, além da importância de se 

estudar um tema tão relevante em um território que sempre esteve nas principais pautas 

do país, seja, pelas históricas secas, pela construção de hidrelétricas, projetos de irrigação 

ou mais recentemente pela transposição (Projeto de Integração de Bacias) e pela 

revitalização, entre outros.
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O trabalho de tese parte das seguintes questões: será que a cartografia pode ser 

utilizada como meio de contestação do avanço do capital na bacia do São Francisco? A 

cartografia crítica constitui-se uma linguagem que juntamente com a geografia podem 

demonstrar as contradições do avanço do capital no campo? À apropriação dos recursos 

naturais e do trabalho na bacia asseguram a lucratividade do capital nos 

agrohidroterritórios? O agrohidronegócio ao tempo que promove a concentração e 

centralização de capital acaba por fortalecer movimentos de luta por água e terra na bacia 

do São Francisco?. 

Por se tratar de uma bacia de esfera nacional, inserida em três regiões brasileiras 

e com terras nos estados de Minas Gerais, Goiás, o Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas, num total de 505 (quinhentos e cinco) municípios, destes 410 

(quatrocentos e dez) totalmente inseridos e 95 (noventa e cinco) parcialmente inseridos 

(ver apêndice 1). Por se tratar de um estudo de bacias, dificulta a coleta de dados. No país 

praticamente todos os dados se referem aos municípios, ou microrregiões. 

Coletas de dados, principalmente agrários, na plataforma do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística), e o uso dos dados referentes à produção da 

agricultura na plataforma do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) e 

outros dados referentes ao campo brasileiro no DATALUTA (Banco de Dados da Luta 

pela Terra) e CPT (Comissão Pastoral da Terra), para com estes realizar os devidos 

mapeamentos. 

Desta forma não foi possível realizar um mapeamento mais completo da bacia, 

principalmente com um histórico de dados maiores, além de tudo, no Brasil e na bacia 

não foi diferente, ocorreu uma considerável criação de novos municípios até o final da 

década de 1990, comprometendo ainda mais as análises. Os dados inferiores a essa data 

encontram-se com uma menor quantidade de municípios, e os novos dados são inseridos 

aos municípios que estes pertenciam antes da emancipação. Girardi (2008), usou o 

recurso de dados das microrregiões para estas datas anteriores, mesmo com a 

emancipação, eles anteriormente pertenciam à mesma microrregião, mais uma vez se 

percebe a dificuldade de estudar as bacias, neste caso, o emprego dos dados 

comprometeria ainda mais o trabalho, pois nem todos os municípios da bacia pertencem 

às microrregiões inseridas na mesma, e com algumas simulações com esses dados 

observou-se um mapeamento bem diferente (ver apêndice 2), com partes da bacia sendo 
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cortada, e ficando um vazio entre os municípios de Goiás pertencentes a outra 

microrregião fora da bacia, com o Distrito Federal. 

Com dados mais recentes, com exceções, dos empregados para o mapeamento do 

índice de Gini. Decidiu-se usar dados referentes a década de 2000 e elaborar mapas da 

produção agrícola, pecuária e extração vegetal e outros, de três anos (de 2000, 2005 e 

2010), ficando um vazio, o município de Luiz Eduardo Magalhães, criado após esta data. 

Os anos foram escolhidos, primeiramente por se tratar de uma década, e para obter uma 

maior possibilidade de ter mais mapas e diferentes variações, preferiu-se também usar os 

dados de 2005.  

Ainda com relação aos municípios que fazem parte da bacia, totalmente ou 

parcialmente, foi elaborado um mapa com todos os municípios e a linha divisória que 

compreende a bacia, como se observa a seguir (mapa 01). Mesmo assim, alguns 

municípios de elevada importância têm a linha divisória da bacia cortando o município. 

No mapa, nota-se alguns municípios que se encontram no limite da bacia, estão 

totalmente inseridos no Oeste, do estado da Bahia, isso ocorre porque nessa área, localiza-

se o interflúvio, com formação da serra do Espinhaço, em divisão com Tocantins e Piauí; 

também ocorre no Leste de Minas Gerais e no Norte pernambucano.
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Entre os municípios que são parcialmente inseridos na bacia, caso mais 

emblemático é o do Distrito Federal, que requer maiores cuidados, por se tratar da capital 

nacional conta com uma das maiores populações urbanas e com elevada quantidade de 

serviços, que de certa forma influencia os municípios circunzinhos que pertencem à bacia. 

Com funções diferentes, na parte fora da bacia ocorre praticamente todas as atividades 

urbanas, Brasília e as cidades satélites, com suas indústrias e serviços. No entanto, na 

parte Oeste do Distrito Federal, que pertence a bacia do São Francisco, além das áreas de 

preservação ambiental de Águas Emendadas, ocorrem praticamente todas as atividades 

agrícolas, com predomínio de extensas propriedades com os latifúndios, com elevado 

nível técnico, irrigação e mecanização, dando prolongamento e fazendo parte do território 

do agrohidronegócio de grãos. 

Com alguns problemas para se trabalhar com municípios que tem somente parcela 

das terras na bacia e a dificuldade de se mensurar se esta parte inserida é importante no 

estudo ou não, mesmo assim, foi decidido que seria melhor incluir estes municípios, por 

acreditar que a ausência destes causariam maior prejuízo que sua inserção. 

Para elaboração dos mapas, produtos de estimado valor para o trabalho, foi 

necessário o uso dos programas Excel, Corel, Phicarto e dados empíricos coletados no 

SIDRA, DATALUTA, CPT e outros, para isso, a estada na UNESP-PP (Universidade 

Estadual de São Paulo) na cidade de Presidente Prudente foi de fundamental importância 

para o aprimoramento, e em alguns casos, aprendizagem da elaboração dos mapas. 

Primeiramente, foi necessário elaborar o mapa base (feito do AI - Adobe 

Illustrator), em seguida coletar os dados em Excel e realizar os devidos tratamentos, seja 

somar, porcentual e outros. Possibilitou a exportação dos dados juntos com o mapa base 

para o Phicarto e feito os mapas com o cruzamento dos dados, tanto em cores, quanto em 

círculos proporcionais e ainda os cartodiagramas. Para a fase posterior, com 

embelezamento e colocação de escala, coordenadas, legenda e indicador do Sul, foi 

possível a exportação dos mapas para o programa Corel Draw 06. 

As informações em dados, mapas e outros elementos contribuíram para melhor 

visibilidade dos conteúdos, distribuí-los adequadamente nos capítulos, e realizar a 

confecção do mapa final, demonstrando as diferentes territorialidades na bacia. 

A falta de um melhor aproveitamento tanto dos dados, quanto da análise dos 

mesmos, não influiu negativamente para o entendimento geográfico, com uso da 

cartografia, não como um mero instrumento de embelezamento do trabalho, mas sim 
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como algo que contribui para a compreensão da formação de diferentes territórios na 

bacia. 

A estruturação do trabalho em capítulos quebra a sua linearidade, ocorrente em 

grande parte, deixando a preocupação com a sequência cronológica ou de importância 

dos temas, realizando algumas amarrações que não findam com os capítulos, pelo 

contrário, mesmo com divisão em capítulos, somente para facilitar a leitura, os mesmos 

não se encerram ao seu término, podendo ser compreendido ou complementado nos 

capítulos posteriores. 

A pesquisa está sequenciada em capítulos, sendo que o primeiro capítulo, 

apresenta a cartografia enquanto linguagem e sua contribuição histórica para a 

humanidade, como se observa no estudo de Acselrad (2008), o processo de apropriação 

da ciência por parte de determinadas classes e povos, desde os primeiros mapas em 

cavernas, passando pela Europa, mas sem esquecer-se dos orientais (chineses e árabes), 

dos povos ameríndios, a exemplo dos Incas entre outros, com destaque para os estudos 

dos autores: Duarte (2002), Fitz (2008), Freire e Fernandes (2010), Rais (1969) e outros. 

Essa releitura vem mostrar que a cartografia sempre esteve e continua sob a tutela da 

classe dominante, que a usa para justificar a dominação da classe trabalhadora. No 

entanto, existe a possibilidade de romper essa dominância a partir da aplicação de uma 

cartografia crítica. Nesse capítulo é analisada a aplicação da cartografia na geografia e a 

importância de analisar os mapas na sua totalidade e não de forma linear como é 

largamente difundida. 

Ainda nesse capítulo, é realizada uma leitura sobre mapeamentos da estrutura 

agrária na bacia. A leitura de alguns livros, dissertações e teses é discutida a partir da 

cartografia do/no São Francisco, com observação dos mapas nesses trabalhos e qual a 

importância dos mesmos para compreender a problemática da questão agrária na bacia do 

São Francisco. Com essa leitura foi possível indicar a realização de estudos que enfoquem 

tal problemática na bacia, mesmo essa sendo foco de inúmeros materiais científicos e 

didáticos, além de relatórios que se encontra carente na discussão e mapeamento de uma 

estrutura agrária. 

O segundo capítulo refere-se às políticas públicas e a criação de órgãos que foram 

e são implantados na bacia, para esse entendimento foi necessário realizar um resgate do 

principal agente fomentador dessas políticas, o Estado, se utilizando da leitura de base 

marxiana dos seguintes autores: Engels (1981), Harvey (2005), Oliveira (2011), Feliciano 

(2009) e Carnoy (1994), para o entendimento do funcionamento dessas políticas. Mais 
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adiante no capítulo é realizada uma leitura sobre a criação dos principais órgãos, Oliveira 

(1995), que foram implantados ou têm repercussão na bacia. Para em diante compreender 

a ação dos mesmos na bacia e por fim destacar que esses sempre agem de forma 

concomitante com os interesses do capital, a exemplo do Projeto de Integração de Bacia, 

popularmente chamado de Transposição, que é palco final das discursões do capítulo.  

No terceiro capítulo, o objetivo principal é entender o processo de apropriação do 

espaço físico da bacia. Serve de suporte para compreender os capítulos cinco e seis. Esse 

capítulo serve para entender a escolha de locais estratégicos para o desenvolvimento das 

políticas públicas, tanto de irrigação, como de construção de hidroelétricas; e o avanço 

do agronegócio em áreas do aquífero Urucuia. Ainda são abordadas as condições sócio 

econômicas da população da bacia, desde análises da condição da escolaridade, renda e 

longevidade, através dos mapeamentos do PIB, e do IDH.  

Ao se referir ao quarto capítulo, é nesse que se insere considerável parcela dos 

estudos destinados a compreensão tanto da bacia como dos conflitos no campo. Como 

ponto culminante do capítulo a questões agrárias, com as disputas paradigmáticas do 

PCA, através dos estudos de Mendras (1984), Lamarche (1993; 1998), Navarro (2010), 

Silva (1981) Abramovay (1998) e Veiga (1991) e do PQA, com os autores Ploeg (2008), 

Oliveira (1986 e 1991), Fernandes (1996, 1999 e 2003), e tanto outros teóricos, como 

também elaboração dos mapas da distribuição de terras (índice Gini), da condição do 

camponês, através da dualidade com a grande propriedade. Com estudos dos conflitos de 

terra, da ocupação, assentamentos, assassinatos, trabalho escravo e outros. 

  De grau de importância igual, ou talvez ainda maior que o anterior, o quinto 

capítulo, traz uma discussão teórica recente das ideias que permeiam os territórios do 

agrohidronegócio, com debates a partir do entendimento de Tomaz Junior (2010), Freitas 

e Cheps Junior (2012), Mendonça e Mesquita (2007) Torres (2007) e Santos e Oliveira 

(2010), fator importante para se compreender a instalação de grandes complexos de 

irrigação, tanto particular em grandes propriedades, como dos perímetros irrigados, 

executado pelo Estado e com administração mista, entre particular e a CODEVASF. No 

caso dos particulares nas grandes propriedades se insere, em boa parte, com uso de água 

subterrânea, provinda do aquífero Urucaia. 

Com todo este cabedal de informações, via estudo teórico das discussões acerca 

da cartografia do São Francisco, da questão agrária, dos territórios do agrohidronegócio; 

alinhando com um extenso, necessário e importante mapeamento da bacia, foi possível 

levantar algumas questões para se chegar ao produto final. No entanto, antes foi 



 

  

32 

 

necessário um capítulo. O sexto capítulo, que transformasse os mapas em modelos, que 

de forma simples represente as principais questões estudadas no trabalho e contribuísse 

com a discussão em torno da produção do espaço e a formação de diferentes territórios 

na bacia do São Francisco. Com isso, surgiu a necessidade de realizar um estudo com 

enfoque na modelagem cartográfica, com estudo a partir dos autores Théry (2002, 2004 

e 2005), Waniez (2002) e Girardi (2008). 

Por fim, foi possível chegar aos resultados finais e as deveras considerações a 

partir do produto final, o mapa da produção do espaço agrário na bacia, que traz de forma 

representativa as principais discussões sobre o agrário no São Francisco. Cria uma 

perspectiva nova na cartografia e no modo de se observar as bacias hidrográficas como 

unidades de estudo. 
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DA PAREDE AO SATÉLITE: UMA RELEITURA DA 

TRAJETÓRIA DA CARTOGRAFIA  

                                        

 

 

  

“As colocações de Lynch sugerem certo pessimismo quanto à possibilidade 

de apropriação da linguagem cartográfica pós-grupos subalternos, 

particularmente no atual contexto de liberalização das economias nacionais e 

de avanço das fronteiras de expansão do capital e do mercado. Harley, em 

suas considerações provocativas sobre as relações entre saber e poder 

cartográfico, já afirmara, por sua vez, a impossibilidade de uma cartografia 

popular. Para ele, “os mapas são essencialmente uma linguagem do 

poder e não de contestação” e “a tecnologia da informática reforçou essa 

concentração do poder das mídias”. 

 

Henri Acselrad, Cartografias Sociais e Territórios, p.9 e 10. 

  

 

 

Fazer cartografia, ser mapeador não é somente desenhar, digitalizar, pintar mapa, 

ou jogar as informações no banco de dados e inserir escala, coordenadas, indicador com 

rosa dos ventos, legenda, ou em caso de mapas quantitativos, construir legendas, com 

degradê em cores e emprego de métodos estatísticos1. Além dessas funções é preciso 

compreender quais dados podem e devem ser cartografados, como serão elaborados os 

mapas, quais funções sociais os mapas desempenham para não ficar somente na 

elaboração técnica do mapa. 

Com o aumento da preocupação com uma cartografia de exatidão para a 

localização, se desenvolve uma tecnificação mais avançada para a elaboração de mapas, 

com escalas, indicadores e localização perfeita dos elementos a serem estudados, no 

entanto, deixa de lado o valor das análises, para se compreender os porquês daqueles 

elementos se encontrarem aqui ou acolá. Quem os produziu; qual o propósito da 

produção; e, principalmente, a quem interessa tais fenômenos se encontrarem no tempo e 

no espaço determinados. 

                                                 
1 Dentre os métodos estatísticos merecem destaque a média, desvio padrão e amplitude. O último tem maior 

emprego em legendas, é fácil de compreender e de se aplicar. Nos programas de cartomática, esses métodos 

se encontram inseridos, o cartógrafo apenas escolhe qual vai empregar, escolhe a sequência de cores e 

produz o mapa. 
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Com o avanço das novas tecnologias, diferentes profissionais de outras áreas do 

conhecimento passam a usar, com maior frequência, os mapeamentos cartográficos. Ao 

trabalhar com programas de SIGs (Sistemas de Informações Geográficas) e programas de 

cartomática, aprende-se somente como aplicar as funções dos programas, como 

digitalizar, vetorizar, elaborar banco de dados, e realizar o cruzamento das informações; 

para construir o produto final, o mapa. 

O avanço na técnica não fora acompanhado do conhecimento cartográfico, ao 

contrário, é crescente o número de profissionais que elaboram mapas sem terem noção de 

técnicas e métodos aplicados na cartografia, tornando-se somente executores de 

programas.     

Por sua vez, os fundamentos teóricos da cartografia são rediscutidos em prol do 

desenvolvimento do conhecimento, podendo contribuir com o avanço no pensamento 

científico. Os avanços, em relação à aplicabilidade de novas técnicas e novos 

instrumentos, sempre fizeram da cartografia objeto de disputa entre diferentes povos, 

Estados e grandes empresas. Com o avanço do capital em escala internacional, nas áreas 

mais longínquas necessita-se cada vez mais desse instrumento para se explorar os 

espaços. 

Entretanto, o problema da cartografia não reside no uso exagerado de técnicas e 

instrumentos de última geração, mas no que se produz com esses instrumentos, e a quem 

se privilegia na elaboração de mapeamentos da cartografia geográfica.  

O domínio de novas tecnologias com elevado grau de desenvolvimento e, em 

certos casos, a fácil aquisição de imagens e até mesmo softwares livres tornam a 

cartografia ainda mais interessante para o capital. A facilidade de trabalhar com 

programas como os SIGs (Sistemas de Informações Geográficas), desenvolvidos por 

empresas particulares e em órgãos que pertencem ao Estado, reforça esse interesse; 

Diferentemente, Acselrad (2008) acredita que, mesmo historicamente estando sob o 

controle do Estado, hoje a cartografia deslumbra outra realidade bem diferente, como 

pode ser atestada: 

 

Nos últimos anos, a cartografia tem escapado ao controle das poderosas 

elites que exerceram a dominação sobre ela por várias centenas de anos. 

Essas elites - as grandes oficinas de mapas do Ocidente, o Estado e, em 

menor medida, os acadêmicos - foram desafiados por dois importantes 

acontecimentos. Primeiro, o efetivo negócio da confecção de mapas, do 

levantamento de dados espaciais e seu mapeamento, está saindo das 

mãos dos especialistas. A capacidade de produzir mapas, até mesmo um 
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impressionante mapa 3D interativo, está hoje disponível para qualquer 

um que tenha um computador pessoal e uma conexão de internet 

(Acselrad, 2008, p 85). 
 

 

Como já destacado a cartografia não surge em um único momento e nem de uma 

única forma e com único povo; mas em diferentes momentos, por povos com 

características culturais diversas. 

A cartografia reflete a organização da sociedade. Ela é empregada para diferentes 

fins, a depender dos objetivos, necessidades e meios de comunicação pelos povos, desde 

inscrições em cavernas para se protegerem dos perigos, localizarem as fontes de alimentos 

ou até mesmo como forma estratégica de combates em guerra com os inimigos.  

A cartografia se desenvolveu principalmente, associada a formas de poder, como 

nas “grandes civilizações”, com a utilização de mapas para guerras, esboços de mapas 

para a conquista. Essa demonstração de poder, pode ser vista na elaboração dos mapas 

que trazem a Rosa dos Ventos que, na sua maioria, tem como ponto de referência o Norte2.  

A procura por novos territórios é constante na vida das nações mais ricas, desde 

os primórdios da divisão do trabalho que elas se atiram a novas conquistas e a procura de 

riquezas justificando a necessidade de elaboração de mapas que demonstrassem fontes de 

riquezas. Em Duarte (2002), é possível perceber essa preocupação, quando o autor 

descreve o uso do mapa por alguns povos. O autor faz questão de frisar que a cartografia 

se coloca também como uma forma ideológica das maiores nações se sobreporem sobre 

as demais.  

 

Há mapas da Europa pré-histórica, elaborados por arqueólogos nazistas, 

que foram utilizados para provar a distribuição dos germanos na Grécia 

neolítica e na Escandinávia da idade do bronze, visando sustentar 

teorias nacionalistas de supremacia racial, bem como reivindicações 

territoriais. Certos mapas europeus, da época em que se desenvolviam 

as viagens marítimas colonialistas, atribuíam fabulosas riquezas 

minerais às “terras virgens” procurando, com isso, encorajar e justificar 

financiamentos às expedições de exploração. (DUARTE, 2002, pp. 21-

22). 

 

Entre os elementos que corroboram para mostrar a supremacia dos europeus em 

relação aos outros povos está a divisão dos hemisférios. Sabe-se que na disposição 

                                                 
2 Dentre os mapas inseridos em livros de ensino fundamental, médios e científicos e nas dissertações e 

teses, os únicos que mostram a indicaçãoo o Sul são os mapas da tese de GIRARDI (2008) e CUBAS 

(2012), todos os demais fazem da forma tradicional de indicar o Norte. 
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vertical das linhas imaginárias, meridianos, o centro da terra poderia ser em qualquer 

parte do globo, no entanto, a Europa do século XVI e XVII controlava as principais 

pesquisas, o observatório, a exemplo do mais conhecido de todos, o de Greenwich3, o que 

a colocava em posição privilegiada nas representações cartográficas. Os livros de 

cartografia, a exemplo do livro de Duarte (2002) e o de Fitz (2008), têm um subcapítulo 

com o tema fuso horário; que mostra a técnica pela técnica. E em momento algum, os 

livros discutem quais os motivos da linha imaginária de Greenwich ser considerada o 

divisor da terra nesses dois hemisférios.  

Outro exemplo da dominação europeia pode ser vista a partir da compreensão da 

localização através das linhas imaginárias denominadas de Coordenadas Geográficas, que 

colocam o Sul e o Oeste com numeração dos graus em negativo, enquanto os países do 

Norte e Leste, denominados de ricos, ficam com numeração positiva. Os mapas que 

contêm o Norte na parte superior são mais recentes do que se imagina. Hoje é quase 

impossível alguém imaginar o mapa mundi de forma diferente. Essa superioridade 

europeia nas representações cartográficas começa a ser difundida, segundo Freire e 

Fernandes (2010), com a elaboração cilíndrica de Mercator, que vai dar origem aos 

maiores mapeamentos que perduram até os dias atuais.   

Da mesma forma, os mapas mundi na sua maioria, são construídos a partir da 

Projeção de Mercator4, que prioriza a estética do mapa (forma) e distorce o tamanho dos 

elementos de um mapa, com isso, segundo Duarte (2002) quanto mais distante do centro 

(Equador), maiores serão as distorções, a exemplo da Groenlândia que tem cerca de 12% 

da área da América Latina. Em mapas elaborados com esta projeção, as terras que ficam 

mais ao Norte do planeta tendem a ser representadas com tamanhos maiores do que 

realmente são; em contrapartida, os que se localizam no centro, nas proximidades do 

Equador, a tendência se inverte. 

O que deve ser levado em consideração é que existem, segundo Duarte (Ibid), 

diferentes formas de elaborar mapas mundi. São mais de duzentos tipos de projeções, a 

partir das três formas geométricas (cone, cilíndrica e plana). Mesmo com esta 

considerável quantidade de projeções, a que tem maior aceitação por parte dos grupos da 

                                                 
3 Greenwich é um observatório localizado nas proximidades de Londres, capital da Inglaterra, país com 

forte influência política, econômica e cultural, não só na Europa. Mas em todo mundo; facilitando a 

popularidade e a imposição de se instalar um instrumento de dominação universal, o controle do tempo, 

para também controlar a entrada e saída de mercadorias com o aumento do comércio mundial.  
4 Gerard Mercator foi e continua sendo o influente elaborador do planisfério (mapa mundi) a partir da 

projeção cilíndrica, conhecida por distorcer as extremidades do globo dando maior conotação aos polos. 
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América do Norte e Europa e até mesmo dos países da periférica, é a de Mercator. Apesar 

de alguns cientistas questionarem o uso dessa projeção e preferirem discutir a de Peters5, 

na maioria dos mapas dos livros que as escolas adotam, a projeção de Mercator é a mais 

usada, impossibilitando o uso de mapas mundi elaborados com outros tipos de projeções. 

Os mapas não são somente instrumentos palpáveis. Alguns povos 

estrategicamente desenvolvem a capacidade de guardar na sua mente mapas com 

considerável nível de complexidade, o que facilita a compreensão do espaço sem ser 

subtraído pelos inimigos. Esses povos conhecem os percalços do terreno e podem esperar 

os inimigos. No livro A arte de fazer a guerra, escrito há mais de dois mil anos, Sun Tzu, 

demonstra diferentes processos para ganhar batalhas, e dentre estes, enfoca 

especificamente a importância de conhecer o terreno, sua topografia, os locais 

estratégicos que podem contribuir com a vitória, tornando vital ter um mapa mental. 

Outra leitura que demonstra a importância dos mapas é o livro Os sertões de 

Euclides da Cunha (2002). Ao relatar a guerra de Canudos, o autor não consegue perceber 

a força messiânica de Antônio Conselheiro, por se tratar, segundo ele, de sertanejo 

desprovido de força, com má alimentação, sem armas poderosas e sem estratégia de 

guerra, como as aplicadas pelo exército. No entanto, os sertanejos tinham um mapa 

mental e conheciam todos os locais estratégicos para montar as barricadas, fontes hídricas 

e outros, levando-os a sucessivas vitórias diante do exército dos estados do Nordeste, que 

apelaram para a força militar nacional para destruir o movimento de Canudos. 

Fator importante, quando se pretende observar um mapa, carta ou planta, é a 

escala; como bem demostra Lacoste (1997). A escala é de papel fundamental para se 

compreender a dimensão do terreno, a área de dominação, as estratégias e o uso em todos 

os sentidos, seja para a sobrevivência ou mesmo como forma de retirada de impostos, por 

isso, quanto maior a possibilidade de domínio de grandes territórios, possivelmente maior 

força militar se exerce. 

 

Para a maioria dos geógrafos, a dimensão do território levado em 

consideração e os critérios dessa escolha não parecem dever influenciar 

fundamentalmente suas observações e seus raciocínios. Contudo, basta 

folhear um manual de geografia ou a coleção de uma revista geográfica 

para se perceber que as ilustrações cartográficas são de tipos 

extremamente diferentes, pois essas cartas têm escalas muito desiguais: 

algumas são planisférios que representam todo o globo, outras 

                                                 
5  O primeiro dos denominados Peters nasceu na Escócia e desenvolveu a mais polêmica projeção. Nesta, 

ele distorce a forma dos continentes, mas, diferentemente de Mercator, preserva o tamanho das unidades 

continentais; desta feita, os países dos extremos (polos) têm tamanhos equivalentes, não mostra a 

predominância dos ricos sobre os pobres, por isso que ficou conhecida como mapa terceiro mundista. 
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representam um continente; outras um Estado (extenso ou pequeno), 

outras uma “região” cuja extensão pode ser variável, outras uma 

aglomeração urbana, um bairro, uma aldeia e seu “terroir”, uma 

exploração rural e suas construções, uma clareira na floresta, um 

pântano, uma casa, etc. Essas extensões de tamanho bem desiguais são 

representadas por cartas, cujas escalas são bem diversas: desde as cartas 

em pequenina escala que representam o conjunto do mundo até cartas e 

planos em escala bem grande que representam, de maneira detalhada, 

espaços relativamente pouco extensos (p. 74). 

 

Os mapas são produtos da realidade em que se inserem nas diferentes sociedades 

e também dos objetivos que pretendem alcançar. O mapa é fator importante na 

manutenção de quem detém o poder que justifica determinadas forma de agir no território, 

ou como forma de contestar a ordem estabelecida por diferentes setores da sociedade. 

 

 

1.1 História da Cartografia: para além de uma descrição  

 

Contextualizar o processo de formação da ciência cartográfica não é uma tarefa 

fácil. Boa parte dos livros que tratam do tema, o faz valorizando o desenvolvimento de 

instrumentos e técnicas cartográficas mais apuradas. Outros atrelam o desenvolvimento 

da cartografia a dominação europeia, pois os estudos cartográficos provêm desta parte do 

mundo. 

São raros os estudos que enfocam de forma crítica e detalhada a história da 

cartografia (ou dos mapas), e que dão suporte ao entendimento do processo de 

apropriação dos conhecimentos cartográficos por determinados povos e sociedades, no 

entanto, ainda hoje é bem comum encontrar livros que descrevam em poucas palavras 

fatos considerados na história da cartografia, enfocando somente os mais importantes na 

consolidação desta ciência. 

A cartografia é uma das mais antigas atividades humanas, até mesmo antes da 

escrita. Por surgir em distintos momentos e territórios se verte para diferentes aplicações 

e funções; desde proteger os territórios, para o controle da máquina administrativa 

(estatal), ou para o uso individual, como realizar explorações, expedições e funções 

turísticas. 

 

O papel do mapa ao longo da história da humanidade tem sido múltiplo. 

Trata-se de uma projeção intelectual que ocupa um espectro que vai das 

atividades mais funcionais, até papéis de significado político e mesmo, 



 

  

39 

 

simbólico, certamente, eles amparam principalmente as atividades 

humanas com forte componente espacial: a exploração, a guerra, o 

controle estatal e também as decisões econômicas dos 

empreendimentos, assim como uma série de atividades dos indivíduos, 

como, por exemplo, as práticas turísticas (FONSECA, 2004, p. 223). 

 

Por ter diferentes funções e servir para os povos de maneira bem especifica “... Os 

mapas são produções culturais sobre o território, que auxiliam na leitura da sociedade” 

(COSTA, 2008, p. 49), facilitando a procura por alimentos e a proteção do território. 

A transformação do homem coletor e nômade em um sedentário agricultor e 

criador favoreceu o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais complexa. De 

início, em uma sociedade comunista, as tarefas, as obrigações, e os alimentos eram 

compartilhados, as riquezas pertenciam a todos. Nessa sociedade, os mapas já eram 

usados com frequência, não para combater os inimigos ou expropriar riquezas, mas como 

pontos de referência (incipientes), pois não existia escala6, e eram deixados como prova 

viva em paredes de cavernas. 

As pinturas são consideradas os primeiros mapas, mesmo não tendo as disposições 

técnicas que hoje servem como parâmetros internacionais, a exemplo de escala, sistema 

de coordenadas, indicador e legenda, estes eram simples desenhos encravados em 

rochedos e outras formas rupestres, com uma linguagem de fácil acesso para todos, desde 

as crianças até os idosos. As pinturas serviam como referência para se locomover em um 

mundo tão inóspito. Essas pinturas por serem de difícil acesso nos dias atuais foram 

preservadas e hoje os mapas arqueológicos servem como matéria-prima para os estudos 

das sociedades antigas, como bem demonstra a citação a seguir. 

 
Desde o Paleolítico Superior (40.000 a 10.000 a.C.), o ser humano já 

buscava representar graficamente o espaço onde habitava, selecionando 

seus elementos da paisagem como símbolos de poder e sobrevivência 

sobre o território: áreas e elementos de caça, coleta, moradia e rituais 

religiosos e funerários. Na vida do Homem pré-histórico tinham lugar 

a arte e o espírito de conservação daquilo de que necessitava (FREIRE 

e FERNANDES, 2010, p. 86). 

 

As pinturas são expressões milenares que representam as relações sociais desde 

os primórdios da formação em sociedades, como bem descrevem os autores anteriormente 

citados. Elas representam não somente as relações de poder como formas de 

                                                 
6 Os desenhos rupestres eram feitos com o intuito de localizar comidas, perigo ou batalhas com os animais, 

sem o rigor técnico de proporcionalidade com desenhos de animais maiores do que realmente são. Tamanho 

de rios, florestas e outros servindo como representatividades não prestando para realizar medições de 

distância entre os elementos e sem a preocupação exata da localização dos fenômenos. 
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sobrevivência, mas também serviam para demarcar territórios; bem como manifestações 

culturais, expressões vivas do dia a dia dos povos antigos, com rituais, a exemplo, dos 

fúnebres. 

Com o sedentarismo, o homem começa a desenvolver diferentes técnicas de 

sobrevivência, cultivo e criação. Com a produção de excedente ocorre a divisão social do 

trabalho e se ampliam os conflitos pela terra, a divisão em propriedade privada por poder 

e a exploração das classes subalternas. Com o desgaste do solo pela exploração, o homem 

passou a procurar novas terras e expandir seu poder, para isso foi necessário conhecer e 

desbravar novos territórios, combater inimigos, aprimorando cada vez mais as técnicas e 

elaboração de mapas mais detalhados. 

Na passagem do nomadismo para o sedentarismo, durante o período denominado 

de Neolítico, o homem domestica as plantas e utiliza-se da agricultura, não necessitando 

percorrer diferentes áreas para adquirir alimentos. Os mapas passaram a ter significados 

diferentes, antes em pinturas rupestres para indicar perigo, esconderijos, rios, corredeiras 

e comida farta; com o sedentarismo, o objetivo verte-se mais à dominação do território, 

com procura de terras mais férteis e de demarcação dos territórios atrelados ao poder 

constituído em classes, e não mais no bem comum. Agora os registros passam a ser 

realizados em outros instrumentos e não somente em cavernas, mas em pequenas placas 

que, a depender de cada povo, pode ser de barro, de tiras de vegetais ou de conchas.  

Por sua vez, a cartografia sob a influência da dominação europeia produziu 

quantidade elevada de mapeamentos que hoje são postos em livros, teses e outros estudos. 

No entanto, novas descobertas apresentam mapas de ótima qualidade, confeccionados por 

outras sociedades e que ficaram à margem desse processo.  

A dominância da Europa em relação aos demais povos e continentes, sobrepondo 

sua história, boa parte dos livros e da literatura produzida, leva em consideração que os 

europeus têm destaque na ciência cartográfica. Apesar disso, não se pode desconsiderar 

os feitos de outros povos que tanto contribuíram para o desenvolvimento técnico da 

cartografia, como observa Duarte. 

 

Ao tratarmos da história da Cartografia, devemos ter o cuidado de evitar 

transmitir apenas uma visão ocidentalizada, isto é, eurocêntrica, 

pecando por não reconhecer a grande diversidade de formas de 

representação do espaço no mosaico universal de culturas. Cada 

sociedade, refletindo determinados aspectos culturais, tem ou teve 

alguma forma de perceber e de produzir imagens espaciais (2002, p 21). 
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O mapa mais antigo, de que se tem notícias até os dias de hoje foi confeccionado, 

segundo Duarte (Ibidem), pelos babilônicos há aproximadamente 4 mil anos antes de 

Cristo. É uma placa de barro e representa características físicas da antiga Mesopotâmia, 

a exemplo da hidrografia, com o rio Eufrates e o relevo circunvizinho. 

Desde a formação da sociedade babilônica, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, 

produzia-se mapa. Uma sociedade caracterizada pela sua fixação (sedentarismo) nos 

vales férteis dos rios Tigres e Eufrates, os solos formados por depósitos ricos em materiais 

orgânicos provenientes de lavas vulcânicas que favoreciam o desenvolvimento da 

agricultura ribeirinha são de uma base sólida; além de uma sociedade intimamente ligada 

ao vale, com cultura de elaboração de artefatos feitos de material7 retirado do leito do rio. 

Com este material era possível fazer diferentes utensílios domésticos, ornamentais e até 

mesmo os mapas, como o exemplar anteriormente citado. 

O mapa dos babilônicos é uma pequena placa de barro com tamanho equivalente 

a uma mão humana, contendo desenho bem ilustrado do rio e montanhas; com destaque 

para o emprego, mesmo naquela época, dos pontos cardeais, demonstrando que este povo 

também já desenvolvera estudos avançados na área de astronomia. 

Ainda para Duarte (Ibid), merecem destaques, como mapas rudimentares, os 

confeccionados pelos nativos da Ilha Marshall, que utilizavam materiais encontrados na 

própria ilha para elaborar os mapas, a exemplo de tiras de uma fibra vegetal bastante 

numerosa na ilha com conchas colhidas nas areias da praia. Elas eram trançadas em ordem 

vertical e horizontal e as conchas representavam as ilhas que, para eles, eram o mundo 

até então conhecido. 

Esses povos, apesar de reduzido processo de conhecimento da cartografia e 

viverem isolados em ilha, a têm uma considerável capacidade de aplicação de 

conhecimento para a época, pois transformaram pequenas tiras vegetais e conchas em 

mapas que reportavam não somente a ilha a qual eles habitavam, mas a outras vizinhas. 

Dentre os povos antigos, os gregos merecem elevada consideração nas ciências 

matemáticas, na filosofia e também na cartografia; desde a expressiva contribuição de 

Anaximandro de Mileto que entre 611 e 547 a. C. elaborou o mais completo mapa da 

região do mediterrâneo. É aos gregos que também devemos a importância na geometria 

                                                 
7 A argila, popularmente denominada de barro, com considerável plasticidade e de fácil manuseio para a 

elaboração de instrumentos domésticos, a exemplo de potes, panelas e vasos, comum em sociedades que se 

desenvolvem nas margens dos rios. Em Sergipe é bem comum encontrar nas margens do São Francisco, 

com maior ênfase no município de Santana do São Francisco.  
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e, principalmente, a discussão da Teoria da Esfericidade da terra8, em contraponto à 

Teoria do Prato, que, neste ínterim, ganha corpo com os gregos que aceitam a terra como 

uma forma de disco9. 

Para a época, os gregos já disponibilizavam de elevados conhecimentos técnicos 

e científicos na área da cartografia. Com esse povo, surge o emprego dos conceitos 

básicos de localização, que mais tarde vai ser aplicado na formação das redes de Paralelos 

e Meridianos (Coordenadas Geográficas) adquiridos a partir da noção da esfericidade da 

terra e subdivisão das zonas, através da classificação das principais: linhas equador, 

trópicos e polos; surgindo daí o uso das latitudes e longitudes, como medidas de 

localização de pontos em disposições no globo terrestre de formas verticais e horizontes. 

Com relação aos gregos não se pode esquecer que se tratava de uma sociedade 

complexa, principalmente pela relação entre as cidades de Atenas e Esparta. A primeira 

com conotação política e das ciências, como a democracia grega, a filosofia, e a 

astronomia. É nesta sociedade que se desenvolvem alguns pressupostos teóricos e 

técnicos da cartografia. Já Esparta caracteriza-se por uma sociedade com fins militares e 

os mapas eram elaborados com esse intuito. 

Na Grécia, a obra de Ptolomeu é incontestável quanto ao seu valor, ao aplicar 

técnicas já avançadas para a época, com mapas detalhados, e emprego da projeção cônica. 

Ptolomeu influenciou boa parte dos estudos astronômicos da sua época, por realizar os 

estudos com base na Teoria da Esfericidade e mostrar o mundo de uma forma diferente 

do que se pensava na época. Sua teoria serve como base para boa parte de mapas que 

ganharam importância através da releitura realizada posteriormente por Marcopolo, e que 

foi base da cartografia do Renascimento e nas Grandes Navegações. 

Com relação a Ptolomeu, nos seus estudos cartográficos é notória a preocupação 

em identificar elementos de destaque nos locais mapeados, além de uma preocupação 

constante com aspectos teóricos e práticos na elaboração dos diferentes elementos 

inclusos em um mapa, como as projeções que são importantes na transformação do 

esférico (planeta terra) em algo plano, os planisférios, ou popularmente denominados de 

mapas mundi. Com relação a sua obra, Rais (1969), destaca alguns volumes, pela sua 

                                                 
8 Dizia-se que como Deus criou a terra e ele é um ser perfeito, então faria o mais perfeito de todos os 

símbolos geométricos, a esfera, para ser a morada da sua maior invenção, o homem, criado a sua imagem 

e semelhança. 
9 Esta teoria ficou conhecida como teoria do Prato. A terra era representada de forma plana como um disco, 

desta deu origem aos primeiros mapas com destacada importância para Anaximandro de Mileto. 
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preciosidade em destacar inúmeros locais, já usando o sistema de coordenadas, em 

latitude e longitude. 

 

Os livros de II a VII contêm uma relação de uns 8.000 nomes de lugares 

com latitudes e longitudes para determinar sua posição.  Muito poucos 

destas situações foram calculadas, por observações, ou deduzidas 

cientificamente; as coordenadas obviamente haviam sido tomadas de 

velhos mapas ou itinerários. O volume mais importante é o VIII, que 

contém o estudo sobre os princípios da Cartografia, da Geografia, da 

Matemática, das Projeções e dos métodos de observação Astronômica 

(p. 15). 

 

Como observado, no sistema de coordenadas já era empregado em outros estudos. 

O legado de Ptolomeu não se restringe somente a localização e aplicação de técnicas, de 

cálculos e elaboração de mapas, mas facilita o entendimento aplicado por pesquisadores 

de diferentes ciências. 

Os chineses, desde antes da era cristã, já desenvolveram uma cartografia eficiente 

para seus propósitos, apesar de pouco divulgado; no Ocidente (Influência europeia), têm 

inúmeras contribuições para a cartografia mundial. Os mapas para esta civilização não 

tinham a localização ou orientação, principalmente, para fins militares e administrativos. 

Por contar com um extenso território e de difícil acesso, com topografia de considerável 

irregularidade no interior do Império, favoreceu um crescente estudo com primazia em 

mapas de cunho político-administrativo, de função de dominação do território, com 

mapeamentos militares, com foco na cobrança de impostos e também da administração 

das divisões das propriedades rurais (CASTRO, 2012). 

 Os chineses, como outros povos, se caracterizam por ter um Estado forte e por 

usarem os mapas como formas de controle, demarcação de terras com fins de subjugar a 

população ao Império e forçar o pagamento de impostos em todas as terras sob o seu 

controle. Segundo Harley (1989), desde a dinastia de Pei Xu (223 a 271) que a China 

possui mapeamentos de elevado nível técnico e científico, de temas anteriormente 

mencionados. 

O desenvolvimento do povo egípcio se deu a partir da estruturação de uma 

sociedade fortemente centrada no poder “supremo”, do Faraó, e com base na atividade 

advinda das férteis terras do rio Nilo. Estas terras ao passo que iam sendo dominadas 

passavam a produzir incalculáveis riquezas que acabavam nas mãos do poder central. 

Ainda antes da era cristã, os egípcios já tinham desenvolvido inúmeros conhecimentos, 

que podiam ser constatados na biblioteca de Alexandria. 
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Com uma civilização bem consolidada e centrada na figura do Faraó, os egípcios 

buscavam controlar e proteger o território, além de tentar controlar outras terras. O poder 

do Faraó era praticamente ilimitado, com o suporte de uma elite formada por sacerdotes 

que mantinham sua riqueza a custo dos vultosos impostos pagos pela população. O 

desenvolvimento de uma cartografia detalhada que pudesse localizar as áreas com certa 

precisão ajudou a manter o controle sobre a massa e expandir as fronteiras. 

Mesmo não deixando grandes registros da cartografia, como suas grandes obras 

da engenharia egípcia, é importante destacar que não somente as grandes obras 

(pirâmides) elevam os egípcios à categoria de Grande Civilização antiga, mas também o 

processo de domesticação das cheias no rio Nilo feito com tanta propriedade, através de 

estudos detalhados das épocas de descida e subida do rio.  

A influência egípcia é tão marcante que um dos primeiros estudos sobre as 

medições da terra provém daí, e foi realizado de forma simples e com certa eficiência. No 

entanto, com o conhecimento prévio da esfericidade da terra, fora possível realizar tais 

medições. Conforme Duarte (2002), Erastóstenes (276 a.C.), fez um comparativo de 

distância e ângulo de inclinação da sombra entre as cidades de Alexandria e Siena, 

cometendo um erro considerável não pela aplicação do método de medição, mas por 

considerar em que essas duas cidades estavam no mesmo meridiano e projetavam a 

sombra de forma igual. Isso levou a aproximadamente 14% de diferença da distância real 

entre estas duas cidades. 

Para estudiosos da história da cartografia, como Freire; Fernandes (2010), os 

egípcios têm elevado destaque na história da cartografia em virtude da contribuição 

técnica para a noção de localização e distância, que serviu de base para as medições de 

Hiparco (grego que viveu no Egito, a 190 a.C.). Este último, com seus conhecimentos da 

astronomia, inaugurara o método de projeção estereográfica, além de ser considerado o 

primeiro criador do astrolábio, instrumento de reconhecido valor para a navegação em 

grande parte do mundo antigo. 

Dentre os povos europeus, os romanos destacaram-se pelo poderio militar sobre 

os outros povos. Seu Império subjugava qualquer inimigo através da extração da renda 

tributária, em boa parte da Ásia. Desde o extremo Oeste da Europa até o Oriente Médio, 

todos estavam sobre o julgo deste Império. 

Desde antes da consolidação do Império Romano, ainda no sistema político 

denominado de República Romana, Roma conhece seu processo de expansão territorial 

que vai se consolidar aproximadamente em 50 anos a.C., com o aumento gradativo do 
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seu poderio por toda a Europa; influenciando, na religião na arquitetura, e na filosofia, 

entre outras áreas. 

O Império romano tinha uma cartografia bastante peculiar com mapas militares 

que funcionavam para a proteção do Império. Os romanos demonstravam também apreço 

por mapas que se assemelhavam com os atuais mapas rodoviários, porque mostravam 

caminhos e trilhas que ajudavam na fiscalização das fronteiras. 

O domínio do território era de fundamental importância para que os romanos 

permanecessem no poder, não somente os gastos com a força militar lhes daria esta 

condição, mas toda uma estratégia de proteção do Império fez de Roma a mais poderosa 

nação. Para controlar o território, o Império dispunha de estudos cartográficos com mapas 

bem detalhados, mesmo não primando pela perfeita orientação e localização; os mapas 

eram de considerável valor para os romanos. Com os mapas podiam observar os melhores 

locais para combater os inimigos, facilitar a cobrança de impostos, instituir o poder local 

nas colônias, mostrar a demarcação de terras, entre outros objetivos. No entanto, o 

principal propósito era a elaboração de mapas para fins militares. 

 

Devido às diferentes rentabilidades proporcionadas pelas nações 

militarmente ocupadas, seja pela área produtiva, seja pelas atividades 

econômicas, os antigos romanos já usavam uma cartografia associada a 

um cadastro rudimentar para fins tributários no controle das vastas 

regiões imperiais desde o início da Era Cristã (FREIRE e 

FERNANDES, 2010, p. 88). 

 

As sucessivas Guerras, o elevado poder concentrado nas mãos do Imperador, os 

altos impostos coordenados pelas forças militares imperiais e as frequentes invasões dos 

Bárbaros contribuíram para o processo de fragmentação e decadência do Império 

Romano. Os nobres detentores de grandes glebas de terras foram aos poucos se afastando 

das cidades e passando a controlar a produção, subjugando os servos camponeses que 

trabalhavam em troca da proteção. Por sua vez, a religião ganha maior importância com 

o aumento do poder do clero, com a aquisição de terras conquistadas e recebidas por 

doação dos governos locais; a terra passa a ser a grande fonte de poder neste sistema 

econômico, o Feudalismo. 
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Os bárbaros10, mesmo não deixando um legado importante no uso da cartografia, 

se caracterizaram por uma força militar impressionante e com estratégias de guerras das 

mais variadas para conseguirem transpor as barreiras impostas pelos romanos, que com 

tempo vai se fragilizando e perdendo força e território.   

Com a fragilidade do império romano e as sucessivas invasões que a Europa sofre 

no decorrer destes tempos, insurge a ideia do retorno ao campo, deixando de lado a 

cidade. O clero e os nobres colocavam-se à frente desta nova perspectiva, fazendo da 

Europa um espaço voltado para o interno, deixando para trás grande parte de todo 

conhecimento adquirido durante anos e anos de história.  

Com o feudalismo caracterizado pela descentralização do poder político e 

econômico, e o favorecimento e enriquecimento dos nobres, além da fragilidade das 

cidades por conta do deslocamento do poder para o campo, da diminuição do comércio, 

da comunicação e principalmente a força ideológica da classe dominante com o aporte da 

Igreja católica, na Europa ocorre o declínio do conhecimento científico, o que é observado 

na cartografia. Tudo era explicado à luz do conhecimento bíblico, deixando de lado todo 

o conhecimento adquirido por muitos anos, como é bem destacado a seguir. 

 

Os preceitos cristãos colocam os princípios bíblicos acima dos 

conhecimentos científicos existentes no período, basicamente àqueles 

advindos dos gregos, provocando um verdadeiro recuo do ponto de 

vista do avanço científico até então conquistado (MATIAS, 1996, p. 9).  

 

Os nobres, representantes da Igreja, tornavam-se cada vez mais poderosos, com 

somas incalculáveis de terras, riquezas e poder. Para manter esse poder, era estratégico 

impor o ideário da submissão dos servos, com o apoio da Igreja, beneficiária de pomposos 

donativos dessa classe. A igreja era incumbida de estabelecer a ordem nos feudos 

promovendo a aceitação pacífica das ideais da classe dominante à época, implantadas 

sobre a grande massa de camponeses e servos. 

O medo de não ir para o céu, de ser punido, de queimar na fogueira fez a classe 

subalterna refém da igreja, que ao acumular mais poder, ia imprimindo suas ideias com 

maior veemência, o que vai repercutir de forma decisiva nas ciências, com destaque na 

cartografia, voltada para a busca de explicações bíblicas para toda e qualquer situação, 

desde uma simples contenda à qualquer teoria científica. 

                                                 
10 Lembrar que os bárbaros não são somente os Germânicos, mais para os romanos todo e qualquer povo 

fora do seu reino, é denominado de bárbaro, uma forma de menosprezar os inimigos, como ainda hoje é 

comum, ao denominar os outros de vândalos e outras denominações para não “civilizados”. 
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A Igreja, nesse período, passa a desconsiderar a Teoria da Esfericidade, que desde 

os gregos já era divulgada. Essa teoria apresenta a terra em forma de esfera, para ir de 

encontro com esta teoria a Igreja suscita uma nova compreensão da forma da terra e passa 

a impor a Teoria do Prato, que apresenta a terra de forma plana e uniforme. Para a religião 

era inaceitável uma explicação que não fosse uma referência bíblica. Por exemplo, para a 

igreja afugentar a população do litoral, ela apregoava que os mares eram povoados por 

monstros, além do abismo onde os navegadores iriam cair, caso se afastassem para o 

oceano. 

Esta era uma forma de manter a população de servos, vassalos e agregados, 

permanecendo no feudo e submissos às vontades dos detentores do poder, pois no litoral 

eles poderiam encontrar outra fonte de renda, a pesca, e não mais se manterem como força 

de trabalho para o feudo.  

A possibilidade de o homem procurar outras alternativas passava a ser cada vez 

maior, e o medo de tais conhecimentos e descobertas fez com que a Igreja adotasse 

diferentes formas de controlar a população com força no discurso à base dos estudos e 

ensinamentos da bíblia. Eram inventadas estórias que acabavam amedrontando a 

população que ficava à mercê do poder constituído, a Igreja e os donos dos feudos. 

Este poder de dominação é visível ao se perceber a contribuição cartográfica. A 

Igreja tinha representantes com conhecimentos necessários para se produzir mapas que 

pudessem justificar tais assertivas com relação aos perigos que o mar oferecia aos que 

tentassem ultrapassar os limites do litoral; isso facilitou que a Igreja com seu poder 

pudesse impor suas ideias, seus pensamentos e também seus mapas. 

Para impor a sua força, a Igreja aboliu todos os mapas confeccionados 

anteriormente e passou a estudar profundamente, sempre à luz das suas interpretações em 

relação aos escritos bíblicos passando a determinar o que deve ser estudado e interpretado, 

influenciando também na elaboração de mapas. Daí surgem os denominados mapas T no 

O, como se observa na figura a seguir: 
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São mapas de cunho religioso, em que suas explicações se dão pela bíblia. A 

divisão dos continentes (Europa, Ásia e África, o mundo até então conhecido) é 

representada em forma de uma cruz, símbolo maior da religião católica. No centro do 

mapa (para a época, centro do universo) ficava a cidade de Jerusalém, mesmo se 

considerando que Jesus nasceu em Belém, que na época era um pequeno vilarejo nas 

proximidades desta cidade, que passou a ser o maior centro religioso do mundo cristão 

até então. 

Esses mapas perduraram por longo tempo, durante a denominada Idade Média, e 

só vão perder seu poder com os mapas Portulanos, que são cartas náuticas confeccionadas 

durante o século XIII, principalmente nas cidades de Gênova e Pisa, dois grandes centros 

comerciais não só da Itália, mas de toda a Europa. Os Portulanos deram origem aos mapas 

mais complexos que vieram a ser utilizados, principalmente, por Portugal e Espanha e 

serviam para a conquista do Novo Mundo e para a ascensão da burguesia, que com a 

necessidade de novos mercados vai investir elevada soma de recursos na elaboração de 

mapas, a exemplo das novas técnicas que foram empregadas nas Grandes Navegações.  
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Os Portulanos tinham como objetivo a localização das áreas portuárias, “A 

toponímia está reduzida aos portos, aos cabos e a outros detalhes das costas” Raisz 

(1969, p. 21). Nestes mapas os objetivos identificados eram localizados no litoral, e a 

parte interior do continente aparecia sem nenhum elemento. O que chama atenção nesses 

mapas é o uso da rosa-dos-ventos, instrumento aprimorado e difundido largamente com 

o desenvolvimento da bússola, como bem atesta Raisz (Ibidt). 

Diferentemente do que se propaga, hoje se acredita que a Igreja já tinha noções 

importantes sobre a existência de terras além-mar. No entanto, segue com esses 

conhecimentos guardados para serem utilizados a posteriori. 

Enquanto na Europa da Idade Média, a religião contribuiu para o retrocesso 

científico e econômico, diferentemente dos árabes que passaram a expandir sua influência 

com as rotas comerciais e a obrigatoriedade de visitar a cidade de Meca. Os árabes têm 

no Islamismo sua fonte religiosa, e em Meca, a Cidade Santa. Todos têm obrigação de 

irem visitar a cidade pelo menos uma vez em vida, com isso, as romarias são pontos de 

encontro comerciais e contribuem para a interação e a divulgação de novas ideias, novos 

pensamentos e também novos mapeamentos, rotas e outros elementos incutidos em 

mapas. O domínio na Península Ibérica; o contato com outros povos, principalmente os 

gregos, e o acúmulo de conhecimentos adquiridos fizeram dos Árabes exímios 

cartógrafos. Mais tarde, já em contato com os orientais e com a expansão comercial para 

as Índias orientais, os europeus passam a adquirir novos conhecimentos que irão dar base 

para o desenvolvimento desta ciência na Europa renascentista. 

 

É notório o desenvolvimento alcançado pelos árabes nessa área, em 

muitos casos suplantando os próprios conhecimentos gregos. Isso 

decorre do fato que os árabes tinham especial atenção ao 

desenvolvimento dos conhecimentos astronômicos, matemáticos e 

geométricos, revelando grandes habilidades para o trato com o trabalho 

cartográfico. Além disso, mantiveram contato direto com algumas das 

principais obras gregas que tratavam sobre o assunto. Em alguns casos 

essas obras só foram novamente introduzidas no ocidente devido a sua 

manutenção pelos árabes, como exemplo, podemos citar a obra 

Geographia de Ptolomeu (MATIAS, 1996, p. 37).  

 

De acordo com Matias (1996), o contato com os árabes foi de elevada importância 

para reacender o espírito de expansão dos europeus, principalmente ao perceber o 

crescimento do poder dos muçulmanos, o que levou os cristãos a repensarem as 

estratégicas políticas, econômicas e sociais de controle na Europa e o nascente comércio 

no Oriente Médio, ocorrendo uma considerável mobilização religiosa e militar contra os 
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povos que habitavam a Terra Santa e que estavam sob o domínio dos turcos, avançando 

através das Cruzadas. Esses confrontos traziam incontáveis perdas para ambos. Essas 

disputas territoriais fortaleceram o comércio e intercâmbio, colocando a Europa 

novamente na rota do desenvolvimento e exploração de novo comércio e novas terras. 

Estes eventos de confronto entre europeus, cristãos, árabes e mulçumanos tinham 

como foco não somente a religião, mas principalmente o controle comercial nessas rotas. 

Com isso, elevou-se o nível de transações comerciais na Europa, fortalecendo a burguesia 

local, que não tardou a patrocinar as mudanças que necessitava para extrair maiores lucros 

dos outros povos.  

Com o Renascimento, a Europa passa por mudanças bruscas, a igreja deixa de ter 

unanimidade. A Teoria da Esfericidade passa a ser predominante, o que contribui para 

novas pesquisas e a necessidade de uma releitura de mundo; que começa a florescer em 

toda a Europa. As nações passam a se estruturar em reinos com o poder central exercido 

pelos imperadores que detêm poder absoluto sobre a nação. Os imperadores começam a 

expandir seu domínio por diferentes partes, até mesmo fora do continente, não só na Ásia, 

mas também na procura por novas terras, Duarte (2002) destaca que: 

 

Na Europa, a Cartografia sofreu grande impulso a partir das viagens de 

exploração de novas terras que marcaram o período Renascentista. Os 

navegadores sentiram a necessidade de poder contar com mapas cada 

vez mais atualizados e aperfeiçoados por outro lado, os relatos de suas 

viagens eram fundamentais para que houvesse esta atualização (2002, 

p. 36).  

 

A diminuição dos recursos naturais na Europa; a denominada Era do Metalismo, 

que corresponde a uma forma de medir as riquezas das nações pela quantidade de metais 

que as mesmas possuíam; provocou uma corrida insaciável por novas fontes que 

pudessem suprir as necessidades cada vez maiores dentro da Europa. A organização 

política de algumas nações no continente; a acumulação primitiva de capitais adquiridos 

com o comércio das Índias; o contato com outros povos e instrumentos de uso dos 

conhecimentos cartográficos, a exemplo de mapas e da Bússola; e os altos investimentos 

na navegação contribuíram decisivamente para as Grandes Navegações. Considera-se que 

tanto Portugal como Espanha tinham conhecimentos da existência do Novo Mundo, o que 

foi constatado pela elaboração do Tratado de Tordesilhas, antes destes se alcançarem ao 

oceano. 
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 O conhecimento cartográfico ocupa um papel relevante e seu 

desenvolvimento contribui para as novas descobertas e será também 

influenciado por elas, uma vez que ocorrem grandes aperfeiçoamentos 

técnicos na forma de medir e registrar as observações realizadas pelos 

exploradores e navegadores, assim como também, ampliam-se os 

horizontes até então conhecidos. (MATIAS, 1996, p. 11). 

 

Portugal e Espanha encontravam-se em condições de realizar essas longas 

viagens, pois detinham litoral de fácil acesso, investiram nas ciências astronômicas e 

tinham desenvolvido uma cartografia de alta qualidade. Os conhecimentos que foram 

escondidos pela Igreja, agora estavam nas mãos dos Impérios. Tratava-se de uma frota 

náutica das mais desenvolvidas do mundo, o que lhes conferia toda a possibilidade de 

realizar longas viagens por mar e conquistar novas terras para as suas coroas, além de 

poder aumentar as suas riquezas. 

Na América, os espanhóis se depararam com povos que mesmo sem terem um 

contato com as outras partes do globo tinham considerável conhecimento nas ciências, 

seja astronomia, matemática ou cartografia, que no momento era de elevada importância, 

pois os espanhóis necessitavam conhecer o território para facilitar o processo de 

exploração e dominação.  

Dentre os povos conquistados, segundo Duarte, os Astecas tinham considerável 

desenvolvimento na elaboração de mapas. O mapa feito em um pano pelos Astecas e 

entregue a Hernan Cortês, o “conquistador” da América Central mostrava todo o litoral 

com seus acidentes geográficos; material que foi de fundamental importância não só para 

ancorar os navios em locais seguros, mas também para conhecer o ambiente. 

É inegável a contribuição Maia, não somente para cartografia, mas também para 

outras diferentes ciências, como a astronomia, a engenharia e outros. Suas cidades 

construídas em áreas estratégicas, nos altiplanos dos Andes, de onde podiam dominar o 

território com seus fortes e visualizavam a chegada dos possíveis inimigos, eram também 

propiciadores de agricultura de jardinagem, atrelada a um sistema de irrigação bastante 

desenvolvido. 

Apesar do sucesso dos povos Astecas e Maias, a ascensão de Portugal e Espanha 

no processo de exploração das novas colônias fez suscitar nas outras nações o desejo da 

expansão e concorrer diretamente com estas nações pelas riquezas, acirrando rivalidades 

e o investimento em novas técnicas de navegação, invenções de diferentes instrumentos 

e principalmente o fortalecimento do comércio, surgindo uma burguesia cada vez mais 
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poderosa e ansiosa por poder, que estrategicamente passa a influenciar diretamente na 

política e na economia europeia. 

 Neste período os mapas passaram a ser confeccionados com maior rigor técnico 

e científico priorizando a localização e a orientação, dentre estes merece destaque a escola 

holandesa, a princípio com destaque para a figura do belga Gerard Mercator, que fez uma 

releitura dos mapas de Ptolomeu e passou a ser o grande nome da elaboração de mapas, 

sendo o primeiro a confeccionar um conjunto de mapas, ao qual dera o nome de Atlas. 

A coletânea de Mercator era o que tinha de mais completo na época, não somente 

pelos mapas, mas pela leitura aprofundada das questões científica, além da sua opção 

religiosa, o que a levou a diferentes embates religiosos e algumas perseguições por parte 

da igreja. 

Com a acumulação primitiva de capital, principalmente na Inglaterra, que já tinha 

uma base técnica maior, além de saldo positivo na balança comercial, e uma estrutura 

jurídica como a Lei de Cercamento11; houve o favorecimento para a mobilidade da força 

de trabalho em direção as cidades para servir como força motriz da Revolução Industrial. 

Com esse advento, ocorre uma mudança profunda no modo de produção, o que vai 

repercutir de forma decisiva em todo o mundo, além de elevar a cartografia a um patamar 

jamais visto. 

Com a chegada da indústria, ocorre um avanço no processo de desenvolvimento 

técnico-científico, principalmente na Inglaterra, com novos meios de comunicação, 

transportes, aumento da necessidade de exportar os produtos industriais, e o progressivo 

aumento das cidades. Esse desenvolvimento não vai ser diferente na cartografia. A 

Inglaterra vai dominar a produção industrial e também cartográfica, não somente com 

novos instrumentos, como bem destaca Matias (1996). Altos investimentos em 

laboratórios, a exemplo o observatório de Greenwich, vai ajudar a Inglaterra a dominar o 

tempo, decidindo sobre a hora a partir da implantação dos fusos. De acordo com Matias:  

 

O advento da revolução industrial e das transformações por ela 

ocasionadas na estrutura produtiva do modo de produção capitalista é 

sentido também no campo da Cartografia. O desenvolvimento técnico-

científico alcançado amplia os horizontes da produção cartográfica 

tornando-a uma atividade cada vez mais científica e, assim, ainda mais 

utilizada. O desenvolvimento de novos meios de comunicação, por 

                                                 
11 A terra passa a ser adquirida através da compra, os grandes capitalistas investem na transformação dos 

campos de cultivos em pastos. Foi uma estratégia encontrada na Inglaterra para obrigar os camponeses sem 

terras a se mobilizarem para as cidades, atrás de empregos nas fábricas e obterem lã em abundância, produto 

vital da industrialização têxtil. 



 

  

53 

 

exemplo, o telégrafo; a criação de uma infraestrutura de transportes, 

principalmente ferrovias, e o aperfeiçoamento progressivo das técnicas 

de gravação e reprodução dos mapas, inclusive com o uso de cores, 

possibilitaram a difusão do conhecimento geocartográfico como um 

campo do conhecimento científico moderno (1996, p. 43). 

 

Com relação ao sistema de definição de horas, a revista Aventura na história 

(edição 113, de dezembro de 2012) mostra a força impressa pelo sistema de Greenwich, 

mesmo sendo decidido na Convenção de 1884, (na qual Brasil e França abstiveram-se e 

usaram o antigo sistema até 1914, e a República Dominicana votou contra), os outros 

países votaram a favor. Greenwich passou a ser um sistema universal, sendo mais um 

acordo dos principais países marítimos com aporte inglês para facilitar e domesticar o 

comércio internacional. 

Agora, os ingleses, além de dominar o comércio, (estimulando o fim da 

escravatura na América), e assegurar mercado consumidor para seus produtos, passam a 

influenciar todo o mundo com suas indústrias, praticamente, obrigando a comprarem seus 

produtos, também passam a dominar o tempo, o tempo do trabalho, não somente nas suas 

fábricas, mas também no mundo, com o famoso horário de “Londres” que influencia 

decisivamente no sistema bancário12. 

A procura por novos mercados, a invenção da impressa, a necessidade de 

exploração de diferentes fontes energéticas, os problemas urbanos decorrentes da alta 

exploração da força de trabalho, o uso de novas técnicas e a sistematização das ciências 

fazem da cartografia palco importante para se disseminar a cultura europeia para o resto 

do mundo, além de servir como ponto estratégico na procura por riquezas.  

A invenção da imprensa, impulsionado pelo inventor alemão João Gutemberg 

(1455), elevou a ciência cartográfica a um considerável patamar. Com os impressos 

(mapas e cartas); a cartografia passa a se popularizar, com a fácil reprodução de cópias 

de mapas mundi e a divulgação de impressos em estudos regionais. Esses avanços 

impulsionaram estudos na Europa, importantes no estímulo à procura de novas riquezas, 

contribuindo para o investimento no processo de exploração, paralelamente às investidas 

nas Grandes Navegações. 

                                                 
12 Com o controle do tempo os bancos passam a realizar suas operações de forma sistematizadas, com 

influência em grande parte do mundo, passam a adotar sistemas (regulados via horários estabelecidos), 

aplicados em todo o mundo, levando o mercado financeiro e projetando-o como forte setor do comércio 

mundial.  
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Com o mundo praticamente cartografado, o uso adequado de escalas, a localização 

e a orientação, já não são mais problemas a enfrentar. Ganham corpo os estudos em cartas 

topográficas elaboradas com alto nível de detalhamento, com enfoque nos estudos dos 

recursos naturais e as cartas temáticas, a exemplo dos mapas de clima, relevo, vegetação, 

geologia e outros. Com o intuito de melhor aproveitar os recursos, mesmo com o 

desenvolvimento tecnológico, a cartografia continua servindo aos poderosos, agora com 

maior afinco para justificar a expansão capitalista. 

Com o desenvolvimento da aerofotogrametria, surgida a partir do emprego de 

fotografias aéreas pelo francês Aimé Laussedat, como bem atesta Castro (2012); a 

cartografia passa a empregar uma gama de equipamentos cada vez maior no uso da 

interpretação de diferentes elementos inseridos na produção do espaço. Com as 

fotografias aéreas e o uso do estereoscópio13, ocorre um avanço na observação do relevo 

com maior possibilidade de compreender os fenômenos da geomorfologia: vertentes, 

feições dos rios com vales, entalhamento do relevo e outros, contribuindo para os estudos 

dos impactos ambientais.  

Após a Revolução Industrial, a Europa passa a exercer maior força perante os 

outros continentes. Na América, as colônias servem como ponto estratégico, a princípio 

como repassadora de matéria-prima, e em seguida como mercado consumidor dos 

produtos industriais europeus. Estímulo garantido com o fim da escravatura. 

Com relação à África, o processo difere um pouco, no entanto, com a mesma 

lógica, extrair as riquezas e leva-las para as fornalhas dos parques industriais instalados 

na Europa. As nações europeias ao se verterem para esse mercado na África passam a 

colonizá-la, na América o processo de independência das colônias faz surgir o interesse 

para o continente africano. A intensificação dos europeus na África contribuiu para o 

continente se fragmentar em diferentes colônias, que culminou com a Partilha da África, 

originando e ampliando os conflitos civis no continente. 

 

Sob o Neocolonialismo, principal expressão do imperialismo capitalista 

a partir da Segunda Revolução Industrial (1860 - 1900), o domínio das 

potências europeias não foi apenas econômico, mas completo, ou seja, 

militar, político e social, impondo à força um novo modelo de 

organização do trabalho, que pudesse garantir, principalmente, a 

extração de minérios, para as indústrias da Europa. Para estas 

conquistas foi fundamental a existência de uma cartografia precisa e 

                                                 
13 Aparelhos desenvolvidos para estudos em pares de fotografias aéreas, com a junção destas fotos e o uso 

do aparelho é possível observar o terreno em terceira dimensão, são simples e de fácil manuseio. 
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detalhada das terras ocupadas militarmente, apoiada pelas novas 

descobertas científicas (FREIRE; FERNANDES, 2010, p. 91). 

 

A cartografia contribuiu para acirrar ainda mais as definições das fronteiras e, 

consequentemente, para a não aceitação de certos mapas que levou as maiores nações 

europeias a entrarem em Guerra. Observa-se que o estopim da Primeira Grande Guerra 

tem princípio ligado aos conflitos pelo poder econômico nas colônias e a intensa briga 

por mercados e minerais para alimentar as indústrias. Para isso, a cartografia se coloca 

estratégica para se dominar as colônias através da força militar, com mapas bem 

elaborados. 

Nunca a cartografia influenciou tanto o mundo. Com suas delimitações arbitrárias, 

os europeus decidiram a vida dos africanos, recortando o mapa do continente à luz dos 

seus interesses. A decisão foi tomada a partir da Europa sem preocupação com a cultura, 

com as etnias, com as origens do povo, deixando povos rivais em um único país e povos 

irmãos tendo que conviver separadamente, o que promoveu diferentes conflitos. 

A disputa por novos territórios, tanto fora quanto dentro do continente, levou os 

europeus a duas Grandes Guerras, que praticamente destruíram os seus parques 

industriais favorecendo a indústria norte-americana que passou a dominar o mundo 

capitalista, tendo somente como rival a antiga União Soviética. A disputa ideológica entre 

estas duas nações favoreceu o desenvolvimento técnico espacial, que vai contribuir para 

o aprimoramento da cartografia e deu um novo destino à coleta e distribuição de dados, 

com equipamentos orbitais e o desenvolvimento dos sensores remotos. 

Estes equipamentos facilitam a coleta de dados com imagens diárias da produção 

do espaço em qualquer parte do mundo. Os satélites tanto emitem imagens pancromáticas, 

em preto e branco, como coloridas multiespectral e em infravermelha, ou denominadas 

de falsa cor. Segundo Morais Novo (1998) estes equipamentos utilizam uma incontestável 

tecnologia de recebimento de dados tanto em alfanuméricos, como de imageamento, no 

entanto, é necessária a capacidade humana para interpretar estes dados. Na obra 

Sensoriamento remoto: Princípios e aplicações, o autor elenca algumas características 

para se diferenciar os elementos inseridos nas imagens, seja o uso do solo, a feição 

geomorfológica, os padrões de drenagens das principais bacias, o composto vegetativo, 

os padrões de arruamento urbano e outros, para assim realizar a elaboração dos 

cartogramas temáticos. 
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Como a história da cartografia demonstra que sempre esteve atrelada ao poder, 

seja ao lado do Estado ou ao da classe dominante, com os equipamentos de Sensoriamento 

Remoto não é diferente. Nasce da necessidade do controle dos Estados Unidos em relação 

ao mundo, principalmente do pós-guerra, como na Guerra Fria na corrida espacial, e a 

Guerra do Vietnã para encontrar os esconderijos dos rebeldes. Atualmente esta tecnologia 

é bastante difundida nos meios militares, foi utilizada na Guerra do Golfo e nas ditas caça 

aos terroristas.  

No Brasil, o uso da cartografia por parte do Estado é frequente para encontrar 

plantações de maconha, fiscalizar fronteiras e para o controle da expansão das queimadas 

na floresta amazônica, bem como o comércio ilegal de madeira nessa região. 

Ao mesmo tempo em que o mundo se volta para a corrida espacial, 

simultaneamente, e até mesmo um pouco antes, ocorre o mais importante avanço 

tecnológico da humanidade, a Terceira Revolução Industrial, ou seja, a era dos robôs. É 

nesse contexto que a cartografia passa por elevada mudança na forma de se elaborar 

mapas e principalmente de localização exata dos objetos a serem cartografados. 

O GPS, instrumento da mais alta precisão dos meios cartográficos, passa a ser o 

maior aliado para o desenvolvimento de um sistema de referência cada vez mais exato, 

com novas medições e correções das altitudes, e dos sistemas de coordenadas, sejam das 

geográficas, UTM ou outros. Com esses dados ocorre o processo de digitalização das 

informações. 

Este instrumento foi desenvolvido pelo exército norte-americano para localizar e 

destruir os inimigos nos combates realizados na Guerra contra o Vietnã. Encontrar os 

esconderijos nas florestas tropicais neste país passou a exigir equipamentos com 

capacidade de localização exata dos alvos e mais recentemente, no Afeganistão. O 

sistema é controlado pelo governo deste país, que libera somente as informações que 

deseja, ou seja, todo o mundo está sobre o controle do sistema capitaneado pelos Estados 

Unidos que usam as informações para diferentes fins. 

A cartografia passara por diferentes processos de avanço técnico, seja pela 

invenção da bússola, do telescópio, da imprensa, ou do GPS. No entanto, para Freire e 

Fernandes (2010), nenhum destes ou de outros acontecimentos foram tão significativos, 

quanto ao emprego da microbiótica, nos idos de 1980, e da internet; que juntas 

possibilitam além de um acesso maior as informações e mapas disponíveis, como o uso 

de imagens de satélites, com aumento da capacidade de armazenamento dos 
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computadores; facilitara não somente a absorção das técnicas, mas principalmente, a sua 

rápida divulgação.  

Com o desenvolvimento do sistema de computação, a cartografia deixa o meio 

analógico e passa a fazer parte do equipamento digital, com esta nova configuração a 

elaboração de mapas se torna mais fácil e rápida, e principalmente nos cálculos de 

elaboração de legendas em cartogramas quantitativos. Como expressa Silva, ao destacar 

a importância de se introduzir banco de dados. Para este autor: 

 

Com o avanço de diversas tecnologias na década de 40, especialmente 

o aparecimento dos primeiros computadores eletrônicos, modificaram-

se os padrões clássicos da cartografia. O processo de cálculo 

matemático via computadores abriu possibilidades de pesquisa na 

manipulação de grandes quantidades de dados, especialmente os dados 

espaciais. Inicialmente, a análise dos dados era limitada por 

determinado número de caracteres alfanuméricos, que representava os 

dados espaciais (2003, p. 62). 

 

Vale lembrar que o processo de confecção de mapas torna-se mais ágil e sem 

grandes problemas no processamento dos dados, no entanto, é necessário que o executor 

tenha noção de cartografia. É necessário que saiba fazer a escolha da sequência das cores, 

a localização da escala e como colocar o título, pois o que se ver são mapas que, mesmo 

com uma aparência impecável, apresentam erros nas normas cartográficas, boa parte 

desses mapas por terem sido confeccionados por leigos acabam reproduzindo somente o 

que o programa oferece, são imprecisos. 

Atualmente, as grandes empresas e principalmente os políticos vêm demonstrando 

uma maior apreciação pelos mapas, principalmente em campanhas eleitorais, quando 

querem fazer uso de dados estatísticos totalmente camuflados e em determinados casos 

com fontes duvidosas. Elaboram mapas temáticos para demonstrarem obras de 

saneamento básico, asfaltamento, distribuição de água e melhoria de vida dos eleitores. 

Usam os mapas, mesmo com todos os rigores técnicos, a forma de sua apresentação da 

linguagem cartográfica algumas vezes não condizem com a realidade que é posta. 

As empresas e os grandes conglomerados industriais realizam mapeamentos de 

áreas potencialmente ricas apresentando locais que podem receber suas fábricas. Em 

alguns casos, é o Estado que faz os mapeamentos e entrega aos grupos. Apresentam 

estudos de geologia, mineralogia, topografia, distribuição de água, de solos e etc. 

Os mapas tornam-se também instrumentos de poder porque mesmo que se queira 

negar o aprisionamento da produção científica aos interesses do capital, os pesquisadores 
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estão sujeitos a elaborar cartogramas que corroboram com os maiores investimentos, ou 

opostamente, com mapas que contestem a ação do Estado e das empresas colocando-se 

também como instrumentos da produção na direção daqueles que buscam elucidar a 

realidade. 

A cartografia; apesar da falsa impressão de ser acessível para todos, com os 

softwares e os cursos ou manuais que facilitam o entendimento das leituras para elaborar 

os mapeamentos; necessita da aquisição de dados primários em órgãos do governo, 

empresas e em trabalhos de campo. Nem sempre é possível conseguir os dados que se 

quer trabalhar ou os órgãos nem sempre disponibilizam. 

Apesar de a cartografia ter passado por elevado processo de desenvolvimento, 

com novos e sofisticados equipamentos que podem processar informações instantâneas 

de qualquer parte da terra, na sua maior parte é usada como forma de controle. Hoje o 

homem consegue não somente mapear todo o planeta, mas outros astros do sistema solar. 

No entanto, o que se discute em uma cartografia crítica vai bem além da elaboração de 

mapas tridimensionais, de imagens ultramodernas, procura-se explicar o processo de 

apropriação dos equipamentos e produtos de diferentes temas cartografáveis, com mapas 

que possam demonstrar o que está posto, mostrar as contradições no capital, conflitos de 

terra, exploração do trabalhador e outros, criar uma nova expectativa da cartografia 

enquanto uma ciência que contribua com o desvendamento da verdade. 

Na atualidade, os mapas podem ser encontrados com maior facilidade em 

diferentes meios de comunicação, mas é na internet que os mapas se popularizam a cada 

dia e podem ser consultados ou baixados por qualquer pessoa, desde que disponham de 

um computador com determinadas ferramentas. Os mapas ficam mais complexos e com 

mais funções. Além da interatividade com mapas em terceira dimensão e com animação 

para explicar os processos de evolução da produção do espaço, é também possível 

encontrar alguns que vêm com todas estas ferramentas e até mesmo com textos 

explicativos. Cabe ao observador realizar suas considerações corroborando ou não com 

os textos inseridos nos mesmos, pois de acordo com Costa. 

  

Os sistemas de multimídia para Cartografia podem ser demonstrados 

através de atlas eletrônicos. Os atlas de multimídia envolvem 

visualização da informação, análise comparativa, ordenação, animação, 

modelagem dinâmica, projeção, navegação casual, hipertexto, base de 

dados e uma capacidade para processamento de interatividade (2008, p. 

59). 
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O desenvolvimento tecnológico, que ocorre nos últimos anos coloca a cartografia 

como uma área de importância estratégica: com mapas cada vez mais dinâmicos, com 

diferentes temas e formas de apresentação, seja em cores, pontos, linhas ou pitorescos. 

No entanto, o processo de análise e os temas cartografados continuam praticamente 

inalterados, em boa parte com análises descritivas. 

 

 

1.1.1 O desenvolvimento da cartografia no Brasil 

 

 Os primeiros habitantes do país, povos que segundo a literatura vieram pelo 

Estreito de Bering, os povos indígenas, passaram a ocupar boa parte da América até 

chegar à parte Sul do continente, especificamente no Brasil, passaram a habitar áreas 

estrategicamente bem localizadas, onde pudessem encontrar fontes alimentares, água e 

esconderijos, a exemplo dos paredões rochosos.  

É nesse contexto que os povos indígenas também deixaram seu legado em forma 

de desenhos que serviam como mapas, que representavam a sua realidade, a moradia, o 

perigo ou a procura de alimentação, a exemplo das pinturas rupestres no canion do São 

Francisco, em Sergipe e na serra da Capivara em São Raimundo Nonato e outros 

municípios do Piauí. 

  A chegada dos portugueses introduz uma noção da localização, pois, desde o 

famoso Tratado de Tordesilhas, os portugueses já tinham noção da existência do Novo 

Mundo, e da possibilidade de encontrar riquezas por estas paragens. Entretanto, não se 

conhecia o que iriam encontrar no interior. O contato com os nativos, era desastroso, pois 

eles tentavam extrair as riquezas e também os conhecimentos dos índios, que morreram 

pela espada e pela cruz, ou fugiram para o interior. Sem o conhecimento prévio do 

território, os colonizadores, a princípio, preferiram não adentrar; e extrair a riqueza do 

litoral, primeiramente o pau-brasil, e depois ocuparem o território produzindo a cana, que 

naquele contexto era uma fonte de renda de elevado valor para a metrópole. 

 Entre 1500 e 1544, segundo Archela e Archela (2008), no artigo Síntese 

cronológica da cartografia brasileira, a produção cartográfica se dá de fora para dentro 

do Brasil, as publicações sobre o território são feitas por povos europeus, entre eles 

franceses, italianos, alemães, e portugueses. E desta última data até 1800, os autores não 

identificam nenhuma importância na publicação cartográfica referente ao país, o que vem 
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corroborar com a não importância de mapeamentos naquele momento para a Coroa 

Portuguesa, ou também podem indicar uma estratégia de esconder os mapas para que 

futuramente fossem usados na extração dos minerais metálicos, quando da sua 

descoberta, o que irá acontecer a posteriori. 

 Com a fixação no litoral e absorção de incontáveis somas de divisas recebidas pela 

exploração agrícola da cana, o interior não passa a atrair de início o colonizador. Com a 

incansável procura por riquezas minerais, caça aos escravos fugidos e os índios (Entradas 

e Bandeiras), surge uma nova dinâmica no território, primeiramente com a descoberta de 

minerais preciosos, principalmente o ouro. Nesse quadro, aliado a ação dos tropeiros, que 

levavam e traziam mercadorias nos lombos dos animais, passam a aparecer diferentes 

caminhos e rotas entre o litoral e o interior. Mesmo assim, a elaboração de mapas destes 

caminhos é pobre e na maioria das vezes o que se encontra hoje são descrições que podem 

resultar em mapas, que por vezes não são tão precisos. 

 Com a chegada da família real ao Brasil, ocorre um redimencionamento na 

política, na economia e no sistema educacional da Colônia. Com a chegada de 

universidades, e cursos técnicos, e o início da industrialização do território, aumenta 

também a preocupação com a cartografia. Os mapeamentos passam a ser em maior 

número e mais detalhados, reflexo do que já acontecia na Europa, com o surgimento de 

novos equipamentos e utensílios cartográficos, com considerável destaque para a 

aerofotogrametria, as cartas topográficas e as temáticas. Com esses equipamentos e maior 

interesse em se estudar o Brasil, surgem as incipientes expedições para coletar dados e 

constituir mapas bem mais elaborados e com maior rigor técnico. 

 A introdução da aerofotogrametria, objeto de estudo já desenvolvido há alguns 

anos na Europa, chega ao Brasil como uma nova maneira de contribuir na elaboração de 

mapas de reconhecimento do terreno, a exemplo, da elaboração das cartas topográficas, 

como bem se observa em SILVA. 

  

Com a vinda da Missão Austríaca, os trabalhos dos Engenheiros 

Militares Brasileiros tomaram grande vulto, e em 1921 foi elaborado no 

Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro, e pela primeira vez no 

Brasil, um voo aerofotogramétrico. As primeiras fotografias aéreas 

foram tiradas sobre o Morro dos Cabritos, no Bairro de Copacabana, na 

escala de 1:50.000, com câmara aerofotogramétricas Heyde, formato 

12X12 centímetros, acopladas em pequenas aeronaves Caudron (2011, 

p.8). 
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 Fator de destaque se processa não somente com novos instrumentos, mas também 

com a implantação de cursos de Geografia, nas décadas de 1930 e 40, e posteriormente o 

curso de Engenharia Cartográfica, nos idos dos anos 60, no país, e principalmente, a 

institucionalização do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que 

incorpora novos conhecimentos e abrangência de incentivo para a elaboração de mapas 

temáticos em todo o país. 

 Com o desenvolvimento desses cursos, começa-se a produzir um número 

significativo de mapas e estudos cartográficos no país, através dos órgãos de 

planejamento, que se dedicam a confeccionar mapas. Merecem destaque na elaboração e 

confecção de cartas topográficas, além da SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste) no Nordeste, o Exército Brasileiro, detentor de grande 

parte dos instrumentos e técnicas de elaboração destas cartas, que ainda hoje se encontram 

em seus arquivos, como um dos maiores acervos cartográficos do país.  

O Exército brasileiro, além de confeccionar considerável quantidade das cartas 

topográficas para boa parte do Brasil, tem laboratórios com tecnologia avançada e dispõe 

de instrumentos cartográficos capazes de elaborar diferentes cartas, além de 

equipamentos providos de GPS. 

 Com o desenvolvimento da cartografia digital, o Brasil também passa a 

incorporar novos instrumentos e técnicas de considerável valor na elaboração de mapas 

cada vez mais precisos e que conta com uma gama cada vez maior de elementos inseridos 

no mapa, com destaque para o Projeto RADAMBRASIL, com emprego de imagem de 

satélite de alto nível, destaca-se no recobrimento e mapeamento da Amazônia.  

Com a cartografia digital, o Brasil também se estende para um novo rumo em 

matéria de localização, ao encabeçar o Projeto SIRGAS (Sistema de Referência 

Geocêntrico para a América do Sul). Com esse projeto o Brasil avançou nas referências 

de localização no país, juntamente com os outros países da América do Sul.   

A cartografia como fenômeno, seja científico, filosófico ou qualquer forma de 

linguagem tem passado por diferentes formas e métodos que por vez prioriza 

determinados enfoque ou até mesmo ser apropriada por alguns métodos e ser relegada 

por outros. 

Como mencionado anteriormente, a cartografia é uma linguagem, segundo  Harley 

(1989). No entanto, a sua representação como técnica ou ciência, para alguns, necessita 

ser expressa por algum método. Neste caso a cartografia, também acompanha as 

diferentes ciências, quando a questão é o método, principalmente com o positivismo e 
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posteriormente com o neopositivismo. A cartografia para a ser incorporada por método 

estatístico-matemático, que passa a influenciar de forma ampla os mapeamentos, 

deixando os outros métodos margem, e também sendo deixada um pouco de lado pelos 

outros métodos, a exemplo o método dialético. 

A incorporação do método dialético-marxista por algumas ciência, como na 

geografia, fez suscitar alguns questionamentos na própria cartografia, que vê neste 

método a possibilidade de realização de uma cartografia realizada com maior afinco 

social. 

Com este aspecto, fomentado pelo método dialético e pela preocupação social que 

Harley (1989) contribui de forma decisiva na cartografia crítica, para o autor o mapa é 

uma linguagem como instrumento analítico, que depende da visão do autor, nesta mesma 

linha Monmonier (1991), por uma construção do autor, o mapa mente, que Girardi (2008) 

prefere chamar de intencionalidade do mapeador. 

Com a cartografia crítica, além destes merece destaque Crampton (2001), elevam 

a uma discussão mais aprofundada da importância da cartografia social e sua contribuição 

para mapeamentos que possam elucidar outras realidades que não eram mapeados por 

uma cartografia tradicional ou positivista   

Com a geografia crítica e estudos na cartografia crítica, com estudos na crítica a 

objetividade científica e galgada nos problemas sociais, com Girardi (2008) surge a 

possibilidade de uma discussão com relação da Cartografia Geográfica Crítica. A CGC 

emprega os programas digitais para confeccionar cartogramas, mas difere principalmente 

no seu enfoque, com a escolha por estudos com dados que representem outra realidade, 

como conflitos no campo, expropriação de trabalhadores, precariedade do trabalho, e 

outros.  

Na cartografia crítica, a localização exata tem peso menor do que a empregada na 

cartografia tradicional. Ganha corpo uma cartografia que se preocupa com mapeamentos 

geográficos com enfoques na contribuição social de estudos voltados para desmistificar 

a ação do agronegócio, das agroindústrias, dos complexos industriais. Essa cartografia 

vem mostrar a verdadeira face do capitalismo e sua ação exploratória, como bem destaca 

CUBAS (2012, p. 28). 

 

A Cartografia Geográfica Crítica (CGC) é uma proposta teórico-

metodológica de análise poderosa e reveladora. Ela exige a busca por 

instrumentos de investigação na cartografia que consubstanciam e 

aprofundam abordagens da Geografia Crítica. Geografia que visa 
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estabelecer o paralelo entre os conceitos geográficos, como o espaço e 

território e as relações de desigualdades, e contradições que esses 

conceitos representam quando aplicados na investigação e na pesquisa 

geográfica.  

 

O fator que também deve chamar a atenção é a forma de analisar através do 

método dialético, com estudos que enfocam a totalidade das relações e não uma descrição 

linear que ainda predomina na maioria dos trabalhos cartográficos. O item a seguir traz 

uma reflexão sobre essa nova abordagem da cartografia, a CGC. 

O desafio da cartografia não é fazer um mapa cada vez mais bonito ou interativo 

com multicores e de diferentes aplicabilidades, e sim, produzir mapas que possam 

elucidar diferentes temáticas e que venham a demonstrar as diferentes ações do capital, 

sejam elas na cidade ou no campo. É preciso mostrar que a cartografia pode ser um 

instrumento de contestação de elucidação via apresentação cartográfica das relações 

desiguais que produzem o espaço na atual fase do capitalismo. 

 

 

1.2 A cartografia e sua aplicabilidade nas pesquisas geográficas  

 

Para se compreender a produção dos mapas dessa pesquisa; os objetivos de cada 

um; como serão escolhidos; que tipo de mapa ou de representação serão elaborados, se 

em pontos, linhas ou área; ou se são quantitativos, qualitativos e ordenados, é 

imprescindível conhecer melhor as diferentes formas de representação cartográfica.  

Nos cursos de geografia é comum denominar a cartografia de representação da 

terra e subdividi-la em disciplinas obrigatórias na grade curricular. A cartografia divide-

se em duas disciplinas que geralmente são ofertadas nos primeiros períodos da formação 

do geógrafo: a cartografia sistemática, que inicia o aporte técnico e introdutório, ligado 

mais as áreas físicas14 e a cartografia temática, ou como comumente denominada de 

geográfica, que é de maior interesse para este trabalho, pois se trata da elaboração de 

mapas, que estarão entre os principais objetivos. 

Estas duas cartografias são ofertadas no curso, em sequência, pois na geográfica 

para alguns é importante ter conhecimentos prévios de localização, seja ela em 

                                                 
14 A cartografia, por ser uma ciência de cunho matemático e por apresentar intimidade com os estudos do 

espaço físico, tem maior aproximação com a geografia física, é deixada de lado por alguns na geografia 

humana. 
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coordenadas geográficas ou em UTM (Universal Transversa de Mercator), de referências 

(Norte ou Sul), no mapa, de escala e legenda, para poder realizar elaboração e análise de 

diferentes cartogramas temáticos. 

É inevitável considerar outras disciplinas que contribuem para a elaboração de 

mapas cartográficos e da análise geográfica, no entanto, deve-se perceber que tanto as 

mais antigas ou tradicionais (leitura de cartas, com aplicação de técnicas de construção 

de perfis topográficos, medições na carta e fotointerpretação, com uso de estereoscópio e 

análise do terreno) quanto às de alta tecnologia (geoprocessamento, sensoriamento 

remoto e cartografia digital, com digitalização ou vetorização de imagens, elaboração e 

interpretação de cartogramas) têm um suporte das duas cartografias anteriormente 

citadas.  

Girardi (2008), destaca diferenças entre esses dois conjuntos. Para o autor, a parte 

da cartografia que se preocupa com os fundamentos gerais, estudo de escala, fuso horário 

e projeções, com realização dos grandes mapeamentos, mapas básicos, cartas náuticas e 

topográficas, podem ser classificadas ou denominadas por algumas nomenclaturas, como 

bem destaca o autor. ...Não há um consenso no termo utilizado para designar a 

Cartografia que se dedica a este tipo de mapa, sendo comuns termos como Cartografia 

Topográfica, Cartografia de Referência Geral e Cartografia Sistemática (2008 p 47). 

Nesta pesquisa, a cartografia sistemática serve como fundamento básico para a 

elaboração de alguns elementos inseridos no mapa. Entretanto, é necessário maior 

aprofundamento técnico e científico desta outra parte da cartografia, que lida com a 

elaboração de mapas mais explicativos, com temas que darão suporte para entender as 

políticas públicas e a estrutura agrária na bacia do rio São Francisco. Esta cartografia é 

conhecida por duas denominações mais comumente utilizadas: cartografia temática ou 

geográfica. 

A cartografia geográfica é a parte da ciência cartográfica que tem maior interação 

com a geografia, independentemente do método que se emprega na análise dos mapas. É 

através desta que são elaborados os mapas temáticos construídos a partir da coleta de 

dados, sejam dados primários: censos agropecuários, demográficos e outros, de pesquisa 

de campo ou de dados secundários, os que são organizados em tabelas e depois passam 

pelo tratamento estatístico, que por fim, dão forma aos cartogramas. 

Os cartogramas com base em Martinelli (1993 e 2003) podem ser classificados 

conforme os seguintes níveis: quantitativos, qualitativos, ordenados, podendo ser 
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complementados pelos mapas dinâmicos e de síntese. Esse último, se mostra de elevada 

valia para se produzir um trabalho que explique os fenômenos na sua totalidade. 

Os mapas qualitativos são elaborados para diferenciar os elementos (sejam, 

pontos, linhas ou polígonos) inseridos no mapa. Quando aparecem em cores, estes não 

devem ser em sequência de tonalidades, para que não deem a impressão que existem graus 

diferentes de importância dos objetos no mapa. São cartogramas mais simples de se 

elaborar sem necessitar de uma técnica apurada de construção de legendas. Como 

exemplo destes mapas destacam-se os climáticos, vegetação, políticos e outros, nesta 

pesquisa, alguns destes tipos são apresentados em capítulo à posteriori. 

Os mapas ordenados são aqueles que apresentam diferentes elementos sem que 

haja uma metrificação da diferenciação dos mesmos. A diferenciação se dá pela sequência 

de cores em degradê (sejam cores quentes ou frias), as tonalidades ou as espessuras das 

linhas ou tamanho dos pontos se dá pela ordem de importância de cada objeto inserido no 

mapa, seja idade das rochas, tipo dos solos, ou as formações geomorfológicas mostradas 

nos mapas, ou ainda de rodovias federais e estaduais entre outros. 

Os mapas quantitativos são os de maior emprego nos trabalhos geográficos, 

principalmente com a cartografia digital e a inserção de banco de dados que auxiliam na 

elaboração final deste tipo de cartograma. Estes são construídos a partir da escolha de 

uma legenda dividida em diferentes classes15 posteriormente, faz-se a subdivisão de 

classes aplicando um método estatístico, a exemplo de média, desvio padrão, amplitude16 

e outros, sendo o método da amplitude o de maior frequência neste tipo de aplicação.  

Além dos cartogramas em cores, têm considerável destaque nos quantitativos os 

mapas da dispersão (distribuição), ou também denominado de mapa dos pontinhos, 

indicados para mapas que estudam a espacialização dos fenômenos, e os de círculos 

proporcionais, melhor indicados para acontecimentos puntiformes, a exemplo de estudos 

urbanos. Dentre as três formas, a que melhor se aproxima dos valores exatos é esta última, 

em que cada fenômeno tem seu tamanho representado em forma de círculo. No primeiro 

caso, por ser subdivido em classes, esses atributos tem uma margem de aproximação com 

considerável distância entre os valores, podendo ser incluídos na mesma classe 

                                                 
15 O método com maior frequência para a escolha da quantidade de classes é o de Struges adquirido a partir 

da seguinte regra: Logaritmo de N (da quantidade dos fenômenos) multiplica por 3,1 e soma com o valor 

1. O valor encontrado será a quantidade de classes que deve ser inserida na legenda. 
16 Para encontrar a amplitude faz a subtração do maior valor pelo de menor valor, com o resultado divide 

pelo número de classes, após estes procedimentos soma o menor valor pelo obtido na divisão anterior e 

assim em diante até concluir os valores de todas as classes que se deseja colocar na legenda. 
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(município, bairros, estados, países e outros) de diferentes características; os mapas que 

utilizam o método da dispersão (distribuição) de pontos são representados por um valor. 

O grau de aproximação do real de cada fenômeno é considerável; no entanto, é de elevada 

valia para se visualizar e compreender a densidade, seja ela demográfica ou de qualquer 

outro fenômeno geográfico espacializado no mapa. 

Independentemente dos métodos estatísticos empregados ou das formas, pontos, 

linhas ou área; os mapas quantitativos são de estimado valor para qualquer estudo 

geográfico, estes representam dados em mapas que podem auxiliar de forma mais eficaz 

de se compreender qualquer tema, como o avanço do capital nas diferentes esferas da 

sociedade.  

No estudo desta tese estes mapas serão importantes para se entender a 

concentração fundiária, os conflitos de terra, e a condição do camponês entre outros, 

enfim, a estrutura agrária da bacia do São Francisco como um todo, que será apresentada 

e analisada em capítulos posteriores. 

Os mapas dinâmicos são geralmente um cartograma quantitativo, no entanto, 

caracteriza-se por sua periodicidade, pois representam não um momento, mas sim a 

variação (evolução) que o tema obteve durante um determinado período (dias, meses, 

anos, décadas e outros). Este pode ser representado de duas formas: a variação17 absoluta 

e a relativa. Os mapas da variação podem representar qualquer estudo de cunho 

geográfico, basta ter no banco de dados elementos que representem diferentes épocas; a 

exemplo de mapas de pluviosidade em uma série de dias, anos e outros; mapa da evolução 

da produção agrícola, como avanço da soja, e mapas da concentração do capital industrial 

em diferentes temporalidades. Estes tipos de cartogramas serão de considerável valia para 

se entender o crescimento da produção no São Francisco, com mapas alocados no sexto 

capítulo, e da produção dos principais cultivos inseridos nos projetos de irrigação. 

Para melhor entender a importância deste tipo de cartograma para uma análise 

geográfica crítica, este trabalho compreende a elaboração de alguns mapas dinâmicos que 

expõem a estrutura fundiária da bacia do São Francisco em diferentes períodos, através 

da coleta de dados dos índices de Gini municipais nas últimas décadas e as alterações nas 

estruturas da terra. 

                                                 
17 Variação absoluta é quanto houve mudança, aumento ou diminuição, para se obter o resultado subtrai o 

valor mais recente pelo mais antigo, em dados reais. Por vez a variação relativa faz a diferença do ano mais 

recente pelo mais antigo e divide-se pelo mais antigo e multiplica-se por 100, que é o quanto se mudou em 

forma de porcentagem. A elaboração deste tipo de mapa é de inquestionável valor. Facilita compreender os 

processos que contribuem para tais mudanças. 
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Os mapas complexos de síntese, são um conjunto de informações abstraídas de 

diferentes mapas, sejam eles ordenados, quantitativos e qualitativos, no entanto, deve-se 

tomar maior cuidado na elaboração destes, pois pode-se colocar muitas informações, que 

no momento não respondem nenhuma questão e acabam deixando o mapa confuso. 

Girardi (2008), em sua tese de doutorado, elabora um mapa que responde as indagações 

da questão agrária em todo o Brasil. 

Neste estudo, contudo, após análise e elaboração de cartogramas da questão 

agrária (conflitos, estrutura fundiária, produção agrícola e condição do agricultor do São 

Francisco), será elaborado um mapa geral que corresponda a questão agrária e as políticas 

públicas de irrigação na bacia do São Francisco, tendo como substrato primário a 

interpretação de alguns mapas inseridos do decorrer dos capítulos, que darão suporte 

fundamental para este último cartograma. 

Por outro lado, para se entender a elaboração de cartograma, torna-se importante 

perceber que tais mapas, para terem melhor apresentação e fácil entendimento, é 

necessário se levar em considerações três que permitem a visualização em 3D: pontos, 

linhas e áreas, ou polígonos, como se observa na figura a seguir extraída do trabalho de 

Girardi (2008), que podem ser construídos de diferentes formas e aplicadas para quaisquer 

mapas temáticos. 

A figura 2 demonstra um resumo dos diferentes tipos de aplicação das variáveis 

retínicas na elaboração cartográfica, cada um com suas especificidades, que se inter-

relacionam com as formas (pontos, linhas ou áreas), recebem tamanhos e valores 

diferentes e que, a depender das variáveis que se emprega, os mapas poderão ser tanto 

qualitativos, quantitativos, ou ordenados, a depender da opção do autor e do tema e tipo 

de dados que o mesmo empregará.  

Os pontos devem ser inseridos em cartogramas não somente em quantitativos, mas 

também são aplicáveis nos outros níveis, sendo que neste tem considerável valor e 

aproximação do real, a exemplo dos cartogramas da dispersão e dos círculos 

proporcionais de pontos. Os cartogramas de pontos são indicados principalmente quando 

o principal objetivo é localizar fenômenos do ponto exato de sua ocorrência, a exemplo 

de mapas turísticos, recursos minerais, rodoviários, de embarque e desembarque de cargas 

em diferentes portos e aeroportos. Em alguns casos é de estimado valor o uso de dados 

extraídos de GPS, mesmo em fenômenos que demonstram a espacialização, quando se 

quer demonstrar o valor pela sua importância, pode-se empregar mapas de pontos. Neste 
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trabalho serão usados alguns, para demonstrar a importância da produção agrícola nas 

últimas décadas na bacia do rio São Francisco. 

 

 

Estes cartogramas demonstram uma melhor visualização dos fenômenos, não 

somente pela exatidão da ocorrência, mas principalmente para diferenciar 

quantitativamente elementos por elemento no mapa. É preciso ter cuidado com seu uso, 

pois são fenômenos proporcionais em ambientes de elevada diferença dos valores, o que 

compromete o trabalho, com alguns círculos bem maiores que os demais e até mesmo da 

sua área, quer seja um bairro, um município, estado ou qualquer outro território.  
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No Brasil, quando se emprega este tipo de mapa para representar a população 

municipal deve-se ter uma atenção especial, pois na maioria das vezes, a população das 

capitais estaduais é bastante superiores à dos outros municípios. Na bacia do São 

Francisco ocorrem estes fenômenos, por se encontrar com partes da bacia os municípios 

de Belo Horizonte (totalmente na bacia) e Brasília (parcialmente), que se apresentam com 

valores bem superiores aos dos demais municípios da bacia.  

Os cartogramas de linhas podem representar temas variados. Por ser linear, reto 

ou curvado é necessário cartografar de forma que repasse a ideia de algo em extensão 

(rios, rodovias e outros) e em mobilidade (transporte, mobilidade do trabalho e outros, 

que podem ser demonstrados com setas). 

As representações lineares compreendem fenômenos tanto quantitativos como 

qualitativos e ordenados, tendo maior frequência os cartogramas qualitativos (mapas com 

rodovias, rios e outros) ou ordenados, quando representam os fenômenos com diferentes 

espessuras, como neste trabalho se observa o mapa da rede hidrográfica, com o rio 

principal de forma linear com espessura maior que a dos afluentes. 

Os cartogramas de áreas podem ser elaborados de acordo com a figura 02, com 

diferentes variáveis da retina, tanto em forma, orientação, granulação, ou em cores. Estes 

últimos, são os de maior frequência no presente trabalho; desde livros didáticos a 

relatórios, dissertações e teses. Dentre os fatores desta escolha se destaca o valor visual 

que causa uma melhor impressão da beleza mapeável, no entanto, deve-se levar em 

consideração a facilidade de interpretação deste em relação aos outros, mesmo tendo 

algumas conotações nas representações qualitativas, estes tipos de mapas são mais 

aconselháveis quando se trabalha em nível ordenado e quantitativo, no trabalho será 

possível identificar mapas de cores quantitativos, a exemplo dos mapas que se referem às 

condições da população da bacia. 

Os mapas em cores quando qualitativos não seguem um padrão de sequência de 

tonalidades, ao contrário, são cores diferentes (azul, vermelho, verde, e outras, que não 

deem impressão de valoração). Neste caso é comum encontrar os mapas de divisão 

administrativa, a exemplo no cartograma de localização da bacia do São Francisco. Em 

capítulo posterior, as cores servem somente para delimitar os estados inseridos na bacia; 

quando ordenados, as cores devem seguir uma tonalidade sequencial sem que a legenda 

exprima um valor numérico. 
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Os mapas quantitativos areais pintado em cores podem ser monocromático (preto 

e branco) ou em degradê de cinza18 ou coloridos, e em sequência de cores quentes (quando 

do aumento dos fenômenos) e em degradê de cores frias (quando da diminuição dos 

valores que compreendem os fenômenos em estudo). Eles contribuem para melhor 

visualização temática de cada mapa. O uso elevado da quantidade destes tipos de mapas 

encarecem o custo de impressão dos livros, relatórios, dissertações e teses.  

Na elaboração de mapas quantitativos, e em cores, é necessária a construção de 

legenda, de tal forma que represente uma sequência escalar de valores em ordem de 

grandezas, as classes com menores valores são preenchidas com cores de tonalidades 

fracas e em seguida as mais fortes. Para construção da legenda se deve contar com um 

método estatístico adequado e não dividi-las a bel prazer, para não comprometer a 

distribuição de acontecimentos de forma irregular e inadequada, colocando fenômenos de 

estruturas diferentes (valores distantes) em mesmo patamar. 

A representação gráfica de um mapa, além de seguir estas normas e formas, pode 

ser demonstrada com alguns componentes que auxiliem no entendido de que tipo de 

variável da visão deve ser elaborado os diferentes mapas, que com o processo digital 

ganha novos componentes.  

Com o avanço dos componentes digitais na cartografia, o processo de confecção 

além de sofrer alterações nos padrões de facilidade de execução dos mapas, também passa 

por novos aportes nas variáveis visuais, com destaque para os cartogramas em terceira 

dimensão, cada vez mais interativos e de fácil acesso. 

Ramos (2003) desenvolve uma classificação que denomina de representações 

temáticas que são aplicáveis tanto em cartogramas quantitativos como qualitativos e 

servem como visualização da retina, para diferenciar, classificar e ordenar os diferentes 

mapas, dentre estas as de maiores frequência em trabalhos. Pode-se destacar:  

Representações corocromáticas ou em mosaicos - são variáveis empregadas para 

elaboração de mapas qualitativos que como citado anteriormente, têm como principal 

objetivo a função de distinguir os elementos inseridos no mapa, o que os diferencia dos 

mapas coropléticos que empregam cores para diferenciar, ordenar e quantificar os 

fenômenos no mapa, quando estes são ordenados ou quantitativos. 

                                                 
18 No livro, “A condição camponesa em Sergipe”, Diniz emprega inúmeros mapas quantitativos, com dados 

totais e relativos, em porcentagem, estes são preenchidos na tonalidade de cinza começando em ordem 

gradacional da cor mais fraca a mais intensa. 
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Representação em isolinhas - são mapas que têm como origem a interligação dos 

pontos (valores iguais). São fenômenos contínuos que tanto são representados em linhas 

contínuas, como em linhas de valores diferentes, com maior relevância nos estudos da 

topografia (curva de nível e mapas hipsométricos) e nos de clima, a exemplo das 

quantificações de dados pluviométricos e de temperaturas. 

 As representações lineares são cartogramas que expressam fenômenos com 

extensões retas e curvadas, quando qualitativos são mapas mais simples com o objetivo 

somente de localizarem, sejam rios, rodovias e outros. Podem também ser elaborados com 

dados reais, como volume de água, tonelada transportada, quando os dados indicam 

movimento, como mobilidade do trabalho, ou seja, as migrações.  

As representações em terceira dimensão são cartogramas elaborados a partir de 

programas específicos de SIGs, geralmente construídos com um banco de dados que lhes 

dá suporte para tais realizações. As superfícies recebem um tratamento específico de 

ilustração, são mapeamentos de elevado valor para se compreenderem agentes 

formadores do relevo, a exemplo da ação geológica da água, nestes são mostrados os 

padrões de drenagens, as vertentes, os vales e outros que contribuem para tais análises. A 

análise deve ser realizada levando em conta a relação sociedade natureza e não somente 

uma descrição destes agentes como preponderantes, como em alguns casos ainda é 

perceptível em certos trabalhos. 

Além destas características por níveis (quantitativos, qualitativos e ordenados) e 

das formas de representação (pontos, linhas e área) como bem destaca Girard (op cit), 

com o desenvolvimento da cartografia digital, com os SIGs e a maior utilização da 

semiologia gráfica, nos últimos anos, desenvolvem-se diferentes formas de representar os 

conteúdos nos mapas. Com este avanço a cada dia prima-se mais pela exatidão da 

cartografia de localização (uso de GPS e programas de SIGs) e pela estética, uso 

exagerado de cores para melhor visualização do mapa. Por vezes esquece-se o verdadeiro 

objetivo da cartografia, o de representar graficamente a produção do espaço. 

 Contendo algumas diferenças no modo de aplicação das variáveis visuais e dos 

níveis de elaboração dos mapas, além da aplicabilidade dos conteúdos geográficos nos 

mesmos, os autores compreendem a necessidade de cada vez mais terem um mapa que 

possa responder os diferentes conteúdo da sociedade capitalista, para isso é necessário 

que se use de estratégias de coleta de dados que possam contribuir para tais objetivos e 

não ficar somente na construção dos cartogramas e descrição do que estes representam. 
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É intuito mostrar uma cartografia que, mesmo procurando uma exatidão na localização, 

possa refletir sobre a produção capitalista do espaço. 

Os mapas que elaboraremos nesta pesquisa são representações cartográficas 

quantitativas, em sua maioria, a partir da técnica de cartomática e uso de mapas areais e 

puntiformes que melhor visualizam o fenômeno no espaço. 

Para o mapeamento da questão agrária no São Francisco é importante a escolha 

de temas que estejam de forma direta ou indireta relacionados com o tema. Com isso 

partiu-se de estudos sobre a condição da população, desde IDH, escolaridade setor da 

economia, para depois conhecer melhor a condição do camponês, via mapeamento da 

concentração de terras, dos conflitos até chegar na política de irrigação. 

Antes, no entanto, apresentaremos a produção cartográfica sobre a bacia, e com 

maior enfoque no rio São Francisco, valorizada por autores das diversas áreas e cujo 

propósito tem esta produção. 

 

 

1.3 A Cartografia do rio São Francisco 

  

A bacia do rio São Francisco, apesar de destacada importância histórica no 

Nordeste e para todo o Brasil. Por ser objeto de diferentes estudos para a produção 

cartográfica, numa perspectiva crítica, ainda é incipiente. 

 Falar do rio São Francisco, implica se reportar a célebre viagem de Teodoro 

Sampaio, realizada entre 1879 e 18980 e reeditada em livro (2008), que traz uma 

contextualização da gente, do espaço físico, de registros que remontam um passado 

recente e demonstram o quanto o vale desse rio passa por uma investida avassaladora do 

capital, a exemplo da região de Petrolina e Juazeiro. Ao relatar sobre essa área, Sampaio 

descreve como são as vilas, suas simples formas de arruamento e a situação da curvatura 

do rio na altura onde hoje é assentada a grande barragem de Sobradinho. O autor destaca 

também a secura e salinidade dos principais afluentes do São Francisco, usados em larga 

escala para o abastecimento humano e dissecação animal. Alguns afluentes nas 

proximidades da sua foz formam uma considerável várzea com solos ricos em aluviões, 

que contribuem para uma elevada fertilidade natural, a exemplo do rio Moxotó que serve 

como divisa entre Alagoas e Pernambuco. A viagem de Teodoro Sampaio foi realizada 
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em período de seca, quando os afluentes encontravam-se formando extensas áreas de solo 

exposto, conforme observa o autor: 

 

O rio Moxotó estava inteiramente seco. O seu leito era então uma larga 

estrada com alguns caldeirões de água salgada nas depressões mais 

fundas que o gado sequioso procura para matar a sede, sem lograr 

sequer mitigá-la (ibid, p. 81). 

 

Mesmo não contando com uma cartografia do São Francisco, a fabulosa descrição 

de Sampaio expõe detalhes importantes para se compreender a bacia do São Francisco e 

a estrutura fundiária dessa região, ao relatar diferentes conflitos de terras no percurso da 

viagem. 

Vale lembrar que Sampaio era um renomado engenheiro e essa expedição, como 

outras, a exemplo da expedição ao rio Paraná, entre São Paulo e Mota Grosso do Sul, 

tinham objetivos bem claros. Era mais que uma simples expedição exploratória. A equipe 

tinha como função investigar as potencialidades do rio São Francisco, com estudos que 

pudessem remeter possíveis construções de hidrelétricas no futuro. Esses estudos 

serviram de base para a implantação das hidrelétricas, principalmente as primeiras, Três 

Marias, em Minas Gerais e Paulo Afonso, na Bahia.  

Outra leitura de considerada relevância reside na descrição minuciosa de Euclides 

da Cunha sobre o sertão. Mesmo não realizando um mapeamento da área, o livro retrata 

as condições em que os sertanejos sobreviviam com suas dificuldades de domesticar o 

meio físico, mas principalmente, as dificuldades de sobreviver em um espaço dominado, 

sobretudo, pelos grandes fazendeiros. 

Em recente livro, Coelho (2005) descreve nos primeiros capítulos a história do rio 

e dos conflitos, principalmente no sul da Bahia (região de Barra) e no norte mineiro (em 

Januária), o autor faz ainda um retrospecto sobre a política hidráulica na bacia, 

questionando os equívocos da construção de Sobradinho e da futura implantação do 

Projeto de Integração de Bacias. No livro se encontra um mapa antigo que representa 

somente o rio principal e a estrada que interliga algumas cidades da bacia. 

Como ainda era incipiente a discussão com relação à transposição, começava-se a 

surgir as primeiras discussões do tema em si, mesmo assim o autor é um dos primeiros a 

discutir com afinco a problemática desta política. No livro a inserção de mapas é 

diminuta, mas isso não desmerece o trabalho, pelo contrário, além de trazer no seu bojo 

uma discussão da bacia, mostra de forma detalhada alguns problemas a serem enfrentados 

pelos ribeirinhos. 
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Entre os livros observados, merece uma menção o elaborado por Maria Augusta 

Mundim Vargas, fruto da pesquisa de doutoramento defendida em 1999. O livro que 

retrata uma realidade da bacia, especificamente no trecho do baixo curso sergipano, passa 

a ideia de uma região integrada, principalmente quando faz uma discussão da importância 

das políticas regionais, a exemplo da discussão que realiza sobre a CODEVASF 

(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco). 

Com relação ao uso da cartografia, esse trabalho emprega diferentes tipos de 

mapas: qualitativos, ordenados, e quantitativos. Dois mapas apresentam toda a bacia, 

sendo que o primeiro demonstra a situação das áreas dos programas da CODEVASF, das 

principais cidades da bacia, e da rede hidrográfica, com o rio principal e seus afluentes; o 

segundo é um mapa de localização das 16 subdivisões dos programas de desenvolvimento 

da CODEVASF. Os mapas que representam o baixo São Francisco se encontram bem 

variados, representam setores de atividades, o número de aposentados e pensionistas entre 

outros. O que chama a atenção são os mapas referentes à questão agrária envolvendo os 

projetos de irrigação e os de conflitos. Um apresentando a ação do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra) e outro apresentando projetos de assentamentos do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  

Em formato de livro e de uma qualidade histórica de considerável valor com 

relação às problemáticas do rio São Francisco, não se pode deixar de fora o trabalho do 

Padre Medeiros Neto (1941), como forma de tese para concurso da Cadeira de História 

do Brasil, no Instituto de Educação em Maceió. O trabalho retrata de forma simples e 

consistente alguns acontecimentos no São Francisco, desde o nome dado pelos indígenas 

ao São Francisco, de Opará; à chegada dos portugueses; além de aspectos religiosos, 

políticos, sociais e econômicos da região. O trabalho pode ser considerado uma instigante 

descrição da produção do espaço na bacia. 

Mesmo com toda a fabulosa descrição dos acontecimentos na bacia, e não sendo 

um trabalho de cunho totalmente geográfico, há ausência de uma discussão maior acerca 

da ação dos grandes latifundiários, que concentram terras na região. 

Em recente coletânea, Sá e Brasil (2005) resgatam alguns aspectos de estimado 

valor para se compreender a noção de ribeirinho (beradeiro); com sua cultura, histórias e 

estórias que perfazem um prolongado e importante processo histórico de formação e 

constituição deste tão importante sujeito do sertão nordestino. No entanto, o que chama 

mais atenção no trabalho é a terceira parte. Em quatro artigos os autores enfocam a 
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institucionalização e espacialização de algumas políticas públicas, com enfoque principal 

para o Baixo São Francisco. 

A discussão se prolonga com algumas questões importantes mostradas deste o 

Império, e a configuração da indústria da seca, mesmo sendo importante no processo de 

ocupação (diga-se, a invasão dos portugueses). Pouco ou quase nada se discute com 

relação à elevada concentração de terras desde a chegada do colonizador que perdura até 

os dias atuais. Vale ressaltar que se trata de textos de considerável valor não somente da 

história, mas para entender a espacialização da ação do Governo para preparar a entrada 

do capital, principalmente no sertão.  

A revista RDE (Revista de Desenvolvimento Econômico19), em dezembro de 

2010 fez uma edição especial sobre o São Francisco. Na edição, todos os artigos se 

referem ao rio, desde assuntos como cultura, histórias, educação, gastronomia e outros. 

A revista trabalha a identidade do ribeirinho. Dentre os artigos, o de Scheer e Magalhães 

faz uma análise da identidade do sertanejo baiano a partir do uso de SIG (Sistema de 

Informação Geográfica). 

O trabalho de Scheer e Magalhães, encontra-se em fase inicial. Apresenta alguns 

mapas. O primeiro é o denominado mapa da localização do Território de Identidade do 

Sertão Baiano, mapa simples que tem como objetivo somente localizar os municípios que 

fazem parte deste contexto; os outros dois são duas imagens de satélite em períodos 

diferentes do ano, uma em março e outra em novembro, ambas de 2004. Nestes fica 

visível à diferença do ambiente nos períodos distintos, um com maior formação florística 

e de armazenamento de água; por ser no período das cheias na região a imagem apresenta 

o meio físico da bacia bem diferente, em imagem capturada dos satélites no período de 

seca. 

 Em coletânea de textos que resultou em livro, Bastos e Fonseca (1997) fazem um 

relato de características do Alto sertão sergipano, com abordagens sobre a história, a 

cultura e o ambiente sertanejo local, no entanto, pouco se discute a questão fundiária. No 

final é apresentado um excelente mapa, com ótima qualidade visual e de considerável 

valor geográfico, e ainda com uma legenda recheada de detalhes, como uso das terras 

para a pecuária, para o urbano, com afloramentos rochosos, e vegetação primária da 

                                                 
19 RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico. Ano XII, edição especial, dezembro de 2010, Salvador-

BA. 
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caatinga. Todos os mapas permitem a visualização da produção do espaço, que pouco é 

aproveitado para as discussões textuais. 

Mesmo o mapa representando somente uma reduzida parcela da bacia; que se 

refere aos estudos de bacia hidrográfica como unidade de estudo, em que são 

representadas as microbacias do Alto sertão sergipano (Santa Brígida, das Onças, Jacaré, 

Campos Novos, Capivara e da Mão Esquerda), ele mostra o uso do solo nesta importante 

parcela do São Francisco, para se entender toda a dinâmica da produção do espaço não 

somente do vale do rio, mas de toda a região sertaneja do Estado de Sergipe. 

Mesmo representando de forma especifica a margem direita do rio em Sergipe, o 

livro de Santos (2010) retrata uma realidade dos ribeirinhos rizicultores, que não é só a 

realidade sergipana, mas de todo o Baixo São Francisco (BSF). Segundo o autor, com as 

construções de hidroelétricas, principalmente de Xingó (a última construída), houve uma 

diminuição da vazão do rio e, em consequência, das lagoas marginais (popularmente 

denominadas de várzeas).  

No trabalho é possível encontrar um mapa de localização da bacia do São 

Francisco com seus rios e afluentes e hidrelétricas em tamanho bastante reduzido; por se 

tratar de uma análise no município de Porto da Folha, encontram-se alguns mapas 

qualitativos e ordenados, a exemplo do mapa da rede hidrográfica e o da vegetação deste 

município, além de um da hipsometria da várzea da Ilha do Ouro. Quanto à produção 

arrozeira, encontram-se alguns cartogramas e cartodiagramas da produção antes e após a 

construção de Xingó. Esses mapas representam a produção no estado de Sergipe e não no 

BSF como um todo. Vale ressaltar que o objetivo do trabalho é discutir a cultura arrozeira 

em Porto da Folha. 

Quanto aos mapas pode se afirmar que são de elevada importância para o estudo, 

pois através desses é possível perceber a mobilidade da produção arrozeira após a 

construção da hidrelétrica e principalmente com a implantação de Projetos de irrigação 

no Baixo São Francisco sergipano, além de destacada importância no hipsométrico, 

através deste é possível visualizar a perda significativa de água que antes era acumulada 

na várzea.  

O trabalho de doutorado de Silva; intitulado de Articulação dos interesses 

públicos e privados no polo Petrolina-PE/Juazeiro-BA: Em busca de espaço no mercado 

globalizado de frutas frescas, defendido no ano de 2001, mesmo não sendo um estudo de 

cunho geográfico; serve como ótima reflexão para compreender o processo de produção 

do espaço no polo de irrigação Petrolina-Juazeiro, mostra de forma bem clara e 
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contundente a expansão do capital e o processo de acumulação de riquezas de grandes 

empresas da agroindústria em detrimento da pobreza e dependência dos pequenos 

agricultores.  

Observa-se, a partir desses trabalhos apresentados anteriormente, a ausência de 

estudos enfocando a estrutura fundiária e principalmente, de mapas que possam elucidar 

algumas realidades da questão agrária da bacia.  

Como a bacia do rio São Francisco passou por inúmeras ações do governo; através 

de órgãos e projetos que prometiam mudanças graduais e efetivas na bacia. Como a 

instalação das fontes de energia, com hidrelétricas e preparação para a entrada maciça dos 

grandes capitais; observa-se que houve sempre a realização de análises prévias, com o 

uso de mapas históricos, trabalhos, relatórios e livros, seja pela qualidade cartográfica ou, 

principalmente, a quem a elaboração desses mapas interessa.  

Em relatório da Comissão do Vale do São Francisco, elaborado no Rio de Janeiro, 

em 1960, fora possível observar um profundo estudo a cerca do espaço físico da bacia e 

suas potencialidades, referentes à possível implantação de projetos, seja a construção de 

hidrelétricas, projetos de irrigação, de navegação entre outros, o que chama a atenção são 

os mapas em anexo, mesmo sendo antigos, a qualidade e aplicabilidade são boas. Mapas 

da rede hidrográfica completa, mapas das rodovias, ferrovias, da população urbana (com 

círculos proporcionais), da densidade demográfica, todos com elevado rigor técnico, e no 

final conta com desenhos de projetos da potencialidade hidroelétrica do rio. 

Para melhor expressar a importância deste relatório, elaborado pela Comissão do 

Vale do São Francisco e sua contribuição para outros mapeamentos da bacia, escolhemos 

alguns para destacar nessa pesquisa. Merece menção o mapa da distribuição da população 

que reflete a realidade daquela época no país. Neste livro, elaborado pela Comissão do 

Vale do São Francisco, tem uma exímia cartografia, com dados de um mapa dinâmico 

que demonstra as populações de 1920 e 1940 e sua respectiva variação. O mapa é de 

considerável importância, e mostra como era a espacialização da população por toda a 

bacia. Neste período, anteriormente a construção de Brasília, se observa um vazio 

demográfico no Noroeste mineiro e Oeste baiano, como se observa na figura 3. 

Ainda neste relatório da Comissão, encontra-se um mapa que se refere ao 

substrato físico, rico em detalhes da datação das rochas na bacia, que serve como fonte 

para se conhecer além dos tipos de rochas, a formação de aquíferos, que hoje se contituem 

como importantes na atual configuração do agrohidronegócio. 
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         Fonte: COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1960. 

         Organização: José Hunaldo Lima 

 

        Figura 03: mapa da população da bacia do São Francisco 
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       Fonte: COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1960. 

        

 

       Figura 04: mapa geológico do vale do São Francisco 
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Nota-se, no final do relatório, um mapa dos mais completos referentes à bacia, 

não somente para a época, mas que serve de referência para diferentes estudos. Este é 

resultado de outros mapas (mapa síntese), com temas variados com relação a 

equipamentos urbanos, hospitais, aeroportos, de transporte da produção, com rodovias e 

ferrovias, aliados a localização de usinas hidrelétricas e campos de irrigação. O mapa 

mostra preocupação do planejamento na bacia, com destaque para a preparação da entrada 

do agronegócio, com irrigação e geração de energia, atrelada a construção de lago 

artificial. 
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  Fonte: COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1960. 

               

 

             Figura 05: mapa do vale do São Francisco 

 

 

No relatório, encontra-se considerável quantidade de mapas da bacia, enfocando 

diferentes temas importantes para a bacia e para o país, e servem de base para a aplicação 

dos atuais projetos de desenvolvimento que têm uma preocupação voltada para o 
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crescimento econômico. Não se observam cartogramas que enfoquem a estrutura 

fundiária da bacia, mesmo o relatório vertendo-se para estudos da potencialidade agrícola 

da região e propagandeando a necessidade de uma agricultura forte e competitiva. 

Em outro relatório, a Comissão do vale do São Francisco (1952), através do 

engenheiro Affonso Henrique Furtado Portugal, traça um estudo de navegabilidade do 

rio, com ênfase na profundidade do leito principal, com mapas técnicos de maior riqueza 

de detalhes. Este trabalho não deixa claro seu intuito, mas grande parte dos estudos 

naquele contexto tinha enfoque na regularização da vazão do rio, com construção de 

hidrelétricas e aumento da navegabilidade e posteriormente investimentos na agricultura 

empresarial. 

 Ainda em relação a Comissão do Vale do São Francisco, o relatório com enfoque 

na recuperação econômica do vale se destaca, pois apresenta excelente mapa com 

descrição simples e feita de forma rápida em poucas páginas. Este mapa é alocado no 

final do relatório e traz uma riqueza em detalhes, com temas bastante diversificados, e 

que tem como objetivo destacar as dificuldades no sistema de saúde, transporte e outros. 

No entanto, destina-se a mostrar de forma detalhada as potencialidades no vale, com 

construção de hidrelétricas, formação dos respectivos lagos, e a já incipiente política de 

investimento na potencialidade da irrigação. Estes pressupostos mostram que o Estado, 

já nessa época preparava todo um arsenal de investimento em políticas de planejamento 

e criação de órgãos com o intuito somente de estruturar o vale, para posteriormente 

receber a investida de capital, com a instalação dos primeiros perímetros irrigados na 

década de 70. 
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         Fonte: COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1960. 

           

        Figura 06: mapa da bacia do São Francisco 

 

 

Em publicação para a Revista Brasileira de Geografia, merece menção o trabalho 

de Valverde (1947), que mostra a preocupação em apresentar mapas da bacia do São 

Francisco, mapas temáticos de considerável valor, a exemplo dos mapas da hidrografia e 
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do clima, deve-se destacar que os mapas elaborados por Valverde representam o espaço 

físico, na maioria das vezes tendo como aporte manter a justificativa de uma 

regionalização do vale do São Francisco. 

Tratando-se de trabalhos de consideráveis importâncias sobre estudos da bacia do 

São Francisco, é relevante destacar o livro de Freitas (1960), pois mesmo apresentando 

uma descrição rápida das características da bacia, o mesmo chama de aspectos físicos, 

clima, geologia e vegetação, para somente depois adentrar nos aspectos econômicos e 

sociais. 

O que chama mais atenção no trabalho é um mapa, como se observa, em forma de 

croqui. Um desenho de boa qualidade e com representação cartográfica na localização 

das futuras construções de algumas hidrelétricas, com destaque para o complexo de 

hidrelétricas na altura da cachoeira de Paulo Afonso, o que mais tarde se concretizaria 

com a construção das hidrelétricas do complexo de Paulo Afonso e Jatobá, e outras nas 

proximidades de Cabrobó e Floresta em Pernambuco, que não foram executadas. O que 

se observa é uma tendência de apoio ao planejamento e preparação para a entrada de 

capital, realidade que hoje é visível pelas políticas públicas em cada perímetro irrigado e 

em toda a bacia. 

As teses e dissertações na maioria dos casos, são estudos com enfoques 

particularizados sobre a bacia e discutem uma realidade local, que servem como suporte 

importante para compreender a produção do espaço no vale do São Francisco. Boa parte 

destes trabalhos, observados na biblioteca do Núcleo de Pós-graduação em Geografia - 

NPGEO e em outros materiais de doutorado e mestrado, discutem a condição camponesa 

e conflitos de terras em Sergipe. Como o sertão do São Francisco congrega considerável 

soma desses estudos, além dos recentes projetos de irrigação, é bastante pertinente 

mostrar alguns trabalhos que enfocam a problemática no São Francisco. 
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        Fonte: Freitas, 1960. 

         

        Figura 07: mapa da bacia do São Francisco, planejamento 

 

Em excelente trabalho de tese de doutorado Bezerra, (2012) realiza um estudo que 

enfoca as questões relacionadas à fruticultura no Nordeste brasileiro, com destaque para 
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a realizada no vale do São Francisco. O autor se reporta aos perímetros irrigados da região 

de Petrolina e Juazeiro.  

O pesquisador fez um recorte histórico do sertão e de algumas políticas públicas 

e órgãos que foram criados no Nordeste e no vale do São Francisco, além de uma alusão 

ao Programa de Aceleramento do Desenvolvimento - PAC na região, em especial, o 

Projeto de Transposição de águas do São Francisco. Neste interim, faz uma rápida e 

consistente discussão dos investimentos. O autor utiliza dois mapas (em forma de figuras 

ilustrativas) que demonstram como se processa a construção da transposição. O primeiro 

é somente uma figura, sem escala e sem os outros rigores cartográficos, já o segundo é 

bem mais trabalhado, refere-se a um mapa do Ministério da Integração, em que o autor 

deixa bem claro como é feita a partilha do território pelas grandes construtoras. 

Com relação à produção de frutas, o autor estuda principalmente a produção 

irrigada de uva, manga, melão e banana. Existem mapas de excelente qualidade destes 

quatro produtos, com área plantada e área colhida, nos anos de 2000 e 2009, em todo o 

Nordeste. São bem ilustrativos que facilitam a percepção da participação da bacia no 

mercado de frutas da região. Além destes, aparece uma sequência de mapas relacionado 

ao emprego no setor agrícola do Nordeste, com destaque para Petrolina-Juazeiro, na bacia 

do São Francisco. 

Com relação à produção irrigada e todo o contexto que lhe é concernente, também 

merece menção a dissertação de mestrado de Oliveira (2011) intitulada de “Entre o 

Estado, o mercado e a reprodução social: organização de pequenos produtores no polo 

irrigado Petrolina/Juazeiro”; neste trabalho é possível identificar a ação do Estado para 

desenvolver uma agricultura irrigada voltada para os grandes mercados, com implantação 

de um pacote modernizador para os grandes irrigantes e deixando os camponeses à 

margem do desenvolvimento, o que é frequente nas políticas de irrigação na bacia do São 

Francisco. 

Com relação aos mapeamentos, como o recorte de estudo se dá em uma parcela 

do território da bacia (dentro do denominado submédio do São Francisco - SBSF), a 

quantidade de mapas é reduzida. São três mapas, um do Nordeste mostrando o objeto em 

estudo, um do SBSF e o outro com a área dos municípios analisados no trabalho. Destaca-

se nos mapas a localização da Barragem de Sobradinho e a rede de drenagem da bacia; 

mais uma vez, como em outros estudos, a rede hidrográfica está presente. 

Em Sergipe, boa parte dos trabalhos, tanto de teses como de dissertações e 

monografias, trabalha a condição da população do BSF. Nesse aspecto pode se mencionar 
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o trabalho de Esteves (2012) que, mesmo não sendo de cunho geográfico, aborda a 

economia local e faz uso de alguns mapas. 

No estudo, encontram-se alguns mapas; o primeiro é inserido como figura, sem 

escala e indicador, e sem legenda. É elaborado pela CODEVASF, e tem como objetivo 

apresentar a divisão fisiográfica da bacia e o próprio rio e suas barragens. Posteriormente, 

vêm os mapas do BSF, estes se inserem com os mesmos problemas de ordem cartográfica 

que o anterior, somente sendo acrescentada a legenda e a mesma fonte. Além destes, 

encontram-se mais dois mapas de Sergipe em forma de figura e um da localização do 

BSF. No entanto, ocorrem os mesmos problemas cartográficos, diminuindo a importância 

dos mapas para se compreender o que eles querem representam. 

Como dito anteriormente, por não ser um trabalho que enfoca a geografia e 

principalmente a cartografia da bacia, estes mapas não comprometem a qualidade do 

trabalho.  

Trabalho bastante instigante e de considerável importância, para compreender a 

quais interesses o Projeto de Transposição se destina, é a dissertação de Pagano (2012). 

Além deste enfoque apresenta alguns mapas da bacia e do Projeto de Interligação, que 

apesar de não trazerem um rigor cartográfico, são figuras ilustrativas que mostram o 

polígono das secas, quantidade de chuvas, e principalmente, duas ilustrações que mostram 

a rede hidrográfica de parte do São Francisco, com a captação dos dois eixos (Norte e 

Leste) e as bacias receptoras, sendo que um mapa vem acompanhado do desenho 

mostrando como será feito para elevar água em aquedutos e túneis. Estas figuras apesar 

de bem ilustrativas não são bem exploradas no transcorrer do trabalho.  

Quanto aos mapas especificamente da bacia, neste estudo, merecem destaque 

quatros mapas elaborados pela CODEVASF e que fazem parte do trabalho, os mesmos 

também não inserem os rigores técnicos da cartografia, como escala e coordenadas; mas 

são mapas de ótima visibilidade e contam com a divisão administrativa dos municípios 

que estão totalmente dentro da bacia e os que estão parcialmente na bacia. Os mapas da 

divisão fisiográfica, do semiárido, de erosão e assoreamento, e o de densidade 

demográfica são mapas bem demonstrativos e mostram uma visão de toda bacia. 

O estudo em análise faz uma abordagem sobre o Projeto de Transposição 

questionando-a, com descrição de entrevistas de algumas personalidades que questionam 

a execução do Projeto, tendo entre os questionamentos a elevada concentração de terras 

não somente na bacia, mas nas áreas que irão receber os benefícios em forma de água. 

Nesse estudo não foi possível identificar mapas que pudessem elucidar a concentração de 
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terras, mais uma vez demonstrando a necessidade de trabalhos que possam contribuir com 

mapas da estrutura fundiária da bacia.  

As questões relacionadas aos conflitos de terra no Sertão do São Francisco 

sergipano retratam tanto os acampamentos (como o Gualter20) e os assentamentos (Barra 

da Onça, Jacaré-Curituba e outros de reforma agrária), principalmente nos municípios de 

Canindé do São Francisco e Poço Redondo, municípios com maiores índices de 

acampados e de assentados. Nesse quesito o trabalho de Santos (1999) aborda de maneira 

bem explicita não somente os conflitos, mas também a inserção da igreja através da 

Diocese de Propriá na luta com os camponeses.  

Quanto aos projetos de irrigação e aos perímetros irrigados do São Francisco, o 

trabalho de Luciene Santos (2004), traz em seus anexos mapas se refere a instalação da 

hidrelétrica e suas adjacências; e outro, com maiores detalhes, é a planta do Projeto de 

Irrigação Califórnia, com todos os lotes e os canais de irrigação por estes perpassados. 

Dentre os materiais observados, o relatório do Programa de ação da bacia do São 

Francisco (2004) é o que conta com o maior número de cartogramas de toda a bacia. Com 

mapas bem variados e que enfocam o substrato físico, com os principais aquíferos; o de 

transporte de sedimentos, o de projetos de irrigação e outros. Mesmo contendo uma gama 

considerada de mapas, estes mapas praticamente não são analisados no relatório. 

O primeiro mapa é um recorte de uma imagem de satélite que serve como base 

para os demais. É um produto abstraído do satélite landsat. O mosaico mostra o uso do 

solo de toda a bacia. Os demais são mapas temáticos, digitalizados e georreferenciados e 

de ótima qualidade, que podem ser utilizados para diferentes estudos, apesar de não serem 

explorados no relatório. 

Todos os mapas inseridos no relatório são elaborados com SIG de alta precisão, 

no entanto, são mapas que representam somente o espaço físico da bacia, sem apresentar 

aspectos como população, renda, produção ou outros aspectos sociais. Apesar disso, é 

inegável sua importância pela qualidade dos mapas, mas principalmente por representar 

assuntos tão importantes do meio físico da bacia. 

A bibliografia do São Francisco é bastante vasta, tornando difícil esgotar de forma 

precisa e profunda todo o material, sejam livros, teses, dissertações, artigos, revistas ou 

                                                 
20 O trabalho de dissertação de Pedro Sebastião Santos retrata o acampamento Gualter no município de 

Canindé do São Francisco, quando o mesmo já contava com uma considerável quantidade de famílias, que 

organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ocupam áreas nas proximidades da Rodovia 

estadual-206. 
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relatórios. Mesmo assim, é possível realizar uma avaliação da inserção ou não de mapas 

da estrutura fundiária na literatura produzida sobre o vale do São Francisco. 

Para representar cartograficamente os principais temas abordados nas leituras 

inseridas neste trabalho, fora elaborado um mapa (mapa 02) com base nas principais 

informações coletadas dos livros, revistas, teses, dissertações e outros. Chegou-se a um 

resultado que dentre os temas mais abordados encontram-se: a rede hidrográfica, 

representada pelo estudo das águas e o estudo da agricultura ribeirinha, principalmente 

os projetos de irrigação, tanto os em funcionamento como os que estão sendo 

implantados; e os estudos das hidrelétricas, a exemplo de Três Marias, Paulo Afonso, 

Xingo e Moxotó. 

Ainda em fase inicial de estudos, já começam a aparecer mapas que remetem ao 

Projeto de Interligação de Bacias (diga-se a transposição); no entanto, ainda são em 

número reduzido e são ilustrações de fontes dos órgãos do Estado e que demonstram de 

forma incipiente somente a parte estrutural da bacia, por onde os canais irão passar, tendo 

como foco principal mostrar o ponto de coleta na barragem de Itaparica, os rios da bacia 

e dos que irão receber. Como ainda estão em pesquisas mais recentes, os estudos de 

impactos da transposição na bacia, preferiu-se realizar um mapa que demonstre os 

impactos internos da bacia, e quem sabe num futuro próximo já se possa contar com 

mapas que enfoquem com maior precisão e detalhamento os impactos causados pelo 

Projeto de interligação de bacias.  
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O mapa 2 é um resumo dos principais temas cartografáveis em análise, e 

demonstra a importância da bacia não somente para Sergipe ou Nordeste, mas todo o país. 

Mesmo observando-se a existência de muitos mapas é perceptível a necessidade de 

estudos que venham corroborar com o aumento de mapeamentos da bacia, em especial 

da estrutura fundiária, que possam elucidar a importância de mais estudos da questão 

agrária na bacia. 

Como exposto em algumas leituras, há um arsenal propagandista do planejamento 

para o vale do São Francisco, o que repercute em toda uma ideologia de fácil aceitação 

por parte da população e da academia, que após os ano 1960, veem o São Francisco 

receber somas incalculáveis de investimentos na sua potencialidade e se transforma no 

grande eldorado da irrigação, ao se estender com a implantação do Projeto de Integração 

de bacias, com um Estado que executa tudo em consonância com os interesses do capital, 

acarretará em maiores prejuízos ambientais e sociais que os atuais. 

A par das leituras realizadas sobre o São Francisco, pode-se inferir algumas 

questões: primeiro que a cartografia ainda é deficitária, tradicional, e sem grandes 

indagações; segundo que mesmo tendo consideráveis estudos sobre o espaço agrário da 

bacia, é de elevada importância a realização de um estudo de todo o São Francisco, que 

de forma geral não é representado em mapas que possam elucidar o entendimento do 

espaço agrário do Velho Chico, como é popularmente denominado o rio São Francisco; 

é ainda mais deficitário um mapeamento que enfoque a estrutura fundiária, neste quesito, 

não fora encontrado nenhum mapa em todo o estudo da bibliografia da bacia do rio São 

Francisco.   

Como exposto, a literatura sobre o São Francisco é rica em fatos, relatos, histórias 

e estórias, desde a compreensão do ambiente físico da bacia até a produção do espaço. 

No entanto, mesmo sendo o São Francisco alvo de inquestionáveis investimentos, ocorre 

uma dificuldade de se encontrar cartogramas que representem a bacia como um todo; com 

algumas exceções, os mapeamentos se vertem para representar a rede hidrográfica, como 

na figura 02 mostrada anteriormente, e as políticas de irrigação (Califórnia, Platô de 

Neópolis em Sergipe e principalmente o polo Petrolina-Juazeiro, que fazem parte de 

Pernambuco e Bahia, respectivamente). Estudos que enfoquem a realização de um 

mapeamento geográfico do espaço agrário da bacia são de extrema importância e 

necessidade para se entender as ações do Estado nesta área.   

Para compreender o processo histórico da produção do espaço no território da 

bacia do rio São Francisco e a intervenção do Estado na elaboração de políticas de 
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ordenamento territorial, com construção de hidrelétrica, projetos de irrigação, e estrutura 

fundiária, é necessário entender como esta produção se processa, não somente na bacia; 

e perceber que o Estado tem uma atuação de elevada importância nessa produção. 

 É importante deixar explícito que o Estado é uma força criada pelo homem e que 

tem diferentes funções, mas com o precípuo objetivo de sempre trabalhar as duas classes 

antagônicas, preparar os dominados ideologicamente, juridicamente e economicamente 

para servir aos dominadores, como bem atesta Harnecher.  

 

O Estado, como conjunto de instituições e normas, destina-se a 

regulamentar o funcionamento das sociedades de tal maneira que este 

permita a constante reprodução das condições econômicas, ideológicas 

e jurídico-políticas que assegurem uma reprodução das relações de 

dominação de uma classe sobre as demais (1971, p.121). 

 

 Compreender a formação da noção de Estado em diferentes sociedades e como 

este atua é importante para se perceber que toda e qualquer política pública é 

necessariamente uma ação deste agente, e no caso do São Francisco não é diferente, aliás 

é bem visível em todos os projetos de irrigação e ordenamento territorial no vale. 

 No caso da bacia do São Francisco fica nítida esta ação, com a instalação não 

somente dos grandes complexos hidroelétricos e dos projetos de irrigação, mas também 

a execução de políticas de ordenamento territorial que priorizam e fomentam a chegada 

do grande capital, como bem é observado na citação demonstrando o quanto o Estado 

monta toda uma estrutura e repassa para os grandes capitais. 

 

Neste sentido a atuação do Estado torna-se primordial na condução do 

direcionamento dessas políticas e para viabilizá-la. A criação das 

agências públicas como DNOCS - Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca; SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste; no caso do vale do São Francisco, a CODEVASF - 

Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e do 

Parnaíba, e tantos outros Programas e Projetos governamentais seguem 

a lógica do planejamento onde foram pensados os modelos de 

intervenção na região para receber os investimentos advindos de várias 

regiões do mundo (OLIVEIRA, 2011, p.49). 

 

 O Estado, por ser uma criação humana, nascido para proteger a propriedade 

particular, tem no seu bojo a intensão de se antecipar nas decisões políticas, e sempre 

favorecer determinada classe; e dá substrato estrutural para que a classe mais forte, seja 

ela clero, burgueses, nobre e capitalistas, possa e tenha condições de se sobrepor sobre as 
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demais. Nas políticas na BRSF fica evidente ao perceber como são pensadas e, 

principalmente, executadas, desde o império até os dias atuais; praticamente não se tem 

mudanças efetivas, somente modelações nas formas de domínio do Estado, ora com maior 

ímpeto, ora com ausência, em nome do desenvolvimento dos capitalistas na região. 
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ESTADO, UM AGENTE NADA SECRETO EM PROL DA 

TERRITORIALIZAÇÃO DO CAPITAL 

                                   

 

“Adeus Remanso, Casa Nova, Sento Sé, 

Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir 

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira 

Por cima da cachoeira o “gaiola” vai subir 

Vai ter barragem no salto do Sobradinho 

E o povo vai-se embora com medo de se afogar” 

 

Sobradinho, autoria de Sá e Guarabyra. 

  

  

Para se entender a produção do espaço é importante compreender os agentes 

promovedores dessa produção, como o Estado, e suas diferentes ações através de políticas 

públicas que potencializam determinados territórios, com infraestrutura física, estradas, 

ferrovias, portos, aeroportos e outros atrelados à condição jurídica de operação, como leis 

e incentivos que contribuem para que territórios entrem no circuito do capital. 

Para entender melhor a produção do espaço na bacia do rio São Francisco é 

importante compreender a ação do Estado na criação de órgãos e planos, não somente os 

de combate ou convivência com a seca, mas principalmente, os que prometem o 

desenvolvimento regional através de obras estruturantes, a exemplo das hidroelétricas e 

as de irrigação, para assim, se entender a quem realmente interessa essas volumosas obras.    

O espaço é produzido a partir da inserção do capital, ao tempo que este espacializa 

novos investimentos, novas formas de extrair “mais valia” em diferentes territórios, que 

são incorporados ao circuito do capital. O capital vai produzindo os espaços e esta 

produção se dá pela força exercida pelo Estado, que potencializa e investe, produzindo 

novos territórios, através de incentivos fiscais, infraestrutura, estímulo à qualificação para 

o trabalho na indústria, seja com leis que criam e viabilizam os investimentos, seja 

dificultando o acesso à terra, ou mesmo investindo em qualificação, a exemplo de escolas 

técnicas e profissionalizantes que chegam antecipadamente em relação à indústria 

nacional.  

O Estado dá todo suporte para que o capitalista possa investir e conseguir maiores 

lucros. Quando o Estado deixa da montar a estrutura básica para tal implantação, os 
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capitalistas procuram outros territórios que lhes garantam maiores possibilidades de 

lucro. 

 O entendimento da discussão sobre o Estado não pode ser de forma isolada e 

deslocada do processo histórico, da formação do homem enquanto um ser social, apesar 

de que, em alguns estudos, ainda hoje predomina o entendimento clássico da 

naturalização do Estado, ou seja, que este fora criado naturalmente. No entanto, pode-se 

perceber de acordo com Engels, no livro “A Origem da família, da propriedade privada 

e do Estado”, que fica bastante nítida a negação do pensamento clássico, que serve para 

justificar a aceitação passiva do Estado como seu legítimo representante. 

 O Estado nasce não de uma iluminação divina, mas de um processo de contradição 

embutido na necessidade de proteção da propriedade privada. Esta, por vez, segundo 

Bobbio (1986), nasce da divisão social do trabalho; esta sim é a gênese que dá origem ao 

Estado, que por ser classista tem como objetivo contraditório proteger as pessoas e ao 

mesmo tempo servir como forma de assegurar as riquezas da classe dominante, para que 

garanta a reprodução desta para os descendentes vindouros. Pode-se observar em Engels 

este caráter contraditório e dominante da formação do Estado. 

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das 

classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, 

por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe 

economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se 

converte também em classe politicamente dominante e adquire novos 

meios para a repressão e exploração da classe oprimida (1981, p.193). 

 

 Corroborando com estas ideias da constituição do Estado, Oliveira (2011), ao se 

pautar nos estudos da tradição marxiana, demonstra que a formação deste agente não se 

dá de forma simples e aleatória, mas a partir das contradições geradas pela própria 

sociedade. 

 

Partindo da análise marxiana, a natureza do Estado está assentada no 

antagonismo das classes, na contradição gerada pelo interesse do 

indivíduo e o da comunidade na qual está inserida, essa contradição de 

interesses se baseia na divisão de classe determinada pela divisão do 

trabalho (OLIVEIRA, 2011, p.32). 

 

 A constituição do Estado tem seu princípio a partir de sua função social de separar 

as classes, com a constituição da propriedade privada. Os homens necessitam de um 
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aparato que possa lhes garantir não somente a posse, mas principalmente o título e a 

segurança de explorar a terra sem que ocorram maiores conflitos. É nesta perspectiva que 

o Estado aparece como protetor da propriedade privada (Feliciano, 2009). Este mesmo 

Estado, com o passar do tempo, chega a ter diferentes funções. Jamais se deixa de lado o 

seu princípio classista, servindo como defensor da classe dominante, como protetor 

militar, jurídico e ideológico, como bem descreve Smith.  

 

É função do Estado administrar a sociedade de classe, conforme os 

interesses da classe dominante; é o que faz através de suas armas 

militares, jurídicas, ideológicas e econômicas (1984, p.179). 

 

 Em qualquer sociedade já se encontra a formação de leis e regras em que se 

constitui o Estado, no entanto, este se diferencia de sociedade para sociedade, e na forma 

de governo, ganhando repercussão na inserção do sistema capitalista. 

 Nas diferentes épocas, é possível detectar Estados fortes com representantes de 

diferentes características, a exemplo do Império Romano, com poder centralizado na 

pessoa do imperador e com características militares. No Egito antigo o poder ficava a 

cargo do Faraó. Os Estados possuem Governos ditos democráticos ou absolutistas que 

sempre se fortaleceram à custa da população e sobrevivem protegidos por classes fortes, 

sejam o clero ou a burguesia.  

 Os romanos, mesmo com a expansão do império, tinham, na pessoa central em 

Roma, o poder constituído, e por se acharem superiores a eles, menosprezavam os outros 

povos passando a ideia de que só eles eram dignos de estar totalmente reservados ao julgo 

direto do Estado, ou seja, os outros não eram romanos, então não precisavam ter este 

“privilégio” de fazer parte deste Estado, como é bem posto por Feliciano.   

 

Ao conquistar novos povos o Estado romano não realizava uma 

interação “jurídica” entre eles por defini-los por sua inferioridade; 

mesmo quando começou a sentir sua fragilidade, pelo crescimento do 

cristianismo e surgimento de uma nova organização, pelo Estado 

Medieval, a superioridade dos romanos procurava sempre manter o 

controle político apenas na cidade de Roma (2009, p. 36). 

 

 Com a consequente queda do Império Romano, surgem outras formações de 

Estado; e agora com a Igreja que passa a se aproximar desta esfera na Idade Média, após 

grandes riquezas adquiridas via doações dos Estados da Europa, a Igreja passa a ter tanto 
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poder e influenciar tanto, que na maioria dos casos passa a ser confundida com o Estado, 

pois além de deter divisas também consegue ditar as regras via Estado. 

Para Feliciano (2009), três elementos são cruciais para caracterizar o denominado 

Estado Medieval. O cristianismo, com poder em elevada escala para a Igreja; as invasões 

Bárbaras e por fim o feudalismo, com o senhor dominando o servo. Estes três fatores de 

elevada importância para a sustentação do Estado Medieval e suas contradições 

contribuem de forma decisiva para o surgimento do denominado Estado Moderno, que 

vai se ancorar nas fragmentações dos territórios europeus e dará vida aos denominados 

Estados-nação. 

Com os diferentes conflitos existentes entre os imperadores e os senhores feudais, 

houve desgastes, principalmente, pelo excesso de poder nas mãos dos imperadores que a 

cada momento cobravam elevados impostos. Isso levou os senhores feudais a 

questionarem os pagamentos dos impostos para o Império, tais atitudes e os conflitos 

levaram o desgastes ambas as partes. Neste período, como o feudalismo, a Europa já vê 

a possibilidade de uma reformulação com a retomada do comércio no Mediterrâneo. 

Percebe-se a necessidade de um Estado forte militarmente, no entanto, um que assegure 

as condições mínimas aos poderosos, mas que não tenham dominação total sobre as 

atividades comerciais; daí o surgimento de um Estado denominado Liberal que, 

posteriormente, com a acumulação primitiva de capitais, novas rotas de navegação, 

recursos naturais extraídos das colônias, e, consequentemente, a Revolução Industrial 

congregarão para o capitalismo.  

Em princípio, o Estado capitalista tem a função de proteger a propriedade 

particular, ou seja, uma função militar. Essa função perpassava segmentos constituintes 

nos diferentes aparelhos do Estado, elaborando leis em prol da burguesia em detrimento 

dos operários. No denominado Estado Gendarme, que perdurou até quando tinha maior 

utilidade, associado a pressão dos setores econômicos por maior proteção e estruturação, 

o Estado amplia sua ação não atuando somente com o apoio militar, mas com um aparato 

de sustentação econômica e investimentos na ampliação particular no território. 

Na sociedade capitalista, montada a partir da contradição, torna-se impossível 

acreditar em uma sociedade justa e igualitária. Como bem descreve Carnoy ao referendar 

Rosseau.  

 

O primeiro homem que após cercar um pedaço de terras, se lembrou de 

dizer: isto é meu, e encontrou pessoas simples o bastante para 

acreditarem nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos 
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crimes, quantas guerras, quantos assassinatos, quantas desgraças e 

horrores teria poupado a espécie humana (CARNOY, 1994, p.211-212).

   

 

 Para o capitalismo foi importante quebrar certas estruturas em reinados e promover 

a burguesia com fortes influências nos setores do governo. Era necessário um Estado forte 

na regulação econômica e nos investimentos em expansão, patrocinando as Grandes 

Navegações (coroas Portuguesa e Espanhola), e elaborando leis em favor da expansão 

das indústrias. Pode-se remeter à Lei de Cercamento, na Inglaterra, que promoveu a 

mobilidade da população para as cidades, com o intuito de servir de força de trabalho nas 

recém-criadas indústrias. 

 Com o avanço do capital, que culminou em 1929, e com a primeira grande crise 

de superprodução; o Estado passou a atuar também como regulador da economia e a 

interferir no sistema financeiro, atuando na formulação de políticas públicas de 

investimento em obras que dão suporte para os grandes capitais; ao mesmo tempo nos 

países denominados ricos, o Estado passou a atuar na economia e na assistência social 

com o denominado Estado do bem estar social, que se apoiou na teoria de John Maynard 

Keynes. Keynes pregava o pleno emprego e uma estruturação social através do Estado. 

No entanto, sabe-se que esta possibilidade somente é possível com a exploração dos 

países pobres, que trabalham para os países ricos, de acordo com Harvey. 

 

O Estado também deve desempenhar um papel importante no 

provimento de “bens públicos” e infraestruturas sociais e físicas, pré-

requisitos necessários para a produção e troca capitalista, mas os quais 

nenhum capitalista individual acharia possível prover com lucro. Além 

disso, o Estado, inevitavelmente, envolve-se na administração de crises 

e age contra a tendência de queda da margem de lucro. Em todos esses 

aspectos, a intervenção do Estado é necessária, pois um sistema com 

base no interesse próprio e na competição não é capaz de expressar o 

interesse de classe coletiva (Ibid, 2005, p.85). 

 

  Com a última crise do capital, desde os anos 1970, os países que investiam 

bastante em políticas voltadas para o desenvolvimento regional passaram cada vez menos 

a investir e a ajudar financeiramente as empresas que perderam com a concorrência no 

mercado internacional. Além do aumento do desemprego estrutural, o alto padrão de vida 

dos países capitalistas ocidentais passa a ser questionado. 

No neoliberalismo, pressuposto que remonta a ideia de Adam Smith, que defende 

um liberalismo econômico, ou seja, a ausência cada vez maior do Estado na regulação da 
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economia, as grandes empresas precisam expandir seus mercados, e essas realizações são 

o ponto forte da entrada maciça de capitais, que precisam do Estado. 

 No Brasil, como em todo o mundo, a atuação do Estado é de protetor da 

propriedade privada, como regulador da economia, como financiador de políticas 

públicas entre outras funções, jamais como árbitro neutro, como se observa no processo 

histórico da formação do território nacional. 

 Desde a entrada dos portugueses no Brasil (processo de invasão, nos idos de 

1.500), patrocinada pela Coroa Portuguesa, que é perceptível a ação do Estado, 

primeiramente com incentivo ao extermínio, em seguida com as doações de terras a uma 

determinada classe social próxima a coroa portuguesa, depois com facilitação da entrada 

de escravos no país, trazidos da África; além de incentivos à produção da cana, e 

implantação da política de menor cobrança de impostos para produtos importados das 

nações amigas.  

Com o fim do império o representante brasileiro (diga-se governo) tem maior 

autonomia em relação a Portugal e começa a atuar de maneira mais intensa na produção 

do espaço, ao preparar toda infraestrutura para a entrada das grandes indústrias, com 

configuração da indústria de base (como a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN), da 

Petrobrás, da criação de cursos técnicos (força de trabalho qualificada) e do “estimulo” a 

mobilidade (forçar a saída do camponês para a cidade em busca de um emprego “de uma 

vida melhor”), além de isenção de impostos e prioridade na construção de rodovias para 

aumentar a circulação (governo Juscelino Kubistch). 

Além da função reguladora da economia e provedor de infraestrutura para a 

entrada do grande capital, o Estado no sistema capitalista também se especializa na 

promoção de políticas públicas, que são capturadas pela elite dominante, como bem 

demonstra as políticas e órgãos criados para alavancar o “desenvolvimento” do Nordeste, 

que segundo Lisboa, 2007, esta inter-relação da oligarquia agrária e o capital industrial 

fez o sertanejo refém do sistema de coronelismo. 

Para o Nordeste, foram implantadas inúmeras políticas públicas de 

desenvolvimento e institucionalização de alguns órgãos, que segundo seus planos de 

atividades pregavam o desenvolvimento nordestino, principalmente como pano de fundo 

a industrialização, dentre estes merecem menção o Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca - DNOCS e principalmente a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE, com ações voltadas para a construção de açudes e incentivos para 

a instalação das grandes indústrias que se concentram nas áreas metropolitanas de Recife, 
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Salvador e Fortaleza, distanciando cada vez mais o sertanejo do tão propagado 

desenvolvimento. 

Como se pode observar, Oliveira (1995), mostra que além do discurso de 

promover o desenvolvimento da região, estes órgãos e algumas políticas ao estarem 

atrelados aos maiores grupos políticos da região Nordeste contribuíram para o aumento 

da miséria regional, pois prepararam terreno para a chegada da indústria, levando os 

nordestinos a se tornarem mísero exército de reserva. Ocorreu o aumento da fome e a 

dependência dos políticos locais, com uma elevada sujeição ao mercado nacional, são 

forçados a se mobilizarem para as grandes capitais nordestinas deixando um rastro de 

miséria cada vez maior. 

Mesmo com essas políticas, o Nordeste, contando com consideráveis reservas de 

matéria-prima e força de trabalho excedente, precisava de fontes de energia que suprissem 

as necessidades energéticas das vindouras indústrias, mais uma vez o Estado contribui 

decisivamente ao construir as hidroelétricas no São Francisco, como Três Marias (em 

Minas Gerais), Sobradinho, Paulo Afonso I, II, III e Jatobá (na Bahia, sendo a última entre 

Bahia e Pernambuco) e Xingó (entre Sergipe e Alagoas). Com todo este aparato, força de 

trabalho, matéria-prima e fontes energéticas, o Nordeste converte-se em uma promissora 

área para o circuito do capital. Além dos projetos hidroagrícolas estimulados pelo 

agrohidronegócio, e atualmente com o maior investimento de todos os tempos no 

Nordeste, o tão propagado Projeto de Interligação de Bacias, ou vulgarmente chamado de 

Transposição de águas do São Francisco. 

As políticas de irrigação que são palcos de inúmeras discussões e que por vez 

desvirtuaram-se do real papel social que deveria promover na região, são palcos de 

discussões em capítulo adiante no trabalho e servem como ponto fundamental para se 

entender realmente a quem o Estado serve.  

Com o Nordeste preparado para receber capital internacional, o Estado passa a 

agir, com a base montada, força de trabalho numerosa, matéria prima barata, energia, 

água para irrigação e investimento na reestruturação dos portos (Suape, em Pernambuco 

e Pecém, no Ceará), faltando à última cartada para a dominação do agrohidronegócio na 

região, por isso, tanto interesse na execução das obras da transposição de águas do São 

Francisco, transformando assim o Sertão nordestino no eldorado do agrohidronegócio. 

O Estado, criado para proteger a propriedade particular, ameniza os conflitos de 

uma sociedade de classes, com as políticas públicas compensatórias, e ao contrário do 
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que se afirma, o Estado neoliberal mantém importância e é promovedor de estrutura para 

o pleno desenvolvimento do capitalismo. 

 No Brasil, o forte relacionamento do Estado com o capital internacional é visível 

desde os primórdios da formação da sociedade brasileira, dando-lhe uma estrutura básica 

para o pleno desenvolvimento de suas atividades, contribuindo de forma elevada para o 

processo de exploração dos trabalhadores pelas grandes empresas. 

 Para compreender a ação do capital no território é importante se conhecer o 

território. Esse é parte integrante do espaço, configurado dentro deste espaço, constituídos 

e reconstituídos a todo momento (Haesbaert, 1997 e 2002), formado a partir da ação do 

homem no meio, como descreve Raffestin (1993). A noção de território como objeto de 

análise geográfica é fruto de discussões e concepções com grau de importância 

diferenciado nas correntes geográficas, com ênfase para a Geografia Radical (marxista). 

No entanto, a conceituação não perpassa uniformemente entre os pensadores da 

geografia. Para Souza (1995), os territórios estão aliados à relação de poder, e são 

construídos, descontruídos e reconstruídos a todo o momento. 

  

Territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de escalas 

temporais as mais diferentes: Séculos, décadas, anos, meses ou dias; 

territórios podem ter um caráter permanente, mas também podem ter 

uma existência periódica cíclica (Op. cit. p. 81). 

 

Os territórios emanam de ações complexas que são influenciados diretamente pela 

ação do capital, que ao se territorializarem abrem espaços para surgimento de novas 

relações de poder. Isso é comum com instalações de novas indústrias de determinados 

espaços, ou inserção de projetos de irrigação voltados para o agronegócio, que ao se 

impor, claro com a ação “pacificadora” do Estado, passam a modificar as relações de 

trabalho, com os antigos camponeses e sitiantes que agora dependem de vender sua força 

de trabalho para as maiores propriedades, dando uma nova conotação em todas as relações 

cotidianas no território. 

Fernandes (2008) demonstra quais os pressupostos que norteiam a discussão 

conceitual de território. Para o autor, além de o território vir das relações do poder, este 

tem em seu bojo, a incorporação da conflitualidade, pois, sem isso, a noção de território 

nada mais é que uma área delimitada por diferentes fronteiras. Ainda com relação ao 

território (op. cit), pode ser fragmentado em três esferas, em diferentes formas escalares, 

a saber: 
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O primeiro território compreende os espaços de governanças, em diferentes 

escalas, tem uma compreensão maior de áreas, com as delimitações administrativas, que 

pode ser um país, um estado, um município, ou seja, é mais uma delimitação física mais 

perceptível de se abstrair e entender as relações de poder que se processam internamente 

em relação aos outros territórios. 

Estes territórios são mais amplos, gerais, que se caracterizam pela formação de 

um território em forma de área, com um poder central que, ao privilegiar determinada 

classe, passa também a conviver com os questionamentos e conflitos que, a partir da 

inserção de determinados segmentos, são capazes de se formar dentro deste amplo 

território, diferentes territórios.  

O segundo território é uma fração ou não do primeiro; diferentes propriedades 

particulares, fração quando dentro deste espaço físico (exemplo país), existem diferentes 

territórios, como território do agrohidronegócio, território das ocupações, dos 

assentamentos, e podem também ultrapassar os limites do primeiro, a exemplo do 

território da soja na América do Sul, especificamente Brasil, Argentina e Paraguai. No 

entanto, a formação destes territórios tem como base o conflito, como agronegócio versus 

camponês. 

Por vezes, o terceiro território tem um caráter, além de menos extenso, pode ser 

fixo, quando se instala em determinado espaço, a exemplo dos acampamentos dos sem 

terras, ou um caráter de fluxos, ou seja, sem estar preso fisicamente a uma área, a exemplo 

do território do tráfico ou das prostitutas, nos centro das grandes cidades. 

Contudo, estudar o território como fonte de compreensão da ação do homem, 

através das relações de poder, é revisitar suas características históricas, que dão vida a 

novas formações territoriais, que a cada momento se complexificam. Os sujeitos e 

sujeitados em mesmo território são produtos de toda relação homem natureza, que através 

da produção desigual do espaço pelo capital fazem surgir novos territórios dentro de 

outros já constituídos. 

Na BRSF se pode compreender diferentes territórios, tanto do primeiro território. 

A bacia passa por diferentes estados (Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe, 

Alagoas e o Distrito Federal), cujas características são diferenciadas. Mas os territórios 

da bacia do São Francisco são gerados a partir da conflitualidade, a exemplo do território 

do agronegócio no Oeste baiano, do território dos índios nas margens do rio, do território 

dos camponeses varzanteiros, dos territórios da irrigação, entre outros. Estudar a gama de 
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complexidade dos territórios presentes na BRSF, requer compreender todo este 

emaranhado de sujeitos e atores sociais que convivem diariamente na bacia.  

 

2.1 São Francisco: um rio de riquezas e um mar de contradições 

 

A bacia do São Francisco compreende as terras drenadas pelo rio principal e seus 

afluentes, segundo Vargas (1999) e Fontes (2002), correspondem a áreas de 640.000Km2 

e perfaz 7,5% do território nacional. Insere-se em seis estados (Minas Gerais, Goiás, 

Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e o Distrito Federal), como se nota no mapa 3. 

O rio São Francisco, nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais e deságua no 

oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas, além destes estados, banha a Bahia e 

Pernambuco. Percorre, segundo Vargas (1999), 2.700 km de extensão. Considerável 

parcela do rio ultrapassa áreas de clima semiárido, com menor alimentação dos afluentes, 

riachos temporários e efêmeros, com dois períodos bem distintos, intercalando meses 

secos, entre oito a dez, a depender da área, e reduzida quantidade de meses com chuva, 

no entanto, é um rio de elevado caudal, pois percorre extensas áreas de clima tropical 

úmido, em seu alto curso, amenizando os efeitos da seca no seu médio e baixo curso.  

 
O São Francisco é o grande rio do Nordeste e tem extraordinária 

importância na vida regional. Suas cabeceiras estão situadas na Serra 

da Canastra, no planalto mineiro, de modo que o rio ´nordestino` é 

principalmente o seu médio e baixo curso (CHESF, 1998, p. 1). 
 

Tamanha é a grandiosidade deste rio que seus números, mesmo ultrapassando uma 

área com diminuta quantidade de chuvas, são extremamente relevantes, não somente para 

o Nordeste.  Como é bem demonstrado em Pagano (2012), todo este aparato de afluentes, 

com rios, córregos e tributários, contribuem decisivamente para que mesmo em épocas 

de diminuta quantidade de precipitação pluviométrica, o rio continue seu trajeto e, com 

elevada força, descarregue considerável quantidade de água no oceano Atlântico.   

 
O São Francisco tem, entre veredas, córregos, ribeirões, riachos e rios, 

168 afluentes, sendo 90 pela margem esquerda e 78 pela margem 

direita. Quanto ao regime 99 são perenes e 69 intermitentes. São 36 os 

tributários de porte significativo, dos quais somente 19 são perenes; os 

mais importantes formadores, de regime perene são os rios: Paracatu, 

Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande, pela margem esquerda, e das 

Velhas, Jequitaí e Verde Grande, pela margem direita (Ibid, p 129).   
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O rio São Francisco ao receber a carga hídrica de uma considerável quantidade de 

afluentes, desde as regiões mais chuvosas em Minas Gerais e Goiás, mesmo ultrapassando 

uma área seca, consegue acumular um caudal de extrema importância hídrica para o 

Nordeste e boa parte do país, até mesmo onde ele não alcança ou até mesmo aonde não 

chega, a exemplo de Aracaju, capital sergipana, que na sua quase totalidade é abastecida 

pelo São Francisco. 

Com o avanço urbano nas principais áreas da bacia (a grande Belo Horizonte), e 

em parte o Distrito Federal, boa parte dos rios, em especial o Das Velhas, encontra-se 

com elevado contingente de poluição, é a descarga das indústrias pesadas dessa região, 

sendo de longe o afluente com maior índice de poluição. Por vezes outros afluentes de 

grande porte na bacia do São Francisco, sofrem forte processo degenerativo, com 

inúmeras queimadas, desmatamento e retirada de água para irrigação, elevando a 

consideráveis perdas da capacidade de vazão, o que vai comprometer a posteriori a carga 

total do rio principal. 

Com as diferentes investidas, na construção de hidroelétricas ou no abastecimento 

de água para diferentes cidades e áreas fora da bacia, principalmente o uso da irrigação 

aliados a poluição, degradação e destruição da mata ciliar concorrem para que um rio 

dessa grandiosidade de carga hídrica se comprometa futuramente e passe a não mais 

atender as necessidades básicas da região. Por isso, a possibilidade de construção de novas 

hidrelétricas, a ampliação das áreas irrigadas e a badalada transposição podem contribuir 

com um mal irreversível para a destruição do velho Chico. 

Como é notado no mapa 03, a bacia do Rio São Francisco se encontra em uma 

área estratégica de interligação no país. De um lado o Nordeste, região que outrora foi de 

maior desenvolvimento agrário e atualmente se recente na divisão regional do trabalho, 

como principal fornecedora de força de trabalho e exportadora de bens primários; do outro 

o Sudeste, região de maior desenvolvimento industrial do país, e maior concentradora da 

economia nacional; e ao Oeste da bacia, no Centro-oeste, estrategicamente fica a capital 

Brasília e uma extensa área de fronteira agrícola, com isso, pode-se perceber o interesse 

pela potencialização da bacia, com diferentes políticas de ordenamento territorial no São 

Francisco no decorrer destes últimos cem (100) anos. 

Para melhor entender a distribuição das terras da bacia do São Francisco e 

conhecer melhor o percentual das terras nos diferentes municípios. A tabela 1 vem 

demostrar a importância da bacia para alguns estados, e para se perceber a destacada 
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extensão de terras na Bahia e Minas Gerais. Por este último ter sua capital e área 

metropolitana, inseridas na bacia, a população em relação aos outros estados é bem maior. 

 

Tabela 01 - Área, População e municípios na Bacia do São Francisco, 2014. 

 

UNIDADES 

FEDERADAS 

ÁREA POPULAÇÃO MUNICÍPIOS 

Km2 % Habitantes % Número % 

Minas Gerais 230.648 36,8 7.595.274 57,1 240 47,7 

Goiás 3.041 0,5 107.858 0,8 3 0,6 

Distrito Federal 1.355 0,2 22.000 0,2 1 0,2 

Bahia 305.866 48,0 2.663.527 20,1 114 22,7 

Pernambuco 69.607 10,9 1.614.565 12,2 69 13,7 

Alagoas 14.321 2,3 1.002.900 7,4 49 9,7 

Sergipe 8.046 1,3 291.831 2,2 27 5,4 

TOTAL 636.920 100,0 13.297.955 100,0 503 100,0 

Fonte: Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São 

Francisco ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004. 
 

 

Como se observou na tabela 1, a bacia conta com aproximadamente 13 milhões 

de habitantes. Há concentração em Minas Gerais, especialmente na área metropolitana de 

Belo Horizonte; seguido da Bahia, que apesar de ter a maior soma de terras drenadas pela 

bacia, conta com população bem inferior à mineira; Pernambuco, tem terras banhadas 

pela bacia e população bem semelhantes, em torno de 10% do total; Alagoas encontra-se 

com mais de 50% do território estadual inserido no São Francisco; Sergipe, que tem o rio 

como fonte hídrica principal para o abastecimento doméstico, industrial e comercial da 

capital, conta com restrita parcela de terras, já em Goiás e Distrito Federal que inserem-

se com ínfima quantidade de terras, por terem somente parte da bacia, a população em 

relação à de Brasília é reduzida, contribuindo mais com as cabeceiras dos riachos que 

nascem no cerrado (importantes para a manutenção do rio). 

Mesmo banhando diferentes áreas de três regiões do país, Nordeste, Centro-Oeste 

e Sudeste, o processo de apropriação das terras ocorreu de forma diferente. A chegada 

dos portugueses pelo litoral nordestino facilitou o avanço pela foz e chegando até os 
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sertões, já no Alto São Francisco, a povoação portuguesa se deu a partir do descobrimento 

das minas. 

A apropriação do espaço no vale do São Francisco pelos europeus se deu a partir 

da entrada e do povoamento destes povos no Sertão. De acordo com a CHESF (1998), 

povos antigos que vieram pelo estreito de Bering deram origem aos índios. Os povos 

encontravam-se povoando cavernas e locais próximos ao rio, como atestam os escritos 

em paredões rochosos e materiais domésticos, como bem demonstra os estudos da 

arqueologia.  

 
Os primeiros homens que chegaram ao Nordeste brasileiro pertenciam 

a grupos mongolóides e admite-se que os índios brasileiros sejam os 

descendentes de levas arcaicas que atravessaram o estreito de Bering, 

alguns milhares de anos antes (Op. cit., 1998, p. 3). 
 

 A “ocupação” europeia do vale do São Francisco se deu com a fixação dos 

portugueses no território brasileiro, a partir da expansão da atividade canavieira na zona 

da mata nordestina. As fugas dos escravos, a expansão da pecuária, e principalmente a 

necessidade de se auto afirmar no território e subjugar os índios e inimigos ao seu poderio 

no Sertão, contribuíram para o povoamento nas margens do rio. Em momentos 

importantes destaca-se a proibição da criação de gado nas proximidades dos engenhos, 

facilitando o adentramento da atividade no semiárido. De acordo com Santos 

 
A partir de 1701, a criação de gado no sertão do São Francisco foi de 

certo modo estimulada pela Carta Régia que havia proibido a criação 

até dez léguas do litoral, contribuindo para que o gado se deslocasse 

cada vez mais em direção às caatingas do oeste e do noroeste da 

província (1999, p.52). 
 

 A imposição e fixação dos colonos na proximidade do rio contribui para a 

dispersão e fragilidade dos índios que habitavam as áreas sertanejas. Esta ocupação rápida 

e forçada elevou a alocação de fazendas e com pequenos proprietários desprovidos de 

infraestrutura, acarretou nas dificuldades que perduram até hoje, com alguns 

latifundiários concentrando enormes somas de terras e elevada quantidade de pessoas 

com ínfimo espaço para se produzir, e sobreviver em condições precárias.   

O povoamento europeu deu-se, às margens do rio, com a pecuária. Segundo 

Andrade (1986), esta atividade complementar expandiu-se com tal ímpeto que em pouco 
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tempo a região sertaneja abastecia a zona canavieira, com carne e couro. Nos caminhos 

entre estas regiões surgiram vilas, que se tornaram as cidades do Agreste e do Sertão. 

Ao mesmo tempo em que a atividade crescia a passos largos com apropriação cada 

vez maior das terras antes ocupadas pelos índios, paralelamente a esta surgiam campos 

de lavoura, com destaque para o milho e o feijão, culturas que se adaptaram facilmente 

ao ritmo climático regional.  

Com a produção do espaço sertanejo, em especial no vale do São Francisco, se 

processa de forma rápida a ocupação em direção as melhores terras, em extensas áreas, 

no entanto, estas terras que anteriormente eram expropriadas dos índios, via doação da 

coroa, ou pela posse, passam a ter um valor cada vez maior, e geram alguns conflitos, 

principalmente quando o Estado brasileiro decide instituir a Lei de Terras (1850). Com 

esta nova modalidade a terra somente poderia ser adquirida via compra, distanciando cada 

vez mais os grandes proprietários dos outros, os colonos, ex-escravos, posseiros e índios 

que passam a ser cada vez mais subjugados pelo poder dos coronéis na região. 

 

A violência propiciada pelo projeto colonial de ocupação compulsória 

do território ganhou relevo com a criação da Lei de Terras, em 1850, e 

a consequente transformação da terra em mercadoria. A partir de então, 

a lógica da propriedade privada passou a balizar e dar sentido ao avanço 

do capital no campo e o conflito se tornou perene e ubíquo em todo o 

país (Bezerra, 2012, p. 237).        

 

Com esta situação, a terra passa a ser a principal mercadoria do vale, contribuindo 

para o considerável aumento dos conflitos, em que os grandes fazendeiros passam a 

adquirir somas incalculáveis de terras, via compra ou principalmente grilagem21, e 

dominam totalmente a região, o que perdura até os dias atuais. Esse quadro tem gerado 

considerável soma de conflitos, desde contendas entre famílias, a ação do cangaço, e 

atualmente com a ação mais forte dos movimentos sociais, que contestam os títulos e a 

improdutividade das terras. 

Neste contexto de ocupar grandes somas de terras, com pastagens nativas de ótima 

qualidade e se sobrepor aos posseiros. Os grandes fazendeiros passam a investir cada vez 

                                                 
21 É um processo de falsificação de documentos, para adquirir (roubar) terras devolutas (do Governo), são 

feitos documentos, em certos casos com a anuência do tabelião, que para ter um aspecto de antigo colocam 

em caixa de sapato com grilos, os excrementos destes animais deixam o aspecto envelhecido dos 

documentos. Grandes extensões de terras em todo o país foram e ainda são adquiridas desta forma, como 

ainda é comum na região Norte do país. 
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mais no crescente mercado da bovinocultura e abastecer o comércio interno de carne e 

couro, além das facilidades do manejo atrela-se a isso o baixo custo da atividade. 

Dentre as atividades, a pecuária ganha maior destaque, tendo como suporte uma 

estrutura que facilitara seu pleno desenvolvimento, primeiro com uma legislação 

favorável, com a doação de grandes glebas de terras, afastamento do rebanho bovino dos 

canaviais, pastagens naturais de excelente qualidade (vegetação da caatinga), criação do 

gado a solta, com menor necessidade de força de trabalho, menores gastos, atrelados ainda 

a uma elevada disponibilidade de água do São Francisco, e as salmouras nas margens 

deste rio e dos afluentes, fonte alimentar importante na dieta do vacum. 

Concomitante à pecuária, os camponeses e posseiros desenvolviam suas pequenas 

lavouras e vendiam sua força de trabalho nas maiores propriedades (dias de serviço nas 

grandes propriedades), esta relação sempre traz benefícios para o grande proprietário que 

tanto tem sua pecuária e acordam com os vaqueiros o sistema de pagamento. O vaqueiro 

recebe um animal de cada quatro nascidos na fazenda, como em épocas áureas usa o 

trabalho complementar na produção do algodão.  

A produção de algodão que durante um bom tempo concorreu com a pecuária no 

Sertão, em pouco tempo passou a abastecer boa parte das primeiras indústrias têxtis do 

país, além de em alguns casos boa parte ser exportada para Europa e Estados Unidos, que 

com a crise e guerras internas, era também uma fonte de alimentação para o gado, em 

períodos de dificuldades para se alimentar o rebanho. 

Com a crise mundial da produção do algodão gerada pela Guerra de Secessão nos 

Estados Unidos, estimulou a produção no semiárido nordestino. Segundo Andrade 

(1986), a espécime se adaptara facilmente as condições edafoclimáticas do semiárido. O 

sertão passou a ser fornecedor da matéria-prima para a indústria têxtil, como atesta 

Vargas. 

 
O sertão semiárido de Sergipe insere-se como o restante semiárido, de 

forma secundária na economia após a inserção do algodão na economia 

exportadora. Com um desenvolvimento também ligado a causas 

externas - quebra da produção dos Estados Unidos devido a Guerra de 

Secessão, e Revolução Industrial europeia (1988, p. 32). 
  

O algodão perdurou por muito tempo como uma das maiores atividades 

econômicas não só do vale do São Francisco, mas do Nordeste. Ainda hoje se observam 

algumas ruínas de fábricas de beneficiamento do algodão, pois segundo Andrade (1986), 

a praga do bicudo dizimou as plantações algodoeiras no Nordeste. Mais recentemente, 
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também se deve levar em consideração a fragilidade do produto no mercado mundial, 

atrelado a concorrência e principalmente a substituição por outros produtos na indústria 

têxtil, a exemplo dos produtos sintéticos, caso patente fora a lycra. 

O sertão sergipano da produção algodoeira se refere à parcela de terras da bacia 

do São Francisco. Somente em algumas áreas mais próximas do rio, as denominadas 

várzeas, onde se encontra uma produção camponesa mais diversificada, além da produção 

rizicultora.  

As várzeas concentram excelente fertilidade natural trazida pelo transporte fluvial, 

têm solos ricos em nutrientes propícios para a agricultura ribeirinha. As sucessivas 

construções de barragens vêm comprometendo a produção nestas áreas, com extinção da 

produção de arroz nas várzeas do sertão. As várzeas naturais foram deixadas de lado em 

virtude de outros investimentos no BSF, com a atuação do Estado na promoção de várzeas 

preenchidas com água de cheias artificiais. 

Nas áreas mais distantes do rio, as acentuadas secas, e principalmente a elevada 

concentração de terras, que perdura por todos esses anos acarretam em maiores 

dificuldades de sobrevivência camponesa, além de dizimar o rebanho (em destaque o 

bovino) pela falta de água e alimentação adequada tendo que vendê-lo a um feliz 

fazendeiro, como musicaliza Luiz Gonzaga, na música Triste Partida. Isso tem levado 

número incalculável de sertanejos a se mobilizarem em busca de trabalho nas capitais, 

seja no próprio Nordeste ou no Sudeste (São Paulo). Estes que passam a sofrer na cidade 

por falta de emprego e aumento da miséria familiar. 

As atividades agrícolas, sejam elas de lavoura ou pecuária, atreladas ao poderio 

político dos coronéis, e a malfadada justificativa climática para impor a fragilidade dos 

camponeses, faz dos mesmos, reféns de todo um processo histórico que pouco mudou 

nestes mais de 500 anos de ocupação. 

A produção do espaço remonta a importância do rio São Francisco no contexto 

regional e nacional. A forma como o rio é denominado denuncia os interesses políticos 

nas formas estratégicas de se apropriar do rio e subjugá-lo. 

O primeiro nome dado ao rio foi Opará. Esta definição ostenta a sua grandiosidade 

que era incorporada pelos índios que sobreviviam as suas margens e absorviam suas 

riquezas, na sua alimentação, nos seus cultos, na sua história, isto vem a corroborar com 

a nomenclatura que para alguns, significa “rio mar”; já para outros, “rio sem paradeiro 
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definido”, segundo a Articulação Popular São Francisco Vivo22 

(saofranciscovivo.org.br/site/historia/).  

A chegada dos portugueses na região traz também a imposição da sua cultura, 

como pode se observar nas mudanças da nomenclatura para rio “São Francisco”, passando 

a homenagear um dos santos da Igreja Católica. Com o passar dos tempos o rio vai se 

moldando a denominações regionais que enfocam a sua atividade econômica, a exemplo 

de “rio dos currais”, como um rio que remonta ao processo histórico de produção do 

espaço a partir da inserção da pecuária na região.  

O rio também é chamado de rio “Nilo brasileiro” ou também como forma mais 

ampla da sua importância para o país, de rio da “integração nacional”, expressando 

ufanismo e sensação de grandeza do rio que é capaz de unificar as três regiões brasileiras, 

Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, e, ao mesmo tempo, é uma forma de pressionar o 

Estado para realizar grandes obras estruturantes. 

De certa forma, na bacia se distinguem períodos e formas diferentes de 

implementação de políticas públicas, que têm como principal objetivo a construção de 

grandes hidrelétricas e formação de lagos artificias, que não se voltam para uma política 

de irrigação camponesa, e sim para geração de energia que a cada momento potencializa 

o Nordeste para receber indústrias, incentivos e principalmente uma numerosa e barata 

força de trabalho, e ainda promover a elaboração de projetos de irrigação destinados para 

os grandes e médios proprietários da bacia. 

   O rio São Francisco destaca-se pelas intervenções públicas destinadas ao 

abastecimento elétrico, com construção de usinas no decorrer do percurso, a exemplo de 

Três Marias (Minas Gerais), Sobradinho, Moxotó, Itaparica e Paulo Afonso (Bahia) e 

Xingó (Sergipe/Alagoas). Além do projeto de construção da última hidrelétrica no rio, na 

altura de Pão de Açúcar (Alagoas). 

 Por se tratar de um espaço com domínio da força dos coronéis, desde sua 

ocupação, a bacia do São Francisco ficara refém destes grandes proprietários, que 

desejosos de se apoderar de riquezas e deixar os camponeses reféns servindo de força de 

trabalho nas grandes fazendas, atrelando à justificativa da seca, foram desde o século XIX 

implementadas políticas e órgãos para dá suporte aos sertanejos, que, no entanto, com 

raras exceções foram justamente parar na mão de quem não precisava. 

                                                 
22 Site que discute a questão do São Francisco, desde a questão agrária, a condição dos ribeirinhos, dos 

indígenas, juntamente com as questões ambientais e maior destaque para os Projetos de Transposição e 

Revitalização. Com estrutura diversificada, com vídeos, fotos e considerável quantidade de texto. 
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 As estiagens no sertão nordestino serviram como forma de mascarar as 

desigualdades produzidas pelas formas desiguais da produção do espaço pelo capitalismo 

e a cada momento separar a classe dominante que açambarcou grande parte dos recursos 

destinados a região, dos camponeses, que passam a se submeter a todas as atrocidades 

para conseguir sobreviver e alimentar sua numerosa família, vender sua força de trabalho 

em regime de quase semiescravidão ou migrar em busca das grandes cidades. 

 Com um cabedal de justificativas da seca, da pobreza e outros, os políticos aliados 

dos grandes fazendeiros (coronéis) barganham na capital federal a elaboração de órgãos 

e planos que deem suporte a região semiárida. Esses mesmos atores da política nordestina 

canalizam esforços para que os recursos fossem desvirtuados dos seus reais interesses e 

caíssem estrategicamente em seu poder, para que além do enriquecimento, pudessem 

dominar toda a região sertaneja, (BUTSTYN, 1985). 

   

 

2.2 O rio São Francisco como Galinha dos ovos de ouro 

 

Com a configuração de diferentes territórios dentro de um mesmo espaço, surgem 

conflitos das partes que se interessam em exercer poder e se impor sobre os outros que 

constituem os outros territórios, como a cada dia fica mais visível no Sertão do São 

Francisco. Eles são, criados a partir de implantação de novas políticas, sejam de 

construção de hidrelétrica, de projetos de irrigação e recentemente com a 

institucionalização do Projeto de Integração de bacias, levando a uma realidade territorial 

jamais vista na bacia.    

Desde a época do Império, que após sucessivas secas no Nordeste, surgem às 

primeiras ideias de transpor águas do São Francisco para as áreas mais secas da região, 

no entanto, a ideia fora abortada, com a justificativa de falta de recursos. Somente nos 

idos de 1900 é que se recomeça a pensar estratégias de inserção do sertão nordestino nas 

pautas nacionais, vindo somente a surgir um órgão para essa tarefa em 1909 (IOCS - 

Inspetoria de Obras Contra a Seca). Na verdade, o IOCS não era destinado para o 

Nordeste e sim para qualquer área que viesse a sofrer com a ausência de chuvas.      

 O IOCS deu origem ao DNOCS em 1945. Este órgão, apesar da função nacional, 

verteu-se para o Nordeste, e contou desde a sua criação com recursos para a construção 

de açudes, poços artesianos, armazenamento de água para a irrigação, além de centrar 
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ações também na construção de estradas, serviços de comunicação e outros, como 

descreve Pinto (1983). 

 
A área de atividade do DNOCS era bastante ampliada: Além de 

açudes, poços, canais de irrigação, estradas e serviços de 

comunicações, abrangeria assistência agroindustrial, médica, etc., 

inclusive em operações particulares (Op. cit, p. 41). 
 

Durante os tempos de atuação do DNOCS, foram construídos inúmeros poços e 

soma importante de açudes, que mesmo os realizados em terras públicas foram 

praticamente abandonados e atualmente uma quantidade razoável ainda tem serventia 

como fonte de abastecimento de água, seja para irrigação, abastecimento humano ou 

dissecação animal. Outros estão em desuso por salinidade ou em condições elevadas de 

poluição, principalmente os açudes que foram construídos próximos aos centros urbanos. 

As grandes obras realizadas pelo órgão ao invés de contribuírem com os 

camponeses foram parar nas mãos dos políticos locais com o aval do Estado. Estes 

políticos conseguiram aumentar o seu poder sobre os camponeses, pois as obras quando 

não eram construídas em terras públicas eram realizadas nas terras destes proprietários, 

que passavam além de ter o domínio das terras, do poder político, da produção, e por 

último também da água. 

No plano nacional, o país passa de Império (sob o domínio de Portugal) para o 

regime republicano, com domínio dos grandes latifundiários. Os barões do café, que 

estrategicamente continuam comandando o governo, por vez na BSF, os coronéis 

conseguem conservar seu poderio e cada vez mais subjugar os camponeses e posseiros.   

Com o Pós-guerra e a Europa arrasada, o Brasil, grande fornecedor de matéria-

prima, observa a fragilidade da Europa, que diminui drasticamente as importações de 

produtos brasileiros, aliado a uma necessidade de expansão do capital por outras partes 

da Terra, o Brasil passa a reunir estas condições e começa a se preparar para receber 

investimentos que se inicia com a política de substituição de importações. Para isso é 

necessário que o Estado fomente tais condições, com obras que priorizem a indústria de 

base, a exemplo da criação da Petrobrás e as refinarias, como a CSN, já na geração de 

energia surge no São Francisco a CHSF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em 

1945). 

Com estas obras de indústria de base e uma infraestrutura desenvolvida, 

principalmente com as ferrovias em São Paulo e portos de suportes (principalmente 
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Santos e Rio de Janeiro), aliados a acumulação primitiva de capitais, oriundos do café e 

das minas, um mercado consumidor crescente e força de trabalho em expansão (ainda 

precisava do estímulo à migração dos nordestinos para a região), houve o favorecimento 

do desenvolvimento da região Sudeste.  

Com o aparato tecnológico e produção em franco desenvolvimento no Sudeste, 

era preciso potencializar não somente um mercado exportador de força de trabalho, mas 

um mercado consumidor capaz de absorver grande parte da indústria desta região. O 

Nordeste passa a comprador destes produtos, com isso se inicia uma política voltada para 

o fortalecimento econômico da região que mais tarde culminaria também com o 

desenvolvimento industrial da região patrocinado pelos novos órgãos implantados no 

Nordeste.   

Começa a se disseminar a ideia desenvolvimentista, apregoada por Celso Furtado, 

que mais tarde seria o grande executor da implantação da SUDENE. Nessa visão 

acreditava-se que o desenvolvimento somente seria possível através da industrialização. 

Era necessário quebrar a prática arcaica que predominava na região, e isso iria mexer com 

os poderosos, principalmente quando o quesito era estrutura fundiária. Por isso, 

estrategicamente, os poderosos, ao perceberem que poderia perder espaço na região, 

trataram logo de interferir nas decisões destas políticas e passaram a ser os maiores 

aliados da criação destes órgãos. 

Como se observa em Furtado, é bem visível a noção desenvolvimentista. 

Acreditava esse autor que pela via industrial o país poderia chegar a ser desenvolvido e 

acabar com as misérias que perduravam na época. Para Furtado. 

 

O crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, 

principalmente um problema de acumulação de novos conhecimentos 

científicos e de progressos na aplicação desses conhecimentos. O 

crescimento das economias subdesenvolvidas é, sobretudo, um 

processo de assimilação da técnica prevalecente da época (1954, p. 

194).  

 

Celso Furtado tinha uma preocupação central no que diz respeito à questão 

nacional, embutida a ela, a conceituação do subdesenvolvimento e os mecanismos de sua 

superação dentro da lógica própria da divisão internacional do trabalho; para tanto, era 

necessário e precisava questioná-la. 

Por acreditar no desenvolvimento a partir da superação nacional pautada na 

industrialização, Furtado não percebia o quanto o fator industrial é uma prisão e não 
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libertação, pois a cada momento os países mais ricos tendem a se impor sobre os de 

industrialização mais recente.  

Ainda com resquícios das ideias defendidas por Furtado e pela Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL, a crença na industrialização é 

cada vez maior. Surgem políticas de desenvolvimento e estímulo a industrialização, com 

órgão que incentivam e propagandeiam o desenvolvimento como única forma de alcançar 

o desenvolvimento. No Nordeste não é diferente, ao se observar a enxurrada de 

investimentos nestes tipos de desenvolvimento. 

A criação da CHESF, em 1945, se dá num momento histórico de importância para 

a preparação do Nordeste, para o desenvolvimento das indústrias; com isso, o São 

Francisco, que antes era denominado de rio dos currais, passa a ser um ponto estratégico 

no desenvolvimento do país e é elevado à categoria de rio da Integração Nacional. 

O rio São Francisco, rio dos currais, da cachoeira de Paulo Afonso cantada em 

verso e prosa, passa a ser visto somente como fonte de energia para alavancar o 

desenvolvimento da região, a cachoeira desaparece em nome do progresso e serve como 

fonte para as mais variadas investidas do capital. 

A CHESF, Companhia de Hidrelétrica do São Francisco, desenvolve ação mais 

especifica na bacia do São Francisco. A empresa trabalha com a construção, 

administração e concessão das hidroelétricas no Rio São Francisco, desde Três Marias 

(MG) em Minas Gerais, até Xingó, entre Alagoas e Sergipe e vai a cada momento 

alargando para outras bacias, como é o caso da bacia do rio Parnaíba, entre Maranhão e 

Piauí. 

A CHESF atua na construção de barragens que regularizam o curso do rio, a 

exemplo de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Xingó, além da projeção 

da barragem de Pão de Açúcar, última a ser construída no percurso do rio, é importante 

destacar que estas obras anteriormente supracitadas merecem uma atenção melhor, é 

importante observar que o principal intuito é realmente a geração de energia para a 

crescente indústria na região, com isso, não houve uma preocupação com os camponeses, 

com o que futuramente estas construções trouxeram prejuízo para quem tanto sobreviveu 

da agricultura de várzea como da pesca. 

A intensificação das construções de barragens eleva o rio a uma dinâmica jamais 

vista com sucessivos barramentos, comprometendo o processo de escoamento superficial 

da calha principal. Ocorre ainda maior permanência de água nos lagos artificiais, 
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diminuição do processo de vazão, perda de força da água e maior quantidade de depósito 

de sedimentos das margens, levando o rio a perder força de transporte. 

As alterações no rio, após a construção das barragens, acarretam em assoreamento 

e erosão nas margens, contribuindo para desequilíbrios em toda a bacia, o que 

compromete a vida do rio, e em maior parcela a jusante repercute de forma negativa no 

baixo São Francisco, como atesta Fontes (2002), ao analisar a erosão marginal neste curso 

do rio após a construção da hidrelétrica de Xingó. 

 
O encadeamento de problemas econômicos e sociais advindos dos 

impactos ambientais produzidos pelos barramentos rio a cima, assume 

proporções significativas no baixo São Francisco, sendo esta 

provavelmente a região mais impactada pelas intervenções rio acima e 

que apresenta a maior vulnerabilidade hidro-ambiental na bacia do São 

Francisco (Op. cit, p. 3). 
 

A construção de barragens amplia a capacidade energética no Nordeste, de 

armazenamento água nos lagos artificiais, problemas ocorrentes são visíveis a jusante das 

mesmas, com diminuição das cheias e da quantidade de peixes, comprometendo a 

sobrevivência da população local, como bem descreve Ramos (1999, p. 154). 

  
A crise pesqueira atualmente observada no baixo São Francisco advém 

principalmente da sucessão de barramentos em todo o curso do rio. A 

partir da construção das barragens de Sobradinho e Itaparica foi 

sentido um decréscimo na produção local. Porém, depois da construção 

de Xingó, houve uma redução drástica nos volumes de capturas, 

configurando-se, portanto, a atual crise. 

 

Com a regularização das enchentes e a diminuição gradativa da vazão do rio São 

Francisco, atrelado ao crescente desequilíbrio ambiental provocado na sua maioria pelas 

construções de barragens, a CHESF passa a conviver com o outro lado da moeda, não 

mais a de grande promotora do desenvolvimento energético e fomentadora do 

desenvolvimento industrial na região, mas sim, por ser promotora do aumento da miséria 

de populações que tiveram que ser retiradas. As cidades deram lugar aos lagos e os 

ribeirinhos tiveram que ser deslocados para áreas distantes do rio e em alguns casos, a 

mudar completamente sua rotina diária, deixando a profissão de pescador (secular) para 

buscar o sustento de outras formas. 

O governo JK com seus altos investimentos para a abertura de empresas 

estrangeiras, principalmente investimentos em rodovias, consolidou as empresas 
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automobilísticas no país, além da construção de Brasília e a expansão do capital para o 

centro do Brasil.  

No Nordeste, a expansão se deu com a criação de um órgão que tinha o intuito de 

incentivar a instalação de grandes indústrias, a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, SUDENE em 1959. 

Com o discurso de diminuir as distâncias econômicas entre as regiões e 

desenvolver a até então região “mais atrasada do país”, ou como alguns denominavam de 

forma pejorativa de “região problema”, ocorreu a implantação e consolidação de uma 

política de cunho desenvolvimentista, que aproveitaria a numerosa força de trabalho e 

matéria-prima de baixo custo para as indústrias.  

As desigualdades no Brasil contribuíram para a emergência de órgãos de 

desenvolvimento regional. Segundo Celso Furtado23, a SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste), foi inspirada na legislação italiana, com políticas que 

priorizavam investimentos voltados para potencialização do Sul da Itália, mais pobre do 

país (Mezzogiorno). No entanto, no caso do Nordeste brasileiro a prioridade se deu em 

investimento para o desenvolvimento das maiores cidades nordestinas, que acarretam em 

maiores crescimentos e problemas urbanos nas cidades de Recife, Salvador e Fortaleza. 

Como forma institucionalizada, o Estado, através do Decreto 64.21424, abre uma 

gama de incentivos a entrada e fixação de diferentes empresas no Nordeste. A partir deste 

mecanismo ocorreu uma maior procura pela região, com empresas que queriam receber 

incentivos e financiamentos oferecidos pelo Banco do Nordeste - BNB e poder lucrar no 

Nordeste. 

Mesmo o Decreto favorecendo a instalação destes complexos industriais de 

diferentes participações no mercado, tanto da indústria leve de bens de consumo, como 

da pesada de bens de produção, agropecuários e de extração mineral como vegetal, no 

Nordeste. Devido a possibilidade de maiores lucros, e pela abundante oferta de força de 

trabalho se encontrarem nas grandes capitais da região, a concentração de capitais e 

investimentos foram aplicados nestes centros, desvirtuando da iniciativa de 

potencialização do interior nordestino. 

                                                 
23 Em Entrevista a Tavares, Andrade e Pereira, que resultou no livro, Seca e poder entrevista com Celso 

Furtado, em 1998, Celso Furtado responde a perguntas instigantes sobre a seca e atual configuração do 

poder no Nordeste, demonstra que as ações públicas de combate à seca continuam a reproduzir uma política 

que privilegia os grandes proprietários e os poderosos da região. 
24 Este decreto foi criado em 18 de 1969, no então Presidente Costa e Silva, com acesso no site 

www.sudene.br./conteúdo/decreto - 64214. 

http://www.sudene.br./conteúdo/decreto
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A criação deste órgão, que prometera alavancar o desenvolvimento da região e 

frear a mobilidade do trabalho para a região Centro-sul do país, converteu-se em maiores 

problemas para a região. Primeiro, não conseguiu barrar a mobilidade do trabalho, 

principalmente para São Paulo; os mesmos problemas do Sertão continuavam e até se 

aprofundaram, com as contínuas secas e principalmente com uma crescente concentração 

fundiária e expulsão dos camponeses e posseiros da região. Por outro lado, ocorreu a 

concentração industrial nas principais capitais nordestinas, com a criação do Polo 

petroquímico em Camaçari e o parque industrial em Salvador. Já na grande Recife, além 

do seu parque industrial, desenvolveu-se o porto de Suape e a consolidação do parque 

industrial em Fortaleza, grande centro têxtil na região. O restante do Nordeste ficou 

relegado a segundo plano e contribuindo para uma mobilidade ainda maior, não somente 

em direção a São Paulo, mas agora também em direção das grandes áreas urbanas da 

região, que sem estrutura passam a produzir um volume impressionante de pobreza, 

constituindo em áreas concentradoras de miséria do país. 

A SUDENE tanto destinava recursos para o desenvolvimento industrial da região, 

como para construção de obras públicas de abastecimento de água, como descreve 

Oliveira (1995), além de complementar o POLONORDESTE, Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste. 

 
Praticamente em qualquer ramo das atividades econômicas poderia a 

SUDENE implantar essas empresas estatais como de fato implantou 

desde empresas destinadas ao abastecimento d`água nas cidades até 

uma unidade de produção industrial (Ibid, p.116).  
 

Em complemento aos órgãos e políticas regionais, no final da década de 1970 e 

parte da década de 1980, surge o Projeto Sertanejo, que nos seus objetivos preconizava o 

apoio aos produtores rurais da região, tanto pequenos, como médios e grandes, dos sem 

terras (sejam arrendatários, parceleiros, meeiros e outros), e com projetos de incentivos a 

política hídrica junto aos órgãos SUDENE e DNOCS. Mesmo com largo cabedal de 

recursos e de contingente de pessoas, como é bem demonstrado por Menezes (1999), o 

Projeto Sertanejo pouco contribui para uma mudança que tanto se preconizava no projeto. 

 

De acordo com os documentos oficiais da SUDENE, o Programa (se 

refere ao Projeto Sertanejo, grifos do autor) chegou a contar com 

3.000 funcionários, sendo 894 de nível superior, 911 de nível técnico 

e os demais na área administrativa e de apoio. Desses, 535 trabalhavam 

na assistência técnica rural, na proporção de 1 técnico para 36 
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produtores assistidos. Além desse, registravam-se 75 servidores 

agregados ao Programa para uma eventual prestação de serviços 

especializados (Ibid, p.249).  
 

Com a desarticulação do programa, segundo o autor supracitado, estes 

funcionários técnicos, além de outros trabalhadores foram realocados em outros órgãos e 

projetos na região, o que demonstra a diminuta aplicabilidade do Programa, que mesmo 

contando com todo um arranjo de pessoal não conseguiu se consolidar, ao contrário, 

apresentou inúmeras deficiências na aplicação e distribuição dos financiamentos no 

decorrer do que era programado. 

Com relação ao Programa Sertanejo em Sergipe, Menezes (1999) dedica parte do 

último capítulo da tese de doutorado, em forma de livro, intitulado de Estado e 

organização do espaço semiárido sergipano, para realizar uma avaliação da sua atuação 

neste estado, com dados extraídos tanto dos órgãos oficiais do governo, como através de 

entrevistas com agricultores da região, e complementa que este fora de considerável 

importância para a região com ganhos consideráveis para os pequenos e médios 

produtores locais, no entanto, a irregularidade nos repasses dos financiamentos e alguns 

problemas de logísticas contribuíram para uma diminuta melhoria dos mesmos através 

deste programa.  

Em épocas de estiagens são executadas políticas emergenciais contra a seca, caso 

das frentes produtivas de trabalho. Segundo Bursztyn (1985) essas políticas privilegiam 

grupos específicos e são deslocadas do papel previsto na elaboração. Os agricultores eram 

contratados para exercer outros tipos de trabalhos que não tinham a ver com a sua vida 

de agricultor, caso de limpeza de ruas, praças, estradas e prédios públicos. Para Santos 

(1999) essas políticas acabam sendo motivo de corrupção e desperdício do dinheiro 

público, ou seja, 

 
Aspectos violentos da abertura das Frentes de Trabalho ainda é a 

corrupção desenfreada, a mal versação do dinheiro público e o desvio 

escandaloso dos recursos destinados ao pagamento dos flagelados, por 

parte das elites rurais nordestinas (p. 16).  
 

As frentes de trabalhos começam a ser implantadas em diferentes funções e obras, 

com o mesmo objetivo, frear a mobilidade dos sertanejos. Em alguns casos passam até 

mesmo a estimular tal prática. Os trabalhadores começaram trabalhando em construção 

de açudes, que acabavam nas mãos dos poderosos, depois na limpeza dos mesmos e por 
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fim na década de noventa, em limpezas de prédios púbicos, praças e acostamentos de 

rodovias, nas cidades. Na maioria das vezes, tanto as frentes produtivas de trabalho, carro-

pipa e outras formas paliativas de combate à seca na região, acabaram nas mãos dos 

políticos locais que passaram a demandar mais poder e impor de forma arbitrária quem 

deve receber os benefícios. Em recente estudo, LIMA (2004) observa que no município 

de Monte Alegre de Sergipe (localizado no BSF), boa parte da população, tanto rural 

como urbana, em ordem de quase 50%, estão fixadas na frente de trabalho, isso reflete a 

dependência da população com relação aos políticos locais, que passam a cadastrar, além 

dos que precisam, com aval dos cabos eleitorais.   

Observa-se que entre a criação da CHESF e da SUDENE, era necessário 

potencializar a área, com fomento ao desenvolvimento local, somas incalculáveis em 

dinheiro como forma de empréstimos para assegurar a população camponesa na região e 

servir de força motriz para a entrada de grandes projetos e novas empresas no Nordeste. 

Foi este propósito que fez surgir, mesmo antes da Sudene, o Banco do Nordeste (BNB), 

a partir da sua criação em 1951, destina suas ações de fomento para ações governamentais 

de atendimento aos pequenos financiamentos locais. Esse banco conta com agências 

alocadas no semiárido nordestino e estende-se a áreas do estado de Minas Gerais, no vale 

do Jequitinhonha. 

Este banco passa a ser o ponto de confluência dos investimentos tanto nos setor 

industrial, com financiamento na política de industrialização nordestina e 

desenvolvimento do seu parque industrial, como se volta no apoio ao pequeno agricultor, 

com financiamentos na aquisição de materiais e na produção das lavouras. 

A localização estratégica das suas sedes em municípios do sertão nordestino e 

também mineiros, na cidade de Montes Claros, deixa bem claro o objetivo que o Banco 

do Nordeste precisava para se inserir no meio da população rural nordestina, com isso 

facilitara a sua entrada e permanência como um dos maiores financiadores para o 

propalado desenvolvimento. Em poucos anos a adesão dos sertanejos passa a ser cada vez 

maior, principalmente pelo estímulo que o Banco apregoava em relação as 

potencialidades da região, no entanto, como em outros órgãos e projetos o que se alastrou 

foi o considerável aumento do endividamento dos pequenos agricultores. 

Com algumas ações no campo nordestino, o BNB é considerado um dos maiores 

fomentadores do desenvolvimento rural25, com investimentos no PRONAF (Programa 

                                                 
25 Ideia que se fortalece nos últimos anos, propagandeia investimentos em projetos locais que possam dar 

resultados, mesmo que em menores proporções, mas de forma compensatória, com aquisição via 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que em diferentes etapas repassa 

financiamentos para a agricultura familiar local, no entanto, com dificuldades de se inserir 

em um mercado competitivo os pequenos agricultores passam a cada dia ficar mais 

endividados e se submetem à política do banco que ao se atrelar a uma visão produtivista 

passa a influenciar na decisão dos agricultores, que ficam submissos e incorporam a 

política das grandes empresas, que para aumentar a sua renda e conseguir quitar suas 

dívidas acabam entrando na lógica do capital, com aquisição de sementes selecionadas 

(abandonam as crioulas), uso exagerado de adubos químicos e de agrotóxicos, que no 

final das contas acabam sendo mais onerosos para o agricultor, além de deixá-lo refém 

do sistema. 

Em anos de maiores dificuldades, diga-se com as prolongadas secas, o processo 

torna-se mais perverso, a produção é extremamente reduzida, os financiamentos 

aumentam e a condição de pagar as dívidas são praticamente impossíveis, acarretando em 

alguns casos perda total da produção e aumento exagerado das dívidas no banco, tendo 

que vender o resto que lhe tem por preços abaixo do mercado (diga-se rebanho bovino, 

caprinos e outros pertencesse), em alguns casos sanam as dívidas com o banco, mas ficam 

cada vez mais reféns dos grandes proprietários. 

Esse quadro de elaboração de órgãos oficiais, empresas do Estado para a 

promoção de ações que deveriam promover o desenvolvimento no Nordeste, é colocado 

em xeque. Eles serviram de justificativa para a implantação de políticas ditas de 

compensação, o que vai resultar na elaboração de planos de desenvolvimento. 

Na região ribeirinha do Baixo São Francisco, principal parte afetada pela CHESF, 

ocorre a elaboração da Comissão do Vale do São Francisco. Essa Comissão se volta para 

a compreensão dos efeitos nocivos das hidrelétricas, e também para um aporte da 

interligação econômica entre a região e o Sudeste, como se observa a citação. 

 

Com o plano apresentado, pretende-se não apenas melhorar a 

navegação fluvial e com isto, aumentar o intercâmbio entre o norte e o 

sul, que irá fazer-se mais intenso com as ligações ferroviárias e 

rodoviárias que se ultimam, mas povoar as margens do grande rio. 

Torná-lo economicamente estável, elevar o padrão de vida de suas 

populações, implantar uma civilização ribeirinha que seja uma síntese, 

uma transição, uma ligação entre as civilizações que se constroem no 

Nordeste e no centro do país (COMISSÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, 1960, p.36.). 

                                                 
cooperativas e associações, no entanto, nem sempre os resultados aparecem. Por se apresentar em um 

mercado mundializado, estas ações emperram quando tenta-se expandir para outros mercados.  
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Com a política desenvolvimentista, o país passa a investir elevada soma de 

recursos para promover estudos de potencialidades da bacia do São Francisco, que na 

maioria das vezes nem sequer saíram do papel, e principalmente, a partir de 1964, com o 

Golpe Militar, que redefine a política e a economia do país de forma diferente do que se 

tinha planejado anteriormente. No entanto, é bom deixar claro que mesmo se estes planos 

fossem postos a frente, provavelmente não seriam como a citação anterior, pois neste 

contexto se observa que a única pauta que se insere é a construção de rodovias.   

O plano, ao qual faz parte a Comissão do Vale do São Francisco, que mais tarde 

se formaria a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco - CODEVASF, também 

destina recursos e planejamentos que vão ser inseridos diretamente na calha do rio, com 

impactos ambientais quase que incalculáveis. Com extinção das famosas enchentes do rio 

São Francisco, que hoje se sabe que é um ponto de controversa, pois a regularização era 

um pressuposto importante para elevar o rio a uma fonte segura de investimentos, o que 

vem a ocorrer posteriormente com os Projetos de irrigação. 

 

... Controle de enchentes e melhoria na navegação combinam-se para 

sugerir a construção de múltiplas finalidades, de reservatórios de 

compreensão anual, que, além de eliminarem as cristas dos 

transbordamentos e encherem as depressões das curvas de vazão, deem 

origem as grandes fontes de energia hidrelétrica permitam a irrigação 

de largas áreas... (COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 

1960, p.39.). 

 

Observa-se que a CODEVASF se inseriu em um momento estratégico, pois os 

danos causados pelos sucessivos barramentos (construção de hidrelétricas), que segundo 

Bezerra (2012) e Fontes (2002), provocaram desastres ambientais praticamente 

irreversíveis.  

A hidrelétrica de Sobradinho foi construída em área de topografia desfavorável, 

em terreno da depressão sanfranciscana. Para esse empreendimento a consequência foi o 

preenchimento do lado de Sobradinho. Tamanha é sua desproporcionalidade, que chega 

a ser um dos maiores lagos artificiais do mundo, que alagou imensas áreas agrícolas e 

remanejou consideráveis contingentes populacionais, a exemplo das cidades de Casa 

Nova, Sento Sé e Pilão Arcado. Esse quadro coloca em xeque essas políticas, o que pouco 

foi levado em consideração na construção das outras hidrelétricas que sucederam 

Sobradinho, como Jatobá e Xingó. 
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Os ribeirinhos perderam sua principal fonte de renda (a agricultura de várzea) com 

a regularização (controle) das cheias. As várzeas perderam, além da água, também viam 

diminuir a quantidade de sedimentos que são depositados pelo rio no decorrer do 

percurso, comprometendo, não somente a agricultura, mas também a piscicultura. As 

águas turvas do rio, além de maior alimentação para os peixes, serviam de esconderijos 

durante o período de piracema. 

A necessidade de reverter os problemas socioambientais advindos das políticas de 

construções de hidrelétricas, como forma de compensar os ribeirinhos, é a criação da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, 

especificamente para desenvolver a agricultura sanfranciscana.  

A CODEVASF pode ser considerada um marco no fomento a irrigação, e veio 

para substituir a Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE, que pouco 

contribuiu para desenvolver o vale e vindo a suceder de forma direta a Comissão do Vale 

do São Francisco (CVSF) de 1948. Essa Comissão realizou os primeiros estudos da 

potencialidade da agricultura do vale que, posteriormente, iria condicionar o surgimento 

da CODEVASF, conservando as principais características e projetos de implantação da 

irrigação na região.  

Na área de abrangência do São Francisco destacam-se dois órgãos de elevada 

repercussão na região, a CHESF e a CODEVASF, voltados para a construção de 

barragens, de abastecimento de água, para o setor elétrico e na fixação de projetos de 

irrigação em áreas de várzeas, com atuação mais frequente nos últimos trinta anos, 

conforme RIEPPER (2003, p. 47). 

 
Nos últimos 30 anos as grandes barragens e os projetos de agricultura 

irrigada surgem como elementos centrais no novo paradigma da 

relação homem-natureza na área de alteração da natureza pelo homem 

em dimensões jamais experimentadas na região.  

 

Com aporte da CODEVASF, foram elaborados e executados projetos de irrigação 

no vale do rio São Francisco, que no papel pretendiam alavancar a economia local e 

integrá-la ao sistema econômico nacional, além de sanar a concentração fundiária. No 

entanto, com relação a este último ponto, o que se viu foi o inverso, contribuindo para 

ampliar a concentração fundiária, como atesta Fontes, 

 

A implantação dos grandes projetos de irrigação no Vale do rio São 

Francisco a princípio, também visava o desenvolvimento 
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socioeconômico da região, no entanto, desvinculou-se da função social 

ao favorecer o processo de concentração fundiária e prejudicar os 

pequenos agricultores (2001, p. 13). 
 

Como em outras políticas, tanto anteriores como posteriores, a CODEVASF, ao 

invés de cumprir com a sua função compensadora do desgaste do rio pelas hidrelétricas, 

passa a privilegiar algumas áreas, com desenvolvimento de projetos de irrigação, em 

detrimento de áreas de várzeas, que foram deixadas de lado, com as mais diversas 

“justificativas”.  

Em trabalho recente, Lima e Lisboa (2011) mostram de forma bem clara esse 

distanciamento. Anteriormente as hidrelétricas e os projetos da CODEVASF, as várzeas 

do sertão sergipano (nos municípios de Poço Redondo, Porto da Folha e Gararu, 

principalmente) eram as maiores produtoras de arroz do Estado; após Xingó, estas várzeas 

ao não receberem mais água e sedimentos trazidos pelo rio, passaram a praticamente não 

produzir mais este cultivo, em detrimento no BSF. Com a implantação das várzeas 

artificias por esta empresa, passaram a ser os maiores produtores de arroz de Sergipe, 

mostrando como a ação do Estado passa a suscitar novas áreas de produção e a exterminar 

as outras. 

A CODEVASF nasce com a premissa de melhoria nas áreas de várzeas do rio e 

aproveitamento dos lagos, formados com a construção das hidrelétricas, a exemplo da 

Barragem de Sobradinho. Esse órgão passa a promover investimentos jamais vistos no 

vale, em prol do desenvolvimento da irrigação, que passa a ser a grande esperança dos 

agricultores da região, que mais uma vez, ficam à mercê de tais políticas. 

Com o discurso desenvolvimentista, o governo através da CODEVASF passa 

insuflar todas as relações tradicionais no vale, acabando com os meeiros, parcereiros e 

outros, instituindo uma agricultura totalmente mercantilizada voltada para o mercado de 

exportação. Acabar com estes ditos “entraves” para o desenvolvimento, foi umas das 

principais características destes projetos de irrigação, como bem demonstra a citação a 

seguir. 

 

Contudo, não podemos deixar de destacar que esse processo não 

ocorreu sem que houvesse uma verdadeira “limpeza” dos agentes 

sociais, identificados como entraves. Leiam-se: camponeses, meeiros, 

posseiros, parceiros, pequenos produtores, comunidades tradicionais 

que há séculos desenvolvem estratégias de sobrevivência no Sertão e 

que sem considerar sua contribuição para o estabelecimento de um 

saber-fazer histórico, foram expulsos em nome da eficiência da 
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produção e a viabilização da agricultura empresarial (BEZERRA, 2012, 

p. 123). 

 

A ação desse órgão se dá em boa parte nos vales férteis do rio, no entanto, passa 

a quebrar referidas ‘barreiras’ (entraves) e implantar um modo de produção com base no 

moderno sistema de produção e comercialização capitalista. Nesse interim encontra 

alguns entraves que resistem a nova guinada, em certos casos expondo conflitos de terras, 

como o caso da Várzea da Ilha do Ouro, em Porto da Folha, (Santos, 2010), que tem 

menor importância para o órgão, pois trata-se de uma área de várzea considerada de 

tamanho reduzido em relação as outras. A CODEVASF simplesmente deixou de lado esta 

área, pois não interessava aos anseios do mercado, e passando a investir todo cabedal de 

recursos na implantação das várzeas do BSF, Pindoba, Propriá e Betume.   

No BSF, em Sergipe e Alagoas, na década de 1970, surgiram projetos que 

aproveitam as lagoas marginais a partir da instalação da CODEVASF. Estas áreas outrora 

utilizadas pelos agricultores locais para a produção de arroz nas várzeas do rio, 

favorecidos pelas cheias, foram prejudicadas com a construção das hidrelétricas a 

montante, que alteram a vazão do rio. De acordo com Silva, 

 
Em 1975, a região do Baixo São Francisco passou a ser palco de 

intervenção estatal mais efetiva, quando da implantação dos perímetros 

irrigados de Propriá em Sergipe e de Itituba em Alagoas pela 

CODEVASF, entidade criada pela Lei nº 6.088 de 16 de julho de 1974 

e que substituiu a SUVALE, herdando os bens móveis e as instalações 

localizadas no vale do São Francisco e que pertenciam à SUDENE e 

ao DNOCS, bem como o aproveitamento da mão-de-obra vinculada 

aos mesmos (2003, p. 107). 

 

Foram executados inúmeros projetos no vale do rio. No BSF, entre Sergipe e 

Alagoas, a alocação desses projetos, segundo Silva (2003), é marcado por alguns 

insucessos, e não contribuíram para o desenvolvimento regional, desvirtuando-se do que 

se pregava no plano oficial. 

 
Em vez de manchas irrigadas, como são chamados os locais de alta 

produtividade, no jargão dos promotores da agroexportação, existe 

uma série de manchas de insucessos do projeto desenvolvimentista 

agroexportador (Op. cit, p. 103). 
 

As intervenções públicas no Nordeste têm gerado desconfiança por parte da 

população que sofre com os descompassos dos investimentos. Os investimentos que são 
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destinados a região, são açambarcados por pessoas que não precisam de tais recursos, 

acarretando em empobrecimento generalizado dos produtores camponeses que ficam à 

mercê destes investimentos. 

Diferentemente do que se tem propagado, as políticas de intervenção na Bacia do 

Rio São Francisco - BRSF, sejam obras ditas de combate à seca, construção de 

hidroelétrica ou elaboração de projetos de irrigação, como foco a potencialização da 

região para a entrada do grande capital, ansioso de maior lucratividade e aproveitamento 

da extensa força de trabalho. 

A reforma agrária, foco de discussões acadêmicas, praticamente não é aplicada 

nos Projetos de desenvolvimento para a região. Sejam, aqueles voltados para a irrigação, 

para a geração de energia ou de políticas de desenvolvimento local. Ao invés de contribuir 

para uma mudança brusca no processo de formação e ocupação do território do São 

Francisco, serviram para aumentar exponencialmente a riqueza dos grandes proprietários 

em detrimento dos camponeses, que em todas estas políticas implantadas e/ou em 

execução servem somente como força de trabalho para o tão propagado agronegócio que 

se estende pelo Sertão nordestino. 

 

2.2.2 Pelas veias do São Francisco, os últimos suspiros de um rio 

 

Falar no São Francisco, na ação do Estado e no avanço do capital agrário na região 

implica discutir o Projeto de Interligação de Bacias, ou popularmente chamado, de Projeto 

de Transposição de Águas do rio São Francisco. Assunto que mais se destacou nos 

últimos anos, e que necessita de aprofundamento nas discussões, haja vista que a sua 

execução além de polêmica pode trazer prejuízos irreversíveis. 

 A transposição se insere como uma das maiores obras da engenharia no Nordeste 

e de todo o país. Desperta interesse na comunidade científica e na população regional, 

demonstrando necessidade de estudos que priorizem a análise das implicações sobre as 

populações ribeirinhas, e em que grau vai atingir o seu modo de vida. Nesse processo, os 

movimentos sociais alocados no São Francisco, munidos de questionamentos sobre o 

projeto, inter-relacionam-se com esta população para promoverem reuniões, discussões, 

passeatas, entre outros, com o intuito de fazer frente à proposta do Governo Federal. 

É no contexto de controvérsias que surgem os Projetos de Interligação de Bacias 

e de Revitalização do São Francisco, inseridos numa região de extrema complexidade. 
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De um lado as pessoas advogam a importância de se levar a água do rio para os estados 

com maiores déficit hídricos. De outro lado, justifica-se que mesmo em estados banhados 

pelo rio São Francisco, principal artéria hídrica da região, em determinados pontos e 

situações, a água é de difícil acesso e cada vez mais rara, alega-se que a diminuição do 

fluxo hídrico do São Francisco irá comprometer sua própria existência. 

Apesar de parte considerável dos povos ribeirinhos, igreja, sindicatos, 

Organizações não Governamentais (ONGs) e movimentos sociais se colocarem 

contrários ao Projeto de Transposição, o Governo de forma estratégica não tardou em dar 

continuidade às obras. A princípio, juntamente com a mídia e o grande capital, forjam 

uma briga entre os nordestinos, acusando os estados por onde passa o rio de egoístas e 

que não querem ajudar os “irmãos” do Nordeste setentrional, ou seja, os receptores, como 

bem descreve Bezerra. 

 
Os avanços do capital aliado ao discurso de modernização do território 

criaram uma situação política onde as contestações desses projetos 

foram encaradas como desprovidas de visão de futuro e, nesse sentido, 

desvinculadas de uma ideia de nação, de desenvolvimento econômico 

e mesmo de senso de caridade, tendo em vista que a água é fundamental 

à vida e, portanto, negar água a quem tem sede significaria ser contra o 

próximo (2012, pp. 71-72). 

   

Essa discussão serviu para amenizar a pressão contra o Governo e para 

propagandear a necessidade de tal projeto colocando o São Francisco na rota dos grandes 

investimentos. Como é exemplo a Revolução Verde, como bem destaca MÉSZÁROS. 

Para esse autor a Revolução Verde prometia acabar com a fome no mundo e, no entanto, 

o que se viu foi um aumento considerável das desigualdades entre os povos. 

 

A “revolução verde” na agricultura deveria ter resolvido de uma vez por 

todas o problema mundial da fome e da desnutrição. Ao contrário, criou 

corporações-monstro, como a Monsanto, que estabeleceram de tal 

forma seu poder em todo o mundo, que será necessária uma grande ação 

popular voltada às raízes do problema para erradicá-lo. Contudo, a 

ideologia das soluções estritamente tecnológicas continua a ser 

propagandeada até hoje, apesar de todos os fracassos. Recentemente, 

alguns líderes de governo, incluindo o inglês, começaram a pregar 

sermões sobre a vindoura “revolução verde industrial”, o que quer que 

isso signifique. Está claro, no entanto, que panaceia tecnológica de 

última moda é prometida, novamente, como uma forma de fugir da 

dimensão social e política inextirpável dos perigos ambientais cada vez 

mais intensos (MÉSZÁROS, 2007, p. 189 e 190). 

  



 

  

128 

 

Com uma roupagem nova, o projeto tenta passar uma ideia de modernização e 

desenvolvimento regional, no entanto, desde o império, com Dom Pedro I, que após 

algumas secas, foram feitos estudos de viabilização para transpor águas para o Nordeste 

setentrional, o que não era viável naquele momento pela incapacidade tecnológica e 

principalmente por que a região ainda não estava preparada para receber o grande capital 

que hoje se instala na região.   

A ideia de transpor as águas do São Francisco para as outras bacias do Nordeste 

nunca foi totalmente esquecida e, novamente, já no século passado, quando foi 

apresentado um projeto pelo deputado Tristão Alencar de Araripe, do Ceará (Fonseca, 

1998), a retomada da ideia aconteceu. O tema é alvo de discussões na Câmara dos 

Deputados, no Senado Federal, na Comunidade Científica, entre os Movimentos Sociais 

e as populações ribeirinhas da BRSF. Reuniões e protestos fazem parte do cotidiano em 

relação ao atual Projeto de Transposição. 

 A transposição das águas é o ato de retirar água de uma bacia e transferir para 

outra bacia. Nesse caso, no São Francisco, já existe, pois o rio é fornecedor de água para 

abastecimento humano em outras bacias, a exemplo da bacia do rio Sergipe. Esse tipo de 

retirada requer menor esforço, somente para o abastecimento humano é realizado em 

canaletas que não precisam transpor grandes distâncias e elevações, não prejudica o 

andamento do rio. 

 Diferentemente desta forma de carrear água para outras bacias, a Transposição (ou 

Projeto de Interligação de Bacias) caracteriza-se pela sua magnitude de investimentos e 

de capacidade de transformação do ambiente sertanejo, com grandes canais de cimento, 

túneis, por dentro dos complexos de serras residuais do sertão, e estação de bombeamento 

de água para transpor elevações acima do nível da água. Segundo Pagano (2012), a água 

será bombeada a uma altura de 300 metros, acarretando em somas elevadas de consumo 

de energia, e isso contribuirá para o aumento significativo do valor da água para chegar a 

seu destino, para alimentar os rios Jaguaribe, Paraíba e outros. 

 A intransigência do governo para a execução do Projeto, as mobilizações em 

defesa do rio e o esforço de alguns políticos querendo se promover, acaloraram as 

discussões não somente nas ruas, nos movimentos sociais, mas no Congresso Nacional. 

Na quebra de braços, o governo teve que recuar estrategicamente. Além de mudar a 

nomenclatura, e reelaborar um plano menos audacioso e de menor impacto no rio, como 

fica bem claro na redução da quantidade de água a ser retirada, bem abaixo do que 
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apresentavam alguns projetos anteriores, inclusive dos opositores, quando estavam à 

frente do governo nacional.  

 Diferentemente, o Ex-Ministro da Integração, em entrevista ao Jornal A Tarde, 

Ciro Gomes, disse que ao longo de estudos o projeto sofrera modificações para se adequar 

à realidade hídrica da bacia e que este desvio não afetará o rio a jusante, afirma que mesmo 

após a construção de hidrelétricas e projetos de irrigação, a vazão do rio continua a mesma 

da época do descobrimento. 

  A transposição diz respeito à construção de dois canais (eixo Norte e Leste), com 

captação da água próxima ao lago de Itaparica e destina-se aos rios temporários de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. De início do projeto, no final da 

década de 80, a vazão chegaria a 300 m3s, e atualmente encontra-se bem inferior, com 

média de 26 m3s, em relação ao Governo anterior (Andrade, 2002). 

No trabalho de Bezerra (2012) é confirmada a quantidade a ser retida, com 

diminuta fração de diferença 26,4 m3s. Que se destinarão para os dois Eixos, sendo que o 

Norte com uma capacidade de transferência bem maior, também é neste que se 

concentram as maiores críticas ao Projeto, principalmente para que fins este levará a água. 

Para melhor compreender como está sendo concluída a obra de interligação de 

bacia e compreender como se subdivide os dois eixos é de fundamental importância 

entender não somente como serão construídos os canais, mas à que preço, esta água 

chegará nas casas da população. No Eixo Norte, segundo Pagano (2012) e Bezerra (2012), 

a captação será realizada nas proximidades da cidade de Cabrobó, em local de terras 

indígenas26, com isto ocorrera alguns questionamentos da exiguidade da obra, aliado a 

esta emblemática situação. O canal será construído em ordem de 426 km. 

Do total final do Eixo, 402 Km vão em dois vieses: O canal denominado de Eixo 

Norte tem como objetivo carrear água diretamente para a bacia do Jaguaribe e aumentar 

a disponibilidade hídrica no açude Castanhal, abastecer a grande Fortaleza e 

principalmente os projetos de irrigação no Jaguaribe; ainda neste canal, será realizada 

uma bifurcação que se destina aos açudes do sertão pernambucano, na altura de Ouricuri; 

o outro veio, denominado de Eixo Leste destina-se a bacia do Piranhas-açu e 

abastecimento de água no açude de Açu e fortalecimento da irrigação na região de 

Mossoró. 

                                                 
26 Os índios, a que se refere são os Truká, que residem na Ilha de Assunção, em Cabrobó, nas proximidades 

do ponto de coleta de águas que se destinarão para o Eixo Norte; com esta dinâmica, os índios estão sendo 

afetados diretamente pelo Projeto.  
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Esses canais e suas variantes vão percorrer extensas áreas do Sertão nordestino, 

que tem como características uma elevada concentração de terras nas mãos de grandes 

fazendeiros, que ansiosos esperam pela água para supervalorizar suas terras. Em 

contrapartida, os camponeses, sem água em grande parte do ano, vão assistir a água passar 

nas proximidades de suas propriedades e não poderão fazer nada. Segundo alguns 

estudiosos críticos, esta água será vigiada dia e noite. 

O trecho que recebe o nome de Eixo Leste será construído em 287 Km de 

extensão, tem como principal foco o abastecimento de água nas regiões do Agreste de 

Pernambuco e da Paraíba, este além de menor, também contribuirá com quantidade de 

água retirada do rio em menor escala. 

Para Pagano (2012), esse Eixo é de menor proporção, não somente de tamanho 

mas principalmente de polêmica, pois não será preciso ultrapassar grandes extensões e 

também altas elevações, diminuindo o custo em relação ao outro, além disso, a 

contribuição vai ser bem reduzida em ralação ao Norte. Grande parte da água que chegará 

via transposição terá como destino o abastecimento humano em cidades, a exemplo de 

Campina Grande; diferentemente, o outro canal terá como foco principal a irrigação. 

Mesmo o Eixo Leste sendo considerado de menor impacto em relação ao outro, 

não fica imune das críticas, principalmente pela forma com que o Governo conduz a obra 

e como foram realizados os contratos de concessão de construção, que por vezes 

privilegia algumas empreiteiras que, a cada momento, recebem incalculáveis recursos e 

algumas delas estrategicamente também serão beneficiárias pelo sistema de canais da 

transposição. Estas já se encontram territorializadas na região com terras à espera da 

irrigação e da chegada do agronegócio. 

Em visita pelo sertão pernambucano para a realização de um trabalho de campo, 

em dezembro de 2010, foi possível observar a gigantesca obra, como vem se processando, 

e quais materiais são empregados para arrancar-lhes das veias da terra sertaneja, os 

suspiros de um rio, e bombear o líquido mais precioso de um rio, seu sangue, a sua própria 

água, a sua vida. 

Na foto 1 é possível notar, sem uma observação detalhada. Em primeiro plano se 

destaca a estrada, via de acesso importante para o transporte e comercialização do sertão. 

Em segundo plano se observa a rede elétrica da região, com suporte da Hidroelétrica de 

Itaparica. Em uma imensidão da paisagem da caatinga, que agora concorre com o canal, 

que serpenteia, recortando a paisagem sertaneja e deixa um rastro de destruição da flora 

e da fauna, a forma sinuosa do canal se dá pelo melhor aproveitamento do percurso da 
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água. Desta forma controla a força da água e a deixa percorrer de forma mais lenta, 

diminui os impactos nas laterais dos canais.    

 

Fonte: Trabalho de campo, 2010,  

Foto: José Hunaldo Lima. 

 

Foto 01 - Construção do canal, Eixo Leste, tomada no sertão pernambucano. 

  

Mesmo mostrando uma imensidão de concreto rasgando as terras áridas do Sertão, 

este é o menor canal em fase de construção. No entanto, em alguns casos, como bem 

destaca Pagano (2012), encontra-se em parte abandonados e devido às diferenças das 

temperaturas, já danificados (corroídos) pela ação do tempo. 

O mapa 4 foi produzido a partir de um mapa base usado pelo Ministério da 

Integração Nacional e se encontra no trabalho de Pagano (2012). O referido mapa 

conserva as mesmas informações, incluídos somente, escala, localização em coordenadas 

geográficas e uma legenda, para facilitar a leitura e a compreensão dos elementos 

inseridos no produto final. 

Como é posto no mapa a seguir, pode-se visualizar e localizar com facilidade os 

dois eixos que estão sendo construídos no decorrer da execução da obra, tanto o Eixo 

Norte, como o Leste. Além destes, é possível perceber e localizar alguns pontos 
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estratégicos da disponibilização da água nessa parte do Nordeste. Como dos principais 

açudes construídos em políticas anteriores, a exemplo do Dnocs, dentre os mais 

importantes merecem destaque: Castanhal e Orós no Ceará, Santa Cruz, Armando Ribeiro 

e Pau Ferro no Rio Grande do Norte, Boqueirão, Sumé e Coremas na Paraíba, Pau da 

Cruz e Serrita em Pernambuco, que elevam o Sertão nordestino a ser uma das maiores 

áreas no mundo semiárido em número e volume de água em açudes, levando a crer que a 

seca é mais uma questão política do que natural. 

É de bom tom mencionar que no mapa aparece uma rede de canais de distribuição 

de água via adutoras que captam a água no rio São Francisco com destino a diferentes 

espaços na região, até mesmo fora da bacia. No entanto, o mapa por ser uma imagem fixa 

não repassa a real situação de recebimento desta água. Lima (2004), ao analisar a rede de 

distribuição de água no município de Monte Alegre de Sergipe, constata que mesmo 

existindo esta rede de distribuição de água via adutora, no município tem povoados, a 

exemplo de Maravilha, que chega a sofrer com falta de água por mais de um mês. Esta 

realidade também é constatada em outros municípios, do Sertão sergipano e dos outros 

estados que são abastecidos por estas redes de adutoras. 

Como no mapa fica evidente a elaboração de políticas de construção de açudes 

em alguns estados do Nordeste, e que de certa forma não conseguem resolver os 

problemas da distribuição e consumo de água, tanto para consumo próprio como para o 

uso na agricultura. Com projetos que se desvirtuaram da sua proposta e passaram a 

distanciar o sertanejo da água e ficar na dependência dos latifundiários e dos políticos 

locais. 
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Face ao debate associado a transposição, fica uma reflexão e alguns pontos que 

podem se destacar tanto dos que advogam a favor da transposição como os que são 

extremamente contra. Foi possível destacar que alguns políticos metamorfosearam suas 

opiniões em nome da governabilidade de seu partido. Alguns, quando estavam no poder 

(governo Fernando Henrique Cardoso), conseguiam realizar discurso em favor do projeto, 

quando deixaram o executivo passaram a questionar tal política. Da mesma forma 

aconteceu com os membros do Partido dos Trabalhadores (PT) que foram os primeiros a 

questionarem o projeto no governo FHC. No entanto, com a chegada ao governo (com o 

Governo Lula e agora com o governo Dilma) passaram a contemplar a Transposição como 

melhor alternativa para o desenvolvimento do Nordeste. 

 Diferentemente dos políticos, os movimentos sociais, as ONGs, sindicatos, a 

comunidade científica e em alguns casos, a igreja, personificada na pessoa de Dom 

Cappío, não fizeram esta distinção partidária e independentemente de quem esteja no 

poder. Realizaram discussões, e movimentos em prol do rio, tendo como pano de fundo, 

indagações que elevam o Projeto a possíveis desastres políticos, econômicos e ecológicos, 

a saber: 

 

 As obras serão de elevado valor e não trará os benefícios esperados e 

difundidos pelo governo; 

 Para a execução da obra é necessária a destruição de boa parte da caatinga 

e consequentemente, do habitat de inúmeras espécies da flora e da fauna 

local; 

 Com a diminuição da carga hídrica, o rio São Francisco perde força 

comprometendo o ambiente fluvial, com o consequente aumento da 

invasão do mar na foz, e desestruturação nas margens. O rio perde força, 

deposita boa parte dos sedimentos no leito, aumentando o contingente de 

ilhas;  

 Afeta de forma direta as comunidades ribeirinhas, não somente os índios 

em Cabrobó, mas todos os ribeirinhos que dependem do rio para 

sobreviver, seja através da pesca, ou promovendo uma agricultura 

camponesa de várzea; 

 O gasto será elevado para transpor as barreiras naturais (serras no Eixo 

Norte), o custo será ampliado e, Segundo Pagano (2012) e Bezerra (2012), 
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além de outros estudiosos, será a água mais cara para consumo humano do 

país e talvez do mundo semiárido; 

  Os canais serão construídos de cimento, em uma região com diferença de 

temperatura considerável: durante o dia elevado calor (dilatação dos 

corpos, no caso o cimento); à noite com o frio ocorre a contração dos 

corpos. Neste processo a danificação do material é bem mais rápida, 

levando a perdas gradativas da capacidade de armazenamento, Pagano 

(2012) mostra como estão comprometidas algumas bases na calha. 

Imagina-se que com o passar do tempo, sem uma manutenção adequada, 

os canais serão danificados; 

 Ainda com relação às altas temperaturas, o que se vislumbra é uma 

diminuição na qualidade da água nos canais da transposição. No verão 

(principalmente) as temperaturas vão ao extremo, ocorrendo elevada 

evaporação, em consequência aumenta a concentração de sais deixando a 

água de menor qualidade para o abastecimento humano; 

 Diferentemente do que prega o Governo, a água não será para o 

abastecimento humano e sim para movimentar a agricultura do 

agronegócio, e transformar a região no novo filão do capital, com 

instalação de grandes fazendas, não voltados para agricultura familiar. Isso 

é corroborado nas palavras de Fonseca (1998, p. 391), “A região a ser 

beneficiada se caracteriza também pela concentração de terras nas mãos 

de latifundiários e empresas rurais, que detêm três quartos da superfície 

total apropriada”; 

 Nesta mesma linha de pensamento percebe-se que a pobreza irá continuar, 

pois o que o capital quer é a força de trabalho numerosa e barata que possa 

ser subjugada nos maiores projetos de irrigação da região; 

 Aumento considerável de conflitos pelo controle da água e da terra entre 

grandes proprietários, camponeses, posseiros, indígenas e outros;  

 Para alguns estudiosos, os desastres que estão para acontecer no São 

Francisco, não serão os primeiros da linha de transposição, pelo contrário, 

obras anteriores servem como exemplo. No rio Colorado, entre Estados 

Unidos e México, no rio Amarelo, na China e o Tejo, entre Portugal e 

Espanha. Nesses casos, ocorrem desastres ambientais que serão reflexos 

do que irá ocorrer no São Francisco;  
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 Para estudiosos, como João Abner Guimarães Junior e Aziz Ab’Sáber, 

Pagano (2012), o contingente de açudes e barragens nos estados receptores 

é capaz de gerar tamanha capacidade hídrica. Esses locais congregam 

maior densidade de barragens em todo mundo semiárido e não justifica 

realizar transposição de águas, basta uma racional distribuição da água já 

existente nos açudes; 

 Por fim, o que todos temem é também a corrupção, o desvio de dinheiro 

público. O orçamento da obra mais que triplicou para o valor final da 

transposição, aliada ao sistema de empreiteiras que rateiam as obras em 

lotes e monopolizam o sistema de construção dos canais, aumentando o 

custo, e as preocupações com o fácil enriquecimento dos grupos 

capitalistas.  

 

Do outro lado da moeda, o Governo, apoiado pela mídia e pelos investidores de 

grandes empresas, tenta convencer a todos da necessidade e da importância do Projeto 

para o desenvolvimento da região, a saber: 

 

 Serão retiradas quantidade de água inferior a 5% da sua vazão, e em anos 

de pequena pluviosidade também será reduzida a retirada de água, o que 

não acarretará danos para o rio; 

 A transposição vai combater um dos maiores inimigos do sertanejo, a seca. 

Com o Projeto executado de forma plena, não será possível falar em falta 

de água na região, principalmente a receptora, foco das maiores estiagens 

no país; 

 A retirada da água não vai comprometer o rio, pois a água que será usada 

iria mesmo para o oceano Atlântico e a quantidade é tão pequena que não 

irá comprometer a vazão do rio;  

 Com a chegada da água irá diminuir gradativamente o número de 

migrantes que deixam o sertão em busca de melhorias, pois lá terão a 

possibilidade de sobreviver, agora com água abundante para todos; 

 A água promoverá o desenvolvimento da região, será possível realizar a 

irrigação, e elevar o nível de produção da região, a riqueza e o 

desenvolvimento para o sertanejo;  
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 Aumento de emprego na região de forma indireta, com as obras em pleno 

andamento, e principalmente empregos diretos, com o desenvolvimento 

da agricultura.  

 

Aliada a perspectiva mais ampla e após momentos de discussão quanto à possível 

transposição de águas do São Francisco, surge a opção de revitalização do mesmo. Os 

estudos comprovam a incapacidade do rio São Francisco passar por alterações sem antes 

passar por processo de rejuvenescimento, com uso racional dos recursos e investimentos 

no replantio de árvores nativas nas margens dos rios e ação dos Comitês de bacia, do 

IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), da ANA (Agência Nacional de Águas) 

e outros. A possível transposição da bacia do Tocantins, com a aplicação da revitalização 

a posteriori poderá concretizar a transposição. 

A revitalização seria um conjunto de obras bem mais amplas e com maior alcance 

social, esta tem como princípio, ações em melhoria na rede de tratamento de esgoto das 

cidades ribeirinhas e que contribuem para aumento dos resíduos sólidos no rio, de uma 

política de replantio de matas ciliares no rio principal e nos afluentes, principalmente 

próximas das nascentes no cerrado mineiro e goiano. Estes são principais formadores do 

caudal do rio principal e ações voltadas para a não agressão ao rio (BRASIL DE FATO). 

 Com os recursos se vertendo para o projeto de Interligação de bacias, a menina 

dos olhos de ouro do grande capital, a revitalização, que mesmo sendo uma ação paliativa, 

fica à mercê, pois este não traz grandes lucros para as empreiteiras e nem para o 

agronegócio, por isso que fica em segundo plano, servindo de justificativas para o 

Governo balizar os enfrentamentos com os ribeirinhos, os movimentos sociais, ONGs e 

outros. 

A partir do exposto, considera-se que o Projeto de Interligação de Bacia é a forma 

mais perversa de abrir as portas para o capital no sertão nordestino. A princípio, 

insuflando brigas entre os sertanejos de diferentes estados, depois com uma obra 

gigantesca e uma soma de dinheiro incalculável a ser investido no projeto, aliado a uma 

estrutura concentrada de terras e de recursos, com grandes propriedades voltando seus 

investimentos para a possibilidade de irrigar terras e produzir para a exportação, o Estado 

se coloca a serviço dos interesses da classe que detém o controle da riqueza. O Estado 

compromete a soberania alimentar e distanciando cada vez mais o camponês sertanejo do 

desenvolvimento, da melhoria da produção e porque não dizer da água, uma contradição 
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jamais vista, a água chega para se afastar do sertanejo e o faz refém da sua própria 

existência.   

A implantação de mega-construções merece estudos aprofundados em diferentes 

esferas e níveis, não se restringindo aos relatórios técnicos e de impactos ambientais, mas 

da participação da população local que será afetada diretamente, no que tange as futuras 

implicações positivas e negativas nas áreas atingidas, como é o caso de projetos de 

transposição de águas, que congregam somas elevadas de recursos financeiros, e que se 

não forem bem planejados acarretaram em prejuízos incalculáveis e irreversíveis.  

Independentemente de Transposição ou Revitalização o que se percebe nestas 

políticas de ordenamento territorial é um Estado a serviço do capital, primeiro ele monta 

uma estrutura com energia (construção de hidrelétricas, com barragens). Faz vistas 

grossas para a concentração de terras, quando consegue realizar reforma agrária, 

geralmente é em terras devolutas na região. Incentiva a vinda de grandes complexos, neste 

caso do agronegócio para instalar irrigação, que absorve uma numerosa força de trabalho 

e depois passa a imagem de que a irrigação é a única maneira de potencializar o sertão 

nordestino. 

As intervenções públicas no Nordeste têm gerado desconfiança por parte da 

população que sofre com os descompassos dos investimentos, que são destinados a região 

e açambarcados por pessoas que não precisam de tais recursos. O resultado é o 

empobrecimento generalizado das populações que sobrevivem diretamente do rio. 

Com o mapeamento, que será abordado no capítulo seguinte, dará suporte para 

compreender a bacia do São Francisco, como um todo. Os mapas que enfocam a relação 

de apropriação da natureza pelo homem, são importantes para se compreender as políticas 

públicas implantadas na bacia. Não pode esquecer, que é no ambiente físico da bacia, que 

eleva sua importância para a região, não somente por causa da terra, mas em especial a 

água. 
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CONDIÇÕES DE APROPRIAÇÃO DA BACIA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 

 

“Ei, velho Chico, deixas teus barqueiros 

E barranqueiros na pior? 

Recusas fretes em Pirapora 

E ir levando pro Norte as alegrias? 

Negas teus surubins, 

Teus mitos e dourados, 

Teus postais, alucinantes de crepúsculo 

À gula dos turistas? 

Ou é apenas seca de junho-julho 

 

Para descanso 

E volta mais barrenta na explosão 

Da chuva gorda?” 

 

Águas e mágoas do rio São Francisco, Carlos Drummond de Andrade. 

 

 

 Entender a produção do espaço27 e a formação de diferentes territórios dentro 

desse mesmo espaço requer o conhecimento do que constitui o lugar e da inserção do 

homem como agente produtor do arranjo espacial. 

  Os aspectos ambientais da bacia é de extrema importância para a compreensão da 

produção do espaço agrário, das condições socioeconômicas e da formação dos territórios 

do agrohidronegócio na bacia. Nessa direção, entender sua potencialidade serve como 

fonte importante para a elaboração de mapeamentos na bacia. Esse mapeamento se faz 

necessário para explicar a elaboração do mapa final. 

 

3.1 A primeira natureza da/na bacia do São Francisco: interesses e 

controle 

 

A bacia do rio São Francisco apresenta um quadro natural variado. A partir do 

relatório final do PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGIAS PARA O 

                                                 
27 A produção do espaço no sistema capitalista se dá pela ação humana, com ao tempo que a vão se 

constituindo atividades econômicas, sociais e humanas, o espaço é produzido, Harvey (2005). Para 

Lefebvre (2001), a produção não é somente de coisas, mais também de obras, de ideias e de ideologias, de 

consciência e de conhecimento.  
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GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E DA 

SUA ZONA COSTEIRA. Elaborou-se mapas e pranchas destacadas nesse item, sobre as 

quais fizemos análises. 

No subsolo, não somente nos aspectos da formação geológica, mas no caso em 

estudo, destaca-se a formação de aquíferos que contribuem para as reservas de água de 

elevada importância para a irrigação. No tocante à geomorfologia, destaca-se a 

configuração do relevo, para se entender o processo de escoamento, formação de erosão 

e depósito de sedimentos constituindo as várzeas, outrora grandes produtoras de arroz; e 

mais recentemente, com a formação de bancos de areia e até mesmo ilhas no percurso do 

médio e, principalmente, baixo curso do rio. No tocante ao clima, o semiárido corrobora 

justificando as intervenções planejadas. 

A bacia tem uma característica ímpar dentre os rios brasileiros, é a única que 

recorta áreas de climas úmidos e semiáridos. A prancha 01 apresenta o clima e a 

disponibilidade de água na bacia. No primeiro mapa da prancha, pode-se observar que os 

diferentes climas estão bem distintos, com maior destaque para os úmidos no Alto São 

Francisco (ASF) e os mais secos no Médio São Francisco (MSF), além do Submédio São 

Francisco (SBSF). Já com relação à disponibilidade de água é notório observar que as 

águas diminuem em direção às áreas onde predominam os menores índices 

pluviométricos, já bem conhecidos. 

Quando se realiza uma leitura da rede hidrográfica da bacia, nota-se os maiores e 

mais caudalosos rios no ASF e a quase inexistência dos mesmos no conhecido Polígono 

das Secas, que perfaz as áreas denominadas de médio e submédio. 

Como exposto na prancha 01, o clima úmido compreende extensas áreas do Sul 

da bacia na grande Belo Horizonte; e a Oeste, nas bordas da bacia que contribui para o 

surgimento das mais importantes nascentes e dos principais afluentes do São Francisco, 

a exemplo dos rios Urucuia-Areado, Paracatu, Corrente e Grande. No entanto, são áreas 

que padecem de avançado processo de destruição da vegetação para a extração da madeira 

e, principalmente, para o agronegócio dos grãos, como será mostrado em capítulo 

posterior. O avanço do capital contribui de forma decisiva para o extermínio de certas 

nascentes e, consequentemente, o desaparecimento de alguns rios. 
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O clima subúmido úmido aparece em reduzida área da bacia, no entanto, o clima 

subúmido seco, que se caracteriza por concentrar uma menor quantidade de chuvas. Em 

relação ao subúmido úmido aparece por toda parte central do ASF e nas bordas oeste do 

MSF, contribuindo para aumento do caudal de diferentes afluentes que nascem nas bordas 

da serra do Espinhaço. Essas terras sofrem com o processo de espacialização do 

agrohidronegócio de grãos e extermínio da vegetação nativa, tanto no Cerrado, como nas 

partes mais adentro na caatinga. 

O clima semiárido, que se caracteriza por uma irregular distribuição de chuvas 

intra e extra-anual, perfaz extensas áreas no MSF e no SMSF, e contribui com reduzida 

parcela de água para o rio e seus afluentes. Nestas áreas, o número de rios é reduzido e os 

que existem são temporários, passando extenso período do ano secos, com isso, na região 

desenvolve-se uma vegetação que se adapta a realidade climática local, a vegetação da 

caatinga e dificuldade de sobrevivência de espécimes arbustivas, sendo mais fácil 

encontrar cactos e plantas que necessitam de uma reduzida quantidade de água, a exemplo 

da caatinga de porco ou popularmente chamada de catingueira.  

Com relação à disponibilidade hídrica, como dito anteriormente, é um reflexo do 

clima, como é demostrado no mapa da prancha 01. Os locais com maiores quantidades 

de chuvas acumulam maior quantidade de água em reservatórios, sejam rios, lagoas, 

barragens, entre outros, e depende da geologia que favorece o acúmulo subterrâneo com 

maior volume em rochas de maior porosidade. No entanto, quando a questão se reverte 

na disponibilidade hídrica para a população, deve-se levar em conta não somente o 

volume acumulado, mas a quantidade média que é gasta com o abastecimento humano; 

nas indústrias (nos processos de transformação), além da dissecação animal e para a 

irrigação. 

Com diferentes fins de consumo, há maior irregularidade tanto na distribuição, 

como na disponibilidade hídrica. Caso explicito é o da Grande Belo Horizonte que 

concentra considerável parcela da população. A disponibilidade ali é considerada alta, o 

equivalente a do BSF, que, mesmo chovendo menos, tem esta média alta devido a menor 

incidência de população em relação a anterior no Oeste da bacia; mesmo com boa 

quantidade de água acumulada no subsolo, por ter um uso mais intensivo, tanto para 

abastecer a população, como a irrigação, com a expansão do agronegócio de grãos.  

O uso da água, cada vez maior nas cidades para diferentes fins de consumo, agrava 

a disponibilidade hídrica. Aliada aos Projetos de Irrigação, contribuem para a diminuição 
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da oferta de água na bacia. A formação de grandes lagos não garante a suficiência de 

águas na bacia, pois nota-se que o uso não se destina as maiores necessidades. 

O agravamento da questão da água se acentua quando se verte para o centro da 

bacia em áreas do sertão baiano, e uma parcela do sertão pernambucano. Além de todo 

um fator histórico, com a ação dos grandes latifundiários, esta área é a mais castigada 

pelas numerosas secas que assolam a bacia. Em direção ao Norte da bacia (sertões de 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas) mesmo contando com uma disponibilidade maior que a 

área anteriormente citada, a pressão da população pelo uso da água também é grande 

devido principalmente à ação dos latifundiários, que nas prolongadas secas, se asseguram 

por meio da conhecida indústria da seca, para ampliar seus domínios, com barragens e 

aguadas, construídas com dinheiro público em suas terras.   

Em relação ao substrato físico, associado a formação rochosa para a acumulação 

de água no subterrâneo da bacia, e ainda em relação à formação geomorfológica para o 

acúmulo fluvial das águas e processos de escoamento, é bom destacar que esta área 

compreende deferentes formações geológicas e que sofre consideráveis processos de 

erosão, com destaque para a calha principal do rio.  

É possível observar a intensidade da força da água do rio São Francisco, ao se 

destacar a formação erosiva no cotovelo (mudança de direção do rio, na altura de Petrolina 

e Juazeiro, onde hoje se encontra a barragem de Sobradinho), a cachoeira de Paulo Afonso 

e o cânion do São Francisco (entre Sergipe e Alagoas), o que expõe como era a força 

mecânica da água pluvial em período pretérito, que escavou literalmente o leito do rio 

principal. 

Na geologia, se percebe variação litológica em processo quase que gradual com 

rochas de maior resistência no ASF e em direção a sua foz. No BSF, as rochas são de 

menor resistência, formadas por sedimentos inconsolidados e areias do quaternário com 

formação de bancos de areia e dunas. Nas áreas de maior altitude, nos interflúvios, a 

exemplo da serra do Espinhaço e da serra da Canastra, as rochas de formação magmáticas 

e metamórficas são presença constante na paisagem local. Por vezes, no médio curso, na 

depressão sanfranciscana ocorre o predomínio de rochas de menor resistência, com 

formação sedimentar antiga. Com a força das águas em longos períodos, foi possível o 

redesenho do modelado, com extensas áreas planas. E em direção ao rio principal, nota-

se um súbito caimento. Em alguns espaços, o rio preencheu as baixadas com sedimentos 

aluviões que deram origem as férteis várzeas.  
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Quanto ao armazenamento da água no subsolo, de acordo com o estudo de Zoby, 

Matos e Conejo (2004), é possível destacar na bacia algumas áreas de extrema 

importância no acomodamento de água no interior do terreno, que hoje é usado de forma 

estratégica para ampliar o poderio e dominação do agronegócio no Oeste baiano. Pode-

se observar essa realidade com a expansão do agrohidronegócio e domínio deste sistema 

não somente nas fontes fluviais superficiais, como também no subsolo. 

 É possível visualizar as condições hídricas da bacia na prancha 01, que serviu de 

base para a análise da importância da água superficial ou subterrânea para a formação dos 

agrohidroterritórios ali presentes, em especial destaque para o Noroeste mineiro e o Oeste 

baiano. 

 Os aquíferos fraturados se encontram no MSF e, por sua gênese, tem menor 

contribuição para as atividades econômicas, pois se tratam de áreas de formações 

geológicas antigas, cristalinas, com veios de água nas fraturas das rochas e maior teor de 

sais. Devido à composição destas rochas, com menor qualidade da água, seu 

aproveitamento sempre foi complicado, o que demonstra o maior abandono dos poços 

tubulares construídos pelo DNOCS. 

 Para os autores, Zoby, Matos e Conejo (Op. cit), o comportamento hidrogeológico 

da bacia, encontra-se favorável a retenção de água no subsolo, com cerca de 80% do total 

de terreno formado por aquíferos porosos. Ou seja, devido à formação de material 

sedimentar, a percolação da água que vai se armazenando nos poros das rochas é facilitada 

pela formação dos lençóis freáticos mais importantes da bacia, a exemplo dos aquíferos 

Urucuia-Areado e Bambuí. 

 Nos aquíferos de maior destaque na região, é fácil perceber a espacialização do 

agrohidronegócio de grãos. O Urucuia-Areado, como é bem mostrado no mapa 05, 

compreende todo o Oeste baiano em áreas de importante zona de irrigação. O Bambuí, 

de elevada qualidade e quantidade de reservas de água no subsolo, recobre partes do ASF 

e parte leste no centro da bacia. Ao lado desse aquífero, observa-se devastações da 

caatinga e, consequentemente, a expansão do agrohidronegócio de grãos, contracenando 

com a realidade local, o que tem levado conflitualidades em boa parte do São Francisco. 
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O exagerado e descontrolado uso dos recursos da bacia, o uso da madeira para 

lenha, carvão, e o uso para outros fins deixam o solo desnudo. Ocorre diferentes 

barramentos no percurso do rio e o uso cada vez maior da água para a irrigação e para o 

abastecimento humano, que aliados a formação rochosa, comprometem o processo de 

erosão; e a cada momento as quantidades de sedimentos carreados pelos afluentes e 

(destaque para rio principal) têm alterado as dinâmicas fluviais e marinha, sendo 

paulatinamente alteradas, como bem destaca Fontes (2002), ao mostrar o avanço do mar 

após a construção da Hidroelétrica de Xingó.  

 O processo de transporte de sedimentos, segundo Christofolleti (1980), ocorre de 

diferentes maneiras, no entanto, seja no fundo, ou em suspensão, são condicionados pelos 

agentes que contribuem para tais processos (ação da água, pluvial ou fluvial e do vento), 

contribuindo para o aumento da força mecânica da água, para áreas de declividades 

acentuadas (lei da gravidade), para a distribuição das chuvas, para as curvaturas e 

retilineidade do rio; materiais rochosos que compõem as margens e cabeceiras, e a ação 

do homem na natureza. A ação do homem se intensifica com o avanço do capital, que 

necessita de novas áreas para produzir, retirando a vegetação que é substituída por pastos 

da bovinocultura e por monoculturas do agronegócio. No caso especifico desta bacia não 

é diferente, percebe-se tais fenômenos nas margens do rio, na coloração da água, na 

diminuição da corrente de água e, principalmente, na formação de bancos de areias e ilhas 

no percurso do rio principal. 

 No caso específico do rio São Francisco é nítido o crescimento de depósitos 

sedimentares ao longo das margens e dentro do rio, formando bancos de areias e de 

formas já bem consolidados em ilhas. Este processo vem se agravando nos últimos anos 

resultado do elevado desgaste que o rio vem sofrendo, com reduzida proteção das 

margens, praticamente inexistindo mata ciliar, com gradativo aumento da exploração 

mineral, extração vegetal, e pecuária em larga escala, aumentado pelo pisoteio do gado e 

principalmente, a monocultura de grãos do agronegócio. Esta última praticamente 

exterminou os cerrados baiano e mineiro na bacia, como bem destaca Zelhuber e Siqueira, 

em artigo publicado no Caderno do Centro de Estudos e Ação Social - CEAS, em 2007.  

 

...Dos indícios de degradação salta aos olhos o assoreamento. Calcula-

se 18 milhões de toneladas de arraste sólidos carreados anualmente para 

a calha do rio até o reservatório de Sobradinho. A erosão, fruto do 

desmatamento e do consequente desbarrancamento, além de alargar a 

calha do rio, gera uma carga elevada de sedimentos, constituindo de 

bancos de areia e “ilhas” (as chamadas “coroas” ou “croas”, no 
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linguajar ribeirinho), constantemente se movendo e mudando de lugar. 

(2007, p. 9). 
 

Em direção à foz, os problemas de depósito de sedimentos se multiplicam, com 

perda gradual da força do rio, principalmente após a construção das hidrelétricas, que 

diminuem a declividade, extinguindo as corredeiras e até cachoeiras. É crescente a 

quantidade de sedimentos formando ilhas já fixas, e a força mecânica da água pluvial não 

tem mais resistência para levar todo este material ao mar. Em consequência do 

rebaixamento do rio ocorre um incontrolável avanço do mar em áreas anteriormente 

pertencentes ao rio, o que é constatado ao se observar a locomoção de pessoas do povoado 

Cabeço, em Ilha das Flores, no estado de Sergipe.  

No mapa 06, observam-se diferentes quantidades de material em suspensão, com 

maior destaque para os MSF, SMSF. Nestas áreas a concentração de material carreado 

pelo rio está acima de 300 miligramas por litros, provocados pelos agentes e contribuintes 

anteriormente mencionados. São valores considerados altos. Além deste material ser 

depositado nas margens do rio e no meio (bancos de areia), boa parte é decantado nas 

proximidades da barragem de Sobradinho, o que futuramente poderá contribuir com 

menor aproveitamento, tanto da água para a geração de energia, como também na eclusa. 

Nesta altura da barragem e na foz a preocupação se torna maior, pois compromete a 

dinâmica entre o rio e o mar. 

Em considerável parte do ASF, e principalmente no rio principal, o processo de 

transporte por suspenção é reduzido, com isso a perda de solo agricultável é bem menor 

que nas áreas citadas anteriormente, com uma carga de sedimentos entre 100 e 300 

miligramas por litro. No entanto, isso não isenta este percurso do rio, em relação aos 

processos de degradação ambiental, pelo contrário, é neste percurso que se encontra o 

maior volume de despejos industriais e humanos no rio. Por se assentar em áreas de rochas 

mais antigas e de maior resistência, a força exercida pelo rio diminui. A carga de 

sedimentos contribui para diminuir a potencialidade agrícola da região e comprometer a 

navegabilidade do rio. Em menor escala, em reduzida área da bacia, somente em dois 

afluentes localizados no ASF, a carga de transporte de material é inferior a 100 

miligramas por litros, o que pouco muda a realidade da bacia. 
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Esta análise permite perceber o quanto o rio São Francisco vive um momento 

crítico, com um avanço gradual das investidas do capital na exploração das suas riquezas 

e degradação do ambiente sertanejo. 

 Como bem destaca Drew (1988), no livro Processos interativos homem-natureza, ao 

denotar o descompasso da ação do homem em ambientes naturalmente frágeis, a exemplo 

da bacia, em especial as áreas sertanejas, é possível entender esses desequilíbrios ambientais 

configurados ali, gerados e acentuados com o avanço do capital, que leva a desequilíbrios 

irreversíveis comprometendo a vida não somente do rio, mas da vegetação da caatinga e 

também dos habitantes que tanto necessitam das riquezas para poderem sobreviver 

dignamente. 

 

3.2 Condições Socioeconômicas na Bacia do São Francisco 

  

Para se conhecer melhor as condições das populações na região da bacia do Rio 

São Francisco e realizar um mapeamento que tenha como base o conjunto de políticas, 

ações e a condição do camponês, é importante observar alguns elementos que de certa 

forma contribuem para aprofundar o entendimento das disparidades socioeconômicas da 

região. 

 A população residente na bacia concentra-se na região metropolitana de Belo 

Horizonte, que se constitui como a terceira maior de todo o país, assim como no Distrito 

Federal (DF). É pertinente destacar que Brasília apresenta destaque na quantidade de 

população, o que não se reflete na realidade da bacia. O DF encontra-se somente com a 

parte Leste inserida na bacia, a outra, onde praticamente se encontra toda a população, 

fica na parte de fora.  

Nota-se que no Leste se encontram praticamente todas as atividades agrícolas, 

nessa parte, há forte concentração fundiária destinada a produção de grãos. Nessas se 

encontram algumas Cabeceiras em áreas denominadas de Águas Emendadas28, que, com 

o avanço do agrohidronegócio e intensivo processo de devastação do Cerrado, sofre 

considerável processo de desequilíbrio ambiental.  

                                                 
28

 Águas Emendadas compreende um ponto estratégico e único no país, contendo cabeceiras de três bacias: 

a do São Francisco, Tocantins-Araguaia e do Paraná, em áreas pertencentes ao Distrito Federal e municípios 

de Minas Gerais e Goiás, perfazem uma área de 37.600Km² e de importância estratégica não somente para 

a região, mas para todo o país, como bem destaca “O plano territorial de desenvolvimento rural sustentável 

território Águas Emendadas -  DF”, novembro de 2006.
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A prancha 02 demonstra a população residente, nela é possível também identificar 

a evolução da população num período de uma década, e compreender em quais partes da 

bacia ocorre um maior crescimento relativo de habitantes por município. O último mapa 

da prancha mostra a densidade demográfica. Em todos os mapas, foi possível identificar 

um elevado destaque nas áreas metropolitanas e na circunvizinha de BH e do DF, em 

detrimento das demais áreas da bacia. 

Em relação as outras áreas, conforme se observa a partir da Prancha 02 em 

comparação com as duas áreas citadas, nota-se uma população bem reduzida somente em 

algumas denominadas polos de desenvolvimento, com centros regionais, uma 

considerável população residente, com destaque para Petrolina em Pernambuco e 

Juazeiro na Bahia. Os dois municípios juntos somam uma população superior a 400 mil 

habitantes. Pertencem a estados diferentes e são separados pelo o rio São Francisco. O 

crescimento populacional dos dois municípios é gradual e praticamente ocorre em 

conjunto.  

Ainda com relação a população, merecem destaque os municípios de Montes 

Claros no sertão mineiro, como maior centro local; o município de Arapiraca, em 

Alagoas, sendo que sua parte Norte não se encontra inserido na bacia; e o município de 

Barreiras, maior centro populacional do Oeste baiano, que se caracteriza pelo elevado 

processo de territorialização do agrohidronegócio de grãos de todo o Nordeste, com 

imensas áreas de terras destinadas a este tipo de agricultura, e com fortes investimentos 

internacionais. 
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 Observa-se um considerável avanço nas forças produtivas em algumas áreas da 

bacia. Além claro, da grande BH e Brasília, como se pode observar ao analisar o mapa da 

evolução da população, destaca-se que nessas áreas a mobilidade do trabalho associa-se 

à lógica dos investimentos. Entre as áreas que mais ampliaram sua população, destacam-

se o Oeste Baiano, com os municípios de Barreiras e de Luiz Eduardo Magalhães, que 

hoje se constitui grande centro de grãos; o município de Sobradinho que, com a 

constituição da Barragem de mesmo nome, vem aumentando as divisas municipais. Nota-

se também o avanço do capital através do polo de irrigação Juazeiro-Petrolina, além de 

municípios nas proximidades da barragem de Jatobá e Canindé do São Francisco, na 

altura de Xingó. Esses exemplos denunciam uma lógica de investimentos a partir das 

hidrelétricas, que mobilizam as populações sem trabalho para esses “eldorados”, 

deixando os vazios na parte central da bacia. 

 Quando o assunto é o processo de urbanização, observa-se que grande parte da 

população reside nas cidades, caso da grande BH e Brasília. Mais recentemente, aparecem 

novas áreas nas cidades que recebem altos investimentos no agrohidronegócio, com o 

avanço tecnológico e a substituição da força de trabalho humana pela máquina, como nos 

casos do Oeste baiano e das cidades que receberam contingente populacional para o 

trabalho nas hidroelétricas. Na Prancha 03, que se refere a população urbana, é possível 

destacar outras assertivas, como crescimento da população urbana em detrimento da rural 

em praticamente todos os municípios, com raras exceções no BSF, em municípios 

pertencentes a Sergipe e Alagoas, e no ASF em áreas pertencentes a Minas Gerais. 

 Destaca-se a reduzida população do centro da bacia. Em áreas do Médio e 

Submédio São Francisco, ocorre o predomínio de pequenas cidades em que a população 

residente na área urbana sobrevive em parte da agricultura ou principalmente dos serviços 

da prefeitura. Nota-se que a dependência dos recursos da prefeitura deixa as pessoas a 

mercê dos políticos locais, que dominam e subjugam a população. 

 Embora se observe crescimento populacional das cidades nas décadas de 2000 a 

2010, é importante destacar que tanto a grande BH, como o entorno de Brasília, a capital 

nacional, fica fora da bacia. No primeiro caso, por já ser uma área de alta densidade e 

também ocorrer à expansão do grande capital para áreas na sua hinterlândia.  

As cidades menores passam a obter elevado crescimento relativo, algo observado 

em algumas cidades no centro da bacia e no extremo norte da bacia, em áreas dos sertões 

pernambucano, alagoano e sergipano, que sofrem intenso processo de mobilidade da 
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população do campo para a cidade, caso este que não é isolado e reflete uma realidade 

não somente na bacia, mas em boa parte do Brasil.  

 Dessa forma, no tocante a urbanização da bacia, observa-se duas áreas bem 

distintas o ASF com alto grau de urbanização e taxas acima de 90% da população 

residindo nas cidades, em um imenso corredor que tem como área central a grande BH 

até se chegar a interlândia; e ainda em Minas Gerais, sob influência de Brasília, que 

congrega uma taxa máxima de urbanização. A outra área está no centro da bacia, com 

cidades dos sertões mineiros e de todos os estados nordestinos. Algumas cidades 

intercalando-se com predomínio da população urbana, (Oeste baiano), no polo fruticultor 

Juazeiro-Petrolina e nas cidades no BSF, que têm como principal atividade advinda das 

hidrelétricas, a exemplo de Paulo Afonso na Bahia e Jatobá em Pernambuco, além do 

centro regional de Arapiraca em Alagoas e algumas cidades nas proximidades da foz, a 

exemplo de Propriá em Sergipe e Penedo em Alagoas.  

 Ainda com relação a população urbana na bacia do São Francisco, observa-se uma 

irregular distribuição da população, com elevados índices de urbanização no ASF, em 

áreas com predomínio das atividades urbanas, indústria, comércio e serviços; no Noroeste 

mineiro e no município de Barreiras, no Oeste baiano, ocorre concentração do 

agrohidronegócio. A alta tecnologia no campo faz desaparecer a população rural que 

perde espaço para as máquinas. De forma diferente, nos polos fruticultores, necessita-se 

de maior quantidade de força de trabalho.   
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O comportamento da população rural na BRSF 

 

Há um movimento inverso ao da população urbana quando se projeta em mapas a 

distribuição da população rural da região do São Francisco. A prancha 04, diferentemente 

da apresentada no item anterior, mostra a população rural. Tem-se as mesmas 

metodologias de elaboração de cartogramas com os mapas da evolução da população 

entre os anos de 2000 e 2010, da variação da população (acréscimo ou decréscimo) e da 

taxa de ruralização. 

Com estes mapas é possível perceber a diminuição da população que mora no 

campo. Mesmo com o avanço da urbanização na bacia, é possível observar municípios 

que contam com considerável parcela da população vivendo no campo. Fenômeno mais 

comum no centro da bacia em regiões da pecuária e de camponeses que resistem. No 

BSF, o destaque vai para a população ribeirinha com forte presença da agricultura de 

várzea.   

 Com relação à última área, é notória a importância da população rural, como se 

observa nos maiores número de habitantes no Distrito Federal. Em toda a parte Leste da 

bacia, toda a população é rural, com sítios e fazendas destinadas ao abastecimento do 

mercado local (hortifrutigranjeiros) e para a exportação (áreas de predomínio do 

agrohidronegócio). Processo semelhante ocorre em municípios próximos da grande BH, 

com constituição de camponeses que resistem ao avanço urbano-industrial da expansão 

dos parques industriais na região. A produção de hortifrutigranjeiros se insere como 

forma de manutenção camponesa com produção para o consumo e abastecimento em 

mercados e feiras locais e também com alcance nas cidades da grande BH. 

 Ainda em relação a Prancha 04, é possível observar a diminuição do contingente 

da população no campo, reflexo do processo de urbanização que se acentua no país a 

partir da década de 1950 e que repercute na bacia. Nos anos em observação se nota que, 

no sul da bacia, o ASF e parte do MSF, a população rural teve diminuição, sendo 

observado com maior frequência nas proximidades de BH. No entanto, nas proximidades 

de Brasília, pelo lado mineiro, ocorrera um considerável aumento da população. 
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 Em direção ao BSF, ocorrera uma maior resistência da população no campo, fator 

que pode ser explicado pela necessidade de força de trabalho nesse trecho tanto nas 

propriedades menores, como o camponês, como pelo aumento gradual da família (mesmo 

com o intenso processo de mobilidade para as cidades). Isso ocorre pela força exercida 

pelos camponeses que tanto necessitam da terra para se auto reproduzir, com também pela 

inserção dessa área no circuito do capital, em destaque as áreas fruticultoras, que têm a 

produção voltada para a exportação. A atividade fruticultora necessita de elevada 

quantidade de trabalho, em diferentes processos, seja a limpa, a coleta, a embalagem e 

outros. 

 Nas áreas identificadas como de produção de grãos, seja café, soja ou outros, o 

Noroeste mineiro e o Oeste baiano apresentam elevado processo de modernização, com 

máquinas de última geração e concentração de terras. A diminuição da necessidade de 

força de trabalho acarreta no aumento da mobilidade das pessoas em direção das cidades 

à procura de emprego. Contraditoriamente, nessas áreas, o número de residentes no 

campo cresceu consideravelmente com o avanço do capital. 

 Nos espaços sob o domínio da grande BH e de Brasília, a taxa de pessoas no 

campo é bastante reduzida, o que não é observado no BSF, nem no centro da bacia, com 

considerável contingente de população no campo. Por conseguinte, estas áreas são as que 

atualmente sofrem as maiores investidas do capital no campo, com somas incalculáveis 

de investimentos no agronegócio, e claro com o aval e ajuda do Estado, que promove 

incentivos de tal natureza. 

 Como forma de facilitar a compreensão do quadro das populações urbana e rural 

na bacia, foi elaborado o mapa da predominância da população. Este mapa mostra em 

quais áreas o contingente populacional tem maior expressão, se no campo ou na cidade. 

No mapa fica nítida a predominância da população urbana em áreas que compreendem o 

ASF, com maiores expressões nas grandes BH e no Distrito Federal. Em relação ao 

predomínio da população no campo, a maior ênfase é no centro e BSF. É perceptível que 

nos municípios com maiores extensões territoriais há uma maior participação da 

população rural, já em áreas com municípios menores ocorre o contrário, com diminuta 

participação do rural e índices maiores da população que vive na cidade 
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A escolarização da população residente na bacia do São Francisco 

 

 Os dados que se referem a escolaridade na bacia são para do 2000, como dados 

do ano de 2000 não representam o momento, serve apenas como comparativo do grau de 

escolaridade entre o urbano e rural. 

 Em relação à população sanfranciscana, o percentual maior de pessoas vive nas 

capitais e principais áreas urbanas (Grande BH e Brasília) e uma pequena parte da 

população vive no campo, com exceções do centro da bacia e BSF, que ainda consegue 

concentrar boa parte dos camponeses no campo. 

Dadas as diferenças de investimento em escolarização, nota-se que os maiores 

índices de analfabetismo estão nos municípios com maior população no campo. 

A prancha 05 demonstra três realidades: o contingente de população analfabeta na 

cidade, no campo e na população total nos municípios da bacia.  

De forma geral se observa uma maior incidência de analfabetos nas áreas que 

pertencem aos estados do Nordeste. Em alguns casos, as taxas são superiores a 50%. Por 

outro lado, em Minas Gerais, a população do campo tem baixo índice de analfabetos, 

diferentemente do BSF. 

 Com relação a escolaridade da população urbana, observa-se uma maior paridade 

no grau de instrução das diferentes cidades, com leve aumento nas cidades do centro da 

bacia e no BSF; em contrapartida, no Alto São Francisco, principalmente na grande BH, 

os índices são inferiores; e em municípios nas proximidades de Brasília. Com relação ao 

ASF, as cidades têm maior possibilidade de oferta de educação. Nesta área, encontra-se 

soma maior de estabelecimentos que oferecem o ensino básico, fundamental e médio, 

além de contar com soma maior de estabelecimentos que oferecem o ensino superior.  

 Nos centros regionais e nas cidades vizinhas, como Petrolina, Juazeiro, Montes 

Claros e Arapiraca, os índices também se encontram inferiores aos das cidades mais 

distantes. Estes índices são reflexos direto da ação nas cidades. São nestas cidades que se 

encontram maior concentração de estabelecimentos de ensino. 
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Os indicadores da produção e da qualidade de vida: PIB, Renda e IDH 

 

Os dados do Produto Interno Bruto referentes aos anos de 2000 e 2008 são 

apresentados na Prancha 06. Para a elaboração desta prancha foram utilizados dados de 

toda a produção municipal do setor primário, que se refere à produção do agrário; 

agricultura, lavoura e pecuária; extrativismo tanto mineral como vegetal; do setor de 

produção industrial, denominado de secundário; e do terciário, distribuição (comércio) e 

os serviços. Um mapa que demonstra a produção dos setores em conjunto. 

Como destacado na prancha 06, em relação à produção do setor primário, ocorre 

uma destacada concentração de divisas nos municípios com altos investimentos e 

fortalecimento do agronegócio, além da forte influência da irrigação nos polos de 

desenvolvimento, e a criação de perímetros irrigados, a exemplo de Petrolina-PE e 

Juazeiro-BA; formando um consolidado território do agrohidronégocio de frutas, 

principalmente no Oeste baiano e Noroeste mineiro, com forte influência da grande 

produção monocultora de grãos, em uma faixa praticamente contínua. Com relação às 

outras partes da bacia, observa-se uma menor contribuição nas divisas do setor primário, 

em áreas pertencentes a grande BH e sua circunvizinhança, com forte concentração 

urbana. Com relação ao centro da bacia e no BSF, de tradição pecuarista e agricultura de 

subsistência há maior incidência dos grandes latifundiários. O domínio da terra se dá 

como forma de poder e ostentação, deixando de lado os camponeses que, com reduzida 

condição de se reproduzirem, têm que vender sua força de trabalho, tanto nas fazendas 

vizinhas, como nas cidades. 

Os PIBs do setor industrial e os de comércio e serviço se assemelham, como é 

destacado na prancha a seguir. Por serem atividades de predomínio nas cidades, e por que 

a bacia contém diferenças em relação ao espaço urbano, estas atividades se concentram 

nas maiores cidades, como na grande BH, que é terceiro maior parque industrial e urbano 

do país. Em Brasília e seu entorno, e nas cidades denominadas de polos regionais, como 

Montes Claros em Minas Gerais; a economia destina-se para o comércio, como ponto 

estratégico de ligação entre o Nordeste e este estado. Petrolina e Juazeiro se destacam no 

processo de semi-industrialização das frutas e como centros de distribuição e exportação 

das mesmas. Barreira é ponto de ligação e de entroncamento em Salvador e Brasília. Além 

destas, também merece menção, Arapiraca-AL, como ponto de ligação entre os alagoanos 

e os sergipanos, tendo o litoral como ponto de encontro das capitais destes estados. 
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Como na maioria do país, na bacia do São Francisco, não é diferente. A indústria 

e o comércio e serviços contribuem com maior representatividade no PIB da bacia, com 

raras exceções, ao se tratar de maiores somas de produtos para a exportação, como se 

pode observar no Oeste baiano, com enfoque para o agronegócio.  

A prancha 7 possibilita visualizar aumento ou diminuição dos diferentes setores 

na economia municipal, e, de certa forma, compreender em que direção o capital se 

estende para obter maiores lucros. 

Na agricultura, ocorre aumento pouco expressivo da renda total por município. 

Em alguns municípios ocorrem a diminuição, mesmo aqueles de tradição agrária, a 

exemplo de alguns no sertão alagoano. Na outra ponta se percebe um gradual aumento, 

este se dá em direção ao centro da bacia, ou seja, um avanço do agrohidronegócio de 

grãos, como comentado.  

Observa-se que nos centros difusores das commodities29, o crescimento é quase 

estável, tanto no Noroeste mineiro, como no Oeste baiano, com a expansão do 

agronegócio em direção ao cerrado mineiro e à caatinga baiana. Os novos “eldorados” 

obtiveram maiores aumentos na renda advinda do setor agrário. Isso leva a crer que este 

processo é avassalador e que, caso continue neste ritmo, o centro da bacia que hoje sofre 

o maior processo de desmatamento, em pouco tempo poderá, se transformar em um 

deserto verde, com a expansão das áreas destinadas somente a monocultura de grãos. 

No território do agrohidronegócio de frutas, observa-se a mesma lógica do 

anterior, com a consolidação dos perímetros irrigados. Nos municípios vizinhos, com 

terras outrora da caatinga e domínio dos rebanhos bovino e caprino, ocorre a expansão da 

agricultura irrigada com o avanço da fruticultura, que, com o alto investimento na 

produção de uva, estende-se aos municípios de Santa Maria da Boa Vista e Cabrobó, 

prancha 07. 

 

 

                                                 
29 Expressa a produção em larga escala de produtos in natura, exemplo maior é a monocultura de grãos, 

que devido ao seu valor no mercado internacional, sempre está a mercê das oscilações. Devido a 

importância do capital internacional, seus preços estão ligados a bolsa de valores.  
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O que chama a atenção é que parte do sertão de Pernambuco aparece forte na 

produção do setor primário, em primeiro. No extremo Nordeste da bacia, após a 

construção da usina de Itaparica, e do fomento no desenvolvimento da irrigação, além do 

município de Jatobá, também o município de Ibitinga. Sob a influência do complexo de 

Paulo Afonso e de Xingó, dois municípios conseguiram se destacar nos anos em análise, 

é o caso do município de Santa Brígida-BA e Poço Redondo-Se, o primeiro pela 

implantação e o segundo por influência da ampliação da irrigação. 

Com relação ao setor industrial se observa, à luz da prancha 08 além da enorme 

concentração da Grande BH e em Brasília, como dito anteriormente, ocorre o processo 

de desconcentração industrial da primeira área.  

No mapa que denota o aumento percentual do processo industrial para os anos de 

2000 e 2008, nota-se que os municípios que mais obtiveram ganhos com este setor se 

encontram na interlândia da capital mineira, o que configura como uma procura por novos 

territórios. A indústria se retira dos maiores centros à procura de força de trabalho de 

menor valor, e terrenos mais baratos, além dos incentivos dados pelo Estado, com isso 

obtém maiores lucros. 

No Oeste baiano, é perceptível a interligação do agronegócio com a indústria, são 

também estes municípios que conseguiram contar com aumento da produção industrial 

municipal, com novas instalações de indústria de beneficiamento dos grãos de alimentos, 

e outros tipos de industrias que chegam à procura de obter lucros nas novas áreas de 

expansão do agronegócio, e passam a extrair somas cada vez maiores das riquezas locais, 

que compreendem não somente as produtoras do grão, mas também pequenas cidades que 

passam a oferecer incentivos para tais instalações. 

Dentre toda a bacia, o que chama mais a atenção é o aumento da produção 

industrial no seu centro, tradicionalmente ligado a pecuária bovina e caprina, e forte 

processo de destruição da caatinga com a atividade carvoeira. Em direção ao BSF, na 

altura de Curaçá na Bahia, também ocorrera acentuado aumento da produção industrial.  

Deve-se lembrar que não se pode ficar somente com a visualização do mapa, pois 

o tratamento estatístico se refere ao crescimento em percentual, ou seja, estes municípios 

do centro praticamente não produziam produtos industriais; com a alocação de algumas 

indústrias, a produção industrial aparece como elevada. No entanto, na realidade, a 

produção industrial desta área continua bastante reduzida em relação às demais da bacia. 

Por fim, nas proximidades da foz, nos municípios, principalmente, sergipanos 

ocorrera um acentuado acréscimo do percentual da produção industrial, explicado pelos 
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investimentos em alguns Projetos de Irrigação, caso mais emblemático é o de Betume, 

com instalação de uma fábrica de arroz, que em visita de campo no ano de 2012, não 

estava operando. Essa unidade industrial trabalhou poucos anos e recentemente foi 

desativada, o que implica em destinar o arroz ainda com a casca, principalmente para o 

estado de Pernambuco. 
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Por sua vez, sobre o setor de comércio e serviços, conforme a prancha seguir, é 

notório afirmar que todos os municípios da bacia tiveram aumento de renda, reflexo do 

que ocorre no país, com um acelerado processo de urbanização. Como o movimento não 

foi uniforme em toda a bacia, pode-se observar na prancha 09 o crescimento nas áreas 

que ainda não tinham uma urbanização consolidada. Por outro lado, baixos índices da 

grande BH e Brasília, sendo que como já tinham elevadas divisas deste setor, o aumento 

parece ser menor. 

No Oeste baiano, a chegada do agronegócio, com destaque para o município de 

Barreiras; o aumento do número de máquinas, como se observa em capítulo posterior; 

aliados à força dos grandes proprietários, contribuíram para o aumento da mobilidade do 

homem do campo para a cidade, como se observa pelo alto índice de urbanização. 

Diferentemente, nas áreas da produção fruticultora, mesmo com o processo de 

modernização do campo, e crescimento acentuado das cidades, como Petrolina e Juazeiro, 

ocorre uma oferta maior de trabalho no campo. Com os Packings Housse30, que se 

caracterizam pelo uso intenso da força humana, favorecendo a permanência do homem 

no campo. Através destes modelos, é necessário que o agricultor utilize a força de trabalho 

para a coleta, armazenamento, seleção dos frutos, embalagem e empacotamento dos 

frutos que serão exportados.   

No Baixo São Francisco, a urbanização, mesmo com o crescimento nesta última 

década, continua baixa em relação ao ASF. Somente em alguns municípios é que ocorre 

o predomínio do comércio e serviços, com cidades regionais, a exemplo de Propriá em 

Sergipe. 

Com relação aos municípios que receberam empreendimentos hidrelétricos, 

ocorreu maior crescimento da urbanização com oferta de trabalho direto e indireto, caso 

de Canindé do São Francisco e Piranhas, após a construção de Xingó; no caso de Paulo 

Afonso, o crescimento se dá em décadas anteriores, estabilizando-se nesta última década.  

 

 

 

 

                                                 
30 Em dissertação de mestrado OLIVEIRA (2011), de forma clara e simples demonstra como estes 

funcionam e quais as contribuições para o processo de exportação de frutas, nos perímetros irrigados no 

polo Juazeiro-Petrolina. 

  



 

  

169 

 

 

 



 

  

170 

 

Como forma de melhorar o entendimento da produção do espaço e suas diferentes 

territorializações na bacia, foi elaborado um mapa que mostra o predomínio dos setores 

por município; neste mapa, é fácil compreender como o agronegócio se impõe nas áreas 

da bacia e vai se territorializando em municípios que naquele momento lhes oferece 

condições de expansão, com abundante quantidade de água, seja do rio São Francisco, ou 

dos aquíferos, além de terras baratas e força de trabalho numerosa. 

A elaboração do mapa se deu com dados de todos os setores, e por escolha do 

autor, decidiu-se colocar como predomínio da atividade, aquelas que no município 

mapeado perfaz valores acima de 50%, e nos que perfazem um valor acima de 35% e 

inferior a 50% compreendem os municípios com o equilíbrio em dois setores, como 

demonstra o mapa 08.  

Na bacia, ocorre uma elevada incidência de municípios com forte concentração 

no setor de comércio e serviço, reflexo do rápido processo de urbanização que todo o 

Brasil e os países pobres obtiveram nestes últimos anos, atrelado ao processo de 

mecanização no campo e expulsão do camponês para a cidade, que por vezes sobrevivem 

de subempregos, além de considerável margem de pessoas desempregadas. Na parte 

central da bacia, isso é visível. Como dito anteriormente, são municípios com sedes de 

tamanho reduzido, em pleno sertão, e concentração de terras nas mãos dos latifundiários. 

Sem condições de sobreviverem no campo, os expropriados vão à cidade atrás de 

empregos, e não conseguindo, passam a sobreviver nas cidades submissos a qualquer tido 

de trabalho, para angariar algum dinheiro Em alguns casos, passam a engrossar o caldo 

de pedintes ou tentam retornar ao campo, ao se inserirem nos movimentos sociais, que 

serão tratados mais adiante, no próximo capítulo. 

Ocorre uma diferença bem perceptível entre a grande BH e Brasília. A primeira 

historicamente ligada ao processo industrial do ferro, as siderurgias, e aos crescentes 

parques industriais nas cidades vizinhas, a exemplo de Betim, Contagem e Nova Lima. 

A expansão do parque industrial de BH, e consequentemente o aumento da 

urbanização, reflete numa maior oferta de comércio e serviços, com PIB nestes setores 

ultrapassando o agrário. No caso de Brasília é completamente diferente, a cidade 

planejada exerce a função administrativa e congrega atividades voltadas para a prestação 

de serviços, seja na administração pública federal ou nos setores que lhes dão suporte, 

como rede de hotéis, restaurantes, lazer e outros. Associado a esse quadro, a ausência de 

um parque industrial aumenta, na cidade, a participação do setor de serviços. 
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No mapa, também é possível observar que somente nos municípios com forte 

ligação ao agronegócio de grão, seja no Noroeste mineiro ou no Oeste baiano, ocorre a 

predominância das divisas resultante do setor primário. Isto é reflexo da imensa 

quantidade de terras nestes municípios (que facilita o processo de expansão do 

agronegócio) e os lucros que estes retiram da bacia. Somente as cidades centros que, 

mesmo tendo altos valores no agronegócio, têm forte ação dos setores de serviços e 

comércio, a exemplo de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, detêm grande força do 

comércio de máquinas e implementos agrícolas que dominam todo o território da soja e 

de outros grãos, além dos grandes tanques de armazenamento para exportação. 

Praticamente toda a produção vem das duas cidades e depois ganham o mundo. 

No território fruticultor, é possível observar uma menor força do setor agrário, 

haja vista que os dois maiores produtores, Petrolina e Juazeiro, exercem um forte domínio 

sobre os demais, e concentram as maiores atividades de comércio (implementos agrícolas, 

prestação de serviços nos parreirais e todo o processo do Packings Housse) e outros 

serviços como universidades e outras atividades. Além disso, a fruticultura necessita de 

uma menor área para se produzir, diferentemente dos grãos. Boa parte da irrigação é 

produto do Estado, através da CODEVASF. Mesmo contando com uma área de 

abrangência menor, a fruticultura através deste órgão, se expande para municípios 

vizinhos, Lagoa Grande e Santa Vitória da Boa Vista em Pernambuco; e Curaçá e 

Sobradinho na Bahia, 

É interessante observar a formação de pequenas “ilhas” de municípios com 

predomínio da atividade industrial, reflexo da construção das hidrelétricas. Em alguns 

pequenos municípios, mesmo com a população trabalhando no setor terciário ou no 

agrário, como as divisas das hidrelétricas são altas, os números representados no mapa 

acabam por mostrar; caso claro são os municípios de Canindé do São Francisco-SE, 

devido à hidrelétrica de Xingó; Delmiro Gouveia-AL e Paulo Afonso-BA, em virtude do 

complexo hidroelétrico de Paulo Afonso e Jatobá-Pe, advinda de Itaparica; e por fim o 

município de Três Marias-MG, na hidrelétrica de mesmo nome. 
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No Mapa 08, ainda é possível destacar que nos municípios que se encontram no 

sertão, mesmo contendo população rural com considerável percentual, as divisas que vêm 

do setor primário não correspondem como maiores, haja vista que esta agricultura tem 

menores rendimentos; por vez, no Oeste da bacia, a renda advinda neste setor é alta, com 

divisas obtidas com exportação dos grãos. 

Com relação a questão econômica, é importante realizar uma leitura que enfoque 

a espacialização da renda na bacia. Para este tipo de entendimento, é necessária a 

compreensão da renda per capita, fator que explica melhor a distribuição de renda por 

pessoas e contribui para entender como ocorrem os maiores percentuais; em contraponto 

aos que têm menores percentuais na distribuição total da renda por município. 

Com o mapeamento da renda per capita, é possível conhecer melhor a renda 

média municipal, no entanto, esta mesma renda não pode ser aceita como verdade única, 

a mesma falseia a realidade, e esconde as grandes disparidades entre os mais ricos e os 

mais pobres; por isso que, ao fazer uma leitura do tema, é sempre bom entender de forma 

dialética como a mesma está distribuída. 

Com os resultados da análise da renda per capita, é visível o quanto a renda média 

difere dentro da bacia, como destaca o mapa 09, parecendo dois mundos totalmente 

diferentes, com a parte Norte da bacia, que pertence aos estados do Nordeste, com baixo 

nível de renda média, tanto o BSF, como principalmente o centro da bacia. Nesta parte 

somente se destaca o Oeste baiano, com elevado nível técnico na agricultura e exportação 

de grãos. No entanto, a tão propalada riqueza deste território se concentra nas mãos dos 

agroexportadores e considerável parcela da população vive praticamente sem usufruir 

esta riqueza, deixando um rasto de miséria e conflitos por terra na região. 

Nos municípios com forte presença do Estado, seja através da consolidação dos 

projetos de irrigação no território fruticultor, ou nos municípios com renda advinda das 

hidrelétricas; a renda, para a bacia é considerada alta, em relação aos municípios do 

Sertão.  
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Com relação à parte sul da bacia, que compreende os municípios pertencentes a 

Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, encontra-se com uma renda bem maior que a 

parte Norte, no entanto, também é visível a distinção entre a parte Leste, com renda bem 

menor; e a parte Oeste com renda bem maior. A primeira compreende municípios com 

baixos níveis de desenvolvimento e predomínio da pecuária; já no segundo, o território 

do agronegócio de grãos no extremo Sul tem renda maior, em relação à bacia que se 

localiza na grande BH e áreas circunvizinhas. 

Como forma de se obter melhor noção das condições socioeconômicas da bacia, 

além de realizar o mapeamento de algumas variáveis econômicas, é imprescindível a 

elaboração de mapas que também enfoquem a questão social, mesmo já anteriormente 

sendo demonstrada através dos mapas de população. É de considerável valia elencar 

outros elementos que contribuem para conhecer os níveis de educação, longevidade e 

outros que perfazem o tão afamado IDH (Índice de desenvolvimento Humano); no 

entanto, a compreensão e avaliação deste índice merece algumas ressalvas. Todo e 

qualquer índice, como média ou outros dados estatísticos, pode camuflar a realidade, 

quando se trata deste, especificamente, a preocupação deve redobrar.  

O IDH é um conjunto de dados que se referem a alguns temas, como educação, 

condições de vida e outros. O IDH é carregado de ideologia, servindo principalmente 

como markting da qualidade de vida que os países capitalistas avançados querem impor 

ao mundo.  

Com relação ao IDH na bacia, especificamente no Submédio, que apresenta um 

dos maiores crescimentos econômicos de todo o país, como se observa na Prancha 10, 

esta melhora não foi de forma igual, pelo contrário, o aumento da qualidade de vida nos 

municípios nas proximidades da área de produção de grãos há um quase estacionamento 

no epicentro, como se observa os questionamentos que Zelhuber e Siqueira (2007), que 

fazem em artigo para o Caderno do CEAS. 
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...Sobretudo no Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco, IDH de 

menos de 0,5 são comuns. Nestas regiões há poucas “ilhas de 

prosperidade”, com IDH acima de 0,62, como os municípios de 

Petrolina, Juazeiro e Barreiras, onde o agronegócio suscitou grande 

crescimento das economias locais. Porém, o grande aumento do PIB 

destes municípios não produziu efeitos de desenvolvimento social, 

como mostra o exemplo ilustrativo do Oeste da Bahia, onde se situa o 

município de Barreiras. Nesta região, reconhecida pelas safras recordes, 

a riqueza (PIB) aumentou 245,6% de 1991 a 2000, enquanto no mesmo 

período a miséria se agravou, a ponto de 71,78% dos 800.000 habitantes 

da região serem classificados como indigentes (isto é, com renda 

inferior a meio salário mínimo (op cit, 22). 
 

Deve-se entender o que já foi mencionado anteriormente sobre a concentração da 

riqueza nas mãos de empresários do agronegócio, isso reflete também um menor IDH, 

não somente no Oeste baiano, mas também em qualquer lugar do mundo onde o 

capitalismo se apodera das riquezas e contribui para aumentar as disparidades entre 

capitalistas e trabalhadores.  

Na bacia, esta relação é ainda mais nítida ao se observar disparidades entre os 

municípios que fazem parte do sertão nordestino, acrescidos no Norte mineiro; com 

relação aos munícipios que pertencem ao Centro-Oeste, em Goiás e do Distrito Federal e 

aos pertencentes ao Sudeste, que perfazem municípios no Alto São Francisco, no estado 

de Minas Gerais. 

Com relação à prancha 10, é possível identificar diferenças bastante nítidas entre 

os municípios que pertencem ao Nordeste (Sertões baiano, pernambucano alagoano e 

sergipano) e os de Minas Gerais, do Distrito Federal e Goiás. Os primeiros com os 

menores índices, não somente da bacia, mas alguns chegando a se encontrarem entre os 

piores do país, tanto no geral, como por partes (Educação, Longevidade e Renda). Com 

relação à variação na década, os municípios do Nordeste contaram com os maiores 

crescimentos percentuais, fruto das recentes políticas para populações de baixa renda, a 

exemplo do Luz no Campo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e outros.  

Com relação aos itens Educação, Longevidade e Renda, nos três últimos mapas 

da prancha 10, pode-se observar algumas semelhanças e diferenças, no caso da Educação 

e da Renda, é visível o baixo nível da população, deste o médio curso até os municípios 

pertencentes à foz, com raras exceções. Diferentemente acontece com os municípios que 

pertencem ao Alto São Francisco, com as melhores escolas e universidades na bacia, além 

de uma oferta de trabalho maior que as outras áreas.  
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Em relação à longevidade, o mapa se assemelha bastante com maiores índices no 

ASF, no entanto, no médio e no baixo São Francisco, mesmo com índices menores, os 

mesmos municípios ainda são classificados segundo os critérios da ONU (Organização 

das Nações Unidas), como médio e alto, diferentemente dos outros dois índices que são, 

para esta área da bacia, considerados baixos e baixíssimos. 

Observa-se que as condições naturais e socioeconômicas, ajudam na maior 

compreensão da realidade das populações do entorno do São Francisco, sua estrutura 

agrária e a formação dos agrohidroterritórios a partir da implantação dos projetos de 

irrigação. Ao mesmo tempo contribui para um mapeamento mais completo dessa área.   

Com o mapeamento do espaço físico da bacia contribuiu para estabelecer uma 

relação com a importância dos recursos naturais na formação dos perímetros irrigados, a 

partir do uso da água no agrohidronegócio. Com relação aos contribuintes sócio-

econômicos, o seu mapeamento serve para entender algumas mudanças na estrutura da 

população a partir e com a irrigação.   
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MAPEAMENTO FUNDIÁRIO: UM TABU A SER 

QUEBRADO  

 

“Esta cova em que estás, com palmos medida 

É a conta menor que tiraste em vida 

É de bom tamanho, nem largo, nem fundo 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

Não é cova grande, é cova medida 

É a terra que querias ver dividida” 

 

Morte Vida Severina, música de autoria de Chico Buarque. 

 

 Sabe-se que a dinâmica da produção do espaço na bacia do São Francisco é 

exercida principalmente pelo Estado através da sua ação direta, concedendo 

financiamentos que beneficiam a grande propriedade. Esse quadro tem início com a 

doação de terras (Coroa portuguesa) e avanço dos donatários pelo sertão do rio São 

Francisco, e depois, com a implantação de políticas públicas, projetos de irrigação e 

construção de hidrelétricas, entre outros. É notório perceber que estes incentivos sempre 

priorizaram uma determinada classe, que desde esta época passa a se apoderar das terras 

e de toda a riqueza extraída. Os rebatimentos vão além de um simples enriquecimento, 

mas de toda uma estrutura de poder historicamente consolidada principalmente na parte 

sertaneja da bacia. 

 Para compreender a estrutura fundiária na bacia, e seus reflexos na produção do 

espaço no São Francisco como um todo, é necessário que se tenha como base a 

compreensão de que este processo histórico, além de favorecer a elevada concentração de 

terras, também é o principal agente de geração dos conflitos, que levam a reivindicações 

por mudança nesta estrutura concentrada. 

 Tais assertivas são fruto de estudos com dados que comprovam esta configuração, 

com isso, é possível observar que na bacia ocorrem diferentes níveis de concentração de 

terras, seja no alto, no médio ou no baixo São Francisco. 
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É importante destacar que com dados fornecidos somente em nível de municípios, 

e com a criação de novos municípios até o final da década de noventa, os dados mais 

antigos não ajudariam para a explicação da realidade. Alguns municípios criados depois 

de 1992 ficariam sem ser representados nos mapas. 

 

4.1 A estrutura fundiária da/na BRSF  

 

 A concentração de terras no sertão, cantada em versos e prosas, mantém os 

latifúndios e coloca os camponeses sujeitos às agruras naturais e principalmente humanas, 

que passam a depender da “benevolência” dos grandes proprietários que dominam não 

somente as terras do sertão, mas, recentemente, com a chegada do agronegócio, passam 

a comandar terras que não tinham atividade humana, como o Oeste baiano, que hoje se 

coloca como um eldorado. 

 Os dados que se referem aos totais de estabelecimentos (ou imóveis) e os que se 

referem à área permitirão explicar a dinâmica da distribuição da terra na bacia do São 

Francisco. 

A seguir trataremos de mapeamentos que se referem à concentração de terras. Os 

primeiros mapas mostram a relação entre a quantidade de estabelecimentos e as áreas e 

são importantes para se chegar ao terceiro mapa que apresenta o que predomina. Foram 

ainda elaborados mapas do índice de Gini.  

 Os mapas da relação entre estabelecimentos (imóveis) e áreas foram feitos com 

base na classificação utilizada por Girardi (2008) para o Brasil. O autor mencionado 

utiliza como referência de 0 até 200 hectares, que representa as pequenas propriedades; 

mais de 200 até 2.000 hectares, que são as médias propriedades; e as denominadas 

grandes propriedades que excedem áreas superiores a 2.000 hectares. Mesmo sendo 

somente os dados da bacia do São Francisco, o trabalho emprega a sua classificação, e 

não utilizar os elementos da Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, que se refere a módulo 

fiscal. Esta última é uma classificação que condiz melhor com a realidade do campo 

brasileiro. Entretanto, há uma dificuldade na sua utilização tendo em vista o alto número 

de municípios na bacia e suas diferentes características. 
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No mapa se observa propriedades com reduzida área, reflexo da concentração de 

terras na bacia. O Oeste da bacia compreende áreas com níveis de concentração superiores 

em relação ao sertão do São Francisco. Essa realidade mais recente é fruto da chegada do 

agronegócio e invasão de terras de antigos posseiros e considerável processo de grilagem. 

 No mapa, os círculos maiores representam a extensão territorial dos municípios 

como fator preponderante. Quando um município apresenta extensão territorial maior 

ocorre a possibilidade de maior quantidade de estabelecimentos, tanto os grandes, como 

os pequenos. As grandes propriedades nos maiores municípios podem ter extensões 

maiores devido ao tamanho do módulo fiscal. 

 No mapa é possível observar uma realidade, com certas similitudes, no alto São 

Francisco em relação ao baixo São Francisco. Nestes predominam municípios de 

extensões menores e pequenas propriedades predominando, num total de cerca de 90% 

de todos os estabelecimentos nos municípios. Fica evidente a inviabilidade de se produzir 

em terra de reduzida extensão no baixo São Francisco. Essa realidade é reflexo da 

histórica concentração de terras, acrescida ao fenômeno da fragmentação de terras. A 

família passa a dividir a terra, o que era reduzida fica ainda menor, acarretando na 

impossibilidade de produção e mobilidade da força de trabalho para a cidade; por vez, no 

Alto, a realidade é um pouco diferente, com histórico bem menos doloroso que o baixo. 

Mesmo com a fragmentação, a possibilidade de produção familiar é gerida com maior 

incremento de mecanização e aumento da produtividade. 

Mesmo se referindo à pequena produção, no AFS elas encontram melhores 

condições, técnicas e naturais de produção, aliada a uma maior inserção do pequeno 

produtor em modernização e investimento no melhoramento e acomodação da pecuária e 

produção de cultivos com maior produtividade.  

 No Centro-leste e Norte da bacia, a realidade se assemelha em relação às pequenas 

propriedades. No entanto, nestes territórios, por encontrar maior quantidade de população 

camponesa, observa-se os círculos em maior destaque (tamanho), a realidade é similar, 

com maior concentração, neste caso, ainda mais acentuada, principalmente em áreas de 

dominação da pecuária, em especial destaque para a bovina, que historicamente é uma 

das causas e efeitos da concentração de terras, aliada a gradual fragmentação das 

propriedades camponesas, configurando uma realidade de disparidade entre o latifúndio 

e o camponês cada vez maior. 

 Com relação ao Oeste baiano e Nordeste mineiro, a realidade muda um pouco, 

com uma maior quantidade de grandes propriedades no Oeste baiano e médias e grandes 
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na parte mineira. O agronegócio necessita cada vez mais de terras para expandir sua 

atividade e com isso avançar destruindo a vegetação nativa do cerrado sobre terras 

devolutas e camponesas. 

 Como visto no mapa anterior, o número de estabelecimentos de tamanho inferior 

a 200 hectares é alto na bacia, com exceção da parte Oeste da bacia, que conta com muitos 

estabelecimentos denominados de médios e grandes, a exemplo de Formoso do Rio Preto 

e São Desiderio, com predomínio do total de estabelecimentos médios superando os 

pequenos. Diferentemente do restante da região, no Distrito Federal ocorre destacada 

participação dos pequenos produtores no comput geral. 
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Observa-se que no Baixo e no Alto São Francisco as propriedades com área 

inferior a 200 hectares correspondem respectivamente a 60% e 80% das suas áreas e a 

90% do total de estabelecimentos.  

 No centro da bacia, principalmente nos municípios de maior extensão, apesar da 

quantidade elevada de propriedades com menos de 200 hectares, as grandes propriedades 

ultrapassam 50% das áreas dos municípios. Já a Norte da bacia, palco também da ação 

dos latifundiários pecuaristas, a realidade é menos concentradora, o que não quer dizer 

que não esteja sobre o domínio dos latifundiários. Ao contrário, tanto o centro, como o 

Norte da bacia e boa parte do baixo São Francisco, historicamente, estão sobre a égide 

destes agentes. 

 Observa-se forte concentração no Noroeste. As médias e grandes propriedades 

concentram aproximadamente 75% de todas as terras cultiváveis da região. No Oeste 

baiano, quase 100% da área cultivável são de médias e grandes propriedades. 

paradoxalmente, em torno de 3 a 5% da área destina-se a aproximadamente 50% dos 

estabelecimentos.  

 Para expressar a concentração de terras na bacia, usou-se o índice de Gini. Índice 

que é calculado com dados que se referem à quantidade de estabelecimentos e suas áreas. 

Como resultado se obtêm um índice que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0 ocorre 

uma menor concentração; e em direção a 1 maior será a concentração fundiária.  

 Devido à dificuldade de obtenção de dados mais antigos, e também pela natureza 

de elaboração dos mapas (dificuldade com relação à criação de novos municípios), foi 

possível somente a elaboração com dados referentes às décadas de 1990 a 2011. Os dados 

foram obtidos em diferentes fontes, o IBGE e o INCRA, que diferem na metodologia de 

tratamento de dados, dificultando uma análise comparativa, ou seja, da variação relativa 

nestes períodos, sendo somente aconselhável realizar uma análise dos dois primeiros anos 

em estudo. 

 O histórico processo de ocupação de terras na bacia provém desde a ocupação 

portuguesa no país. No entanto, na parte sertaneja, a ocupação foi mais intensa, com a 

fixação da pecuária extensiva em grandes propriedades e domínio na política local, o que 

difere pouco da atualidade, com uma configuração da estrutura básica mantida nestes 

mais de 500 anos de exploração da terra. 

 A primeira sequência de mapas e pranchas refere-se ao índice de Gini dos anos 

1992 e 1998. A prancha 18 mostra no centro da bacia uma considerável quantidade de 
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municípios com ausência de dados, reflexo da emancipação política de municípios 

criados após 2000. 

 As maiores concentrações de terras são encontradas, com frequência, no Oeste 

baiano, com destaque para Formoso do Rio Preto, e em um corredor de municípios no 

vale do São Francisco, até a altura do perímetro Juazeiro-Petrolina, com maior destaque 

para Xique-Xique, na Bahia, tanto na concentração nos dois períodos, como por ser um 

dos municípios com um dos maiores aumentos no nível de concentração. No ano de 1998, 

esse município foi o de maior concentração de terras em toda a bacia. Outro fator que 

chama atenção é que considerável parcela dos municípios com maiores concentrações de 

terras são os que têm extensos territórios. 

  As áreas que detêm maiores concentrações de terras fazem parte em primeira 

estância do denominado território do agrohidronegócio de grãos e as suas áreas de 

influência, levando a crer em uma futura expansão do agronegócio por estes municípios, 

o que de certa forma já ocorre, a exemplo de Formoso do Rio Preto, até se aproximar do 

agrohidronegócio de fruta; perfazendo uma faixa quase contínua de domínio das grandes 

propriedades.  
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 Merece destaque no processo de concentração de terras o Centro de Minas Gerais, 

entre o alto e o médio São Francisco, estendendo-se até o Norte do estado e limites com 

a Bahia. Na primeira parte ocorre maior concentração de terras.  

Nos municípios de pequena extensão, em locais de domínio dos latifúndios 

pecuaristas tanto para o corte como para a produção de leite, ocorre um processo de 

expansão da área destinada a essas atividades, neste caso, com menor modernização; 

semelhantes ao sertão nordestino com o uso de pastagem nativa, providenciada pela 

vegetação da caatinga. 

 No Sul da bacia e no Noroeste mineiro, ocorrem índices de Gini menores. No 

primeiro caso, com propriedades voltadas para a produção do café e pecuária 

especializada com o gado criado em confinamento. Em direção a outra parte merece 

destaque o Distrito Federal, concentrando pequenas propriedades e uma pequena 

quantidade de grandes propriedades. Nesse município, a concentração de terras é maior 

do que nos municípios vizinhos, que se caracterizam pelas médias propriedades, fator que 

camufla a concentração. 

 O Norte da bacia é historicamente concentrado, o que também é percebido em 

municípios do baixo São Francisco, com exceção de municípios do sertão sergipano, onde 

a concentração é maior. Nas terras mais novas, ou nas áreas de expansão do agronegócio 

a concentração mostra-se ainda maior.  

Com relação à variação no período, percebe-se que houve pouca mudança na 

configuração da concentração de terras na bacia como um todo, com destaque para o 

considerável aumento em parte do sertão baiano e sergipano, na altura dos municípios de 

Paulo Afonso, Santa Brígida e Glória, na Bahia e em Sergipe, Canindé de São Francisco, 

Poço Redondo e Porto da Folha, municípios com alto potencial para a irrigação, como já 

se projeta para o futuro a ampliação dos já existentes. Observa-se aumento da 

concentração de terras também no Distrito Federal e seu entorno em áreas de produção 

de grãos, com destaque para a soja.  

Já a redução da concentração de terras, observa-se que se processa de forma 

pontual em municípios que passaram por processo de Reforma Agrária, principalmente 

no Norte da bacia e nas proximidades do território do agrohidronegócio de frutas e em 

boa parte dos municípios do Noroeste mineiro. Vale destacar que no Oeste baiano alguns 

municípios sofreram redução da concentração, fruto dos projetos de assentamentos, 

principalmente em terras públicas.  
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 Para os anos de 2003 e 2006, devido à natureza dos dados, que são de fontes 

diferentes, torna-se difícil realizar uma comparação, apresentando a variação com 

crescimento ou decréscimo da concentração de terras. No entanto, a análise destes dois 

períodos é importante para o estudo, pois independentemente da fonte, mostram uma 

realidade de concentração de terras na bacia, com índice de Gini em alguns municípios, 

chegando ao absurdo acima do 0,9, que segundo Diniz (1986), é extremamente alto. 

 A prancha a seguir reflete, mesmo em dados diferenciados, a mesma realidade 

territorial, com maiores concentrações no Oeste baiano e domínio do agrohidrogenócio 

de grãos que se prolonga até a altura de Petrolina. Em 2006, Correntina se encontra com 

o maior índice, e no centro deste corredor, em terras de domínio da pecuária extensiva, a 

concentração permanece no mesmo ritmo e na mesma lógica de dominação, 

diferentemente da anterior, com um processo historicamente bem mais antigo. O 

município de Itaguaçu da Bahia é ponto de maior índice. 

Sob o domínio do agrohidronegócio de frutas, os índices permanecem altos. 

Enquanto o Estado institui perímetros irrigados e entrega as terras aos pequenos 

produtores, grande parcela de terras é destinada ao agronegócio, como se observa no 

próximo capítulo e no apêndice 05, ou seja, o Estado, por ser classista, implanta projetos 

de modernização com irrigação, mantendo a grande propriedade. 

 Em outras áreas, há forte concentração de terras, a exemplo de parte do sertão 

baiano, que se prolonga para Noroeste de Sergipe (com ápices em Rodelas e Jeremoabo 

na Bahia) e diminuição em Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Poço Redondo; e 

aumento na direção da foz do São Francisco pela margem direita em Sergipe. 
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 Ainda com relação aos mais altos índices de Gini na bacia, merece uma atenção 

especial dois pontos estratégicos: no primeiro, os municípios entre a divisa de Bahia e 

Minas Gerais, com concentração nos dois estados. Vale ressaltar que neste se encontra 

um dos mais ambiciosos projetos de irrigação do vale do Rio São Francisco, o afamado 

projeto Jaíba, que opera com boa parte dos lotes instalados e gradual processo de 

ampliação. Como mostra o apêndice 05, o referido projeto destina terras para a pequena 

agricultura e para a agricultura empresarial, o que não possibilita mudança na estrutura 

concentrada da terra, ao contrário, mantém forte concentração até a altura de Jequitaí, 

Lagoa dos Patos e outros. No segundo caso, quase em uma extensão contínua, os altos 

índices permanecem em áreas anteriormente voltadas para a pecuária, que hoje se 

transveste em territórios de expansão do agrohidronegócio de grãos do Noroeste mineiro. 

 Ao se tratar dos menores índices de concentração de terras na bacia, o maior 

destaque, em todo o período analisado, é para o Alto São Francisco, na área de 

abrangência da grande Belo Horizontes e em municípios que ficam à margem esquerda 

do terceiro maior complexo urbano industrial do país. Nestes, predominam pequenos 

municípios com importância industrial e no campo, as propriedades são de tamanho 

reduzido, com pecuária em confinamento. Dá-se destaque para a pecuária bovina. A 

pecuária suína constitui-se menos importante. Em direção a Noroeste, com o avanço dos 

grãos, no primeiro mapa é mostrado uma menor concentração. Em 2006, observa-se um 

considerável aumento, fator que pode ser explicado pelo avanço destas monoculturas em 

terras anteriormente ocupadas por pequenos produtores ou pela diferença na metodologia 

de coleta de dados do IGBE e do INCRA. 

 O extremo Norte da bacia, principalmente o sertão pernambucano, é tradicional 

território da pecuária extensiva. Nessa área, a pecuária bovina conta com considerável 

plantel e é realizada em grandes propriedades que aproveitam a vegetação nativa da 

caatinga e as reduzidas fontes de armazenamento de água. Os camponeses passam a 

conviver com as prolongadas secas e com a expropriação pelos latifundiários. Procuram 

alternativas como a criação de caprinos e a venda da força de trabalho e até das terras 

para sobreviver. Com isso, o domínio do latifúndio nessas terras, mesmo menor que o do 

Oeste baiano e do centro da bacia, é considerado alto, como se observa nos dois mapas 

com tendência ao aumento. 

 Com dados mais atuais, o mapa 12 demonstra uma realidade que pouco tem 

mudado, não somente no período em análise, mas desde o processo de ocupação 

portuguesa e de constituição dos grandes latifúndios em boa parte da bacia. Com a 
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implantação dos projetos irrigados se tinha a falsa ideia de uma distribuição de terras mais 

equilibrada, no entanto, a concentração de terras é um trunfo para a elite do agronegócio 

pressionar o poder público para tais ações e estes dominarem a água, a terra, a produção 

e a comercialização. 

 Com relação aos últimos mapas, o de 2011 mostra uma realidade um pouco 

diferente, com a permanência do predomínio das grandes propriedades no Oeste baiano 

e em direção ao polo Juazeiro-Petrolina e no centro da bacia. No entanto, o Oeste baiano 

é palco das maiores diferenças no processo de desconcentração de terras. Esta realidade 

é fruto principalmente do avanço do agronegócio para outros territórios, com terras mais 

baratas. É também reflexo da política de assentamentos na região. Apesar dessas 

tentativas, deve-se considerar que boa parte dos assentamentos são instalados em terras 

devolutas e de qualidade ruim. 

 Como fica evidente no mapa 12, o ASF, como mencionado nas pranchas 

anteriores continua com os menores índices de Gini. Em direção ao Noroeste mineiro o 

processo de desconcentração de terras se encontra em curso. Neste caso, não é a chegada 

das pequenas propriedades, mas a manutenção e ampliação das médias propriedades, que 

aos poucos vão se inserindo no mercado do agronegócio de grãos, na mesma lógica das 

grandes. No entanto, o Distrito Federal foi um dos municípios que, nos anos em pesquisa, 

manteve praticamente o mesmo índice, com elevada concentração. 

 No extremo Norte da bacia, sob domínio dos latifundiários pecuaristas, o índice 

de Gini é um dos menores. Nessa área a presença do camponês é fruto de forte resistência 

de movimentos organizados. 
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 No baixo São Francisco, em áreas de influência direta do rio, com formação de 

ricas várzeas, o que se observa é o alto índice de Gini. Neste caso mesmo com uma 

considerável quantidade de pequenas propriedades, existem algumas grandes 

propriedades que no comput geral contribuem para o aumento da concentração. Chama 

atenção os maiores índices se encontrarem nos municípios próximos a foz, principalmente 

na margem esquerda, pertencentes a Alagoas, fator explicado pelo tradicional processo 

de ocupação da atividade canavieira, a exemplo de Coruripe e Teotônio Vilela, que têm 

elevada parcela de terras ocupada com a cana-de-açúcar. 

 Para melhor visualizar a produção do espaço agrário, pela representação do 

tamanho das propriedades, foi elaborado o mapa 13. As propriedades que detêm mais de 

50% das terras predominam. 

No Oeste baiano, as grandes propriedades do território do agrohidronegócio de 

grãos se estendem em áreas próximas ao polo irrigado Juazeiro-Petrolina. No Oeste 

baiano se observa a ação cada vez maior do agronegócio; já no polo irrigado Juazeiro-

Petrolina, mantém-se a histórica ocupação pela pecuária latifundiária. Em áreas nas 

interlândias ocorre a ocupação equilibrada entre as grandes, médias e pequenas 

propriedades. 

 As médias propriedades predominam no Noroeste mineiro e nos municípios de 

Goiás inseridos na bacia, na área que o trabalho denomina de território do 

agrohidronegócio de grãos, e que se expande para o interior mineiro em áreas antes 

centralizadora da atividade pecuarista em latifúndios, que aos poucos vêm se 

transformando em eldorado do agronegócio. As médias propriedades aparecem na foz, à 

margem esquerda da bacia, em terras pertencentes a Alagoas, fruto da ação da 

monocultura da cana-de-açúcar. 

 As pequenas propriedades têm grande importância e força na produção do espaço. 

Nos territórios do alto São Francisco, no Oeste da bacia (em terras pertencentes a Bahia), 

no extremo Norte (em terras pertencentes a Pernambuco), e em parte do baixo São 

Francisco (nas áreas de forte presença da pecuária extensiva). Isso não quer dizer que a 

ação do latifúndio seja menor. Ao contrário, devido à força dos camponeses e a 

importância dessas terras na produção de alimentos e criação de animais, essas áreas são 

foco de constantes conflitos e movimentos reivindicatórios por parte dos movimentos 

sociais. 
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 Em outras áreas ocorre à ocupação equilibrada nos diferentes tamanhos, sem uma 

sequência de predominância. Principalmente nas áreas de transição entre os diferentes 

territórios, tanto dos agrohidronegócio de grãos e de frutas, da pecuária extensiva bovina 

e caprina e de influência da grande BH. O que chama mais atenção no território do 

agrohidronegócio de frutas é a natureza da ocupação e constituição dos projetos de 

irrigação, que destinam áreas para a pequena propriedade, ao mesmo tempo priorizam a 

alocação de lotes empresariais, refletindo uma irregular distribuição das terras.  

  Como exposto, no decorrer do subcapítulo fica nítida a concentração de terras na 

bacia, principalmente em territórios de domínio do agrohidronegócio e com tendência a 

expansão da atividade. Consequentemente, as iniciativas de redistribuição de terras pouco 

mudaram o cenário na bacia. As frequentes fragmentações das pequenas propriedades e 

a numerosa força de trabalho engrossam o caldo da mobilidade para as cidades. Tanto os 

mapas como a própria literatura mostram que o grande responsável é a presença dos 

latifúndios, que hoje se trasveste no agronegócio, fruto de uma longa parceria com o 

Estado. Dominam imensas quantidades de terras e obrigam o camponês a mobilizar ou 

vender sua força de trabalho nas grandes propriedades. 

 Antes o arame, o boi e o jagunço com seu rifle, em nome do coronel, eram os 

grandes vilões desta destacada concentração de terras. Hoje são os administradores, 

plantadeira, a colheitadeira, e a caneta, em nome do agronegócio que expulsam cada vez 

mais o camponês, que em toda história nunca se rendeu, e a cada momento procura meios 

de permanecer ou retornar a terra. Esta que passa a ser palco de disputas entre camponeses 

e latifúndio/agronegócio, com ocupações e conflitos que são corriqueiros no campo na 

área da bacia e de todo o Brasil.  

 

 

4.1.1 Conflitos de terras e violência no campo 

  

Como se mostra em todo o processo histórico de produção do espaço no país, com 

a “ocupação” dos portugueses, primeiramente no litoral e depois à procura de riquezas 

minerais no interior, fica evidente a relação desigual entre os donos da terra e os 

trabalhadores. Um quadro orientado pelas doações da Coroa portuguesa e depois 

legitimada através da Lei de Terras, tornando impraticável se discutir a questão agrária 
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sem considerar que a atual configuração tem rebatido em históricos conflitos no campo 

brasileiro, e na bacia não é diferente. 

A partir do binômio grande propriedade (latifúndios e agronegócio), e pequena 

propriedade (camponeses) e a formação de diferentes territórios, a disputa de poder pelo 

uso da terra gera conflitos. De um lado, os camponeses e os trabalhadores sem terra, com 

o objetivo precípuo de se assentar na terra para auto reprodução; de outro, os grandes 

proprietários buscando fazer da terra uma mercadoria e retirar dela as riquezas.  

Na bacia do São Francisco, estas contradições se acirraram a partir da inserção da 

água como mercadoria, esta que passa a ser central na disputa dos territórios. A água, 

nessa direção, ganha valor de troca. 

Neste item os conflitos serão explicados a partir da análise da estrutura fundiária, 

como vista anteriormente.  

Na bacia, como reflexo de uma política nacional classista, ocorre uma elevada 

concentração de terras nas mãos dos latifundiários ou coronéis, recentemente 

transformados em proprietários do agronegócio, que sempre tiverem e têm todo aparato 

jurídico, econômico e técnico ao seu favor. Nesse cenário, deixa-se de lado o camponês 

que vê nos movimentos sociais do campo a melhor forma de lutar por seu território e 

poder ter a sua tão sonhada terra para se auto reproduzir. 

A desigualdade nesta inter-relação é evidente e impossível de se conviver 

pacificamente, haja vista, as profundas diferenças entre estes sujeitos e também nos 

objetivos que os mesmos têm com relação ao uso da terra. Nesta relação desigual, os 

camponeses ficam reféns, e, em alguns casos sem alternativas, passam a ser cada vez mais 

subjugados pelo agronegócio e vendem sua força de trabalho. 

As condições de trabalho chegam a ser degradantes. A extração do mais valor por 

parte dos que detêm os meios de produção, seja na indústria, ou neste caso, no campo, 

onde é possível encontrar trabalho nos moldes de semiescravidão e até mesmo de 

escravidão, é crescente. A prancha a seguir expõe parte dessa realidade. 
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Na prancha anterior se percebe dois mapas de igual valor temático, que no entanto, 

diferem nas suas respectivas fontes. Os mapas tratam da catalogação e denúncias de 

trabalho escravo na bacia e contam com diferenças nos resultados totais.  

O primeiro mapa é resultado de pesquisa no site Repórter Brasil, e o segundo são 

dados dos arquivos da CPT (Comissão da Pastoral da Terra). Por serem duas fontes 

importantes, não comprometem o trabalho. No primeiro caso, os registros são de todas as 

formas de trabalho escravo encontrados no Brasil, na cidade ou no campo. O segundo, 

volta-se mais para os assuntos do campo. 

Independentemente destes resultados, o que se percebe é uma maior incidência no 

Oeste baiano, território do agrohidronegócio de grãos. Monoculturas realizadas em 

grandes propriedades com elevado processo de mecanização, contraditoriamente, tornam-

se alvos de denúncias de escravidão. Esses grãos, tanto a soja, o milho e outros, plantados 

nessas propriedades, cujo objetivo é a exportação, são produzidos por braços escravos, 

aumentando consideravelmente a margem de lucros dos agroexportadores. 

Caso que chama a atenção se refere ao primeiro mapa, com considerável número 

de pessoas sendo escravizadas na Grande BH. Esse quadro também pode ser vislumbrado 

no caso dos investimentos na construção civil, providenciados pelo PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento), com auge na reforma do estádio do Mineirão. Constatou-se 

que trabalhadores do PAC efetuavam suas tarefas diárias nos moldes da escravidão 

moderna, que de forma geral, pouco difere da antiga. 

Nas proximidades no território do agrohidronegócio de grãos, especificamente nas 

proximidades nos municípios de Unaí, Paracatu e João Pinheiro, também foram 

encontrados trabalhadores em condições subumanas, com alojamentos, alimentação e 

outros serviços de péssima qualidade, sem contar que o valor apalavrado nos acertos 

salariais nunca são cumpridos por parte do empregador. 

Com isso se observa uma contradição inerente do capitalismo. As áreas mais ricas, 

mais modernas, com maior mecanização e produção, e de considerável valor no mercado 

internacional são também fruto, em parte, de extrema exploração da força de trabalho. 

Para se obter maiores lucros, forçam os camponeses ou trabalhadores urbanos a aceitarem 

pacificamente as condições de trabalho. A saída é procurar algum instrumento de luta, o 

que só se torna possível a partir do entendimento do nível de exploração a que estão 

sujeitados. Ao passo que as lutas avançam, as contradições se acirram e os grandes 

proprietários passam a se instrumentalizar via armas, com contratação de jagunços e 



 

  

200 

 

empregados, além do apoio do aparato jurídico, que a qualquer custo, tem que manter a 

“ordem”. 

Os confrontos entre estes polos antagônicos, o latifúndio (agronegócio) e o 

camponês, são evidenciados nos inúmeros casos de ataque por parte do primeiro (via 

ameaças, tentativas de assassinatos e em certos casos chegando até as vias de fato, a morte 

de camponeses). Trata-se de uma prática antiga que, ainda no Século XXI, continua 

comum no campo brasileiro. 

Para melhor vislumbrar tais situações foi elaborada uma prancha com os mapas 

que denotam os principais temas que ameaçam a segurança do camponês, e um mapa 

geral. Esses mapas demonstram a pressão que os camponeses enfrentam, tornando-se 

alvos das investidas da grande propriedade. Não bastasse a estrutura jurídica do país e 

forte dominação dos latifundiários no campo político, ainda tem a formação da bancada 

ruralista no Congresso Nacional que contribui para agravar o quadro de controle do 

trabalho de alguma forma, mantendo o trabalho escravo no país. 

Na prancha 21 é possível notar uma maior quantidade de ameaças que servem 

como forma de intimidar o camponês. Neste caso ocorre uma territorialização destes 

conflitos, no entanto, com maior destaque para o Norte da bacia e no baixo São Francisco, 

em terras pertencentes a Sergipe. 

Na parte sertaneja do estado de Sergipe, nos municípios de Poço Redondo e Porto 

da Folha, o conflito é latente. No primeiro município o histórico de conflitos é maior. Em 

direção à foz, os conflitos envolvem as disputas pelos territórios quilombolas. Mais ao 

Norte, no estado de Pernambuco e no centro da bacia, em municípios próximos da divisa 

entre Bahia e Minas Gerais os conflitos também são frequentes. Merece menção as áreas 

de avanços do agrohidronegócio de grãos no Noroeste mineiro, que anteriormente se 

voltavam para a pecuária extensiva, e com o avanço do agronegócio, alguns camponeses 

perdem terras e são ameaçados. 
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Além da prática de ameaças foram constatadas tentativas de assassinatos, o que 

comprova o acirramento das disputas territoriais no campo brasileiro e da bacia do São 

Francisco. No mapa, é possível identificar as áreas que denotam maiores graus de 

periculosidade para o camponês. Semelhante com o tema anterior, tanto as ameaças como 

as tentativas de homicídio se mostram bem parecidas, com ocorrências praticamente nos 

mesmos locais, demonstrando que nestes territórios as disputas são um forte indício de 

que o agronegócio (latifúndio) se territorializa em terras de domínio camponês e por outro 

lado o camponês resiste a tais investidas. 

De todos os conflitos expostos, a morte (assassinato) é de longe o processo mais 

doloroso, e comprova que é impossível se pensar em uma complementariedade entre 

camponeses e agronegócio. Destacando, como dito anteriormente, que se trata de dois 

sujeitos antagônicos. Qualquer um destes sujeitos, ao se territorializar, gera conflito com 

seu oponente, o que fica bastante nítido ao se observar os assassinatos de camponeses e 

trabalhadores rurais, com maior incidência nos territórios do agrohidronegócio de grãos 

e de frutas e nas suas áreas de expansão, o BSF ou o centro da bacia. O conflito se dá não 

somente pela terra e sua posse, mas também pelo domínio da água. As ocorrências destes 

conflitos se dão em locais onde a água é fonte estratégica de dominação. 

 Como forma de observar a territorialização dos conflitos, as ameaças, as 

tentativas ou os assassinatos de camponeses e trabalhadores rurais que ocorrem na bacia, 

foi elaborado um mapa que congrega estas atividades criminosas contra os camponeses. 

Esse mapa é produto da prancha anterior, e é elaborado em forma de sobreposição. Mais 

uma vez a representação mostra o quanto a relação destes polos antagônicos gera conflitos 

e, por se ter um Estado classista (jamais neutro), são impossíveis de serem sanados. 

No comput geral destes conflitos se observa maior destaque para os territórios que 

de certa forma foram agraciados pelo Estado. Nesse cenário, a água aumentou a sua 

importância estratégica. Coloca-se hoje como um bem natural que ganha valor de troca e 

que, ao mesmo tempo, é também a condição de moeda de troca. Os grupos econômicos, 

não bastasse o controle que têm das terras de aquíferos, barganham o direito de uso desse 

bem. Como rebatimento, as políticas públicas de irrigação aumentam os conflitos, ao 

invés de cessarem, as disputas por terra e água aumentam gradativamente.  
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 Como exposto nos mapas dos conflitos de terras e violência no campo, as ameaças 

são constantes e chegam as vias de fato; e com toda uma estrutura jurídica desfavorável, 

os camponeses acabam ficando reféns do próprio sistema. O que se percebe é que mesmo 

com todo aparato dos poderes do Estado desfavorável, o camponês continua sua longa e 

árdua caminhada contra as injustiças. Ao se inserirem nos movimentos sociais, 

principalmente os ligados a Via Campesina, passam a vislumbrar outra realidade, e 

mesmo ameaçados, resistem e reivindicam seus direitos, tolhidos por um Estado que 

sempre favorece seu oposto. 

 O processo de resistência é fruto de toda uma conscientização que os camponeses 

passam a adquirir ao se organizarem em movimentos reivindicatórios, a exemplo do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Prova viva são as manifestações, 

acampamentos, tudo como resposta às lutas, mesmo com algumas derrotas. Os 

assentamentos se constituem prova das vitórias desses sujeitos. 

 Para se chegar a constituição dos assentamentos através da Reforma Agrária, seja 

ela somente a distribuição de terras, como ocorre com frequência no Brasil, é necessário 

um longo processo de lutas, que começa com a organização dos movimentos e preparação 

para as estratégias reivindicatórias, com manifestações, pressões nos setores político, 

econômico, religioso. 

 As manifestações se processam em diferentes escalas, assim como as articulações. 

Para melhor se perceber o alcance destes movimentos, é importante realizar uma 

catalogação destes em diferentes épocas e governos. Este tipo de pesquisa se torna mais 

complexa a partir do entendimento de que os registros são escassos e de que não 

interessam nem ao governo, através dos órgãos, e menos ainda as empresas. O NERA 

(Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária) produz dados sobre a 

questão agrária brasileira e organiza o DATALUTA (Banco de Dados da Luta pela Terra), 

constituindo-se fonte de dados importante para esse tipo de análise. Com estes dados foi 

possível elaborar um mapa para responder sobre a territorialização dos movimentos 

sociais. 

 Como visto no mapa 15, é possível destacar a ação das manifestações realizadas 

em diferentes períodos, e principalmente separadas por governos que representam 

estratégias diferentes. No primeiro foi Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social 

Democracia Brasileira, eleito com apoio das elites urbanas e do campo; no segundo e 

terceiro casos (governos Lula e Dilma, do Partido dos Trabalhadores) os governos foram 

eleitos com apoio dos movimentos socioterritoriais da cidade e do campo, apesar disso, 
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as políticas se delineiam na visão reformista. Esses governos têm mais similitudes que 

diferenças com o governo do PSDB. Suas ações acabam se aproximando das reformas 

pretendidas pela elite nacional e internacional preterindo as pauta dos movimentos 

socioterritoriais e sindicatos. 

 Nesta análise se percebe uma menor incidência de manifestações no último 

governo. Neste caso, o principal diferenciador é o tempo que dispõe de gestão. Nos dois 

primeiros, estão em análise os oito anos no poder (dois mandatos). No caso do governo 

Dilma, por ser atual e se encontrar em exercício, os dados se referem aos primeiros anos 

de mandato, muito embora considere-se que esse governo representa a continuidade do 

governo Lula. 

 Estas manifestações são organizadas pelos movimentos socioterritorias, com 

destaque para o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, como também pela 

Igreja, através da CPT (Comissão da Pastoral da Terra), pela CONTAG (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e outros que se unem em prol da causa 

camponesa. São manifestações que contestam o latifúndio e promovem discussão acerca 

da importância de quebrar a estrutura hegemônica do latifúndio. Ao passo que o 

agronegócio aumenta seu domínio vão diminuindo as possibilidades de sobrevivência no 

campo, forçando os camponeses a se mobilizarem. 

 No mapa, é possível identificar uma territorialização dos movimentos, através das 

manifestações por áreas que, historicamente, foram ocupadas por latifúndios, 

principalmente voltados para a pecuária. No entanto, o que chama atenção é uma 

aproximação de quantidade de manifestações realizadas nos governos do PSDB e do PT. 

Como dito anteriormente, esses governos foram eleitos com apoio de grupos diferentes. 

Na prática realizam políticas bem parecidas, corroborando com o agronegócio em 

detrimento dos camponeses. Sabe-se, entretanto, que não é somente o poder executivo 

quem determina os favorecimentos. O legislativo, com sua bancada ruralista forte, 

pressiona o governo para benefícios próprios e dos seus pares, além do apoio do 

judiciário, no que concerne aos processos de criminalização das ocupações e das 

lideranças dos movimentos. 

 Percebe-se uma maior ocorrência de manifestações no governo do PSDB, reflexo 

de uma política voltada na época para as privatizações e forte criminalização dos 

movimentos. Esse quadro aliado privilegiou os grandes proprietários. No governo que 

seguiu o de FHC, nos primeiros anos de gestão, ocorreu uma menor quantidade de 

mobilizações. Os movimentos sociais que deram sustentação na campanha do governo 
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LULA, acabaram por abraçarem um certo otimismo, o que nos primeiros momentos 

repercutiu em esperança de mudanças. Com o passar do tempo e o não cumprimento das 

pautas reivindicatórias, os movimentos voltaram a realizar manifestações. 

 No caso da bacia do São Francisco, a territorialização dos movimentos sociais, 

como bem demonstra o mapa, foi maior no extremo Norte e nas proximidades da foz. 

Nessas áreas há camponeses com reduzida quantidade de terras convivendo com poucos 

latifúndios.  
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 A forte presença de manifestações no Norte da bacia reflete as dificuldades que 

os camponeses têm para sobreviver no campo e reforça a ideia que somente através de 

reivindicações com manifestações, acampamentos e organização dos pequenos 

agricultores, é possível modificar o quadro de concentração de terras e pobreza no campo. 

O Noroeste e o Norte de Minas se destacam. No primeiro caso, o território do 

agrohidronegócio, que aos poucos vem substituindo a antiga atividade, pecuária. Neste 

caso as manifestações predominaram no Distrito Federal e ocorrem na capital, como 

forma de congregar os movimentos de todo o país e realizar pressões no centro do poder. 

No segundo caso, o Norte mineiro, com o domínio do latifúndio pecuarista, o camponês 

fica a margem deste processo e vê na incorporação dos movimentos a inserção nas 

manifestações como ponto de confluência para se lutar pela família, dignidade e trabalho 

através da conquista da terra. 

Fator que chama a atenção é a ausência de manifestações no Oeste baiano. Neste 

caso, por serem ocupações mais recentes, em terras devolutas e com o agronegócio bem 

consolidado, sua força tanto econômica, como política e jurídica desfavorece a inserção 

dos movimentos dos trabalhadores e, consequentemente, das manifestações. 

Como mencionado anteriormente e demonstrado com os mapas da estrutura 

fundiária, do índice de Gini, e com os mapas que mostram a conflitualidade através de 

agressões, ameaças e até a morte, fica evidente a complexidade da questão agrária no país 

e o quanto é difícil quebrar a barreira que separa de um lado o latifúndio e o camponês.  

Com as organizações dos movimentos sociais, os grandes proprietários, também 

articulados e fortes, passam a criminalizar o movimento. A mídia corrobora na difamação 

de toda e qualquer ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ao mesmo tempo, 

a expansão do agronegócio sobre as terras camponesas levou a   acampamentos por todo 

o país. Na bacia não é diferente. Como se observa no mapa 16, ao tentar desmobilizar 

nesta queda de braços, cede a algumas reivindicações e cria assentamentos, que aparecem 

bem inferior aos que se demanda para o país. 

Como demostra Girardi (2008), ocorre uma distorção entre as ocupações e a 

institucionalização dos assentamentos, com menor quantidade de assentamentos nas áreas 

com os maiores conflitos. Na bacia do São Francisco a realidade acompanha a mesma 

lógica nacional, como é observado no mapa 16, com maior quantidade de acampamentos 

em um determinado local, neste caso no extremo Norte da bacia, nos Sertões 

pernambucano, alagoano e sergipano. Este fenômeno se estende para o território do 

agrohidronegócio de frutas, no polo Juazeiro-Petrolina, com conflitos e constituição de 
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acampamentos mais recentes, principalmente com a implantação da política hídrica 

voltada para a irrigação. O Estado, neste caso, através da CODEVASF, privilegiou as 

empresas do agronegócio, em detrimento dos camponeses, que passam a reivindicar não 

somente a terra, mas a água. Os embates se fortalecem e a área passa a receber elevado 

contingente de acampamentos.  

O mesmo ocorre no Noroeste mineiro, estendendo-se ao Distrito Federal e aos 

municípios que pertencem ao estado de Goiás, território que atualmente é palco do avanço 

do agrohidronegócio de grãos e, consequentemente, dos conflitos. Não somente da 

constituição de assentamentos, mas como visto anteriormente, de violência no campo. 

Por fim, o Norte mineiro se recente da falta de água e de uma estrutura fundiária 

desfavorável para a sobrevivência do camponês. Destaca-se aí a força política e 

econômica do latifúndio pecuarista, como forma predominante no campo. 

Com relação aos assentamentos, observa-se no mapa que ocorre um descompasso 

na política governamental de Reforma Agrária. Os conflitos acontecem em alguns pontos 

da bacia, o que na prática não condiz com a constituição dos assentamentos, fator que 

leva a crer que o poder público ao distribuir terras não leva em conta a luta camponesa, 

mas como forma de desmobilizar os movimentos acaba por implantar um maior número 

de assentamentos em áreas com menor ocorrência dos acampamentos. Estes são 

realizados em terras devolutas, em locais de expansão da fronteira agrícola.  
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 Com esta forma de assentar em territórios distantes e em terras públicas, os 

governos ao invés de favorecerem os camponeses, passam a contribuir com o 

agronegócio. Não exterminam o latifúndio e reforçam a sua existência. O latifúndio, por 

sua vez, se expande para a fronteira agrícola (recebendo terras devolutas, com anuência 

do Estado e por grilagem). Esse modelo de Reforma Agrária adotada pelo Estado 

brasileiro, independentemente de quem está no poder, é conservador e acaba aumentando 

as fileiras de trabalhadores que incham os movimentos sociais de luta pela terra. Esse 

cenário expõe uma histórica questão agrária brasileira, mostrando que o antagonismo de 

classes no campo é irreconciliável. 

Nesse quadro de agravamento da questão agrária brasileira, há uma disputa pela 

elaboração e implementação de um modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro, 

que se manifesta em posições político- ideológicas diferenciadas, conforme discutiremos 

a seguir.  

 No mapeamento que segue, apresentaremos um quadro comparativo entre 

agricultura camponesa, também denominada de familiar e a não familiar. Para tanto, vale 

a pena delinear o debate que cerca o conceito de camponês e agricultura familiar, tendo 

em vista que suas aceitações no campo político se desdobram em políticas públicas e 

práticas espaciais diferenciadas e correspondentes ao quadro teórico acatado pelos órgãos 

de fomento. 

 

 

4.2 - Indicadores da condição camponesa 

 

 
Com relação a discussão paradigmática31, que tanto polarizam a discussão do 

campo brasileiro, é importância se conhecer o sujeito, camponês e sua relação com o 

latifundiário, suas concepções e algumas caraterísticas que instigam os diferentes 

pesquisadores, sejam de qualquer paradigma, são unanimes com relação a necessidades 

de se compreender estes sujeitos, independentemente da definição que se conceba, tendo 

                                                 
31 Dois paradigmas tem se destacado no campo brasileiro, como bem descrevem Fernandes (2005), Girardi 

(2008), Felício (2011) e Souza Campos (2012); O PQA - Paradigma da Questão Agrária, usa o conceito de 

camponês e não atrelamento ao capital, sendo a forma de superá-lo, como bem destacam Ploeg (2008), 

Oliveira (1986 e 1991), já Fernandes (1996, 1999 e 2003), realça a discussão colocando mais um elemento 

a conflitualidade. Por outro lado o PCA - Paradigma do Capitalismo Agrário, é impossível não se integrar 

ao mercado, como bem destaca Mendras (1984) e Lamarche (1993; 1998), que dão suporte para os teóricos 

Abramovay (1998) e (Veiga, 1991) e outros acreditam que se integrando ou não os camponeses serão 

exterminados, como bem destacam, Navarro (2010) e Silva (1981).  
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como pano de fundo a inter-relação entre o camponês (ou para uns, agricultor familiar), 

com o latifúndio (ou o agronegócio), que ao mesmo tempo, estanques são também 

parecidos. Com conflitos, para uns impossíveis de ser solucionado ou para outros, que 

acreditam na convivência pacífica e em posição de complementariedade. 

Quando se estuda o campo brasileiro, é recorrente se perceber uma discussão da 

concepção dos principais sujeitos, no entanto, é bom deixar claro que independentemente 

das abordagens realizadas, se observa a incursão da concepção de um dos sujeitos do 

campo, há quase unanimidade na unilateralidade e assertiva do latifundiário, que tanto 

pode ser denominado de grande produtor, agricultura patronal ou recentemente se 

reinventando como agronegócio, com algumas diferenças, no entanto, com a mesma 

lógica de exploração da terra e exploração da força de trabalho alheia. 

Na outra ponta se encontra o camponês, sujeito da sua própria força de trabalho e 

que tem como pressuposto a sua própria existência, sem necessariamente está inserido no 

capital, mesmo fazendo-se presente e existindo dentro do próprio capital. A sua 

complexidade é tão instigante que o camponês contraditoriamente sobrevive com relações 

não capitalistas dentro do próprio sistema. Com o capitalismo, e avanço nas forças 

produtivas e a rápida transformação de tudo em mercadoria, surge à indagação do fim das 

relações não capitalista, e dentro deste o camponês, muito se discutiu e hoje, em pleno 

século XXI, com todo avanço capitalista, o camponês, sobrevive e resiste como forma de 

manutenção da família no campo. 

Com a supremacia cada vez maior do capitalismo sobre as outras formas de 

existência, alguns passam a imprimir à ideia hegemônica, que nada sobreviverá ao avanço 

do capital, e que este sistema é a única alternativa para se sobreviver, e a convivência com 

o camponês, mostra que viver sem o julgo do capital, não é coisa de outro mundo, pelo 

contrário, a resistência camponesa tem mostrado resultados incontestáveis, levando os 

agentes do capitalismo, a pensar outras formas de acabar ou subjugar o camponês, e 

começa tudo pela forma ideológica, ao imputar a ideia de substituir o conceito, algo mais 

moderno, pomposo e chamativo, ou seja, o agricultor familiar.  

Esse camponês, dono da sua própria força de trabalho, tem como propósito a sua 

existência, sem necessariamente está inserido no capital, mesmo existindo dentro do 

próprio capital. A sua complexidade é tão instigante que o camponês contraditoriamente 

sobrevive com relações não capitalistas dentro do capitalismo (Oliveira, 1986 e 1991). 

Com o avanço das forças produtivas surge à indagação do fim das relações não 

capitalistas de produção, e dentro disso, se o camponês resistiria. Muito se discutiu, e 
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hoje, em pleno século XXI, com todo avanço capitalista, o camponês sobrevive e resiste 

no campo. 

Com a supremacia cada vez maior do capitalismo sobre as outras formas de 

existência, alguns passam a imprimir à ideia hegemônica de que nada sobreviverá ao 

avanço do capital, e que este sistema é a única alternativa para se sobreviver. Nessa 

direção, a convivência com o camponês mostra que viver sem o jugo do capital não é 

coisa de outro mundo, pelo contrário, a resistência camponesa tem mostrado resultados 

incontestáveis, levando os agentes do capitalismo a pensarem outras formas de acabar ou 

subjugar o camponês.  

 Fica mais fácil compreender como o conceito de agricultor familiar é colocado e 

a quem interessa o seu emprego, na academia, pelos governantes, através de empréstimos 

bancários e das empresas controladoras do mercado das sementes, dos agrotóxicos e de 

todo o mercado de grão e frutos. 

  O que se percebe é a busca de uma hegemonia do conceito de agricultor familiar 

em detrimento do de camponês, como forma de acabar com este último conceito, e dá 

vida cada vez maior ao de agricultor familiar, pois este tem como fundamento a 

necessidade de integração ao mercado. O camponês, por sua vez, mantém relação mais 

harmoniosa com a natureza, ao produzir maior variedade de cultivos, deixar a terra em 

descanso e ter uma convivência diária com a terra. Esse camponês, ao se inserir cada vez 

mais no mercado através de empréstimos, com uso de produtos químicos (pacotes já 

embutido nos financiamentos), como sugerem os teóricos do PCA, passa a realizar uma 

agricultura cada vez mais parecida com o agronegócio e ao invés de aumentar sua renda 

e melhorar de vida passa a contrair maiores dívidas e ficar dependente, tanto de 

tecnologia, como do mercado, termina mais vulnerável e submisso ao agronegócio. 

 Esse debate nos levou a considerar o quadro agrário, levando-se em conta a 

produção do espaço pelos polos antagônicos que produzem o campo, na área da bacia. 

São eles: a agricultura camponesa, aquela desenvolvida pela família e a agricultura 

empresarial. 

 Os dados coletados foram todos retirados do SIDRA (na plataforma do IBGE), e 

estes são cadastrados e divulgados com um parâmetro e denominação, somente de 

agricultura familiar e não familiar, com isso o trabalho tenta preservar as nomenclaturas. 

 Os mapas permitem esclarecer que o uso deste termo é empregado para dá à 

impressão de integração e melhora na qualidade de vida, o que é desmistificado nas 

pranchas e mapas que seguem no transcurso deste subcapítulo. 



 

  

214 

 

 O mapeamento se deu após a escolha de variáveis para se compreender as 

diferenças entre a agricultura camponesa, aquela desenvolvida pela família e a agricultura 

comercial. 

O objetivo da pesquisa também se destina para outras questões, como as variáveis, 

mecanização, insumos, assistência técnica e relações de trabalho e renda, com mapas 

comparativos demonstrados um ao lado do outro. 

 Devido a reduzida quantidade de dados sobre essas variáveis, só foi possível 

utilizar dados do ano de 2006. Esse censo é o mais completo já realizado.   

 Considera-se que a variável mecanização permite enxergar os níveis de inserção 

tecnológica dos camponeses. Aqueles que não detêm condições financeiras para adquirir 

os implementos e insumos saem perdendo. A mecanização se dá pelo emprego de alguns 

instrumentos que contribuem decisivamente para a ampliação da produtividade, com uso 

da força mecânica, substituindo a animal por trator, e em casos mais específicos e de 

maiores produções, o uso de colheitadeira e plantadeira, elevando cada vez mais a 

inserção do camponês ao agronegócio. São demonstradas duas pranchas com relação ao 

tema, uma com a agricultura patronal (agricultura não familiar) e outra da camponesa 

(agricultura familiar). 

 Na primeira prancha, ao se observar a mecanização da agricultura camponesa, 

percebe-se uma fraca incidência de equipamentos tecnológicos, mesmo assim, dentro da 

bacia se encontra consideráveis diferenças da capacidade de investimentos e absorção 

destes equipamentos, mesmo pertencendo ao que o IBGE classifica como agricultura 

familiar, mostrando que estes agricultores apresentam diferenças. Entre os agricultores 

no baixo, no Norte de Minas Gerais ou dos sertões nordestinos, as diferenças também 

dizem respeito ao que se produz em cada território. 

 Com relação à tração mecânica, como se observa no primeiro mapa da prancha a 

seguir, observa-se uma forte incidência no Distrito Federal, no ASF, pertencente a Minas 

Gerais; e no BSF, tanto em Sergipe como em Alagoas. No centro da bacia, a incidência é 

menor que nas demais áreas da bacia. 

 O uso de colheitadeira segue a mesma lógica. Entretanto, seu alto valor de 

mercado, por ser um equipamento de alta modernidade e servir prioritariamente para a 

colheita de grãos, observa-se menor incidência na agricultura camponesa. O destaque é 

para os territórios de agricultura irrigada. Neste caso, na fruticultura das pequenas e 

médias propriedades, a coleta é realizada pela família e, em momentos de maior produção, 

são contratados empregados temporários, ao contrário dos demais territórios. O 
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camponês, no Oeste baiano, por produzir grãos em grande escala e voltados para o 

mercado externo, mesmo nas pequenas propriedades, o uso deste equipamento é bem 

maior que no restante da bacia, com uma média de quase uma colheitadeira por 

propriedade. No município de Barreiras, essa média supera uma por propriedade, o que 

praticamente se repete no Noroeste de Minas Gerais. No Sertão baiano, mais uma vez a 

incidência é baixa. Neste caso predomina a pecuária bovina. Em direção ao Norte, a 

caprina e ovina, o que também segue a mesma tendência no baixo São Francisco. 

Movimento praticamente idêntico, ocorre com a incidência de plantadeiras nas 

pequenas propriedades, o que reforça a ideia da diferença econômica dentro da agricultura 

camponesa. Em áreas no Sertão dedicam-se mais à criação, como pecuária bovina, 

caprina ou ovina, em pastos naturais, remanescentes da vegetação da caatinga ou 

plantados. Diferenciam-se também pelos níveis de capitalização entre os pequenos 

agricultores do Oeste baiano e Noroeste mineiro, com uma agricultura moderna e 

integrada ao mercado. 

Na prancha 15, observa-se o uso de tratores, importante instrumento para a 

aragem. Mais acessível, alguns pequenos agricultores adquirem este equipamento tanto 

para uso próprio como para alugar a outros proprietários e ajudar a aumentar a renda 

familiar no período. 
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Percebe-se em relação à tração mecânica um contingente equivalente a quase um 

instrumento por propriedade, o que é semelhante nos pequenos estabelecimentos. Na 

parte Sul da bacia, no centro da bacia, no Sertão baiano, e ao Sul de Petrolina e Juazeiro, 

há presença marcante do emprego desse instrumento mecânico.  

Notou-se que o emprego da colheitadeira é bem restrito, sobretudo entre os 

camponeses. Quando se trata do agronegócio, principalmente nas propriedades que 

congregam o território do agrohidronegócio, com produção em larga escala de grãos, para 

a exportação, a aquisição desses equipamentos é comum.  No Oeste baiano, a quantidade 

de colheitadeiras chega a igualar a de propriedades, em alguns casos até a superar, isto 

também se estende em direção ao Noroeste de Minas Gerais e Distrito Federal. Muito 

embora, pelas características das culturas e não somente pela capitalização, utilize-se 

menos colheitadeiras, pois ali ainda ocorre o tradicional plantio do café, que emprega 

força de trabalho camponesa. 

Com relação ao mapa da prancha a seguir, uso de colheitadeiras, não é observado 

com frequência nos territórios da pecuária e da fruticultura. Não pela falta de 

capitalização dos grandes fazendeiros, mas pela diferenciação no uso da terra (a exemplo 

do Centro da bacia) como reserva de valor. No território fruticultor (dada a presença de 

trabalho barato, usado na coleta dos frutos, no processo de encaixotamento), o uso da 

colheitadeira é menor. No Sul da bacia, nas proximidades da grande BH, as fazendas se 

destinam para outras atividades, que não somente a produção de grãos, principalmente 

ligadas ao café e mais recentemente a soja. Nessa área a incidência de colheitadeiras é 

maior. 
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O uso de plantadeira é bastante similar ao de colheitadeira, por serem instrumentos 

de elevado valor no mercado e específico para determinadas tarefas e empregos na 

agricultura de grãos. Em boa parte das grandes propriedades, é comum encontrar os dois 

instrumentos. Nos locais de inexistência ou pouco ocorrência do uso de colheitadeiras, 

também não se encontram as plantadeiras. 

O trator constitui-se um equipamento pouco utilizado nas grandes propriedades. 

Nestas, os fazendeiros adquirem instrumentos mais eficientes para o aumento da 

produtividade. No Sul da bacia, com as grandes fazendas se voltando para a criação 

animal em grande escala, e em alguns terrenos, com maior declividade, compensa colocar 

o trator invés de outras máquinas.  

Com relação à pequena propriedade, o uso do trator é elevado. No entanto, no 

mapa aparece de forma bem reduzida, devido ao preço que não cabe no orçamento do 

camponês, que adquire via associação, pagando uma reduzida taxa para arar durante o 

período. Como os terrenos são pequenos, os gastos não são tão elevados. 

Com relação aos instrumentos de trabalho citados anteriormente, percebe-se uma 

média aproximada de uso tanto nos pequenos estabelecimentos como nos grandes com 

destino ao agronegócio, isso não repercute de forma uniforme, os mesmos instrumentos 

também têm capacidade de trabalho diferente. O IBGE informa somente a quantidade. 

Pelo fato do agronegócio ter uma capacidade maior de investimentos, usa-se 

colheitadeiras, plantadeiras ou quaisquer outros tipos de mecanização que garantam uma 

produtividade bem maior, isso repercute no final na capacidade de processamento que 

essas maquinas têm, distanciando cada vez mais o pequeno do grande. 

Outro item de avaliação para se compreender as diferenças entre a atividade do 

camponês e do agronegócio, refere-se ao uso de adubos e insumos químicos, com análise 

das variáveis, adubo, combate a praga, uso de agrotóxicos e assistência técnica.  

Essas variáveis foram escolhidas pela importância que têm não somente para a 

produção agrária, como para a sobrevivência dos seres humanos, além de permitirem 

explicar a questão da soberania alimentar e da possibilidade de se produzir nos moldes da 

agroecologia. 

Com os solos ficando cada vez mais exauridos, com uso intenso e sem período de 

descanso e ou a gradual diminuição da variedade de plantas, a monocultura causa perdas 

incalculáveis, não somente para o ambiente, mas para o próprio agricultor. Com a 

inserção no mercado, cobra-se uma produção cada vez maior e mais rápida, o que tem 
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levado ao extermínio de boa parte dos pequenos agricultores que não se adequam 

financeiramente, e sem condições, vendem suas terras e vão vender sua força de trabalho. 

Os adubos químicos são privilégio de uma minoria. É evidente que seu uso é maior 

em áreas controladas pelo capital. Entretanto, no Sul da bacia, nas pequenas propriedades 

do entorno do agrohidronegócio de grãos, estendendo-se até as áreas do Distrito Federal; 

há o uso de forma mais intensa. Nessas áreas a agricultura camponesa aparece mais 

intensiva.  

No território fruticultor, em que boa parte das terras foram entregues pelo governo 

no sistema de distribuição de terras (Reforma Agrária), e nos perímetros irrigados, 

também é comum o uso desse defensivo. Em compensação, no centro da bacia; os 

pequenos agricultores, que praticamente ficam sem auxilio, não usam o processo de 

adubagem. No baixo, a incidência de adubagem é relativamente considerável. Com o 

apoio da CODEVASF, ainda é possível encontrar pequenos agricultores que empregam 

tais técnicas. 
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Com relação ao controle de pragas, observa-se que mesmo sendo uma das formas 

de considerável importância para a manutenção da plantação, nas pequenas propriedades 

é praticamente inexistente. Com desconhecimento de diferentes métodos de controle, as 

pequenas propriedades ficam a mercê e desprotegidas, tanto durante o período de plantio, 

limpa ou capina e também da colheita, em certos casos chegam a comprometer a 

produção.  

Na bacia, de forma geral, observa-se duas realidades bem diferentes: a parte Sul, 

que compreende Minas Gerais, e no Oeste se nota uma maior incidência de controles de 

pragas.  No Norte esse controle é praticamente inexistente. 

A aplicação de agrotóxico torna-se um problema, primeiramente por ser um 

veneno que tanto prejudica a planta, o agricultor, como também o consumidor. É 

fabricado por grandes corporações que impõem a sua necessidade para se controlar as 

pragas, deixando o camponês refém de toda uma cadeia de produção.  

Na bacia, na pequena agricultura, o uso de agrotóxico é aplicado de forma e 

intensidade diferentes.  A aplicação é maior no ASF e no BSF. O que diferencia dos 

demais é que tanto no Oeste baiano e no território da fruticultura a intensidade é bem 

menor, em alguns municípios é praticamente inexistente, segundo os dados do IBGE. 

O uso da assistência técnica na agricultura camponesa é pequena e irregular, essa 

ausência compromete o trabalho desenvolvido nas pequenas propriedade. Nos 

assentamentos e em projetos de irrigação, a visita do técnico é maior que nas outras 

modalidades de pequena propriedade. Na prancha anterior, observa-se que a incidência é 

bem reduzida na bacia, com realidades totalmente diferentes, mesmo compreendendo 

agricultores de características parecidas. Com maior ênfase para o entorno do Distrito 

Federal e no perímetro irrigado no polo Juazeiro-Petrolina, e uma ausência quase que 

total no Oeste e centro da bacia em terras pertencentes à Bahia, e no Norte, a Pernambuco. 

Na pequena agricultura, o emprego de insumos, adubos e assistência técnica é 

inferior aos das grandes propriedades. Nas maiores propriedades, os solos preparados 

para a monocultura tem desgastes mais bruscos por causa da necessidade de resultados 

rápidos para se obtiver maiores lucros com a exportação. Este tipo de agricultor e 

empresário não mede esforços para conseguir maiores resultados, mesmo que isso 

signifique perdas ambientais incalculáveis, para estes, o lucro está sempre em primeiro 

lugar. 

Na prancha 18, observa-se maior uso de adubagem em considerável quantidade 

de propriedades na bacia, com destaque para os territórios do agrohidronegócio de grãos, 
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nesse os cultivos são temporários e em forma de monocultura, em solos de vegetação 

nativa do cerrado, com isso, em reduzido período de tempo, ficam com menor fertilidade 

natural; e como a produção é somente pensada na exportação e com maiores rendimentos, 

juntamente com a parte Sul da bacia, ocorre o uso em praticamente quase todas as 

propriedades, o mesmo reflexo se dá tanto no médio, em áreas dos perímetros irrigados, 

como também no baixo São Francisco. Os menores índices se encontram no centro da 

bacia, em latifúndios voltados para especulação e principalmente para a criação bovina, 

em áreas da caatinga, com pastos naturais. 

O controle de pragas, principalmente insetos, que com o desmatamento perdem 

parte da sua alimentação, além do extermínio de seus predadores naturais, observa-se uma 

maior participação nos territórios dos grãos no Oeste baiano e Noroeste mineiro, e no 

território fruticultor no vale do São Francisco. 

O uso de agrotóxico se observa com maior frequência no Oeste da bacia, em terras 

baianas e mineiras; ocorre o uso de agrotóxico que chega a ser em grande escala, com os 

pulverizadores acoplados em aeronaves, mesmo assim, isto não reflete a realidade do 

mapa que, segundo os dados, neste território, é praticamente nula a sua aplicação, como 

se observa na prancha seguir. 
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 Outra questão que distancia o pequeno produtor do agronegócio é o caráter social 

da terra, no primeiro se percebe uma maior interação com o meio, uma relação 

harmoniosa com a natureza; já o segundo de forma predatória. Também se nota uma 

gigantesca diferença na relação de trabalho, com uma numerosa oferta de trabalho da 

familiar do camponês, que consegue segurar o homem no campo, para deste tirar seu 

próprio sustento; na outra, a geração de emprego é menor (as máquinas expulsam o 

homem do campo), além dos empregos que em geral são cada vez mais precários, em 

relações de trabalho sempre prejudicial para o empregado, e vantajosa para o empregador. 

 Com o objetivo de se observar o caráter social da terra e compreender porque a 

agricultura camponesa é de extrema importância, não somente para sobreviver, mas como 

para alimentar o país, além de servir como forma de resistência no campo. Foram 

elaboradas duas pranchas, uma com relação ao trabalho na pequena e outra com o trabalho 

na grande. 

No mapa que se refere o uso de emprego permanente e temporário na agricultura 

dita familiar, segundo o IBGE, neste caso o temporário pode se referir a mais de um ano, 

que independe da colheita, diferentemente do próximo mapa, que aborda tal 

característica.  

A força de trabalho é de dentro do próprio estabelecimento, e mostra como a 

produção e o nível de capitalização do pequeno agricultor são reduzidos, tanto que devido 

à diminuta área plantada, não precisam contratar empregados, e mesmo que necessite de 

mais força de trabalho para ampliar sua produção, isso se torna improvável, o mesmo não 

tem como pagar aos trabalhadores. No mapa a quantidade de empregados é praticamente 

nula em boa parte da bacia, sobressaindo o Distrito Federal, este se dá pelas melhores 

condições dos agricultores e também por se tratar em boa parte de hortifrutigranjeiros, 

essa agricultura requer maior cuidado e contingente de força de trabalho, quase todos os 

tratos são realizados pelo braço humano. 

O segundo mapa, ainda na prancha 19, demonstra uma maior volaticidade e 

precariedade no trabalho. Os trabalhadores são contratados durante um período do ano, 

que geralmente se refere ao período da colheita. Nesse caso diferentemente do anterior, 

no Distrito Federal não se registra casos. No entanto, no Sul e no centro-leste da bacia a 

ocorrência é visível; no primeiro caso atrelado ao período da safra dos grãos, a exemplo 

do café; por sua vez, no segundo caso, a produção é mais um reflexo das condições 

naturais (períodos de estiagem e de cheias), o camponês por não ter melhores condições, 
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além de ficar refém do agronegócio, submete-se as condições do tempo, e em momentos 

de maior produção necessita contratar temporariamente alguns trabalhadores. 

De forma inversa dos anteriores, com relação ao trabalho no campo, esse mostra 

maior contingente de pessoas trabalhando no campo, ou seja, o quanto a agricultura 

camponesa é importante. No mapa se observa que em todos os municípios, 

independentemente de território dos grãos, das frutas ou da pecuária, ocorre praticamente 

um número equivalente da quantidade de propriedades com o número de pessoas 

trabalhando na mesma, e como este agricultor não tem divisas para contratar, a própria 

família é quem faz a lida com a terra. 

Com menores possibilidades de sobreviver no e do campo, o camponês algumas 

vezes acaba tendo que sair da terra, e quando isso não acontece, submete-se a diferentes 

funções, seja no trabalho nas cidades ou ter que vender a sua força de trabalho para o 

agronegócio, isso acarreta a uma maior precarização do trabalho no campo, com estas e 

outras ajudas provindas de fora do estabelecimento, o pequeno agricultor tenta se manter 

firme na labuta diária para se auto reproduzir.  
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 Na prancha 20, pode-se destacar que mesmo em elevada quantidade de 

estabelecimentos, recebendo somas de divisas provindas de fora do estabelecimento, ou 

das pessoas que praticam outras atividades que não estão intimamente ligadas ao agrário, 

ou com o envelhecimento da população camponesa; ocorre o processo de aposentadoria, 

ao inverso do restante da bacia. No Oeste baiano e no território da fruticultura ocorre um 

reduzido contingente de recursos provindos de fora do estabelecimento, com força de 

trabalho familiar sobrevivendo praticamente do campo. 

 A agricultura patronal (agronegócio) precisa contratar força de trabalho. Isso fica 

evidente ao constatar que nos dados do IBGE não constam pessoas da família no trabalho 

das propriedades, que têm condições de contratar empregados e por necessitar desses para 

aumentar a produção. No entanto, o contingente é cada vez menor, com a entrada maciça 

de maquinários no campo, como visto em mapas anteriores. 

 Os dois primeiros mapas se referem aos empregos permanentes e temporários, 

observa-se uma maior incidência de trabalho no primeiro mapa que, mesmo assim, 

diferem de território para território no do agronegócio de grãos. No Noroeste mineiro, 

com tendência a ampliação em direção ao Oeste baiano, a quantidade de trabalho é menor, 

trata-se da monocultura de grãos, a exemplo da soja, realizada com alto grau de 

modernização, com máquinas, plantadeiras e colheitadeiras, e menor necessidade de 

trabalho; no Norte da bacia, no sertão pernambucano, a quantidade também é reduzida, 

está ligada intimamente a pecuária bovina criada nos pastos naturais, requer uma menor 

quantidade de força de trabalho na lida com o rebanho. Diferentemente, o Sul da bacia, 

com maior incidência de força de trabalho empregada, tanto no agronegócio, a exemplo 

do café, que ainda requer uma maior quantidade de mãos para a colheita, quanto na 

pecuária, com gado criado em estábulos, com ordenha mecânica; mesmo assim requer 

um contingente de trabalhadores maior que a pecuária anterior. No centro-leste da bacia 

ocorre a maior incidência de trabalho nas fazendas, neste caso, são contratados para o 

plantio e cultivo, principalmente, do milho, daí a existência dos vaqueiros e capatazes. 
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 Com maior estruturação, seja com água abundante em açudes, em irrigação e forte 

investimentos na produção, o agronegócio fica menos vulnerável as intempéries da 

natureza, e com menor susceptividade na variação da produção; com sistema controlado, 

estes produzem em uma margem de erro reduzida, por isso, pode se prevenir e contratar 

trabalhadores por maior tempo, por isso possui um número de empregados temporários 

maior que na camponesa. 

 Caso instigante se refere ao último mapa da prancha 20, que se refere a renda 

provinda de fora da terra. Com isso se percebe uma significativa diferença nos territórios, 

no caso dos de grãos e das frutas, praticamente toda a renda que entra é extraída da terra 

e do trabalho, nas áreas de pecuária boa parte da renda não provém da terra, estes na 

maioria das vezes são empresários urbanos, profissionais liberais e políticos, tanto locais 

como regionais, não precisam da terra para sobreviver. 

 A seguir será exposto uma prancha que, mesmo se referindo somente aos 

rendimentos obtidos no ano de 2006, e com valores já ultrapassados, o importante nesta 

análise recai principalmente na diferença entre os dois sujeitos e; é possível compreender 

que o camponês ao se integrar ao sistema, pode até ganhar divisas, no entanto, fica 

submisso ao grande capital, sendo obrigado a adquirir este pacote e ao final acaba sempre 

em dívidas. 

 No mapa que diz respeito aos rendimentos da agricultura camponesa, observa-se 

um grande contingente em toda a bacia, indistintamente de onde se localiza. Com exceção 

do Distrito Federal, todos os outros municípios, com rendimentos abaixo dos dez mil e 

quinhentos, excedem os 50% (cinquenta por cento) do total, demonstrando que quando 

retirar todos os custos, o que resta mal dará para a sustentação da família, não consegue 

ter se quer uma reserva para a próxima safra. Os poucos que ultrapassam esta soma, não 

chegam a obter bons resultados. 

 Do outro lado da moeda está o agronegócio, com sua imponência, altos 

investimentos, com financiamentos dos governos e sempre as ajudas que o Estado lhes 

garante. Com isso estes têm altos rendimentos e maiores possibilidades de exportar sua 

produção e cada vez mais ampliar seus negócios, comprando mais terras, desmatando e 

produzindo monoculturas que nem de perto passa nas mesas dos brasileiros. 
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 Com o exposto das análises e referendados nos mapas das pranchas, percebe-se 

um fosso que distancia a agricultura camponesa do agronegócio, provando a inviabilidade 

de se projetar a camponesa para se inserir no mercado, como alguns teóricos advogam, 

com isso a possiblidade de competir num mercado tão injusto é praticamente nula. 

 Com a agroecologia é possível se livrar das amarras do capital, mesmo 

convivendo neste sistema, para isso, é necessário o uso de sementes crioulas, para não 

adquirir sementes nas lojas, uso de fertilizantes orgânicos, policultura com árvores 

frutíferas e outros que possam assegurar a soberania alimentar e poder resistir enquanto 

camponês.  
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REFORMA CONSERVADORA: O CASO DA IRRIGAÇÃO 

NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

“Vem o ‘Chico’ reluzindo o alvorecer. 

E o sol vem surgindo no horizonte; 

Colorindo suas águas nordestinas. 

Tão querendo arrematar você. 

 

Tem represas, sistemas de irrigações. 

É o progresso destruindo o meu sertão. 

São Francisco! Dê um jeito nessa guerra. 

Pouco a pouco, vão arrematar você’ 

 

Velho Chico, autoria de Luiz Fontineli. 

 

A compreensão da produção do espaço agrário da bacia do São Francisco requer 

o entendimento do processo e contexto nos quais foram forjadas as justificativas para a 

implantação dos diversos projetos de irrigação destinados a esse espaço e por conseguinte 

das novas territorialidades construídas ou reconstruídas a partir dos efeitos desses 

projetos. A ocupação se deu com a pecuária, em especial a bovina, com a expansão saindo 

do litoral em direção as margens do rio São Francisco. A cana-de-açúcar no litoral levou 

a necessidade de povoamento e dominação das terras no interland tornando-se fator 

contribuinte para a ocupação do sertão e rápido domínio daquelas terras pelos 

latifundiários que perdura até hoje. 

Além da pecuária, a agricultura também sempre foi considerada de extrema 

importância na configuração do sertão, com as produções de alguns cultivos, entre eles, 

o milho plantado em diversas propriedades, desde pequenas até as grandes, e o algodão, 

que outrora se destacou no território, voltado para o mercado interno e para alimentar as 

nascentes fábricas têxteis, além de servir para a exportação, com destaque para os Estados 

Unidos da América, com a Guerra de Secessão. Segundo Andrade (1986), esta cultura se 

adaptara ao clima regional e ao sistema de produção que predominara a época. 

A irrigação na bacia se deu a partir de investimentos voltados para uma política 

de apoio aos empresários que, favorecidos puderam aumentar as suas margens de lucros, 

e que na perspectiva do Estado, somente foi possível com a eliminação de alguns entraves, 

como as relações de trabalho, levando a tentativas de diminuição dos meeiros, dos 

camponeses, entre outros. Foi necessário, também a substituição da vegetação nativa 
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pelas monocultoras de grãos e constituição dos pomares. O capítulo em questão destaca 

como se deu esse processo.  

 

 

5.1 - Extração vegetal: limpar para irrigar  

 

O sertão do São Francisco apresenta o predomínio da Caatinga e do Cerrado, 

biomas com características semelhantes, a partir do reduzido período de chuva e 

predomínio de seca. As plantas xerófitas, típicas da caatinga, se adaptam as condições 

locais, a exemplos do mandacaru, xique-xique, e plantas arbustivas (caatinga de porco, e 

alguns espécimes herbáceos); vegetação rasteira que forma extensos pastos de vegetação 

nativa que deram suporte para o desenvolvimento da pecuária com menor custo e maiores 

lucros. 

Nas áreas mais úmidas, em baixadas e próximas às fontes hídricas, ocorre a 

vegetação arbórea, como a baraúna e a umburana de cheiro, plantas de grande porte e de 

madeira de ótima qualidade. As madeiras extraídas são utilizadas na fabricação de móveis 

para a construção civil, construção de cercas, que objetiva a divisão das propriedades, e 

para o carvão vegetal e para lenha, que eram utilizadas nos antigos fogões e atividades 

urbanas. Percebe-se que tais biomas possuem valor monetário, logo sofre com o 

desmatamento, que teve origem com o processo de ocupação portuguesa, extraindo as 

riquezas da colônia. Em pouco tempo a ocupação predatória dos portugueses levou a 

diminuição da vegetação na bacia, formando fazendas pecuaristas, e com o avanço da 

irrigação este processo tornou-se mais rápido e violento. 

A extração vegetal, nos últimos dez anos, tanto reflete a realidade desta atividade, 

com o avanço por novas terras, quanto favorece futuras instalações de outras atividades, 

como pecuária e, principalmente, a irrigação, com o avanço dos territórios de grão e de 

frutas sobre os locais antes de domínio da vegetação nativa, o cerrado ou a caatinga. Com 

os mapas, é possível observar as expansões da exploração vegetal. 

Na prancha 22, é possível observarmos os dados referentes a produção de carvão 

vegetal para os anos de 2000-2010. Na prancha, nota-se nos diferentes anos, um maior 

desmatamento no Oeste baiano, com o ápice em 2005, principalmente, nas fronteiras do 

agrohidronegócio.  
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Ainda com relação ao Oeste baiano, a extração da madeira para o fabrico de carvão 

é considerada uma das maiores da bacia, com inúmeras carvoarias especializadas na 

região, com características bem peculiares, como: a clandestinidade, uso da força de 

trabalho, alta precariedade, condições sub-humanas, trabalho “escravo”, elevado processo 

de desmatamento e considerável nível de poluição; essas peculiaridades alimentam o 

crescente mercado de indústrias e serviços na região e fora, para as siderurgias, 

principalmente, em Minas Gerais (GOMES NETO, 2012). 

O Noroeste de Minas Gerais e o sertão baiano este último no centro da bacia, são 

as outras áreas que no período em análise tiveram considerável desmatamento para a 

obtenção de carvão vegetal, nos mesmos moldes do anterior. Vale ressaltar que no 

Noroeste mineiro a extração, no período, ocorre de forma contínua, praticamente idêntica 

nos anos em análise, e ocorre também a expansão da irrigação nas áreas onde ocorrera o 

desmatamento. No sertão baiano, somente fora detectado a extração no primeiro mapa, o 

que pode estar relacionado a praticamente o esgotamento das fontes primárias de extração 

(a madeira), ou a substituição por outra atividade, principalmente, o destino para a lenha 

e madeira em tora. 

As demais áreas da bacia, com incidência de retirada de madeira para a fabricação 

de carvão, são de reduzida quantidade, a exemplo do sertão pernambucano, com menor 

impacto ambiental, este se verte para o próprio consumo ou venda em pequena escala 

para abastecer os serviços das cidades. No entanto, a alta quantidade de retirada de 

madeira, no centro da bacia, se reflete na diminuição das nascentes e olhos de água, 

comprometendo a vida de alguns riachos que alimentam o São Francisco. 

Outro uso de considerável valor econômico, é a que se refere a extração de 

madeira, que é voltada para a fabricação de lenhas. Esta tem como uso prioritário a 

alimentação das lareiras de restaurantes, pizzarias e outras formas de cozimento em 

fornalha a lenha. Essa atividade não é tão seletiva como as demais, para o seu uso, ocorre 

uma maior variedade de espécime que possa ser empregada na constituição da lenha, por 

isso, ocorre também uma maior espacialização da atividade por toda a bacia, atualmente, 

merece destaque a parte central da bacia no sertão baiano, como o maior produtor durante 

o período em análise; as somas da quantidade de vegetação retirada, mesmo com um 

pequeno decréscimo em 2010, ainda são bastante elevadas para a bacia, o que pode ser 

constatado na prancha a seguir. 
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Com relação a prancha 23, observa-se maior participação do extremo Norte da 

bacia (maioria dos municípios pertencentes a Pernambuco) na extração vegetal como 

lenha. Esta incidência fez a área, principalmente em 2010, se tornar uma das principais 

na extração para esta atividade, aumentando consideravelmente o índice de 

desmatamento desta região, com predomínio da caatinga, e se constitui uma das áreas 

mais secas de todo o país. Atualmente se transveste como uma das principais áreas de 

expansão da fruticultura irrigada e que ganha maior notoriedade com a construção do 

canal de Transposição (Integração de bacia), na qual já está em curso. 

Com relação ao Alto São Francisco e o Sertão mineiro, a quantidade de extração 

é bem reduzida, o que não implica dizer que a formação florestal e vegetação nativa não 

tenham sofrido o processo de desmatamento. No ASF, atualmente, o impacto se configura 

como reduzido, pois o mesmo outrora sofrera maior destruição que as outras áreas, com 

o avanço da produção industrial na grande BH, onde hoje se configura como um dos 

principais centros receptores. 

Ademais, observa-se que a quantidade de material para a constituição de lenha 

concentra-se na parte central da bacia, em áreas estratégicas para a expansão do capital 

agrário instalado no Oeste baiano e Noroeste mineiro. Contraditoriamente, começa a 

fomentar o aumento do desmatamento, não somente desta atividade, mas de qualquer 

outra que possa abrir caminho para sua instalação e expansão do capital na região. 

 A outra extração vegetal de considerável importância na bacia é a retirada de 

madeira em tora, esta, diferentemente das duas anteriormente citadas, é realizada com 

vegetação que forma as áreas florestais com madeira de grande porte e alto valor no 

mercado, a exemplo de cedro, aroeira, caibreira, baraúna e outras. São árvores que 

necessitam de maior quantidade de água, e povoam as áreas mais úmidas do sertão, além 

de servirem como proteção das nascentes dos rios e das suas laterais (mata ciliar). A sua 

retirada compromete o equilíbrio ambiental, não somente local, mas de toda a bacia. 

Como demonstra na prancha 24, existe uma maior concentração na extração da 

madeira em tora na parte central da bacia, em locais que pertencem ao sertão baiano, nos 

quais, nos três anos em análise, têm as maiores quantidades em metros cúbicos da 

quantidade de material retirado. Isso só reforça a ideia de que, estrategicamente, a 

extração vegetal nesta região é a maior da bacia, e que sua retirada faz surgir novas 

atividades nos locais antes de formação florestal. 
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Merece menção o Oeste baiano, com considerável quantidade de extração de 

madeira no ano de 2000. Entretanto, nos outros anos, a extração é praticamente nula, isso 

pode indicar o elevado desmatamento na região; e ao chegar ao ano de 2010, as que 

sobraram foram praticamente as áreas que se encontram instaladas nos parques e áreas de 

reservas ambientais. Ainda na bacia, no centro-norte (especificamente nos municípios de 

Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha e Floresta, todos em Pernambuco) 

encontra-se uma considerável extração da madeira, principalmente nos dois primeiros 

anos em análise, decaindo bastante em 2010, o que pode também está relacionado a 

expansão de outras atividades nestes municípios, a exemplo da irrigação do polo Juazeiro- 

Petrolina. Com relação ao restante da bacia, ocorre menor incidência da atividade onde a 

quantidade de extração é bem menor, e em alguns casos praticamente inexiste.  

Nas pranchas 22 a 24, que se referem as atividades extrativistas, se percebe que 

elas se encontram em quantidades consideráveis na bacia, e concentram-se basicamente 

no centro (em terras pertencentes ao Sertão baiano) e no Oeste baiano; o segundo com 

processo de diminuição gradual devido aos menores rendimentos já obtidos, pois a maior 

parte já fora retirada e hoje se constitui de imensos campos de produção do agronegócio 

movido pela irrigação e consolidação da cultura de grãos. Já a primeira é onde se encontra 

as maiores quantidades de extração, tanto para carvão vegetal, como para lenha e madeira 

em tora, isso se dá também por serem áreas que ainda concentram boa quantidade de 

vegetação nativa, e por contar com força de trabalho barata e numerosa; além de servir 

como áreas de reserva para a chegada da irrigação, tanto a particular vinda da expansão 

do Oeste baiano, como dos Projetos Públicos criados e incentivados pela CODEVASF. 

Com relação às outras partes da bacia, observa-se que no ASF, na grande BH, 

ocorrera uma significativa destruição da vegetação natural, e o pouco que resta se 

encontra de áreas de difícil acesso, em morros, serras e locais de reservas e parque, a 

exemplo do Parque da Serra da Canastra, protegido por leis. Em direção ao Noroeste 

mineiro, essa vegetação foi substituída pela agricultura irrigada, com cultivo de café e 

soja nos sertões nordestinos, sofrendo crescente devastação, principalmente as herbáceas 

que servem como pasto natural para a pecuária. 

Fica perceptível a ação do capital sobre a natureza, com menor intensidade em 

áreas ainda onde não se extraem altos lucros; o capital deixa de reserva e incentiva outras 

atividades para que prepare terreno para a sua chegada, enquanto isso retira riquezas 

incalculáveis onde o capital encontra maiores condições e menor risco para se investir. O 

exemplo mais patente é a espacialização da irrigação onde anteriormente predominavam 
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outras atividades como a pecuária, logo predomina a atividade agrícola, tanto no Noroeste 

mineiro, como no Oeste baiano, ou no polo fruticultor de Juazeiro-Petrolina e suas 

expansões para o centro-leste da bacia e na interlânida da barragem de Sobradinho, como 

também no Baixo São Francisco, tanto em Sergipe, como em Alagoas.  

 

 

5.2 - Pecuária: status, renda e permanência 

 

Atividade importante para a bacia, maior ênfase nas margens e sertões do rio São 

Francisco. A pecuária se insere como fonte provedora de renda para a população local e 

como também forma de dominação do território, desde o processo de ocupação das terras 

do sertão. Estrategicamente, a Coroa concede este benefício, com o intuito de dominar 

estas terras do sertão e forçar os índios ao trabalho escravo ou afugentá-los para áreas 

mais distantes. Com isso a pecuária surge como alternativa viável, devido à possibilidade 

de domínio de extensas áreas, com pastos nativos de excelente qualidade e de 

abastecimento do litoral, com couro, carne e leite, além de diminuir a pressão no próprio 

litoral, e a possiblidade de povoamento português dentro do continente, bem como a 

incessante procura por pedras preciosas. 

Segundo Andrade (1986), em pouco tempo tanto, o sertão do rio São Francisco, 

como o do rio Parnaíba contavam com somas incalculáveis do rebanho, principalmente o 

bovino, que desde o início passou a ser o grande filão do desenvolvimento das forças 

produtivas no Sertão nordestino, com altos lucros, tinha alimentação abundante (pasto e 

água do São Francisco), alto valor no mercado, e o boi sempre foi sinônimo de riqueza e 

poder no Sertão, e menor quantidade de trabalho. Desde o século XVII, contava com 

poucos empregados o vaqueiro, e para facilitar o pagamento era em forma de quartil32, 

sempre favorecendo os grandes produtores, que mais tarde se transformariam nos 

coronéis que detinham o poder da terra, do rebanho e da política local. 

Com todo este aparato ideológico de poderio através das somas de terras e da 

quantidade de rebanho bovino, os coronéis passam a dominar o Sertão e os conflitos com 

os camponeses, fazendo dessa uma relação praticamente indissociável e contraditória, e 

                                                 
32 Sistema de trabalho, que ainda não foi totalmente abolido, baseia-se na relação da palavra, o dono do 

rebanho dava ao vaqueiro a quarta parte do rebanho que nascia vivo na fazenda, ou seja, de cada quatro 

bezerros nascidos na fazenda um ficava com o vaqueiro e os outros com o dono, numa relação que sempre 

favorecia o dono e deixava subjugado o vaqueiro, que criava uma relação de total dependência. 
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que perdura até os dias de hoje, com a alta concentração de terras nas mãos de uns poucos 

que dominam o território sertanejo. 

A pecuária, atualmente, se encontra com reduzida mudança nas relações de poder, 

do que outrora acontecia. Basta se observar a quantidade do rebanho, os tamanhos das 

propriedades, a distribuição de políticas públicas, e por fim a relação dos grandes 

proprietários com os poderes constituídos, o executivo e o legislativo, com seus 

representantes, a exemplo da UDR (União Democrática Ruralista), tanto a níveis 

municipais, estaduais e nacional; e do judiciário, os filhos “herdeiros” desta dinastia, com 

frequência, ocupam cargos que favorecem os grandes proprietários. 

Para realizar o estudo da pecuária na bacia, infelizmente, só foi possível analisar 

dados municipais na última década, por isso, a escolha dos anos de 2000, 2005 e 2010. E 

os tipos de criação, bovino, suínos, caprinos-ovinos, e outros, deu-se devido à importância 

desses rebanhos na pecuária da bacia. Os rebanhos de ovinos e caprinos são colocados 

em única prancha, estes tem maiores semelhanças na sua produção, alimentação, criação 

e atém mesmo a carne para a revenda. 

Para elaboração dos mapas e pranchas do efetivo do rebanho, não se utilizou dos 

totais de rebanhos municipais, ao invés de realizar este total, preferiu a metodologia 

empregada pelo IBGE, com tabela de convenção em anexo. 

Dentre os rebanhos, o bovino sobressai em boa parte da bacia, e tem a 

característica bem peculiar nas áreas sertanejas, a sua incidência é maior nas grandes 

propriedades, que predominam em matéria de área. São criados à solta e conta com 

excelentes pastos naturais. No entanto, seu maior contingente ocorre no ASF, e são 

criados em propriedades médias e pequenas, o que demonstra uma criação bem 

estruturada com o boi criado em estábulo, de forma intensiva e altos investimentos para 

aumento da produtividade por cabeça, tanto para o abate, como na produção do leite. 
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Pode-se inferir que nas áreas de menor quantidade de chuvas, correspondentes a 

parte central da bacia, a incidência do efetivo é menor, coincidindo com o domínio das 

grandes propriedades, com a criação do gado ainda à solta, e tendo a terra como reserva 

monetária para especulação e recebimento de financiamentos governamentais. Esses 

financiamentos têm outros destinos de investimento, e não para aumentar a produção, ou 

seja, com diminuto uso. Os maiores rebanhos na bacia se localizam no Noroeste de Minas 

Gerais, nas proximidades de Brasília, neste caso, são criados em grandes propriedades e 

têm alto valor no mercado, com bois de raças reconhecidas no mercado internacional, 

tanto para a produção de carne (nelore e Zebu) e para a produção de leite (vaca holandesa) 

com destino aos maiores centros urbanos da bacia. 

Observa-se no último mapa da prancha 25, ao se analisar o interstício dos 10 (dez) 

anos, que merece menção a diminuição do rebanho bovino no centro da bacia, em áreas 

sertanejas; a diminuição pode também estar relacionada a alguns casos, perda do rebanho 

promovido pela seca, seja morte do animal ou venda; substituição pelo outro rebanho, no 

caso o caprino, e pela mobilidade do camponês para as cidades, além da expansão dos 

projetos de irrigação e o domínio da fruticultura. 

Embora com dificuldades na criação do bovino, o camponês ainda consegue obter 

algumas cabeças no seu plantel, seja por cultura, ou principalmente como um dos 

principais meios de sobrevivência, que mesmo ficando à mercê da natureza (a seca), ou 

ainda pior, do homem (latifundiário), consegue obter alguns ganhos com a venda do leite, 

e ajuda garantir o sustento da família. Este camponês resiste e continua com suas criações, 

que contribui na manutenção da atividades no campo. 

O boi, no Sertão da bacia, por um lado, ajuda a manter viva a condição camponesa; 

por outro, transveste-se em perversa relação. De um lado o latifundiário, dono de imensa 

quantidade de terras, que em pouco as usa, com a justificativa de ter a pecuária como 

fonte estratégica, é também um dos motivos pela maior mobilidade do homem do campo 

para as cidades. A criação requer uma soma de trabalho menor que as atividades de 

cultivo.  

Os outros rebanhos se inserem como fonte alternativa ao bovino, que detêm 

considerável valor monetário no mercado; boa parte dos camponeses não tem condições 

de comprar, ou mesmo que tivesse, não teria onde colocar em maior quantidade, devido 

a exiguidade de terras, além da dependência dos condicionantes naturais, principalmente, 

a falta de chuva. Nesse sentido, procura alternativas que possam diminuir tais impactos, 

daí o incentivo a criação de rebanho de porte médio, a exemplo do caprino e do ovino. O 
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primeiro por ser mais rústico, tem maior facilidade de se adaptar a secura e diminuta 

quantidade de alimentos nos campos do Sertão nordestino; no caso do ovino pela 

produção de lã e por conter algumas características do caprino. 

Os caprinos e ovinos, com base nos mapas em apêndices, se encontram com uma 

quantidade de animais com semelhanças na distribuição territorial, predominando na 

parte Centro-norte da bacia, resultado de intensas propagandas da necessidade de 

substituição do rebanho de grande porte pelo de médio, o que configura em extrema 

ligação com áreas de clima semiárido, com os mais baixos índices pluviométricos, não 

somente da bacia, mas de todo o país. 

Essa concentração do rebanho, como se observa na prancha 26, também se dá pela 

facilidade de adaptação, principalmente do rebanho caprino a rusticidade do terreno, com 

pastagem nativa e menor quantidade de água para o consumo animal. Hoje se configura 

como o maior criador deste rebanho no Brasil, fornecendo não somente a carne, que é de 

considerável apreciação na culinária nordestina, como também pelo reconhecimento das 

qualidades do leite. 

A ideia de aumento do plantel do rebanho caprino tem como fator importante 

pesquisas realizadas pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que 

resultaram em melhorias técnicas e abertura do mercado para o rebanho caprino, tendo 

como centro Petrolina, que detém a sede do órgão e serve como ponto difusor da criação 

do caprino no Sertão nordestino.  

O que chama a atenção é que nestes municípios com destacada quantidade de 

caprinos predominam as grandes propriedades, ou seja, como forma de amenizar a 

pressão dos camponeses por reforma agrária, o Estado incentiva uma atividade que requer 

propriedades de tamanho reduzido, deixa de lado a necessidade de uma discussão mais 

aprofundada sobre a reforma agrária. 
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Mesmo com incentivos para substituição do rebanho bovino pelo caprino, nas 

outras áreas do Sertão não vingou; e em pouco tempo os pecuaristas que decidiram 

investir neste rebanho passam a retornar a criação de bovino. O boi tem maior aceitação 

no mercado, e mesmo com todas as dificuldades lhes proporciona maiores lucros. Com 

isso, é possível observar uma considerável diminuição do efetivo dos rebanhos, 

principalmente no Oeste baiano, que a cada dia se especializa na monocultura de grãos, e 

diminuição no território da caprinocultura, com exceção do extremo Norte da bacia em 

áreas pertencentes ao estado de Pernambuco, que continuam com um crescente 

contingente dos rebanhos caprino e ovino.  

Os ovinos e caprinos, rebanhos inseridos ao Sul da bacia; no Estado de Minas 

Gerais, no ASF, ocorreu um maior crescimento percentual, mas que de forma quantitativa 

é bem reduzida, ou seja, praticamente inexistente, o que pouco contribui para a fixação 

da criação nessa parte da bacia. 

Outro rebanho que merece menção é a criação de suínos, como é possível observar 

na prancha 27. Mesmo com menor importância que as citadas anteriormente, este rebanho 

é de fundamental importância para a bacia. Nessa criação merece destaque o ASF, e locais 

nas interlândias da capital nacional, constituindo-se em atividade de larga escala e com 

excelentes resultados. Os porcos são criados em pocilgas nas proximidades das principais 

cidades, e altos investimentos, com tratamento sanitário e alimentação balanceada. A 

criação se destina para o abate nos frigoríficos das maiores cidades ou em abatedouros 

menores, a carne é vendida nas feiras e supermercados. 

Nota-se na prancha 27, a quantidade do rebanho suíno nas áreas sertanejas é 

menor. Em primeira instância se observa que a criação de porcos se encontra nas pequenas 

propriedades. O camponês, com criação de cabeças de gado, e a produção do leite, faz o 

queijo, tanto para o consumo, como para vender. Com o resto, que no sertão é denominado 

“lavagem”, serve como fonte alimentícia para o porco. É comum se encontrar este tipo 

de associação produção de leite bovino e criação de porcos, além de criação nas 

proximidades das cidades, que servem como alternativa para aumento de renda familiar. 
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A criação suína ainda merece destaque no Baixo São Francisco, em municípios 

de Sergipe, com a implantação dos projetos de irrigação pela CODEVASF. Esses projetos 

têm como pressuposto alavancar a produção de arroz e implantar a piscicultura em 

cativeiro. São realizadas as atividades nos projetos Pindoba-Cotinguiba e Betume. Parte 

dos lotes são destinados para a criação de peixe, em consórcio com a criação de suínos. 

Os dejetos dos porcos são utilizados para alimentação dos alevinos, com intuito de 

diminuição de gastos e aumento considerável dos lucros.  

Com um mercado em consolidação, a suinocultura no Sul da bacia se encontra 

com melhor produtividade, no entanto, ocorreu o deslocamento mais para a parte Oeste 

do ASF, com aumento da pressão urbana e ampliação das atividades urbanas, 

principalmente a industrialização das áreas vizinhas a grande BH. Esses municípios 

obtiveram diminuição do contingente do rebanho suíno, e ampliação do efetivo em outros 

municípios. Este aumento se deu em municípios próximo do DF, no Norte baiano e no 

BSF.  

No mapa 17, observa-se o contingente dos principais rebanhos na bacia, com 

destaque para o bovino. Com relação aos rebanhos caprinos e ovinos, é nítida sua 

territrorialização no Norte da bacia, e no médio curso do rio. A importância destes 

rebanhos é tamanha que, em alguns municípios, chega a contracenar com o rebanho 

bovino, como se observa no mapa a seguir; assumindo igual destaque na região. Devido 

a sua rusticidade, passa a ser uma fonte de rendimentos e ajuda na sobrevivência 

camponesa. A sua criação, mesmo requerendo maiores cuidados com tipo de alimentação 

e vetores de doenças, se insere a nível de importância ligada a menor dependência da água 

que o boi, e a necessidade de um quantitativo alimentar reduzido. 

Quanto ao suíno, o mapa evidencia a pequena participação entre os rebanhos na 

bacia. Sua criação realizada em pequenos currais, com estabulação e formação de um 

plantel bem selecionado com ótimos rendimentos, no entanto, sempre à sombra de outras 

atividades, principalmente da pecuária bovina. 
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A pecuária na bacia não se resume a estes rebanhos; é importante destacar outros 

que além de contribuir para um mapeamento mais completo, serve como forma de se 

observar que algumas criações se concentram em certos pontos estratégicos da bacia, e 

servem como ponto de reflexão para entender a ação dos grandes produtores na bacia. 

Com isso é possível identificar outros rebanhos e conhecer algumas características dos 

mesmos. 

No mapa 18, nota-se a criação de animais que, mesmo tendo diferentes valores e 

utilidades, se tornam importantes para alguns criadores; os equinos, animais de maior 

valor mercadológico, são importantes fonte de lazer, a depender das raças, chegam a alto 

valor no mercado. São encontrados em propriedades cujos donos, em boa parte, são 

pessoas da alta classe, tanto de fazendeiros, como de pessoas das cidades, empresários, e 

profissionais liberais que têm elevada fonte de renda. Os mesmos necessitam de cuidados 

especiais, são criados em melhores condições que os outros rebanhos.  

Com esta conotação, é fácil entender por onde se encontram os maiores rebanhos 

de equinos, devido a uma gama de variedade de raças e fácil aceitação, tanto no mercado, 

como pelos criadores. O contingente destes animais é considerável e encontra-se 

praticamente com bons números em diferentes municípios da bacia, o que atesta sua 

qualidade. Os mesmos praticamente não são empregados na labuta diária, como os outros 

animais de carga, a exemplo do muar e mesmo do boi; ou nem para o consumo, como o 

caprino; tendo função de lazer. 

No cartodiagrama é perceptível que, mesmo com o uso cada vez reduzido de 

animais como força motriz nos trabalhos do campo, seja para puxar arado no transporte 

de mercadorias, água ou outras utilidades; ainda é comum encontrar estas atividades e o 

emprego dos animais de carga no Sertão nordestino, tanto no campo, como também nas 

cidades, aliado aos baixos preços (principalmente o jumento, também denominado de 

asno), torna-se viável a criação do mesmo, além da sua natural resistências aos períodos 

de seca, tornando-se um símbolo nestas paragens. Isso fica mais visível ao observar a 

ocorrência deste tipo de animal na bacia; praticamente, só é encontrado nestes sertões na 

área central da bacia, por contar com os menores índices de chuvas e reservas de água na 

bacia. Em alguns casos, como é mostrado no mapa, chega a se encontrar em maior 

número, que os outros dois representados, o equino e o muar. 
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Os rebanhos de asinino e muar, por conter semelhanças nas características físicas, 

econômicas e de aceitação por parte da população, seguem os mesmos padrões de criação. 

No entanto, o muar vem caindo em desuso, sendo substituído com outros meios de 

transporte e comunicação. 

A pecuária de criação para o abate (bovino, caprino-ovino e suíno); para 

transportes e como força motriz nas carroças e outros (asinino e muares e equinos); ou 

para o lazer (equinos), é notório afirmar a expansão do capital na bacia, fez quebrar o elo 

entre o homem e alguns animais, que hoje, voltam-se primeiramente como forma de 

aumentar o lucro, expandir seus negócios ou manter as grandes propriedade 

subaproveitadas, ampliando e mantendo seu poderio através da força outrora dos coronéis 

e latifundiários e hoje grandes fazendeiros de criação e produção de carne que alimentam 

parte dos frigoríficos, no entanto, a lógica é a mesma, expropriação do camponês. 

A produção de leite é importante fonte monetária para os criadores. Desta forma, 

tanto é necessário elaborar mapas do efetivo de vacas leiteiras, como da própria produção 

do leite, e assim, compreender que o mesmo é fator importante; tanto na manutenção e 

resistência do camponês, com produção para o consumo diário; como para a venda e 

conseguir alguns fundos de reservas. O leite que tanto contribui para esta manutenção 

também serve como força motriz para a expansão das agroindústrias de laticínios e 

expropriação do camponês, através do monopólio na compra do leite. 

A criação de vaca se insere na bacia como alternativa de fixação do camponês, 

que vê no leite fonte segura de sobrevivência. Os maiores rebanhos estão no ASF, com 

criação em estábulos e alimentação voltada para a produção de leite, com isso maiores 

rendimentos; e no BSF, em terras pertencentes a Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No 

caso, os camponeses, mesmo com um rebanho de menor produtividade devido a menor 

possiblidade de investimentos, ficam à mercê das fábricas de laticínios, e dos maiores 

produtores que detêm a venda de soja, ração e outros alimentos, além das constantes 

secas. Ainda assim conseguem bons resultados na produção de leite, o que explica a não 

substituição por outros rebanhos. 
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Ainda com relação ao baixo São Francisco, nos sertões de Sergipe e Alagoas, 

mesmo com as dificuldades anteriormente citadas, ocorre a maior concentração, tanto do 

efetivo do rebanho leiteiro, como os maiores produtores do leite e derivados, nos seus 

respectivos estados. No primeiro, merece destaque os municípios do Alto Sertão, como 

maior bacia leiteira do estado. A produção tanto abastece as fábricas na bacia, como em 

boa parte de Sergipe; no segundo caso, tem o município de Batalha como centro da 

atividade e que repercute a nível estadual na produção e fabrico de seus derivados. 

No centro da bacia, os rebanhos bovinos são menores, principalmente o leiteiro. 

Os rebanhos têm outros destinos, para produção de carne e couro, além de ser nesta região 

onde se observam os maiores plantéis de caprinos. Um fator observado nesse aspecto é a 

diminuição do rebanho neste período. A expansão do agronegócio de grãos; que congrega 

terras que anteriormente se constituíam em extensos pastos da pecuária bovina, e em 

menor escala as prolongadas secas; contribui para a diminuição do plantel. Com a seca 

ocorre uma diminuição considerável da quantidade de leite, em certos casos, compromete 

a produção do mesmo, devido à diminuição da alimentação dos animais e em 

consequência da lactose. 

Na produção de leite merecem destaques: o Sul, que compreende o ASF, e o Norte 

da bacia que perfaz o BSF. No entanto, no Sul, a produção de leite suplanta com maiores 

índices de produtividade, isso ocorre devido o processo de criação, com maiores 

investimentos em estabulação, alimentação, mecanização (ordenha mecânica) e 

acompanhamento veterinário dos rebanhos, alinhados ao plantel de raças de melhor 

qualidade, e uma maior integração com a agroindústria e inserção de fábricas de derivados 

de leite; no Norte, a produtividade é bem menor, além disso, boa parte do rebanho bovino 

camponês, não ultrapassa 10 (dez)  unidades, o que coloca este em processo de submissão 

ao capital, ao Estado (através dos bancos) e aos maiores produtores; tendo que adquirir 

financiamentos para cobrir as despesas. Ficam obrigados a vender tanto o leite como a 

força de trabalho, o primeiro por preços irrisórios nas fábricas estrategicamente instaladas 

nas cidades, e o segundo para tentar cobrir os gastos. 

Nas outras áreas da bacia a produção de leite é menor. No entanto, também são 

importantes para a manutenção da população residente no campo, como ocorre no centro 

da bacia. 
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A pecuária, atividade secular, continua importante na manutenção da população 

no campo, como também manter o poderio dos latifundiários, tanto dos estados 

nordestinos, como de Minas Gerais. Os latifundiários têm na criação a sua justificativa 

do uso da terra que, na grande maioria, está somente ocupada com o capim e algumas 

matrizes do rebanho. Com isso, o camponês que necessita da terra e da água para 

sobreviver; tanto na agricultura com a produção de alguns alimentares; quanto no rebanho 

como fonte alternativa. Fica refém deste processo de concentração de terras, de água, de 

poder e porque não dizer de rebanho. 

 

5.3 - Irrigação e formação de novas territorialidades 

 

A irrigação é empregada desde as sociedades mais antigas. Os egípcios, os 

babilônicos, romanos ou povos ameríndios, em destaque para os Incas, estes últimos com 

considerável modernização no sistema de irrigação. O avanço tecnológico, após a 

Revolução Industrial necessitou de aumento da produção, para alimentar as nascentes 

indústrias, e consolidadas com a Revolução Verde.  

 A irrigação é palco das maiores mudanças na atividade agrária, e a cada dia sua 

expansão gera discordância, pois a mesma contribui com mais de 70% do consumo de 

água de todo o planeta e se agrava cada vez mais. Com estas diferentes formas, a irrigação 

causa mais de 50% de desperdício da água empregada da agricultura irrigada. 

 É pertinente discutir a implantação de um eficiente sistema de controle das 

intemperes da natureza, considerando-se nesse âmbito o sistema de irrigação, 

regularização dos rios, construção de barragens, formação de lagos, e uma maior 

racionalização e aumento da produtividade. Ganha corpo a irrigação, que se firma no 

mercado capitalista a partir do seu difundido poder de transformação de terras ressequidas 

e áridas em verdadeiros campos verdes, a exemplo dos desertos nos Estados Unidos e em 

Israel. 

 Com esta conotação, a irrigação passa a ser um atrativo cada vez maior para a 

produção nos moldes capitalistas e voltada para os mercados externos, com uma produção 

em todo o ano. Introduzir esta tecnologia é de elevado valor monetário, não somente na 

aquisição dos equipamentos, uso de diferentes técnicas, como também da água, com isso, 

e alinhado com o processo de mundialização da economia. 
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 Antes de compreender a formação dos territórios da irrigação e como os mesmos 

se configuram na bacia do São Francisco, é notório compreender como estes se expandem 

na bacia, e como o capital através do agrohidronegócio a cada momento incorpora novas 

terras da bacia do rio São Francisco. 

 Com o domínio da terra, o agronegócio, totalmente incorporado ao sistema, passa 

também a dominar os preços das commodities, via bolsa de valores, através do capital 

financeiro, com isso este torna-se cada vez mais forte no mercado mundial e passa a 

dominar todo o mercado. Nesse caso, incluindo não somente os alimentos, mas toda uma 

rede de produção no campo, mercado das sementes, dos produtos químicos e outros. No 

entanto, para a dominação ser completa, era necessária a incorporação da água, fonte 

estratégica e fundamental para se implantar uma política de agroexportação. 

 A água, recurso infinito e bem de todos, passa a receber conotação diferenciada, 

são propagandeadas diferentes teorias, mas com único objetivo, justificar a necessidade 

de uma mudança no modo de apropriação da água. Antes bem de fácil acesso e livre, 

passa a ser cobrada desde a sua retirada até o consumo. Esta nova guinada é demonstrada 

a partir da ideia de escassez, que segundo Porto-Gonçalves, in Fernandes (2008), não tem 

a ver com sua disponibilidade ou potabilidade, como muitos advogam. O princípio da 

transformação de escasso perpassa a noção de transforma-la em produto, para isso, é 

necessário que tenha maior valorização no comércio, lei da oferta e procura, para ser 

usada como mercadoria. ...o discurso da escassez, está longe de ser neutro ou ingênuo, 

sendo, assim, um discurso interessado. (op. Cit. 2012). 

 Este discurso de escassez é perceptível ao observar quando se comenta da 

quantidade de água no planeta e a necessidade de consumo. A água é o bem maior para a 

sobrevivência de qualquer ser, com isso, passa a ser um produto valorizado e só adquire 

quem tem condições monetária. Como exemplo, destaca-se a água mineral. Mercadoria 

que nos últimos anos ganha mercado, e com isso as grandes empresas, que anteriormente 

detinham o mercado dos refrigerantes, hoje dominam o mercado da água mineral, que 

estrategicamente é posta no comércio como de ótima qualidade, e a que antigamente se 

bebia, na torneira, passa a receber conotação diferente e não serve mais para o consumo 

humano. 

 O capital domina a água, principalmente no processo de distribuição, enquanto 

mercadoria. São elaboradas leis, comitês e diferentes formas de gestão que justifiquem 

tais assertivas e essa passa de bem público, geral e indispensável para a vida humana, 

para ser uma mercadoria com donos, e que para adquiri-la, é necessário comprá-la. 



 

  

259 

 

 A água passa a ser um instrumento de poder, e ao lado da terra, passa a ser o 

grande trunfo do agronegócio. O agronegócio se territorializa na bacia do São Francisco, 

o grande capital sai à procura de onde possa extrair maiores rendas, e o campo fértil (água, 

terra e força de trabalho barata) tanto desta bacia como do cerrado se vertem nas maiores 

investidas deste capital. Isso fica notório ao se perceber a expansão dos campos de grãos 

e outras lavouras irrigadas na bacia do São Francisco. 

 A concepção de hidroterritório vai bem além de uma simples conflitualidade sobre 

a gestão da água, também se deve levar em conta não somente os limites dos estoques de 

água, seja nos rios, açudes, subsolos e outras fontes, mas sim de toda uma gestão e 

interesses que estes trazem consigo, como bem atesta Torres.  

 

Entende-se como hidroterritórios, aqueles territórios demarcados por 

questões de poder político e/ou cultural oriundas da gestão da água, 

assumindo assim, o papel determinante em sua ocupação. A princípio 

este território é demarcado pela disputa dos estoques de água, não se 

restringindo limites aos aqüíferos onde estão localizados, podendo 

inclusive gerar conflito pela posse e controle da água, por exemplo, pela 

implantação de um canal, barragem ou açude entre outras obras 

hídricas. No aspecto de formação territorial, o hidroterritório pode 

assumir dimensões e delimitações múltiplas, a origem e trajetória da 

água é que vai demarcar seu tamanho e forma (2007. pp. 15-16). 

 

 Com relação aos estudos que enfocam a temática, o recente trabalho de 

doutoramento de Sousa (2012) mostra a consolidação do capital agrário no São Francisco. 

Para a formação do agrohidronegócio fruticultor do Polo Juazeiro-Petrolina, destaca-se a 

irrestrita ação do Estado na promoção da irrigação e toda uma cadeia de relações que 

privilegiam os grandes produtores (agronegócio) em detrimento dos pequenos 

(camponeses), que passam a servir de força de trabalho para estas empresas. 

 Ao compreender a formação destes territórios do agrohidronegócio no cerrado 

brasileiro, alguns autores discutem a importância estratégica da dominação da água, com 

menção para o aquífero Guarani. Dentre os trabalhos, servem como leitura os estudos de 

Tomaz Junior (2010), que mostra de forma clara a formação deste território e os devidos 

domínios do grande capital agrário, com destaque a cana-de-açúcar e que tem como 

estratégia o uso da água do aquífero Guarani. 

 Ainda com relação aos estudos dos territórios dos agrohidronegócios do aquífero 

Guarani, o trabalho de Freitas e Cheps Junior (2012) pensa no mesmo raciocínio de 

Thomas Junior, e realiza uma análise mais particularizada de dois territórios, o Triângulo 
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Mineiro e o Alto Paranaíba, e apontam também a expansão da atividade do agronegócio 

canavieiro e a formação e consolidação da agroindústria sulcoenergético, em áreas que 

eram de domínio da pecuária.   

 Em outro trabalho que enfoca o tema no território do cerrado, Mendonça e 

Mesquita (2007) mostram como este é dominado pelo agronegócio, desde a visão 

modernizadora que o capital incute na mente das pessoas. Para justificar a necessidade de 

se adequar a realidade global e se apoderar das terras e da água, o mesmo autor em outro 

trabalho e ao lado de Santos e Oliveira (2010) fazem um apanhado histórico recente, com 

destaque para o Alto Tocantins e a implantação de algumas hidroelétricas no rio e 

formação de lagos artificiais. A geração de energia se insere como forma estratégica de 

armazenamento desta mercadoria, (a água), para ser usada na produção do 

agrohidronegócio.  

 É impossível realizar um estudo aprofundado de uma maior quantidade de 

materiais que discute o conceito de agrohidroterritório, e talvez fiquem de fora outras 

leituras que dariam um aparato teórico maior. No entanto, com algumas discussões deste 

cunho, mencionados no decorrer no capítulo, é possível realizar uma análise mais 

aprofundada destes territórios na bacia, e perceber o quanto os agrohidroterritórios 

passam a dominar maiores extensões de terras e de produção agrícola.   

 Por se tratar da territorialização através da irrigação, é de considerável importância 

se conhecer localizacionalmente onde estes fenômenos ocorrem na bacia do São 

Francisco. Para isso, foram elaborados mapas que enfocam as áreas com propriedades 

que usam a irrigação. No entanto, é bom deixar bem explicito qual a metodológica de 

emprego da legenda e classificação dos tamanhos das propriedades, para assim se 

conhecer melhor a realidade da política de irrigação na bacia. 

  Foram elaborados três mapas, estes divididos pelos tamanhos das propriedades. 

Com classificação, sobre a responsabilidade deste trabalho, o mesmo não emprega 

distribuição de tamanho das propriedades, que é empregada para o país, como Girardi 

(2008) e que também se encontra em neste trabalho para a análise das propriedades na 

bacia, que definem de pequenas até 200 hectares, de 201 a 2000 hectares de média e acima 

deste de grande propriedade.  

Para a irrigação se usou tamanhos diferentes, levando em conta que a irrigação 

possibilita uma maior produtividade (água o ano inteiro e produção de várias safras no 

mesmo ano), motivou o trabalho a realizar outra escolha, e chegar à conclusão que, a nível 

de interpretação e análise do agrohidronegócio irrigado, o tamanho da propriedade pode 



 

  

261 

 

ser classificada de pequena, quando o lote é até o tamanho de 50 hectares, acima disso 

até 200 hectares de médio, e maior que 200 hectares de grande  

 No mapa 19, é possível destacar a relação da quantidade de propriedades com 

irrigação, e ao mesmo tempo identificar o tamanho total de hectares irrigados por 

municípios. Em alguns, a quantidade é bem reduzida, com isso se pode auferir a instalação 

de irrigação particular, em pequenas propriedades a beira do rio São Francisco, ou em 

afluentes, além de barragens e outros. Com irrigação mais rudimentar, ou seja, com menor 

quantidade de técnicas, somente com canaletas e mangueiras que carreiam a água às 

propriedades de forma praticamente artesanal, aliadas a falta de instrução e 

acompanhamento técnico. 

  Nos municípios de maior quantidade de propriedades irrigadas, existe a influência 

de programas de irrigação, com maior destaque dos elaborados e executados pela 

CODEVASF, estes na maioria são realizados nas proximidades da calha do rio principal, 

com um sistema mais integrado, tanto de procedimentos de irrigação, como de visitas dos 

técnicos, e produção voltada para os mercados mais exigentes. 

 No mapa a seguir, é possível identificar que ocorre maior concentração de 

pequenas propriedades irrigadas no polo Juazeiro-Petrolina, que conta além destes 

municípios, com os de Curaça, Sobradinho e outros na Bahia, Santa Vitório da Boa Vista, 

Lagoa Grande, Cabrobó e outros pertencentes a Pernambuco. Com maior produção de 

fruticultura, a exemplo da manga e uva. 

 No BSF nos estados de Sergipe e Alagoas, encontram-se alguns perímetros 

irrigados implantados pela CODEVASF, e que têm características mais variadas que o 

anterior, além das frutas, conta com maior destaque na produção arrozeira, que outrora 

era cultivada nos vales férteis do rio, na época de chuvas. Com a instalação dos projetos, 

passa a produzir em lagoas artificiais, casos de Betume e Propriá-Pindoba à margem 

direita do rio e à esquerda o Marituba. 
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 As propriedades irrigadas de tamanho médio se encontram em menor expressão, 

tanto pela reduzida quantidade de propriedades irrigadas, como pela diminuta área 

irrigada que representa na bacia. No entanto, conta com estrutura básica bem consolidada, 

emprego de adubagem, fertilização e visita dos técnicos. São empresas da agroexportação 

que, em época da colheita, contratam maior número de força de trabalho, maquinários e 

outros instrumentos que contribuem para aumento do lucro. 

 Nesta faixa de propriedades irrigadas, representada no mapa a seguir, é possível 

encontrar estas empresas privadas, como também boa parte de lotes irrigados em Projetos 

de irrigação instituídos pelo Estado. Com isso, também sobressaem os territórios irrigados 

na Bacia, o do Polo Juazeiro-Petrolina, e com a intervenção do Estado na alocação destes 

projetos, tanto com assentamento de pequenos irrigantes, como de empresas. No território 

de grãos, aparecem tanto o Noroeste mineiro como o Oeste Baiano, em projetos de 

irrigação da CODEVASF, além de compreender também o centro-leste da bacia. 

  Neste quantitativo, o que chama a atenção é praticamente a inexistência de 

irrigação no Sul da bacia, que devido a sua estrutura agrária desconcentrada, a menor da 

bacia, na grande maioria das propriedades irrigadas estão na faixa de lotes com tamanho 

inferior a 50 hectares. Por vez, no Baixo, nos estados de Sergipe e Alagoas, a realidade é 

outra, é possível encontrar alguns projetos de irrigação, além de irrigação particular com 

tamanhos nesta faixa. O Distrito Federal conta com destacado contingente de hectares 

irrigados em propriedades hortifrutigranjeiros para o abastecimento da capital federal. 
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  Com relação aos estabelecimentos irrigados acima de 200 hectares, se justifica 

ser denominados de grandes propriedades, com relação a produtividade e nível 

tecnológico, estes são promovedores do agrohidronegócio na bacia, com uma produção 

praticamente voltada para o mercado externo, principalmente de grãos. Esta irrigação é 

realizada de forma totalmente particular. 

 Esta configuração apresenta de forma clara como o agrohidronegócio, na medida 

em que avança sobre terras, traz consigo uma nova paisagem e forma de predação da 

natureza, seja da terra, extermínio do cerrado e da caatinga e com uso exagerado da água, 

atrelando sua atividade a um momento propício para sua expansão, principalmente pela 

ação do Estado, ao conceder benefício do seu usufruto na região Oeste da Bahia. 

 O mapa destaca a concentração da irrigação em grandes propriedades, na sua 

maioria, no território do agrohidronegócio de grãos no Oeste baiano e Noroeste mineiro. 

É neste palco que o capital agrário encontrou sua melhor parceira para exploração. Com 

terras baratas e abundantes do cerrado, água abundante, no aquífero Urucuia, aliados a 

uma crescente força de trabalho de camponês, tanto da região, como dos sertões vizinhos. 

 No Baixo São Francisco, como nota-se no mapa, tem destaque uma área de 

estabelecimentos acima de 200 hectares irrigados, que se refere ao Plató de Neópolis, para 

a constituição desse projeto ocorreu uma reestrutura na área, expulsando os pequenos 

produtores e entregando as terras e a irrigação para as grandes empresas, a exemplo da 

Saman e da HDantas, que ao lado de outras detêm grandes áreas de produção voltada para 

a exportação. A preocupação das empresas é extrair maior lucro das suas produções, 

dentre os produtos se destacam a produção de cana-de-açúcar, eucalipto, coco e grama. 

 Devido a concentração de terras nas mãos do agrohidronegócio fica imperceptível 

observar a quantidade de propriedades com esta atividade, isso prova mais uma vez como 

o capital vem se apoderando das terras e da água da bacia, com objetivos bem claros, 

explorar todo e qualquer pedaço de terra que venha a lhes oferecer lucros. Acabam se 

territorializando em parte estratégica da bacia, e aos poucos vão se expandindo para áreas 

outrora de domínio da pecuária e de áreas de remanescentes do Cerrado e da Caatinga. 
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 Como exposto nos três mapas, observa-se uma irregularidade na distribuição de 

propriedades com irrigação, e com diferentes extensões e quantidades, configurando a 

formação dos hidroterritórios. Com isso se identifica o agrohidroterritório do Oeste 

baiano e Noroeste mineiro, assentados em áreas de extrema concentração de terras, com 

estabelecimentos irrigados de tamanho acima de 200 hectares, e irrigação de elevada 

modernização retirada da água do aquífero Urucuia e com processo de territorialização 

para o Sertão. Por outro lado, o território do agrohidronegócio do polo Juazeiro-Petrolina 

tem lotes de tamanho pequenos e médios, na sua grande maioria com irrigação dos 

projetos implantados pela CODEVASF, e irrigação de água do próprio rio São Francisco. 

  Destaca-se, ainda, a consolidação do território do agrohidronegócio do Baixo São 

Francisco, com irrigação tanto em pequenas (cerca de 5.000 ha) e grandes propriedades 

(neste último representado pelo Platô de Neopólis), com irrigação e formação de várzeas 

artificiais construídas e administrada pela CODEVASF. Com processo de consolidação 

e instalação dos Projetos de Irrigação, tanto em Minas Gerais, o Jaíba, com boa parcela 

em operação, com lotes para a pequena agricultura; como também a empresarial, e o 

Baixo Platô de Irecê, na Bahia, ainda em processo de estudos (www.codevasf.com.br). 

  Para compreender a formação destes territórios e destacar o avanço do 

agrohidronegócio na bacia, foram elaborados alguns mapas da produção agrícola de 

lavouras que tem maior impacto na bacia. No entanto, o quantitativo da produção não se 

refere somente a produção irrigada, mesmo assim, não diminui a análise, haja vista que 

os produtos que foram selecionados para este mapeamento são os que mais se produz na 

agricultura irrigada no São Francisco.  

 A escolha das lavouras se deu também em ordem de separação de dois tipos, que 

se denominou de produção de grãos, e de frutas. Merece ressalva a cana-de-açúcar que, 

não sendo produção típica da fruticultura irrigada, foi incluída neste grupo, com a 

justificativa de colocar 6 cultivos de grãos e a mesma quantidade de frutas; a cana por 

representar maior aproximação com as do frutas que com os grãos, exclusivamente, no 

que se refere a sua territorialização, preferiu-se colocá-la na classificação de frutas. 

 A produção de grãos tem características peculiares, com lavoura temporária, 

produção de uma vez por ano, e com os frutos (grãos) bem menores que as frutas, são 

cultivados em maiores propriedades que as frutas. As frutas são considerados cultivos 

perenes na bacia, são cultivadas em propriedades menores, com formação arbórea e 

arbustiva.  

 

http://www.codevasf.com.br/
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5.4 - Território do Agrohidronegócio de grãos no São Francisco 

 

 O avanço do agronegócio na bacia, e tendo como pano de fundo a produção de 

grãos, tem contribuído para o aumento da degradação dos ambientes, tanto do cerrado 

como parte da caatinga, aliado a expansão do capital, e tem intensificado a exclusão e 

expulsão dos pequenos agricultores. 

 Dentre as produções de grãos na bacia, merecem destaque: o algodão, outrora 

produzido no sertão; o milho e o feijão, anteriormente como de subsistência, e que 

resistem nas produções camponesas no sertão, e agora no Oeste baiano se transveste em 

commodities; o café, que vem se incorporando no Oeste da bacia; e o arroz, 

tradicionalmente plantado nas várzeas do Baixo São Francisco, e a soja. 

 O Algodão, planta de estimado valor desde a Revolução Industrial. Seu fruto é 

usado na produção da indústria têxtil, conta com alguns espécimes de variedades 

importantes na formação de fibras. Pertence ao gênero das Gossypium. No sertão 

nordestino, o denominado algodão mocó se adaptou facilmente as condições locais, como 

bem destaca Andrade (1986), e por longo tempo foi uma das principais rendas da região. 

No entanto, atualmente sua produção está ligeiramente vinculada ao agrohidronegócio do 

Oeste baiano, principal produtor na bacia, como se observa na prancha 30. 

 Na prancha 30, observa-se a importância da produção deste grão, quase que 

exclusivamente como fonte de exportação e com destino a indústria têxtil, após alguns 

anos no ostracismo, esta fibra reaparece como fonte importante neste tipo de indústria, 

tanto no mundo, caso dos Estados Unidos, principal produtor; como no próprio Brasil. 

 No primeiro mapa da prancha 30 se observa ainda uma reduzida produção no 

Oeste baiano, pouco maior que o Noroeste mineiro, e no restante da bacia, uma produção 

bem restrita não somente neste ano, mas nos outros pesquisados, que juntos compreendem 

o território do agrohidronegócio de grãos. Com tendência ao crescimento na Bahia, 

principalmente tendo como centro os municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, 

que vêm se consolidando nestas últimas décadas. 

 Em 2010, o Oeste baiano se configura como um dos maiores produtores de 

algodão do país, com expansão para outras áreas dentro da região Oeste da bacia. Esta 

expansão é nítida ao se observar o aumento da produção em direção aos municípios de 

Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia.  
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 Por fim, no último mapa é perceptível o crescimento relativo da produção de 

algodão no Oeste baiano, em alguns municípios o aumento se deu na ordem de 1.000% 

em detrimento da diminuição de quase o restante da bacia. Nesta área, encontram-se não 

somente as maiores produções deste grão, mas também uma produção tecnificada, com 

máquinas modernas que executam o trabalho em larga escala no plantio, como também 

as colheitadeiras que diminuem consideravelmente a oferta de trabalho na região.  
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 O arroz é um cultivo temporário, como boa parte destes, tem considerável 

importância, com destaque para o Baixo São Francisco, e as suas tradicionais várzeas no 

rio São Francisco, que após inúmeras construções de hidrelétricas, foi praticamente 

exterminado. Boa parte da produção que ainda resta é resultado de implantação das 

várzeas artificiais construídas pela CODEVASF. 

 A produção rizicultora é realizada nas várzeas, com áreas irrigadas naturalmente, 

quanto em várzeas artificiais, a exemplo de Betume, com formação de uma espessa 

camada de água que recobre parcialmente o arrozal, ou o denominado de arroz de 

sequeiro, que é produzido em áreas sem inundação. 

 Cultivo básico da alimentação, o arroz, que antes era cultivado nas várzeas, e que 

dava sustentação a alimentação de camponeses às margens do São Francisco, passa a ser 

cultivado em áreas de implantação de projetos de formação de várzeas artificiais. Em 

Sergipe, nos municípios do Sertão, como bem descreve Santos (2010). 

A perda das várzeas pela regularização do rio, o Estado, através da CODEVASF, 

executa ações para resgatar tal atividade e passa a providenciar a instalação das comportas 

para formação das lagoas artificiais. No entanto, isso acontece somente no Baixo São 

Francisco. As várzeas do sertão e os varzenteiros ficaram à mercê destas políticas de 

compensação, e mesmo os que foram assistidos nas proximidades da foz, com maior 

incidência de várzeas, tiveram que se inserir num novo método. Não somente na forma 

de plantar, colher e comercializar, mas também no tipo de arroz, com intuito somente de 

inserir no mercado. Até o momento, após trabalho de campo em Betume, e em conversa 

com técnicos da CODEVASF, e agricultores da várzea, ficou constatado que não trouxe 

os resultados esperados. 

 Na prancha 31 observa-se uma boa participação da produção de arroz, do Baixo 

São Francisco, com aumento da produção nos municípios que receberam os incentivos 

do Estado, e uma queda brutal e até extermínio da produção nos que não houve política 

de compensação após a construção das hidrelétricas. Nos outros territórios da bacia se 

nota um decréscimo na produção, com destaque para 2010. A participação do Oeste 

baiano como uma das maiores produções na bacia merece ressalva, é uma produção em 

larga escala e que se dá através de grandes obras de irrigações com alto investimento. 
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 De forma geral, no interim em estudo, a produção de arroz diminuiu 

consideravelmente na bacia. No entanto, deve-se mencionar que as áreas com 

consolidação desta atividade conseguem ainda manter uma produção com destaque no 

Oeste baiano, nas proximidades de Sobradinho; e no Baixo São Francisco, neste último 

produzido em várzeas artificiais, fruto de projetos da CODEVASF, que surgem em 

detrimento do extermínio da atividade nos sertões sergipano e alagoano. 

 O café, planta do gênero das Coffe l., é um cultivo que se adaptou ao clima e 

terreno dos solos do Sudeste, colocando o Brasil como um dos maiores produtores e 

exportadores mundiais. Contudo esta lavoura que esteve atrelada ao latifundiário 

escravista, hoje se reveste em agronegócio, que mesmo com mudanças no sistema de 

trabalho permanece na mesma lógica do capital. 

 Por ser uma cultura adaptada ao clima tropical de altitude, encontra-se com maior 

produção nas áreas de relevo elevado. Proporciona maiores rendimentos nas regiões 

tradicionalmente produtoras; o café tem uma menor participação na economia da bacia. 

No entanto, com a avanço por terras mineiras, o café alcança a bacia e encontra condições 

propícias para seu desenvolvimento, com terra, trabalho e águas que proporcionam 

maiores lucros para o agronegócio cafeicultor. 

 Diferente dos outros grãos em estudo, o café é uma cultura permanente e tem vida 

útil acima de dez anos. Os gastos em manutenção dos cafezais são maiores que os de 

plantio, como as outras citadas. O período da colheita favorece o emprego de uma maior 

massa de força de trabalho, que aos poucos, vem perdendo espaço para as máquinas 

colheitadeiras, e proporcionando um êxodo para as cidades. A realidade atinge não 

somente os grandes centros produtores do país, mas também o Sul da bacia. 

 Como exposto da prancha 32, o processo de mobilidade do capital cafeicultor é 

nítido; o Sul da bacia, mesmo ainda contando com maior produção, perde espaço para as 

novas áreas, o Noroeste mineiro, chegando à altura do Distrito Federal e ao Oeste baiano, 

territórios que até a década de 2000 tinham uma produção restrita, e já no último ano em 

análise, passam a ter considerável produção. Mesmo assim, ocorre uma restrição a esta 

produção, tanto no submédio como no baixo, sem praticamente ter esta cultura nas suas 

terras, com algumas exceções nas áreas mais altas, com clima ameno. 
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O avanço da produção cafeeira na região é fruto do crescimento do agronegócio. 

O Sul da bacia tem uma estrutura fundiária desfavorável para tal expansão, com terras 

mais caras e predomínio de pequenas e médias propriedades, diferentemente das outras 

duas, com maior concentração de terras e com preços abaixo da anterior, além da força 

de trabalho de menor valor. 

Na prancha 32, ainda é possível vislumbrar algumas áreas com produção, mesmo 

sendo ínfima, merece destacar que ficam em áreas mais altas com melhor acomodação e 

adaptabilidade da cultura ao clima de montanha.  

O feijão, grão de inquestionável valor na culinária brasileira, conta com algumas 

variações, como o carioquinha, o feijão de corda e outros. Utilizado para diferentes pratos, 

é planta da família das Fabaceae, tradicionalmente cultivado no Nordeste. No entanto, 

devido as condições naturais, adaptara-se ao meio. Esta cultura é de ciclo curto, e se 

desenvolve no período de chuva, sendo uma fonte de sobrevivência para os camponeses. 

Depositam sua esperança nos anos de chuva, tanto com o feijão, como o milho e na 

pecuária. No entanto, no caso especifico do feijão, esta crença a cada dia vem decaindo 

paulatinamente, com ganhos cada vez menores e consequentemente diminuição na sua 

área plantada. Isso é observado no mapa da variação relativa, com municípios apontando 

decréscimo na produção deste alimento, principalmente, no território do 

agrohidronegócio de frutas. 

 Diferentemente, nas áreas que fazem parte do território dos grãos, a produção do 

feijão merece destaque. Conta com infraestrutura bem melhor que nos sertões nordestino, 

com irrigação, e alta mecanização, plantado em grandes propriedades, restringindo a 

influência dos efeitos naturais, e, em consequência, obtendo maiores lucros. 

 Dentro do território dos grãos, observa-se no Noroeste mineiro, uma produção 

também em médias propriedades. No Oeste baiano, é especificamente em grandes 

propriedades do agrohidronegócio, e como os outros grãos têm se expandido em direção 

ao Norte, à altura do município de Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto e Santa Rita 

de Cássia, diferentemente do Sertão, a irrigação se insere como fonte de melhoramento 

da produção e da produtividade do cultivo.  
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 Ainda com relação a produção de feijão na bacia, merece destaque o denominado 

cordão feijoeiro na região de Irecê, na Bahia. Área tradicional na produção deste grão. 

Nos dois primeiros mapas mostram uma considerável produção e no último ano em 

análise, ocorreu queda na produção, está entre as maiores diminuições de toda a bacia. 

De diferentes motivações, tanto de ordem natural, o ciclo, no Sertão se encontra atrelado 

ao irregular regime de chuvas, no entanto, as principais causas estão ligadas à substituição 

por outras culturas; a pecuária, no caso de outros cultivos, esta área é uma das novas 

investidas do agrohidronegócio, através da irrigação, e com o apoio do Estado, que se 

estuda a sua ampliação através do Platô de Irerê, um dos mais audaciosos projetos de 

irrigação na bacia. 

 No Norte da bacia, áreas de baixos índices pluviométricos, encontram-se 

consideráveis produções do feijão que em boa parte é plantado consorciado com o milho. 

A produção nos anos analisados teve algumas variações, tanto para mais como para 

diminuição. O que reflete a fragilidade da produção, principalmente camponesa, que fica 

à mercê do mercado e das condições naturais. 

  Outro grão importante na bacia se refere ao milho, plantado em consórcio com o 

feijão, são comuns nas pequenas propriedades, e contribuem na manutenção do camponês 

no campo. O milho, além do grão para o consumo, fornece sua palha como forragem para 

alimentação do gado.  

 A produção de milho na bacia tem diferentes destinos e usos, com o avanço do 

agrohidronegócio de grão. Conta com destacada produção, principalmente no Oeste 

baiano, nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Correntina, e no 

Distrito Federal e municípios vizinhos, pertencentes a Minas Gerais e Goiás. A produção 

é realizada em grandes propriedades com alto nível de modernização e voltada para a 

exportação. 

 Na variação da produção de milho, dos primeiro e último ano, observa-se um 

aumento elevado na produção do milho nas áreas do avanço do agronegócio, tanto o Oeste 

baiano, Noroeste mineiro, e no Sertão sergipano (Porto da Folha, Monte Alegre de 

Sergipe e outros) e nos municípios vizinhos que pertencem a Bahia, a exemplo de 

Jeremoabo. Na parte central da bacia, no período em estudo ocorreu diminuição na 

produção do milho. 
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 Na prancha 34, nota-se que todos os municípios produziram milho nos anos 

pesquisados, isso mostra a força deste grão não somente na culinária nordestina, bem 

como para alimentar o gado, a palha serve como forragem. Nos últimos anos, o 

agronegócio transforma antigas áreas de caatinga e cerrado em verdadeiros campos deste 

cultivo, além de se consolidar como um dos produtos para a exportação. 

 O milho é um dos carros chefes como fonte alternativa para a soberania alimentar. 

Os agricultores passam a resgatar sementes crioulas, e deixam de adquirir as sementes 

impostas pelo mercado internacional, o milho por ser um dos símbolos da lavoura 

sertaneja passa a ser a principal propagada para o uso de práticas ecológicas. 

 Por fim, o último dos seis grãos analisados, a soja é um cultivo que mais se 

territorializou. Com início no Sul do país e rápida expansão em direção ao Centro-Oeste, 

e outra para o corredor do território de grãos do Oeste baiano, e por fim até atingir o Sul 

do Piauí, como bem demonstra Girardi (2008) em seus mapas.  

 Grão que pertence à família da Geyeine max, caracteriza-se por elevada 

importância, não somente na fabricação de óleos, mas com outras utilidades, seu uso 

como leite, carne e como alimentação para o gado. Com o mercado consolidado, a soja 

passa a ser um dos principais cultivos para a agroindústria, como para a exportação e, em 

poucos anos, transformou áreas de vegetação nativa em verdadeiros campos 

monocultores da soja. 

 Na prancha 35, os mapas mostram a expansão da soja saindo do Oeste baiano para 

o Noroeste mineiro. A soja é cultivada em grandes propriedades, com alta modernização, 

e uso elevado de defensivos, fertilizantes químicos, e adubagem; realizada com força de 

trabalho barata e trabalho escravo. A produção se volta para a exportação e para as 

agroindústrias. 

 A produção de soja na bacia é realizada praticamente na parte Oeste da mesma, 

conforme o último mapa da prancha 35. Neste também é possível observar o crescimento 

da produção sojicultora, tanto para o Norte do território do agrohidronégocio de grãos, no 

município baiano de Formosa do Rio Preto, como para o Sul, nos municípios vizinhos ao 

Distrito Federal. 
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 Como exposto nas pranchas e mapas, fica nítida a força do capital do agronegócio 

na bacia. Com a formação de um território bem consolidado que congrega terras 

pertencentes ao Oeste baiano e o Noroeste mineiro, além do Distrito Federal e os 

municípios goianos na bacia. Com importante produção em praticamente todos os grãos 

em análise, com alta modernização em todo processo, seja, no preparo do terreno, plantio 

e na colheita. Com as lavouras sendo plantadas em grandes propriedades e com destino 

para a exportação. 

  

 

5.5 - Território do Agrohidronegócio de frutas no São Francisco 

 

 Diferentemente da produção de grãos, a de frutas é realizada com o plantio de 

mudas e com diferentes cuidados no processo de crescimento da planta, que dura um 

tempo maior, até chegar à formação e maturação do pomar. Passa alguns anos para que 

estes deem frutos, sem que seja necessário o replantio, como ocorre na produção de grãos. 

No entanto, por ser uma cultura de ciclo longo, tem dificuldade de se desenvolver em 

locais com períodos de seca. Com isso esta atividade é usualmente empregada nas bordas 

do rio São Francisco, e recentemente, ampliada com o uso da irrigação, fruto de intensas 

políticas governamentais. 

 A produção de frutas da bacia, nos últimos anos, passa por uma significativa 

transformação, tanto na quantidade produzida, como pela qualidade, aliados a novos 

métodos de produção, com a irrigação, e formas de comercializar, destina-se ao mercado 

externo. Com isso amplia o agronegócio e exclui do processo os camponeses. 

 Para compreender a produção fruticultura na bacia, foi necessário a escolha de 

alguns cultivos, com considerável importância para a própria bacia e com alcance 

nacional e internacional, para assim compreender o território do agrohidronegócio do 

Médio São Francisco.  

 Mesmo a cana-de-açúcar não fazendo parte das denominadas frutas, foi posta 

nesta lista devido a sua importância econômica em todo o país e por ser um dos cultivos 

de destaque no agronegócio, além da considerável produção na bacia. E mesmo não sendo 

permanente e muito menos fruta, tem sua produção na bacia vinculada ao 

agrohidroterritório juntamente com as frutas. 
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 A cana, planta da família da Saccharum L. tem sua importância no país, desde o a 

colonização, sendo o primeiro e por algum tempo o principal cultivo comercial do Brasil. 

A princípio para a produção de açúcar; e desde a década de 1970, com a crise do petróleo, 

para a produção do álcool; como fonte alternativa para substituir a gasolina. Com isso, a 

cana passa a ter outra conotação e ganha importância cada vez maior com fabrico do 

etanol. A produção passa a se territoralizar em São Paulo, e nos últimos anos por outras 

áreas, inclusive a bacia. Atualmente com a reativação do incentivo a produção da cana 

para a fabricação do álcool. 

 Na bacia, a produção é recente, e restrita ao BSF, com produção estratégica, 

localizando-se entre duas áreas de grande produção, os tabuleiros costeiros de Alagoas e 

de Sergipe. No lado deste último, conta com considerável produção, e com acréscimo 

advindo da produção no platô de Neópolis, como se pode observar nos mapas da prancha 

36. 

No Sul da bacia, nos últimos dez anos, obteve um dos maiores crescimentos da 

produção do cultivo, principalmente com o aumento na direção ao território dos grãos, e 

tendo como centro o município de João Pinheiro. Com territorialização e destino para os 

municípios de Paracatu e Unaí, que se caracterizam pela considerável concentração de 

terras. Unaí é importante na criação bovina, e a cada momento, os latifúndios são 

remodelados e passam a se tornar em grandes propriedades do agronegócio. 

No submédio da bacia, vale destacar a produção de cana no município de Juazeiro. 

Conta com os incentivos para produção deste cultivo provindos do proálcool, e que 

encontrou condições propícias para a produção nesse município. Com irrigação, terras 

férteis e numerosa força de trabalho. 
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 Com relação às frutas, vale ressaltar que ocorre diferenças com relação à 

importância das mesmas. Com maior ênfase na produção para a exportação, com destino 

a Europa e Estado Unidos, e neste quesito os frutos que alcançam este patamar se referem 

principalmente a manga e a uva. 

  A banana, fruto tropical, conta com algumas variedades, sendo a Muse acuminata, 

a mais importante, com produção em boa parte para o mercado interno. Os cultivos 

inseridos em projetos de irrigação, no Norte de Minas Gerias, como se observa na prancha 

a seguir. A exemplo do Projeto Jaíba, compreende os município de Jaíba, Matias Cardoso 

e Verdelândia. Ainda não contando com todo o projeto, ganha destaque na produção de 

banana. Com isso, eleva a área a se inserir em um território do agrohidronegócio de frutas 

em processo de formação, com ampliação do Projeto Jaíba para áreas em outros 

munícipios, São Francisco e Espinosa. 

 Bem perto da área de formação deste território, no estado da Bahia, encontra-se o 

município de Bom Jesus da Lapa, tradicional produtor deste fruto e que conta com uma 

crescente e consolidada produção. Obtém os maiores crescimentos, que o coloca como o 

município de maior produção de banana em toda a bacia. 

 No vale do São Francisco, o cultivo da banana se destaca no polo Juazeiro-

Petrolina, como na maioria dos outros territórios, é basicamente realizada em perímetro 

irrigado. Com a irrigação, a produtividade é maior, com água durante o ano inteiro e 

produção com destino a exportação. 

 No território denominado de agrohidronegócio de grãos, tanto no Noroeste 

mineiro e como no Distrito Federal e Oeste baiano, a banana obteve considerável aumento 

na sua produção 

Por fim, no BSF, tanto em Alagoas, como em Sergipe, nos anos em análise, teve 

boa participação na produção, considerável parte se dá ao plantio realizado em áreas 

próximas as várzeas, com solos férteis naturalmente, com os depósitos aluviões do São 

Francisco, além também da produção realizada em áreas de perímetros irrigados. 

Como destacado no último mapa da prancha, percebe-se que mesmo o cultivo da 

banana não tendo repercussão na bacia, existem áreas com destaque. Caso do Oeste 

baiano e áreas pertencentes ao perímetro irrigado Juazeiro-Petrolina. No entanto, ocorre 

uma maior importância pelo crescimento e pela quantidade produzida, a área na divisa 

entre Minas Gerais e Bahia, no primeiro caso, nas áreas que fazem parte do Projeto Jaíba, 

e na segunda o município de Bom Jesus da Lapa. 
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O coco, fruto da palmeira, Cocos nucefera, ou popularmente denominada de 

coqueiro, é uma planta que se adapta facilmente a terrenos arenosos, de longa data é 

cultivado no litoral nordestino, o produto se destina para a indústria de leite de coco ou 

na venda in natura. Com o avanço da especulação imobiliária, os sítios e fazendas 

cocoicultoras no litoral vão perdendo espaço, e o coqueiro, antes numeroso em alguns 

locais, passa a ser escasso. 

Na bacia, como é mostrado na prancha 38, a produção de coco se encontra em 

dois territórios: 

O do BSF, com produção de coco no litoral, em municípios pertencentes a 

Sergipe, como Brejo Grande e Ilha das Flores; e de Alagoas, Piaçabuçu e Coruripe. Com 

a instalação do Platô de Neópolis, em Sergipe, alguns lotes passaram a produzir coco 

irrigado para a exportação. Em trabalho de campo, foi constatado que o principal destino 

do coco verde é em direção aos grandes centros brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro 

e BH; os frutos são selecionados e vendidos para restaurantes e outros comércios, e os 

com menor qualidade geralmente são levados para o mercado livre de Aracaju e algumas 

cidades na própria região. 

No território do agrohidronegócio de frutas, o coco se destaca pela crescente 

produção, conta com a mesma lógica instalada no Platô de Neópolis, com irrigação, 

agronegócio e exportação do produto para outras regiões e outros países. 

Além destes, obtiveram crescimento do cultivo de coco dois outros territórios, e 

que têm na irrigação a base de sua agricultura; no primeiro caso o agrohidroterritório do 

Oeste baiano, ao meio da produção de grãos, os projetos de irrigação. Tanto lotes de 

médio e pequeno porte, com maior destaque para o município de Barreiras; no segundo 

caso se deu no Norte mineiro, com instalação do Projeto Jaíba, já se destaca no cultivo 

do coco. 

Com a implantação dos perímetros irrigados e incentivo à produção de frutas, a 

produção de coco se intensifica, como se observa na prancha 38, com a produção do BSF, 

bem consolidada, manutenção e até aumento da produção, no Oeste baiano e Norte 

mineiro demonstrando um considerável aumento, mas nada comparado ao aumento do 

polo Juazeiro-Petrolina. Nas demais áreas da bacia, sem a irrigação a produção desta 

palmeira é bem reduzida. 

 

 

 



 

  

287 

 

 



 

  

288 

 

A goiaba, fruto da Psidium guajave, fruto que ganha notoriedade em projetos de 

irrigação, é cultiva com o intuito de exportação e para a agroindústria. Em locais sem 

irrigação a produção é menor e se destina para as feiras e supermercados locais. 

 Na prancha 39, mostra a goiaba com reduzida produção, e intimamente 

correlacionada aos Projetos de irrigação. Com isso a maior produção aparece em dois 

territórios. Maior destaque para o polo Juazeiro-Petrolina, com maior produção. Conta 

com a instalação de agroindústrias de transformação no seu principal produto a goiabada. 

Boa parte tanto do fruto como da goiabada, é levada para as redes de supermercados em 

todo o país. Mesmo com esta importância agroindustrial, a produção de goiabas no Polo 

Juazeiro-Petrolina obteve redução na sua produção. 

As outras produções de goiaba são bem restritas e para a venda in natura, com 

ressalvas a produção do Distrito Federal, que compreende produção irrigada com destino 

ao mercado local. Por fim observa-se no mapa da variação, que boa parte dos municípios 

não teve produção mensuradas no IBGE durante os três anos em análise. E os que tem 

produção de goiaba sofreram com diminuição. Nas áreas vizinhas aos polos de irrigação 

contaram com aumento da produção. Destaque para o Projeto Jaíba, em Minas Gerais, 

mesmo sendo um projeto recente, opera com parte de sua capacidade; e já se destaca na 

produção de goiaba na bacia.  
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A manga, fruto da mangueira (Manafera Indica L), pertence à família das 

Anacardiaceae. Nos últimos anos se tornou uma das principais frutas no perímetro 

irrigado Juazeiro-Petrolina, e se transveste em um alto investimento na produção e 

exportação. Tem como principais parceiros comerciais os Estados Unidos e Europa, 

Bezerra (2012) mostra em seu trabalho a importância deste fruto na consolidação do 

agrohidronegócio nos municípios de Petrolina e Juazeiro. O autor mostra o grau de 

especialização e toda a cadeia de formação deste comércio, como: na produção, na seleção 

e no empacotamento para diferentes países. 

A prancha 40 demonstra uma maior incidência de manga no território no 

agrohidronegócio de frutas, que aos poucos vai se configurando como um dos maiores e 

mais modernos centro de produção de manga do país. Concentra as maiores rendas 

advindas desta lavoura. Com o avanço dos projetos de irrigação por outras áreas, também 

surgem incentivos para a sua produção, a exemplo dos municípios que fazem parte do 

Projeto Jaíba. 

Fora estes dois territórios, o que se observa nos mapas desta prancha, são áreas 

que se destacam na produção de manga, localizadas às margens do rio principal São 

Francisco, no estado de Sergipe, em Pacatuba, Neópolis; nestes se encontra o Platô de 

Neopólis. No lado de Alagoas, uma produção significativa em municípios limítrofes dos 

citados. Em direção ao sertão, a produção se restringe a alguns pomares e sítios, 

principalmente às margens do São Francisco, ademais somente o Distrito Federal que 

ocupa lugar de importância na produção. 

O último mapa desta prancha se refere a variação relativa da produção de manga 

na bacia. Mostra duas realidades bem distintas; no primeiro caso o crescimento da 

produção de manga no período em análise, este aumento está relacionado a produção 

irrigada; no segundo caso, boa parte dos municípios com diminuição na produção são os 

que não têm essa atividade como fonte de renda importante. Geralmente são em menor 

escala, para consumo próprio ou para serem vendidas em feira e supermercados locais. 

Diferentemente da produção irrigada, que conta com elevado processo de modernização 

e produção em larga escala.  
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Por fim, uma das frutas, que mesmo não sendo tropical e que antes se acreditava 

não se adaptar ao extremo calor no sertão nordestino, é a uva, fruto da videira e que 

pertence à família Vitaceae. Hoje é uma das melhores propagandas da irrigação na região. 

É o carro-chefe desta nova guinada do vale do São Francisco, e que se transveste em 

movimento apologenêtico do que “deu certo”. No entanto, como demonstrado nas frutas 

anteriores, esta segue a mesma lógica e com movimento ainda mais intenso de exploração 

tanto da terra, da água e também da força de trabalho do sertanejo. 

Falar de uva na bacia do São Francisco implica em situar o perímetro irrigação 

Juazeiro-Petrolina como maior produtor de toda a bacia, com uma destacada produção; e 

hoje se encontra entre as maiores do país, não somente no quesito quantidade, mas 

também rendimento e qualidade do produto. Tanto a uva de mesa, como também na 

produção de vinhos. 

Na prancha 41 observa-se que o agrohidronegócio de frutas, que congrega a área 

onde estão assentados os projetos de irrigação no perímetro Juazeiro-Petrolina, é de longe 

o maior produtor da bacia. Mesmo com algumas variações negativas na produção em 

municípios do agrohidroterritório de frutas, o centro da sua produção o município de 

Petrolina, obteve considerável aumento na produção de uvas nestes dez anos. 

 Toda a produção de uva é realizada no sistema de irrigação e produzidos em lotes 

de tamanho médio e nas grandes empresas, com lotes maiores. Caracteriza-se pela 

modernização, que vai desde a seleção das melhores frutas, no processo de embalagem e 

condicionamento, até a exportação, para Europa e Estados Unidos. Mesmo com esta 

modernização, conta com considerável oferta de força de trabalho, tendo em vista que a 

coleta é feita manualmente, com salários baixos e alta exploração. 

Ainda nos mapas da prancha 41, nota-se que por ser uma fruta de menor alcance 

na bacia, existe uma reduzida quantidade de municípios que produzem a uva, ficando 

restrita a este território e em menor escala no Distrito Federal e no Sul da bacia. Mesmo 

assim não tem o alcance que a anterior as outras frutas tiveram no processo de 

espacialização pela bacia.  As áreas centrais, em municípios que se encontram na divisa 

entre Minas Gerais e a Bahia, tiveram tentativa de produção que, no entanto, não se 

consolidou e no último ano todos os municípios produtores tiveram diminuição ou até 

mesmo ausência de produção. 

 

 

 



 

  

293 

 

 

 



 

  

294 

 

Diferentemente do território de grãos, que predomina irrigação particular, o 

território de frutas provém de projeto de irrigação implementada pelo governo, através da 

CODEVASF. No entanto, a lógica de produção é a mesma, com alta exploração de 

máquinas, neste caso também do homem, com força de trabalho, com o único intuito, 

exportar para Europa e Estados Unidos. Os pequenos produtores que receberam lotes 

irrigados ainda resistem nos perímetros. Ficam submissos ao capital tanto nacional como 

internacional e dependem da compra de insumos, transporte, armazenamento e outros. 

Causa a dependência e ficam sem condições de se auto reproduzir. 

 

 

5.6 - O agronegócio e uso do solo na bacia 
 

 

 O mapeamento do uso do solo é importante para se compreender não somente a 

produção do espaço no momento, e a formação de diferentes territórios, mas também 

como forma de se perceber os avanços ou recuos de diferentes produções, sejam no 

campo, ou na cidade. Neste caso, se observa uma guinada para a produção do espaço 

agrário, com as mudanças ocorridas nos últimos anos, o domínio do agronegócio. 

 Os dois mapas, com conteúdo igual, se diferenciam quando se trata da quantidade 

das terras ocupadas, no primeiro caso é da predominância das atividades, porém ao final, 

os dois atingem o mesmo objetivo, que é de demonstrar a produção do espaço agrário na 

bacia. 

 No mapa 22, é possível observar, em primeiro plano, a quantidade de terras e seus 

diferentes usos, com destaque para o Oeste baiano, que conta com uma reduzida 

quantidade de municípios e um intenso uso de terras para a pecuária e agricultura. 

Entretanto, o que chama a atenção é o quantitativo de terras ainda com remanescentes de 

matas em alguns municípios com mais de 50% (cinquenta), com isso, explica-se porque 

o agrohidronegócio tem interesses nesta área, e a cada momento vai se configurando com 

a constituição de grandes propriedades, em áreas devolutas com o avanço dos grãos. O 

padrão de ocupação segue a mesma lógica no Noroeste mineiro, fruto também da ação do 

agrohidronegócio que se territorializa em antigas áreas pecuaristas. 

 Em direção ao Norte da bacia, a histórica ocupação da pecuária em terras 

sertanejas vem perdendo espaço. Com o surgimento dos Perímetros Irrigados, a 

agricultura ganha uma nova conotação e em alguns municípios conta com considerável 

participação no quantitativo de terras, e nas áreas mais distantes e nos limites Norte da 
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bacia, com predomínio de terrenos mais irregulares, é possível se encontrar um 

quantitativo da caatinga bem mais numerosa que nas áreas anteriormente citadas. 

 Tanto no ASF, como no BSF, observa-se uma maior incidência de pecuária. No 

entanto deve-se destacar uma considerável participação de terras inaproveitáveis nas 

áreas do BSF. Isso se explica por ser área de manguezal, com solos salinos e que é menos 

empregado na agricultura e no cultivo do capim para sustentar a pecuária.  

 No mapa, nota-se que a pecuária tem maior participação na bacia, 

independentemente em qual território estas terras estejam; e com o avanço do 

agrohidronegócio, em áreas anteriormente de matas e florestas, e outras que eram 

ocupadas pela pecuária, a área com agricultura teve considerável aumento. 

 Neste mapa, ainda é possível se observar o quanto se encontra área de vegetação 

nativa, matas com cerrados e caatinga, que a cada momento vão dando lugar para as 

atividades humanas. A área de vegetação nativa passa a ser cada vez mais escassa e em 

alguns casos praticamente inexistente. Neste caso não estamos falando somente das áreas 

metropolitanas de Belo Horizonte ou do Distrito Federal, mas de áreas sertanejas, que 

outrora era povoada com estes tipos de vegetação nativa, a exemplo das áreas centrais da 

bacia. Essa vegetação é substituída paulatinamente por atividades agropastoris, e com o 

avanço dos agrohidronegócio, a tendência é o avanço ser cada vez maior nas áreas de 

vegetação nativa. 
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 Por outro lado, o próximo mapa não mostra o quantitativo (em círculos 

proporcionais), mas ao trabalhar com a predominância das atividades, deixa uma 

excelente visualização da territorialização das diferentes atividades. No entanto, neste 

caso é bem mais perceptível o processo de expansão da atividade agrícola da plantação 

de grãos.  

 Como o mapa trata não da quantidade como o anterior, e sim da predominância, 

no mesmo, são incluídos outros elementos. Para ser considerado predominância, foi 

adotada a atividade que compreendesse mais de 50% do total da área, e quando este valor 

ficava abaixo, observou-se os que detinham somas maiores que 35%, sendo assim em 

alguns casos, mais de uma atividade que contém essas somas. Isso possibilitou a inserção 

de mais de uma atividade como as principais, mostrando que o município tinha menor 

dependência de uma atividade. 

 Como resultado, observa-se maior participação da pecuária na bacia, em especial 

destaque para o bovino. A territorialização da pecuária se dá tanto na tradicional área do 

sertão nordestino, como em porções no Sul da bacia, e nas proximidades da grande BH, 

sendo que neste a incidência percentual da pecuária torna-se mais importante que no 

sertão, com constituição de rebanho em confinamento e maiores rendimentos que na 

anterior. 

 Na lavoura se observa a predominância em número reduzido de municípios. Estes 

municípios se localizam nas proximidade da foz, com a implantação de perímetros 

irrigados, neste caso para a rizicultura; e pelo lado de Alagoas, alguns municípios com 

produção canavieira. Nos territórios dos grãos, no Oeste baiano, tem um uso equilibrado 

de lavoura e matas, com predomínio da lavoura somente em Formosa do Rio Preto, e em 

alguns, com predominância de matas, o que evidencia como o agronegócio se interessa 

por estas terras e passa a avança e destruir boa parte da vegetação nativa.  

No território das frutas, começa a despontar a importância territorial da 

fruticultura, ao se observar o uso equilibrado, tanto da pecuária, como lavoura e áreas 

ainda de remanescentes da caatinga, que a cada momento perde espaço para estas 

atividades, como se nota no mapa a seguir. 
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 Com a expansão do agrohidronegócio, observa-se uma territorialização da 

agricultura irrigada, em áreas que anteriormente tinha vegetação nativa. O Oeste baiano 

em direção ao Norte da bacia vão se encontrando com agrohidroterritório de frutas, nesta 

área ocorre a expansão dos dois territórios em direção ao centro, fator que indica a gradual 

diminuição da vegetação nativa 

 Nas demais áreas, o uso da terra se encontra com equilibro das atividades e com 

reduzida parcela de terras inaproveitadas. Aliados a um recuo gradual de terras com 

vegetação nativa, mostra-se que a exploração da bacia é cada vez mais intensa, e que se 

agrava com o avanço do agrohidronegócio por terras que a poucos eram tanto ocupada 

com a pecuária, como de vegetação nativa. 

  

  

5.7 - Os perímetros irrigados no São Francisco e a lógica do capital 
 

 Com as análises da irrigação e sua territorialização na bacia do São Francisco, foi 

possível compreender como o capital se apodera da terra, água e trabalho; em um processo 

cada vez maior, tanto no Oeste baiano e no Noroeste mineiro, como nas outras áreas de 

agricultura irrigada. No entanto, deve-se observar que esta configuração é fruto de uma 

ação do Estado, que ao promover as políticas de irrigação, acaba por privilegiar os 

maiores produtores da região e as empresas agrárias que se instalam nos perímetros 

irrigados, sejam elas nacional ou internacional. 

 Para destacar melhor a ação das políticas públicas de irrigação, mesmo não sendo 

possível realizar um estudo destas por diferentes órgãos e ações governamentais, foi 

possível investigar o mais importante órgão na elaboração e execução de tais políticas na 

bacia, a CODEVASF, não desmerecendo os outros, como DNOCS ou os governos 

estaduais, que também têm suas contribuições na irrigação. No entanto, tanto a 

CODEVASF, como o DNOCS e os projetos elaborados por governos estaduais têm a 

mesma lógica. Estes privilegiam o grande capital e contribuem para distanciar cada vez 

mais o camponês dos grandes proprietários. 

 Com relação a CODEVASF, devido à dificuldade de se encontrar dados mais 

consistentes tanto dos perímetros irrigados, como da produção, destino e toda logística de 

empreendimentos da agricultura irrigada; foi possível realizar uma análise a partir dos 

dados que deram origem ao mapa dos empreendimentos de irrigação na bacia, desde os 

consolidados até os em estudo. 
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 Vale lembrar que com relação aos outros mapas da irrigação, este difere 

principalmente no Oeste baiano e Noroeste mineiro, estes se configuram como 

empreendimentos particulares com a inserção do agrohidronegócio de grãos nessas 

regiões, além disso, a irrigação é realizada com a água retirada do aquífero Urucuia. 

Diferentemente, a irrigação da CODEVASF, da retirada direta do rio São Francisco e para 

a produção de frutas. 

 Na concepção da CODEVASF, entende-se duas formas de empreendimentos de 

irrigação e que são abordadas no mapa: os lotes empresariais, com maiores dimensões e 

os donos usam força de trabalho alheia, voltado para a exportação e abastecimento dos 

principais mercados nacionais; e os lotes pequenos, que são entregues a pequenos 

agricultores que têm na força de trabalho familiar sua principal característica, com 

menores investimentos, e uso de modernização reduzida. No entanto, por ser 

empreendimentos de fruticultura irrigada e com intuito de maiores lucros tanto o 

empresarial como o familiar seguem a mesma lógica do capital. 

Nestes lotes, ocorre a máxima exploração da terra, da água e da força de trabalho. 

Como os lotes familiares são praticamente obrigados a se inserirem nesta lógica, não tem 

como competir com os empresários do agrohidronegócio, acabam tendo resultados 

desfavoráveis. Em alguns casos os lotes familiares operam com saldos negativos. 

 A escolha da fruticultura se dá em primeira instância por parte do Estado e de toda 

uma estrutura com forte presença de empresas particulares de exportação, com 

justificativa de serem culturas permanentes e por contarem com possibilidade de maior 

valor agregado na produção. O mercado exige este tipo de produção, e com aumento da 

demanda para a exportação, os irrigantes veem nesta atividade maiores possiblidades de 

lucrar. No entanto, acabam se submetendo as exigências deste mercado, que determina 

todas as etapas da produção, desde o uso de fertilizantes, adubagem, inseticidas, como 

também determinam quais as culturas têm maiores valores e levam os irrigantes a 

produzirem o que o mercado oferece maior rentabilidade. Os agricultores que não 

conseguirem se adequar as exigências acabam excluídos do processo. Os maiores 

produtores acabam incorporando suas terras e sua força de trabalho. 

 No mapa 24, percebe-se a consolidação cada vez maior do território do 

agrohidronegócio de frutas; em primeiro plano o do perímetro Juazeiro-Petrolina, com 

forte presença do Estado, e configuração de diferentes perímetros e nítida expansão tanto 

para o Sul, no sertão baiano, e para o Norte em direção ao sertão pernambucano; em 

menor escala e em grau de importância a formação de outros territórios de frutas, no 
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baixo, em Sergipe e Alagoas, e em Minas Gerais, no perímetro de Jaíba, que segundo o 

próprio órgão é a maior área contínua nestes empreendimentos em todo o país. 

 Ao se observar o mapa, destacam-se estes perímetros que estão operando desde a 

década de 1970, que inauguram a irrigação na região, fruto dos sucessivos barramentos e 

formação dos lagos, nesse caso de Três Marias e Sobradinho, como marco importante na 

consolidação da fruticultura irrigada.  

 Nos perímetros irrigados percebe-se uma forte influência do empresariado na sua 

constituição. Recebem quantitativo de terras igual ou maior que os familiares, e em outros 

assegurando o total dos perímetros, a exemplo dos que foram implantados no município 

de Petrolândia, com Apolônio Sales, Barreiras Bloco I e II, num total de 3.845 hectares 

empresariais, desse total, mais de 800 hectares são irrigados, além dos perímetros 

irrigados nos municípios de Lagoa Grande em Janaúba e o Pirapora no município de 

Pirapora, configuram-se como empreendimentos voltados para o agrohidronegócio, 

(apêndice 5). 

 Neste rol de grandes empreendimentos, ainda merece destaque o perímetro 

irrigado Formoso, no município de Bom Jesus da Lapa. Esse conta com uma considerável 

área irrigada, que no total, juntamente com os de sequeiro, chegam a ser um dos maiores 

no vale. Cerca de sessenta (60%) da área total do Formoso foi entregue para os de 

empresários. Em contrapartida para a agricultura familiar, o percentual é bem menor, isso 

também não é privilégio deste empreendimento, em outros, seguem a mesma lógica. Caso 

semelhante é visto no território em formação do agrohidronegócio de Jaíba, um dos 

maiores empreendimentos de irrigação na bacia, (apêndice 5). 
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 Em outros perímetros irrigados, percebe-se um equilíbrio na quantidade de terras 

destinadas para os empresários e os agricultores familiares. Mesmo assim, como nos 

outros empreendimentos, os grandes produtores levam vantagens, tanto no uso de 

modernização, produção, produtividade e, em consequência, maiores lucros. Neste caso, 

merecem menção os perímetros nos municípios de Gentil do Ouro e Ibipeba no Sertão 

baiano e os no Oeste baiano, em Barreiras e Ribeirão das Neves. 

 Os perímetros irrigados com produção camponesa se encontram em áreas de 

menor proporção, em relação aos perímetros empresariais, conta com diferentes destinos, 

voltados para a fruticultura nos municípios do Sul baiano, em Sebastião Laranjeiras, 

Urandi, Guanambi e São Desiderio. No entanto, nada comparável com os perímetros 

irrigados do BSF, em Sergipe e Alagoas, com uma maior incidência da irrigação voltam-

se para o pequeno agricultor, desta feita, devido a tradicional produção de arroz, 

ocorreram prejuízos neste cultivo; para sanar, a CODEVASF investiu maciçamente na 

formação de lagoas artificiais para a produção de arroz. 

 Quanto aos projetos de reerguimento da produção arrozeira, Sergipe se destaca na 

bacia, a exemplo do Betume, que congrega terras dos municípios de Cedro de São João, 

Propriá, Telha e Neópolis, nesse foi possível conhecer a realidade através de trabalho de 

campo, com visita a sede, e diálogo com técnicos e complemento em visita aos campos 

de arroz.  

No Baixo São Francisco, os perímetros irrigados foram ampliados após a 

construção das hidrelétricas, como Xingó. Essas várzeas deixaram de receber o material 

orgânico e a água, foi preciso que se implantasse a formação de cheias artificiais com 

comportas, não somente isso, ocorreu uma reestruturação na formação dos lotes, em 

ordem de 20 hectares para cada produtor. Em pesquisa de campo, ficou constatado que 

existe um crescente número de transferência, através da venda-compra, e alguns contam 

com áreas maiores após estas aquisições. 

 A mudança também faz parte de remodelação do processo de produção, antes de 

forma tradicional e com a implantação do projeto Betume, os pequenos produtores não 

detêm mais o cultivo, eles foram obrigados a se adequarem a uma nova realidade. Com 

implantação de cheias artificiais, mas também no modo de produzir voltado para o 

mercado. Substituição de espécime que antes era produzida por outra que necessita de 

diferentes manejos. Alguns produtores não conseguem se inserir no mercado e ficam no 

meio do caminho e acabam desistindo e vendendo o lote. 
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 Com o perímetro, a CODEVASF incentiva os agricultores a se inserirem no 

mercado. Exige o fim de formas tradicionais não região do BSF, como meeiros, e 

produção para o próprio sustento. Os camponeses têm que produzir da forma que eles não 

estavam acostumados. Como prova disso, foi construída uma infraestrutura básica para a 

produção, transformação e beneficiamento. Nas proximidades dos lotes, como mostrado 

na foto 02, os lotes com arroz e ao fundo uma fábrica de beneficiamento do arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2012,  

Foto: José Hunaldo Lima. 

 

Foto 02 - Plantação de arroz no Projeto Betume. 

  

Em conversas e entrevista realizados em um trabalho de campo, foi possível 

abstrair algumas informações importantes que demonstram a dificuldade do pequeno 

produtor. O Estado, que de início monta e oferece as primeiras estruturas, aos pouco se 

retira. Diminui a quantidade de acompanhamento técnico, e de financiamentos entre 

outros. Esta realidade é vista na foto 3, com o sucateamento dos órgãos públicos; no 

Betume se reflete no processo intenso de degradação e afastamento dos arrozeiros, como 

se percebe na fachada da sede. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2012.  

Foto: José Hunaldo Lima. 

 

Foto 03 - Prédio da CODEVASF no Projeto Betume. 

 

Com relação à produção, o que se percebeu no perímetro é que os resultados não 

foram contemplados, ocorrem dificuldades dos agricultores se adaptarem às novas formas 

de cultivar, o excesso de pragas, como os ratos, e falta de competitividade no mercado. 

Os agricultores não conseguiram se inserir, e a fábrica que prometeu ser a fonte salvadora, 

encontra-se fechada. Boa parte dos agricultores convivem com dívidas e não têm como 

pagar, vendem seus lotes e vão vender sua força de trabalho na região. 

O que acontece no Betume não é caso isolado, pelo contrário, é comum em 

projetos de irrigação, que prometem contribuir com a pequena agricultura e ao final 

servem para reforçar o agronegócio, fato também observado no Cotinguiba-Pindoba, nos 

municípios de Japoatã, Propriá e Neópolis e os de aproveitamentos de várzeas, na outra 

margem do São Francisco, em Alagoas,  

Com a redescoberta do São Francisco, tanto o capital privado como o Estado 

passam a atuar com maior frequência na formação de novos territórios, e a irrigação é 

fruto deste avanço e também sujeito da expansão que se acelera cada vez mais, com 
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ampliação dos perímetros irrigados e com o Projeto de Transposição (Integração de 

bacia). As transformações em curso da bacia podem trazer danos irreversíveis. 

Como no mapa anterior, além dos perímetros produzindo totalmente como os 

mencionados, existem os que operam somente em partes, e que ainda contam com áreas 

que futuramente serão usadas para ampliação dos mesmos, estes estão em locais de 

projetos de irrigação, e mais uma vez, merece destaque o território da fruticultura, no 

denominado perímetro de Juazeiro-Petrolina, que conta com maior estrutura para receber 

os empreendimentos.  

Os projetos de irrigação de Salitre em Juazeiro e o Pontal em Petrolina, segundo 

o site da CODEVASF, têm boa parcela de terras irrigadas, o primeiro com mais de 30 

(trinta) mil hectares destinados para essa atividade; e o segundo com área bem menor, 

inferior a 8 (oito) mil hectares, os mesmos, com produção de frutas, na mesma lógica dos 

mencionados anteriormente. 

No BFS, encontram-se dois projetos que contam com parte em operação, um no 

sertão sergipano, o Jacaré-Curituba, nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo, conquistado após anos de lutas com a forte presença do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra), que consegue a desapropriação de terras no sertão sergipano. 

Com a implantação da irrigação e produção fruticultora. No perímetro irrigado, é possível 

encontrar outras produções como quiabo. No trabalho de campo, foi possível a visitação 

da produção do girassol, com destino a fabricação do biodiesel.  

Em direção a foz, na margem direita, no estado de Alagoas, o Marituba, localizado 

em Penedo, como em boa parte dos projetos da região, e por se encontrar em área de 

várzea, tem destino voltado para o cultivo do arroz. 

Como proposta de ampliação da irrigação no sertão baiano, o melhor exemplo é a 

execução do Baixio de Irecê, que congrega terras de diferentes municípios, como Itaguaçu 

da Bahia, Xique-Xique e Sento Sé, em uma soma quase de 60 (sessenta) mil hectares, 

antes de domínio da caatinga, pecuária bovina e caprina e produção de milho consorciado 

com o feijão, estas atividades aos poucos vem transformando o Sertão em áreas de 

ampliação do agrohidronegócio de frutas, e hoje produz cerca de 20% do previsto, com a 

entrada maciça de capitais que operam em outros territórios fruticultores. O governo abre 

as portas para os investimentos do agronegócio na região, ao potencializar estas terras 

que ao lado da água e da força de trabalho local, ficam subjugados a esse sistema. 

Nada comparável ao projeto Jaíba que se transveste no maior empreendimento já 

visto na bacia do São Francisco, aclamado como o maior de todos, quando se refere ao 
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tamanho, (em área contínua), com mais 100 (cem) mil hectares, congrega terras dos 

municípios de Jaíba e Matias Cardoso, o mesmo se projeta para ser um dos maiores polos 

fruticultores em todo país, e ao lado dos projetos já existentes, a exemplo do Lagoa 

Grande no município de Janaúba, se consolida como território do agrohidronegócio de 

frutas.  

Após alguns trabalhos de campo, com visitações às hidroelétricas e aos 

respectivos lagos, em Sobradinho, Jatobá, ao complexo de hidrelétricas em Paulo Afonso 

e em Xingó, foi possível perceber o quanto as hidrelétricas se voltam estrategicamente 

para o fornecimento de fontes de energia para a crescente indústria no Nordeste. No 

entanto, o que mais impressionou foi a lâmina de água retida nos lagos e a que interesses 

esta água atende. É de se entender que o capital ao se apoderar da terra, água e da força 

de trabalho tende a se ampliar cada vez mais, e com esta “sobra” de água retida nos lagos, 

existem estudos para a viabilização de novos e ambiciosos projetos de irrigação. 

No mapa são destacadas em 3 (três) diferentes áreas, os perímetros em estudos, 

ao lado do Projeto de Integração de bacias, necessitam de uma elevada vazão; segundo 

os estudiosos, a retirada da água para estes fins pode comprometer a vicissitude, com 

danos que poderão ser irreversíveis. No entanto, os problemas não são somente de ordem 

ambiental, no social os prejuízos podem ser maiores; com o agrohidronegócio, os 

camponeses, mesmo que consigam terras irrigadas, não serão páreos para competir com 

mercados consolidados e fortes internacionalmente. 

Nos perímetros em estudo, a própria CODEVASF aponta o Canal do Sertão 

Pernambucano, um ambicioso projeto que irá captar água do lago de Sobradinho, com 

vazão na ordem de mais de 70m³/s, em uma área total de 33.000 hectares, terras 

pertencentes aos municípios de Casa Nova, na Bahia; e Petrolina, Alfrânio, Dormentes, 

Santa Filomena, Santa Cruz, Ouricuri, Trindade, Araripina, Ipubi, Bodocó, Granito, Exu, 

Parnamirim, Moreilândia, Cedro e Serrita, pertencentes a Pernambuco; estes municípios 

caracterizam-se por possuir os maiores índices de concentração de terras neste estado. 

Outro perímetro em estudo é o Canal Xingó, com captação de água no lago de 

Xingó, e irrigação em terras pertencentes a Paulo Afonso, na Bahia; e em Sergipe, 

pertencentes a Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre 

de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, num total previsto de 16.500 hectares irrigados e 

a necessidade de 33 m³/s de água, como no Canal e Pernambuco, neste, a concentração 

de terras é fator predominante no sertão sergipano.  
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O Jequitaí, em Minas Gerais, difere dos dois anteriores, para a constituição do 

perímetro irrigado, segundo o site da CODEVASF, será construída uma barragem e 

formação do lago, com água para a implantação da irrigação. Esse projeto será construído 

em uma área de aproximadamente 35.000 hectares e precisará de uma vazão de 8 m³/s e 

irrigará terras pertencentes aos municípios de Claro dos Poções, Engenheiro Navarro, 

Francisco Dumont, Jequitaí, Lagoa dos Patos e Várzea da Palma. 

Existem outras irrigações elaboradas por governos estaduais. Nesta perspectiva, 

merece destaque o Platô de Neópolis, que se destina aos lotes empresariais. Esses 

produtores receberam as terras e benefícios do Estado, condicionam a produção ao 

mercado, o coco, a cana de açúcar, eucalipto e grama, como se observa na foto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2012.  

Foto: José Hunaldo Lima. 

 

Foto 04 - Cultivo de grama no perímetro irrigado Platô de Neópolis. 

 

Mesmo a foto não estando com boa nitidez é possível observar a dimensão dos 

campos de grama e ao fundo a plantação de coco, com isso se percebe como o Estado 

contribui para a expansão do agrohidronegócio e acaba por excluir os camponeses. Com 

investimentos, usa a terra para retirar as riquezas e produzir cultivos que não serão 

consumidos pela população que tanto necessita. 
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MODELIZAÇÃO: METODOLOGIA DE 

REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS NA BACIA DO 

SÃO FRANCISCO 

 

“Não se trata portanto, de uma simplificação, mas de uma construção, um 

processo controlado de investigação. A pedra de toque do sucesso é a 

capacidade do modelo de dar conta das localizações, das configurações 

espaciais observadas, de justificar, pelo jogo das interações, combinações e 

de algumas contingências locais, todas as irregularidades e deformações que 

aparecem. A velha reivindicação da geografia, explicar e não descrever, está 

aqui muito próximo de ser satisfeita”. 

 

 

 
Hervé Théry, Modelização gráfica para a análise regional: um método, p 181. 

 

 

 Os mapas que expusemos até aqui representam diferentes realidades relacionados 

aos temas necessários para a elucidação do nosso problema de pesquisa, qual seja, O uso 

da cartografia como instrumento de análise da questão agrária da bacia do São 

Francisco. Esse processo constituiu-se etapa importante para se chegar a elaboração do 

mapa final, que denota a interseção dos diferentes mapas temáticos.  

Apesar disso, para se chegar ao mapa final, torna-se importante o uso do recurso 

da modelização, como forma de melhor compreender os fenômenos. 

Os estudos que elaboram mapas mais complexos partem da análise de mapas 

temáticos. O emprego da metodologia da modelização auxilia na interpretação, na 

visualização e na elaboração no mapa final, com a inserção dos elementos de maior 

importância e destaque nos mapas temáticos. Como destaca Théry (2004), “não é uma 

simplificação, mas uma construção” (grifos do autor). Ou seja, é importante perceber as 

relações e cruzamentos das informações contidas na área estudada, com isso, o autor terá 

a possibilidade de interpretar e elaborar o mapa que possa responder a diferentes 

indagações. 

Para Théry (2004), com base nos estudos de Brunet33, ele elenca alguns fatores 

importantes na elaboração da modelização gráfica. A modelização é uma construção, 

                                                 
33 O primeiro teórico a apresentar a modelagem como instrumento metodológico para a cartografia crítica. 

Théry (2002, 2004 e 2005); Waniez (2002). 
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diferente das realizadas nos estudos de sínteses na geografia regional e contribuem para 

a delimitação de regiões, territórios e outros. 

O procedimento da modelização gráfica se dá a partir do entendimento das 

estruturas elementares. É através da escolha, compreensão e construção destas estruturas 

que os mapeamentos são delineados. Estas estruturas são elencadas como fatores 

primordiais para a delimitação do espaço em análise, sejam elas de cunho físico (clima, 

divisão fisiográfica, vegetação, geológica, a depender do espaço que se está estudando), 

políticas, (delimitação dos países, estados, municípios e outros), econômica, a partir da 

centralidade da implantação de indústrias, construção de estradas, portos ou produção de 

algumas culturas (café, a inserção do agronegócio e outros), e a relação centro-periferia, 

entre outros.  

Para se chegar a modelização, Théry (2002, 2004 e 2005), além de Waniez (2002) 

propõem a formação dos modelos para o Brasil. Estes autores denominam de modelos 

elementares, que são destacados no trabalho desenvolvido por Girardi (2008), quando 

esse autor produz o mapa do Brasil agrário, que é referência nos estudos agrários 

brasileiros. 

Théry destaca alguns fatores importantes para a modelagem: os aspectos políticos 

(modelos das cinco regiões); o processo de produção do espaço, a partir da colonização 

(povoamento, do litoral para o interior); a formação do centro, e do antigo centro; e a 

nova configuração, através da subdivisão geopolítica dos complexos econômicos. Por sua 

vez, Wanier (ibid) centra o estudo na modelização que se processa a partir da importância 

da comunicação, como forma de integração do país, dando maior destaque para as malhas 

rodoviárias e ferroviárias, com a produção do espaço à luz da centralidade do Sudeste em 

direção à periferia. 

Com base nos autores, este trabalho procura desenvolver uma modelagem para a 

bacia do São Francisco, que mesmo incorporando elementos de naturezas diferentes, é 

possível resgatar a ideia, tendo como base o substrato físico, a produção do espaço e 

formação dos territórios a partir da implantação das políticas públicas (principalmente de 

hidrelétricas e perímetro irrigado).  

Na bacia do São Francisco, por se tratar de um sistema com influência dos 

processos advindos da área direta do rio (vale) e indireta (bacia como um todo), estes tem 

na água o elemento chave nos processos de produção do espaço, principalmente a partir 

das primeiras décadas do século XX, com as hidrelétricas e, posteriormente, com o 

advento da irrigação. 
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Ao mesmo tempo, a delimitação da bacia não respeita os limites estaduais, o que 

dificulta a realização tanto de um modelo gráfico, como de análises dos mapas temáticos. 

Independentemente das diferenças estaduais e limites da bacia, é possível realizar as 

modelizações a partir da escolha de estruturas elementares, como os substratos físicos e 

a produção do espaço a partir do agrohidronegócio.  

Nesse estudo, de início, se adota como elementos estruturantes a divisão 

fisiográfica e a divisão política por estados, o que se justifica por serem importantes na 

modelagem gráfica a partir de suas características necessárias para se compreender a 

produção do espaço na bacia.  

No caso da divisão fisiográfica, a subdivisão de alto, médio e baixo São Francisco 

tem conotação nas características físicas, com principal destaque para o clima. O ASF 

tem o predomínio do clima úmido, com distribuição de chuvas em praticamente todo o 

ano, formação de afluentes perenes, maior alimentação do caudal do rio e formação de 

vegetação florestal; o MSF compreende uma extensa área de clima semiárido com 

diminuta quantidade de afluentes, sendo o rio São Francisco sua maior fonte hídrica e de 

sobrevivência. É nesta faixa que ocorre o processo de estiagem, solos ressequidos e 

formação arbustiva da caatinga; o Oeste, em áreas com maior pluviosidade, conta com a 

vegetação do cerrado; no BSF, encontram-se áreas rebaixadas, em alguns casos com 

formação de várzeas, que são preenchidas com as periódicas enchentes, após os 

sucessivos barramentos. As áreas de várzeas não são preenchidas com a água, o que 

compromete a produção local. Por se localizar nas proximidades da foz, conta com clima 

litorâneo, elevada quantidade de chuvas e formação da vegetação litorânea. 
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A divisão político-administrativa é posta como fator importante, pois, a gestão das 

políticas públicas se dá no âmbito nacional e boa parte delas são realizadas ultrapassando 

fronteiras, a exemplo das ações da CHESF, na construção e administração das 

hidrelétricas, do DNOCS, na construção de barragens, aguadas e outas fontes hídricas, e 

da CODEVASF, na implantação dos perímetros irrigados. Nem sempre as políticas 

públicas e a ação do capital se dão em escala nacional. Destacam-se perímetros irrigados 

que foram implantados pelos governos estaduais.  

Observa-se no modelo apresentado que os estados inseridos na bacia, que o 

Distrito Federal e Goiás embora não apareçam; são importantes. A ausência deles na 

delimitação não se dá pela pequena quantidade de terras na bacia, mas por uma opção 

metodológica, entende-se que essas duas áreas fazem parte do mesmo complexo do 

território do agrohidronegócio de grãos, e que ocorre maiores semelhanças com o 

Noroeste mineiro do que diferenças, sendo praticamente impossível tratá-los de forma 

diferentes que os municípios de Minas Gerais, que estão nas suas vizinhanças. 

A modelagem apresentada a seguir trata da água como elemento chave para a 

inserção do capital na bacia, e na produção do espaço a partir do seu uso estratégico na 

formação dos diferentes territórios. É de extrema importância se conhecer o rio e o que 

este tem de destaque para se transformar em palco de inúmeras políticas públicas nos 

últimos séculos. 

Com relação à água e sua importância é inevitável se classificar as reservas 

hídricas como elementos estruturantes. É através destas reservas que o Estado executa 

suas principais políticas para a inserção do São Francisco e de todo o Nordeste no circuito 

do capital. 

Com relação à rede hidrográfica, percebe-se que essa tem a direção Sul/Norte, e 

no centro da bacia ocorre as maiores deficiências hídricas. O Alto São Francisco tem 

maior quantidade de chuva. Esta chuva consegue alimentar o rio de tal forma que, mesmo 

passando por áreas de elevada secura e períodos de estiagem, consegue carrear um caudal 

de água de extrema importância para o rio e a população que reside no vale e até mesmo 

fora da bacia. 

Como o rio São Francisco é favorecido pela geologia e pela vazão, foram 

construídas algumas barragens para formação de lagos e a geração de energia. No ASF, 

a hidrelétrica de Três Marias; no médio, em áreas da depressão sanfranciscana, a de 

Sobradinho, que por se encontrar em área plana o preenchimento do lago se deu com 

recobrimento de áreas agricultáveis, além do deslocamento de populações. As casas 
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foram submersas pelo lago. Na faixa limítrofe entre o médio e o baixo, em áreas de 

canion, a construção do complexo de Paulo Afonso e Xingó.  

Com consistente parque energético, o Nordeste passa a receber um forte parque 

industrial. No entanto, o que estava no pano de fundo era a formação de lagos artificiais 

para a implantação de projetos de irrigação e aumento da dominação dos latifúndios, que 

agora, além de dominar terras, passam a exercer sua dominação também sobre a água. 

Ainda com relação a disponibilidade hídrica na bacia, vale mencionar o aquífero 

Urucuia-Areado, localizado no Oeste da bacia, conformando-se como fonte importante 

para a configuração do território do agrohidronegócio de grãos. Por se encontrar em 

terreno favorável ao acúmulo (hidrogeologia granulométrica), ou seja, com formação de 

rochas porosas, favorece a retenção, formando lençol freático e conta com excelente 

qualidade e uso regular na irrigação do Oeste da Bahia e do Noroeste mineiro. 

 

 

 

Com esta conotação a água passa a ser elemento fundamental na configuração 

espacial da bacia, ora por se encontrar em pontos estratégicos da bacia, em territórios que 

sofrem com as prolongadas secas, ora no subsolo do Oeste. No entanto, esta água, que 

deveria ser fonte de riqueza para bacia, passa a ser fonte de conflitos. Com o uso 

mercadológico cada vez maior pelo agronegócio, a tendência é a permanência e até 

aumento destes conflitos, principalmente com as construções do Projeto de Integração de 

Bacias. Diferentemente do propagado pelo governo, essa integração, ao invés de servir as 

populações menos favorecidas dos estados receptores que tanto necessitam da água, tem 
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como objetivo a ampliação dos territórios do agrohidronegócio na parte setentrional do 

Nordeste. 

Para elucidar melhor o processo histórico da produção do espaço e o atual avanço 

do agrohidronegócio na bacia, deve-se levar em consideração fatores importantes para a 

fixação da população nessa área, como a atividade pecuarista que perdura até os dias de 

hoje e a agricultura. 

A pecuária foi favorecida pela vegetação nativa, com formação arbustiva e 

herbácea. A caatinga foi ponto estratégico para a atividade. Já os cultivos foram possíveis 

com o desmatamento e diminuição gradativa da vegetação nativa. No entanto, o 

desmatamento ocorria de forma lenta, já que a relação homem natureza se processava de 

forma manual. Com o avanço das forças produtivas nestas atividades, tanto na criação 

como no cultivo, ocorre maior nível de destruição da vegetação nativa. 

Com este pressuposto se percebeu que a configuração atual do agronegócio se 

processa após estas duas atividades, aqui colocadas no patamar de elementos 

estruturantes. No primeiro caso, a  extração da madeira se encontra com maior ênfase no 

leste da bacia, como se observa na modelização. A extração da madeira percorreu 

praticamente todos os espaços do São Francisco. De início, com a entrada para o Sertão, 

isso se processa em duas direções: no Sul, com o rápido crescimento urbano, o 

desmatamento atinge a altura de Belo Horizonte; para o Norte e foz do rio, o gado 

adentrou o interior e em pouco tempo a caatinga já não era a mesma. Nada se compara 

com o desmatamento provocado pelo agrohidronegócio no Noroeste mineiro e mais 

recentemente no Oeste baiano, cujo auge se deu nas décadas de 1980/90. Essa atividade 

compromete boa parte de nascentes de importantes afluentes do rio São Francisco. 

Como a figura remonta a última década, não foi possível representar a marcha do 

desmatamento, tanto da caatinga como do cerrado, em direção ao ponto que hoje se 

encontra com maiores índices, tanto para o fabrico de carvão vegetal, como lenha e 

madeira em tora.  

Esses dados tornam possível representar o avanço das atividades do 

latifúndio/agronegócio em direção as terras ainda com considerável contingente de matas 

e capoeirões na bacia. Isso leva a crer que estas atividades alimentam as carvoarias da 

região e circunvizinhanças e servem como ponto fundamental para a entrada do 

agronegócio.  
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Com a retirada da vegetação nativa, avanço da pecuária, e adoção da pastagem 

plantada, a limpa do terreno é facilitada para que se mantenham como área de reserva 

para o avanço do agronegócio.  

 

 

A pecuária se mantém como elemento estruturante, é uma das atividades 

principais em praticamente toda a extensão do São Francisco. Constitui-se importante 

para o camponês se auto reproduzir, e ainda como forma de dominação pelos 

latifundiários.  

Observa-se um quadro diferenciado: ao Norte e grande parte do Centro se estendo 

até o Sul (representados no desenho com espessuras maiores) predominam as grandes 

propriedades. No ASF predomina pequenas propriedades. O rebanho é em boa parte 

criado em confinamento, já o boi contracena com o porco. 

No centro, a atividade é realizada em grandes propriedades, tanto para o abate 

como para a produção de leite, e se estende também para as pequenas propriedades. O boi 

é fonte principal para o sustento do camponês, na produção de leite. Nessas terras o boi 

tem grande predominância nos pastos nativos (com gramíneas nativas da caatinga) e 

pastagem plantada. 

Ao Norte, a pecuária se estende em toda bacia e conta com as características do 

centro da bacia. No entanto, neste Sertão a criação de caprinos merece destaque. Mesmo 

que a produção seja reduzida em relação à bovina, os gastos e perdas dos caprinos (em 

períodos de estiagens) são bem menores. 

O trabalho em si, além de apresentar a cartografia como instrumento de análise na 

geografia, navega por diferentes temas importantes para a formação dos territórios na 
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bacia. Em toda a discussão prevalece à ideia de se compreender o agrohidronegócio como 

o agente do avanço do capital na bacia maior responsável pelas transformações no 

ambiente físico, humano e econômico da bacia. 

Com estas premissas, este agente é posto como elemento estruturante. É através 

dele que se pode explicar parte de outros fenômenos que ocorrem de forma acentuada na 

bacia, desde o processo de desmatamento, a mudança nas relações de trabalho, o uso 

estratégico da água enquanto mercadoria, formação e uso dos lagos artificiais, entre 

outros. 

Em relação aos agrohidroterritórios, são constituídos a partir da forte presença do 

Estado como mediador, através de políticas de implantação de um sistema moderno de 

agricultura, com a irrigação, transformando antigos agricultores de sequeiro em irrigantes 

e com entrega de extensas faixas de terras aos empresários que, por terem melhores 

condições de se investir, passam a dominar boa parte dos perímetros irrigados. Na 

irrigação particular do Oeste da bacia, o Estado contribui para o desenvolvimento do 

agrohidronegócio, com investimentos e financiamento nas grandes propriedades. 

Os dois próximos desenhos mostram realidades diferentes dos territórios do 

agrohidronegócio. Estes territórios tem maior similitude quando o assunto é a quem 

interessa esta atividade e quais suas principais finalidades. Tanto o de grãos quanto o de 

frutas, são atividades que interessam ao grande capital nacional e internacional. Aumento 

gradual da modernização na produção, comercialização e exploração da força de trabalho 

para obtenção de maiores lucros. Deixando um rastro de destruição (aumento do 

desmatamento, para constituição dos campos e pomares), uso crescente de agrotóxicos, e 

eliminação dos camponeses, que não têm como se inserir no sistema e acabam se 

mobilizando para as cidades, ou vendem sua força de trabalho nas maiores propriedades. 
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No primeiro caso se identifica uma maior territorialização, com considerável 

parcela da bacia, que compreende quase toda extensão do Oeste da bacia, como é 

mostrado na modelagem. Existe diferença nas espessuras dos segmentos, demonstrando 

uma conjuntura semelhante, produção de grãos para a exportação na mesma lógica, com 

diferença no predomínio da extensão das propriedades no Oeste baiano com grandes 

propriedades, e no restante (Noroeste mineiro, municípios goianos e Distrito Federal) 

com médias e grandes propriedades. 

Com relação ao território do agrohidronegócio de frutas, por ser em perímetros 

irrigados, com agricultura empresarial, este se estende por uma área bem inferior ao de 

grãos. A produção de frutas, por ser perene e toda instrumentalizada pelo Estado (através 

da CODEVASF), tem o uso da água de forma mais regular, e ao produzir mais de uma 

vez no ano, não precisa renovar o pomar. Obtém considerável rendimento na mesma 

lógica empresarial do agrohidronegócio de grãos. 

Como o exposto e representado nos modelos gráficos, além das análises realizadas 

nos capítulos anteriores, fica nítida a força do latifúndio em todo processo de produção 

do espaço da bacia pelos portugueses na atividade pecuarista e na agricultura. Mesmo 

após mais de 500 anos, não ocorreu nenhuma mudança estrutural, permanecendo na 

mesma lógica. Já com a inserção do agrohidronegócio a situação se agrava ainda mais, e 

os conflitos são reflexos, tanto do processo de concentração de terras, como do 

agravamento gradativo, com o antagonismo entre camponês e agronegócio. 

O avanço dos latifúndios é corroborado pelas leis instituídas e julgadas a seu favor. 

Aumenta as contradições entre o agronegócio e o camponês, com isso ocorre o aumento 
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também da violência no campo, fator retratado com o avanço do capital em áreas 

anteriormente de tradição camponesa.  

Na bacia é possível identificar os focos de violência, com maior centralidade em 

locais estratégicos do avanço do capital, a exemplo do Noroeste mineiro, em locais em 

que anteriormente os latifúndios tinham na pecuária sua fonte de poder. Hoje essa área 

sofre o avanço dos grãos, enquanto os camponeses passam a ser entrave. Essa realidade 

amplia as contradições e violência no campo. Merecem destaque a violência em áreas 

mais ao Leste da bacia, e que também é palco de diferentes ações do capital, com aumento 

gradual do desmatamento para alimentar as carvoarias locais, e preparação para o avanço 

do agronegócio. 

A prova da força dos movimentos socioterritoriais, assim como da ação classista 

do Estado, é perceptível ao se analisar o processo de reivindicação por Reforma Agrária.  

A modelagem que segue expressa os locais de predomínio da ação dos diferentes 

movimentos na escolha e formação dos acampamentos e assentamentos. Há ocorrência 

de acampamentos em boa parte da bacia, mas é possível destacar a maior concentração 

de famílias acampadas em toda extensão Norte. Estas famílias camponesas chegam a 

passar anos à espera de receber a terra. Por outro lado, a morosidade no processo 

privilegia os grandes proprietários. Por sua vez, o governo, sob pressão da elite agrária, 

passa a destinar terras a essa elite. Em contrapartida, os camponeses ficam à margem, 

através de programas que não os favorecem. Basta observar que o maior contingente de 

famílias acampadas não é contemplada com terras, onde ocorrem as maiores lutas. A 

instalação dos assentamentos é realizada em locais de terras devolutas e distantes dos 

principais movimentos reivindicatórios. Na modelagem se nota uma maior incidência na 

parte Leste da bacia. É nesta área que se encontram os maiores índices de desmatamentos, 

avanço da pecuária e maior contingente de força de trabalho barata e numerosa dos 

assentamentos. 
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O estudo e compreensão dos elementos estruturantes contribui para a elaboração 

e análise do mapa do espaço agrário, e de toda a rede de relações da/na bacia. Para a 

elaboração deste mapa final foram considerados desde a ocupação do vale do São 

Francisco, a construção das hidrelétricas, a formação dos lagos e a entrada da referida 

bacia no circuito do capital, fazendo do São Francisco, o Nilo brasileiro, ou o pomposo 

rio da integração nacional e deixando no ostracismo, o velho e bom Rio dos Currais, ou 

melhor, o Velho Chico, para assim se chegar ao produto, o mapa final. 

A modelização é um instrumento de inquestionável valor na cartografia, devendo 

ser empregada com maior proporção nos estudos de cunho geográfico. Através da 

modelização, o geógrafo tem maior facilidade de compreender a produção do espaço e a 

formação dos diferentes territórios, além de demonstrar de forma visível os elementos 

estruturantes, ou seja, os fenômenos que tem maior importância na configuração dos 

territórios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Quanto ao rio São Francisco, todos nós já sabemos do lamentável estado de 

degradação em que ele se encontra, desde a nascente até a foz. É tal o estado 

de comprometimento que já foram destruídas as lagoas naturais que 

rodeavam o rio, foi reduzida drasticamente a piscosidade de suas águas, 

navegabilidade é precária, e especialmente na foz, a vazão média despencou 

consideravelmente, com bancos de areia, formados pela ação do mar se 

acumulando ao longo do seu percurso, deixando claros os sinais de morte do 

rio, tais como já vi em outros rios vítimas da insânia humana”. 

 

Marco Antônio T. Coelho, Os descaminhos do São Francisco, p 233. 

 

O trabalho em voga tinha entre os seus propósitos a elaboração de um mapa, que 

respondesse as contribuições da cartografia nos estudos geográficos e a formação das 

novas territorialidades, presentes nos agrohidroterritórios de grão e de fruta da bacia.  

Após essa trajetória em que se navegou nos mapas de condicionantes físicos, 

clima, hidrogeologia e outros; da condição socioeconômica, os de IDH, população da 

cidade e do campo, de renda, e a diferenciação entre os agricultores familiares 

(camponeses) e não familiares (grandes proprietários); até chegar aos mais diretamente 

representativos da questão agrária, os da concentração de terras, os do índice de Gini, e 

seus rebatimentos, através da sujeição do camponês ao trabalho escravo e criminalidade 

contra os camponeses, e suas formas de contestar esta lógica da grande propriedade, com 

mapas que se referem às manifestações e os acampamentos. Além de uma considerável 

compreensão da produção do espaço a partir da lógica do capital, pelo histórico processo 

de ocupação da pecuária e com os recentes avanços do desmatamento no centro-leste da 

bacia, para se chegar a formação dos territórios do agrohidronegócio, tanto de grãos como 

de frutas, e por fim, a comprovação da ação do Estado, no privilegiamento do capital 

agrário, com a inserção da irrigação.  

Este mapa 25 por ser produto da leitura das várias determinações que comportam 

a bacia, expressa relações que se estabelecem em múltiplas escalas, tanto nacional como 

global.  

Nesse momento chega-se a um produto final que é o mapa da produção do espaço 

da bacia, posto a seguir. Trata-se de um recurso que reflete a realidade do momento atual 

das relações capitalistas, podendo num futuro muito próximo se alterar e apresentar uma 

conformação diferente da atual. 
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Território do agrohidronegócio de grãos: Localiza-se no Oeste da bacia, 

compreende extensas áreas, que mais ao Norte pertencem a Bahia, no denominado Oeste 

baiano. Congrega a mesma lógica de exploração da terra e do trabalho, que a parte mais 

ao Sul, no Noroeste mineiro, tem como principal diferença, na parte baiana, o 

agronegócio; que é exercido com predominância das grandes propriedades, e no segundo 

caso, em propriedades de tamanho médio e grande. 

De forma geral este território se caracteriza pelo alto grau de mecanização, com 

agricultura realizada nos moldes da mais alta modernização no país, com uso de 

máquinas, como colheitadeiras e menor uso da força de trabalho. Insere-se no circuito do 

agrohidronegócio, por apresentar condições favoráveis a esse empreendimento, com 

elevada quantidade de água para a irrigação, o aquífero Urucuia-Areado. Esse aquífero é 

constituído em hidrologia favorável ao acúmulo de água no subsolo. Atualmente é 

aproveitado para irrigar maior quantidade de áreas na região; tem solos férteis, 

anteriormente recobertos pela vegetação da caatinga e em maior escala pelo cerrado; No 

Oeste baiano, as terras que eram devolutas foram adquiridas mais facilmente, sobretudo 

pela prática da grilagem. 

Com estas características e altos investimentos na produção de grãos, esse 

território tem como principais culturas de exportação, a soja, o milho, o algodão, o café, 

o feijão e o arroz, que detêm alto valor no mercado, produzindo riquezas para os 

latifundiários, que além do uso intensivo de maquinários, exploram a força de trabalho 

local. Em alguns casos, esse trabalho é desenvolvido em condições desumanas e até 

trabalho escravo. Com o gradual avanço em direção ao centro e centro-leste da bacia, esse 

território encontra condições propícias para se expandir, com estrutura fundiária 

favorável, formação do aquífero granulométrico de Bambuí, excelente quantidade de 

reservas de água, e um contínuo processo de desmatamento da vegetação da caatinga. 

Território do agrohidronegócio de frutas: Localiza-se no submédio da bacia, 

em áreas pertencentes aos estados da Bahia e de Pernambuco, também denominado de 

polo Juazeiro-Petrolina. Território que se caracteriza pela elevada produção de frutas em 

perímetros irrigados, constituídos a partir da inserção de políticas públicas de irrigação 

pela CODEVASF, que aproveita a água retida no grande lago de Sobradinho. 

Para a constituição da irrigação, o governo institui a entrega de lotes para os 

pequenos produtores e para as empresas do agronegócio, estes últimos com maior 

possibilidade de produzir, com uso maior da modernização, passam a controlar a 

produção e por vez usa a força de trabalho camponesa; tanto da região, como dos 
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pequenos irrigantes, que para aumentar sua renda e sobreviver, vendem seu trabalho nas 

maiores propriedades. Com relação a produção, é, em sua maioria destinada ao mercado 

externo, Europa e Estados Unidos, principalmente os carros chefes do agronegócio, a 

manga e a uva, que além destas merecem menção, o coco, a banana e a goiaba.  

Mesmo com lotes em pequenas dimensões, por serem propriedades com irrigação, 

o uso do solo é bem mais intenso e a produtividade é maior que os de sequeiro. No entanto, 

o que chama a atenção para o agrohidronegócio, além do uso estratégico da água, é a 

produção ser voltada para o mercado externo, deixando esses proprietários à mercê da 

competitividade internacional, alguns acabam por desistir. Distanciando-se das empresas 

capitalistas que operam no perímetro irrigado e dominam o mercado de frutas da região 

e de outras áreas. 

Territórios do agrohidronegócio em formação/consolidação: Estes se 

encontram de forma descontínua. Criados a partir das políticas hídricas implantadas pelo 

governo, através da CODEVASF, e em alguns casos, tem a ocorrência de perímetros 

instituídos pelos governos estaduais. Então esse processo de consolidação, para produção 

de frutas, não conseguiu os êxitos que eram prometidos nos projetos, e outros que ainda 

não operam totalmente. Com a previsão de ampliação gradual da quantidades de lotes 

irrigados. 

O primeiro caso se refere ao Baixo São Francisco, em terras pertencentes a 

Alagoas e Sergipe, nestes merecem destaque os próximos a foz, que se voltam para a 

produção de arroz (Betume, Propriá e Cotinguiba-Pindoba, na margem direita e na 

esquerda, o Boacica). Como resultado, a produção não decolou, os proprietários 

encontram-se endividados e a produção não consegue produzir; comercializam 

principalmente para o sertão de Pernambuco. 

Ainda com relação a este território, merece destaque o Platô de Neópolis, que 

congrega uma produção totalmente empresarial, os lotes foram entregues às grandes 

corporações de Sergipe, e de capital externo. Os camponeses foram expulsos e o grande 

investimento do governo de Sergipe deu sustentação ao projeto, que conta com abundante 

oferta de água do São Francisco, solos de extrema fertilidade natural e força de trabalho 

local. Com estes pressupostos, o Platô opera com vistas a exportação, e se especializa nos 

cultivos que nem de longe passam pelas mesas dos sergipanos, a exemplo do coco, para 

abastecer os mercados do Sudeste, e a cana de açúcar para alimentar as usinas da região, 

e pasmem, grama e eucalipto.  
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Em direção ao sertão, encontram-se os projetos que aproveitam água do 

reservatório de Xingó, e à espera de uma nova guinada, após as promessas da 

CODEVASF da implantação do canal de Xingó, para irrigar extensas áreas dos sertões 

de Sergipe e da Bahia. No entanto, o que chama a atenção é a imposição do governo em 

transformar em agricultura de mercado, com uso da água para dá sustentação ao 

agronegócio. Os pequenos produtores acabam por se inserir no sistema de produção 

capitalista, e não conseguem os resultados, ficam a margem, contraem incalculáveis 

dívidas e acabam vendendo seus lotes para os empresários do campo, que acabam por 

dominar a produção irrigada na bacia. 

O segundo caso refere-se ao Sul da Bahia, nas proximidades de Bom Jesus da 

Lapa, na produção de frutas (bananas em especial), e o mais ambicioso projeto de 

irrigação do governo, o denominado de Jaíba, que congrega terras do Norte mineiro, e 

que já opera em boa parte dos primeiros lotes, com previsão para se tornar o maior 

empreendimento do agronegócio de frutas em terras contínuas de toda a bacia, com intuito 

de se transformar em mega exportador de frutas, como a manga e outros para mercados 

externos, nos mesmos moldes mencionados do Juazeiro-Petrolina. 

Território da Pecuária: Atividade mais antiga na bacia, e que historicamente tem 

contribuído para a manutenção e aumento da concentração de terras. Com os coronéis 

latifundiários congregando elevada quantidade de terras e subjugando o camponês as suas 

“benevolências”, com domínio se estendendo também sobre a água. Os grandes 

proprietários com maiores acúmulos, após as políticas de açudagem (via DNOCS e 

SUDENE), estes dominam a política local e sobressaem nesta disputa territorial ao 

receber altos investimentos e construção de aguadas e barragens em suas propriedades, 

distanciando-se do camponês, não somente pela quantidade de terra, mas da água, que 

fica sob o domínio destes. 

Com relação ao processo de pecuarização, destacamos três territórios na bacia, 

que mesmo sofrendo redução com o constante avanço do agronegócio de grãos e de frutas, 

continuam sendo uma atividade de extrema importância; o camponês vê na pecuária fonte 

de sustento para a família, e o latifúndio poder e forma de especulação. O rebanho serve 

como forma de proteção da propriedade para não ser desapropriada. 

Sul da bacia: Compreende o Alto São Francisco: caracteriza-se por conter uma 

menor concentração de terras, com predomínio de pequenas propriedades e uso intensivo 

da terra. Pecuária realizada em moldes de maior modernização, o gado é criado em 

confinamento e boa parte do rebanho se reveste na produção de leite, realizada com 
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ordenha mecânica e voltada para as indústrias de laticínios da região. Além deste rebanho 

merece destaque a suinocultura, com o rebanho criado em diminutas faixas de terras, e 

que serve como fonte alternativa nas menores propriedades e nas mais consolidadas. O 

porco é criado em pocilgas com considerado processo de modernização. 

Centro da bacia: Compreende os denominados de médio e submédio, além do 

baixo: que se caracterizam historicamente pela pecuária, neste caso, o gado é criado à 

solta, e favorecido pela pastagem natural (vegetação herbácea e arbustiva da caatinga), e 

pelas salinas e águas do São Francisco. Nesse território ocorre aumento da concentração 

de terras, e ação dos latifúndios com extensas áreas destinadas à criação do bovino, 

contracenando com considerável contingente camponês, que vê no boi sua maior fonte de 

renda, principalmente na produção de leite que é vendido in natura ou nas pequenas 

fabriquetas de queijos, manteiga e outros derivados.  

Ainda neste território da pecuária bovina, na parte centro-leste da bacia, 

pertencente a Bahia, ocorre maior processo de desmatamento, com retirada da madeira 

como forma de lenha, em tora, e para fabrico do carvão vegetal, para alimentar as 

carvoarias da região. Com a retirada da caatinga, ocorre a constituição de novos pastos e 

expansão da pecuária nas grandes propriedades, e preparação para a futura chegada do 

agrohidronegócio, que irá encontrar ambiente favorável ao seu desenvolvimento, como 

terra, água (aquífero Baumbuí) e forte presença de força de trabalho. 

É nessa parte da bacia que ocorre deficiências hídricas, com prolongados períodos 

de estiagens, solos ressequidos e força dos grandes proprietários, que nesses períodos 

aumentam seu poderio, com dominação da política local, e estrategicamente das fontes 

hídricas e alimentares para o gado, com formação de açudes particulares, reservas de 

palma forrageira e de silagem, deixando os camponeses a mercê das agruras naturais e 

principalmente socioeconômicas. Ficam submissos, e vendem sua força de trabalho nas 

grandes propriedades, ou nas cidades, e por vezes se mobilizam para as capitais, no 

Sudeste e no próprio Nordeste, e vendem “o pouco que lhe resta a um feliz fazendeiro”, 

como notabilizou Luiz Gonzaga, ao cantar a música Triste partida, de autoria de Patativa 

do Assaré. 

No extremo Norte da bacia: Que compreende o médio São Francisco, ocorre a 

mesma lógica de dominação dos latifúndios sobre o camponês, e todas as formas de 

relações de trabalho dos condicionantes físicos anteriormente citados. Destacamos uma 

pequena, mas considerável diferença, em relação ao território anterior, pois neste a 

caprinocultura é o que se destaca. 
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O caprino, por ser mais rústico, consume um quinto de água do bovino, e tem uma 

alimentação com menores rigores de seletividade que o outro rebanho, passa a ser fonte 

alternativa para os camponeses. 

Território da grande Belo Horizonte: Congrega a grande BH e os municípios 

circunvizinhos, que recebem a expansão do capital industrial. O processo de 

descentralização industrial da capital mineira tem como principais características uma 

considerável participação no setor industrial e do comércio no PIB municipal. Contam 

com alta urbanização, e são parcialmente ou totalmente integrados em sistema de 

metropolização da capital mineira. 

Territórios hidrelétricos: Compreende áreas sob o domínio do capital 

energético. São munícipios onde estão instaladas as hidrelétricas e que, no seu bojo, são 

dependentes das receitas advindas deste setor industrial, como o município de Três 

Marias, que sobrevive com recursos advindos da hidrelétrica do mesmo nome. O mesmo 

ocorre com o município de Sobradinho, com recursos da hidrelétrica de Sobradinho; 

Jatobá, da hidrelétrica de Itaparica; Paulo Afonso e Delmiro Gouveia, do Complexo de 

hidrelétricas de Paulo Afonso; e por fim, Canindé do São Francisco e Piranhas, das divisas 

geradas por Xingó. 

Como toda formação de territórios pressupõe disputa de poder, neste caso, é 

inevitável não destacar os movimentos que geram conflitualidades; principalmente ao se 

tratar do binômio, latifúndio (agronegócio) e camponês; que são os conflitos e a formação 

de novos territórios. 

Conflitos e formação de novos territórios: São locais estratégicos dentro da 

bacia, com ocorrência de alguns embates, principalmente através de manifestações, a 

exemplo dos atingidos por barragens (MAB), que atua em áreas estratégicas, nas 

proximidades de municípios, com pessoas que foram atingidas diretamente (terras 

submersas com a formação dos Lagos, a exemplo de Casa Nova, Pilão Arcado e outros) 

ou indiretamente, com diminuição da vazão e perda de várzeas férteis, (a exemplo de 

Porto da Folha, Pão de Açúcar e Gararu), que foram de extrema importância para os 

camponeses varzenteiros na produção do arroz, além de outras reivindicações dos 

diferentes movimentos socioterritoriais, com sua concretude a partir da constituição dos 

acampamentos. 

No mapa, observa-se a territorialização dos acampamentos, com maior incidência 

no Norte da bacia, em áreas de domínio dos latifúndios pecuaristas e elevada 

concentração de terras, e uma forte presença de camponeses que reivindicam terras, que 
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não são usadas como bem de produção social, como rege a Lei. São terras ocupadas com 

a pecuária bovina em extensas propriedades, além destes, é inegável não se destacar o 

processo de violência no campo contra camponeses, com ameaças e mortes, de maior 

ocorrência em áreas estratégicas do capital, nas bordas dos territórios do 

agrohidronegócio. 

Para diminuir os impactos das disputas territoriais, o Estado, como mediador, 

exerce importante posição nas tomadas de decisões, principalmente no processo de 

redistribuição de terras através da Reforma Agrária. Essa é realizada de forma 

conservadora e pouco tem mudado a configuração da concentração de terras. Isso é 

notório ao se comparar os locais de ocorrência dos principais acampamentos no Norte da 

bacia, com os locais de maior incidência da alocação dos assentamentos no centro da 

bacia, demostrando um enorme descompasso entre o reivindicado pelos camponeses e o 

executado pelo Estado. 

Nota-se que não é possível afirmar que há/houve distribuição de terras na bacia 

do São Francisco, e menos falar em Reforma Agrária. Estrategicamente, o Estado sede a 

pressão dos latifundiários e, ao invés de entregar as terras reivindicadas no Norte, repassa 

para os camponeses terras que, na maioria das vezes, eram devolutas, contribuindo para 

a expansão do capital via agronegócio ao se abrir novas fronteiras agrícolas. 

Como exposto, fica nítida a importância de trabalhos conjuntos entre a geografia 

e a cartografia, para se promover um maior embate e mostrar o quanto, ao se empregar 

uma cartografia crítica, a mesma contribui de forma decisiva para a compreensão da 

ciência geográfica. 

Como observado, no transcorrer do trabalho, a cartografia; embora seja uma 

ciência de estimado valor para a compreensão geográfica da produção do espaço; algumas 

vezes é subvalorizada. 

Com os avanços tecnológicos e a inserção da cartografia no meio digital, ocorre 

uma maior popularidade dos mapas digitais e favorecimento no processo de elaboração. 

É possível elaborar banco de dados com possibilidades incalculáveis de produção de 

mapas. No entanto, esse avanço tecnológico nem sempre é acompanhado de análises mais 

amplas.  

No caso da cartografia da bacia do São Francisco observou-se carências. Nos 

trabalhos analisados, os cartogramas são qualitativos e remontam praticamente a rede 

hidrográfica, a localização das hidroelétricas e dos projetos de irrigação; os cartogramas 

mais complexos e que demandam uma análise mais aprofundada se referem a pequenas 
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parcelas da bacia, sejam das microbacias, das várzeas, ou dos projetos de irrigação de 

alguns municípios individualmente. 

Com o estudo foi possível identificar não somente a fragilidade de mapas que 

possam elucidar melhor a questão agrária, mas também as transformações ocorridas no 

espaço da bacia e a configuração de novas territorialidades.  

Notou-se que o São Francisco, após passar séculos no ostracismo e se tornar palco 

de políticas territoriais desde meados do século 19, na atualidade, se constitui espaço de 

atração de capital para o agrohidronegócio, conformando diferentes agrohidroterritórios. 

A bacia fornece três elementos de inquestionável importância para o pleno 

desenvolvimento do capitalismo no campo, com terra, água e trabalho abundantes, e é 

palco das maiores transformações no país.  

O processo de expansão em franco desenvolvimento é reflexo das políticas 

implantadas, em implantação e planejadas para a bacia, com rebatimentos quase que 

irreversíveis nesta nova configuração. No entanto, também como mostrado no trabalho, 

o processo de resistência camponesa é presente, forte e bem consolidado com a via 

campesina, através do MST, MAB, MPA e tantos outros movimentos socioterritoriais, 

com ocupações de terras, manifestação contrária a determinadas políticas públicas, como 

questionamentos das construções das hidrelétricas da transposição e com uma política de 

fortalecimento da agroecologia, como movimentos de contestação do avanço do capital 

na bacia. 

O trabalho de tese exposto traz algumas respostas; a cartografia pode ser um meio 

de contestação do avanço do capital na bacia do São Francisco; A cartografia crítica, ao 

construir mapas que explicitam a questão agrária na sua essência, constitui-se instrumento 

contra as forças do capital no campo; a apropriação dos recursos naturais e do trabalho, 

tornado mercadoria pelos processos de separação do homem em relação aos meios de 

produção, assegura a lucratividade do capital nos agrohidroterritórios presentes na bacia; 

e as territorialidades conformadas a partir do agrohidronegócio, ao tempo em que 

promoveram concentração e centralização de capital, que acabaram por fortalecer 

movimentos de luta por água e terra. 

As questões supramencionadas, colocadas como hipóteses desde o momento do 

pré-projeto, denotam a necessidade de nunca dissociar a cartografia das análises da 

produção geográfica do espaço. 
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APÊNDICE 1: MUNICIPIOS INSERIDOS NA BACIA DO RIO SÃO 

FRANCISCO 

 
 Município Estado Situação 

1 Abaeté Minas Gerais Total 

2 Araujos Minas Gerais Total 

3 Arapuá Minas Gerais Total 

4 Araçaí Minas Gerais Total 

5 Arcos Minas Gerais Total 

6 Arinos Minas Gerais Total 

7 Augusto de Lima Minas Gerais Total 

8 Baldim Minas Gerais Total 

9 Bambuí Minas Gerais Total 

10 Belo Horizonte Minas Gerais Total 

11 Belo Vale Minas Gerais Total 

12 Betim Minas Gerais Total 

13 Biquinhas Minas Gerais Total 

14 Bocaiúva Minas Gerais Parcial 

15 Bom Despacho Minas Gerais Total 

16 Bonfim Minas Gerais Total 

17 Bonfinópolis de Minas Minas Gerais Total 

18 Bonito de Minas Minas Gerais Total 

19 Brasilândia de Minas Minas Gerais Total 

20 Brasília de Minas Minas Gerais Total 

21 Brumadinho Minas Gerais Total 

22 Buenópolis Minas Gerais Total 

23 Buritis Minas Gerais Total 

24 Buritizeiro Minas Gerais Total 

25 Cônego Marinho Minas Gerais Total 

26 Córrego Danta Minas Gerais Total 

27 Córrego Fundo Minas Gerais Parcial 

28 Cabeceira Grande Minas Gerais Total 

29 Cachoeira da Prata Minas Gerais Total 

30 Caetanópolis Minas Gerais Total 
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31 Caeté Minas Gerais Total 

32 Campo Azul Minas Gerais Total 

33 Campos Altos Minas Gerais Parcial 

34 Capim Branco Minas Gerais Total 

35 Capitólio Minas Gerais Parcial 

36 Capitão Enéas Minas Gerais Total 

37 Carmópolis de Minas Minas Gerais Total 

38 Carmo da Mata Minas Gerais Parcial 

39 Carmo do Cajuru Minas Gerais Total 

40 Carmo do Paranaíba Minas Gerais Parcial 

41 Casa Grande Minas Gerais Parcial 

42 Catuti Minas Gerais Total 

43 Cedro do Abaeté Minas Gerais Total 

44 Chapada Gaucha Minas Gerais Total 

45 Claro dos Poções Minas Gerais Total 

46 Claúdio Minas Gerais Total 

47 Conceição do Mato Dentro Minas Gerais Parcial 

48 Conceição do Pará Minas Gerais Total 

49 Confins Minas Gerais Total 

50 Congonhas Minas Gerais Total 

51 Congonhas do Norte Minas Gerais Parcial 

52 Conselheiro Lafaiete Minas Gerais Parcial 

53 Contagem Minas Gerais Total 

54 Coração de Jesus Minas Gerais Total 

55 Codisburgo Minas Gerais Total 

56 Corinto Minas Gerais Total 

57 Cristiano Otoni Minas Gerais Parcial 

58 Crucilândia Minas Gerais Total 

59 Curvelo Minas Gerais Total 

60 Datas Minas Gerais Parcial 

61 Desterro de Entre Rios Minas Gerais Total 

62 Diamantina Minas Gerais Parcial 

63 Divinópolis Minas Gerais Total 
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64 Dom Bosco Minas Gerais Total 

65 Dores do Indaiá Minas Gerais Total 

66 Doresópolis Minas Gerais Total 

67 Engenheiro Navarro Minas Gerais Total 

68 Entre Rios de Minas Minas Gerais Total 

69 Esmeraldas Minas Gerais Total 

70 Espinosa Minas Gerais Total 

71 Estrela do Indaiá Minas Gerais Total 

72 Felixlândia Minas Gerais Total 

73 Florestal Minas Gerais Total 

74 Formiga Minas Gerais Parcial 

75 Formoso Minas Gerais Total 

76 Fortuna de Minas Minas Gerais Total 

77 Francisco Dumont Minas Gerais Total 

78 Francisco Sá Minas Gerais Total 

79 Funilândia Minas Gerais Total 

80 Gameleiras Minas Gerais Total 

81 Glaucilândia Minas Gerais Total 

82 Gouveia Minas Gerais Total 

83 Guaraciama Minas Gerais Parcial 

84 Guarda-Mor Minas Gerais Parcial 

85 Ibiaí Minas Gerais Total 

86 Ibiracatu Minas Gerais Total 

87 Ibirité Minas Gerais Total 

88 Icaraí de Minas Minas Gerais Total 

89 Igarapé Minas Gerais Total 

90 Igaratinga Minas Gerais Total 

91 Iguatama Minas Gerais Total 

92 Inhaúmas Minas Gerais Total 

93 Inimutaba Minas Gerais Total 

94 Itaúna Minas Gerais Total 

95 Itabirito Minas Gerais Total 

96 Itacarambi Minas Gerais Total 
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97 Itaguara Minas Gerais Total 

98 Itapererica Minas Gerais Parcial 

99 Itatiaiuçu Minas Gerais Total 

100 Itaverava Minas Gerais Parcial 

101 Jaboticatubas Minas Gerais Total 

102 Janaúba Minas Gerais Total 

103 Januária Minas Gerais Total 

104 Japaraíba Minas Gerais Total 

105 Japonvar Minas Gerais Total 

106 Jaíba Minas Gerais Total 

107 Jeceaba Minas Gerais Total 

108 Jequitaí Minas Gerais Total 

109 Jequitibá Minas Gerais Total 

110 Joaquim Felício Minas Gerais Total 

111 João Pinheiro Minas Gerais Total 

112 Juatuba Minas Gerais Total 

113 Juramento Minas Gerais Total 

114 Juvenília Minas Gerais Total 

115 Lagamar Minas Gerais Parcial 

116 Lagoa da Prata Minas Gerais Total 

117 Lagoa dos Patos Minas Gerais Total 

118 Lagoa Dourada Minas Gerais Parcial 

119 Lagoa Formosa Minas Gerais Parcial 

120 Lagoa Grande Minas Gerais Total 

121 Lagoa Santa Minas Gerais Total 

122 Lassance Minas Gerais Total 

123 Leandro Ferreira Minas Gerais Total 

124 Lontra Minas Gerais Total 

125 Luislândia Minas Gerais Total 

126 Luz Minas Gerais Total 

127 Mamonas Minas Gerais Total 

128 Manga Minas Gerais Total 

129 Maravilhas Minas Gerais Total 
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130 Martinho Campos Minas Gerais Total 

131 Mateus Leme Minas Gerais Total 

132 Matias Cardoso Minas Gerais Total 

133 Mato Verde Minas Gerais Total 

134 Matozinhos Minas Gerais Total 

135 Matutina Minas Gerais Total 

136 Medeiros Minas Gerais Total 

137 Mirabela Minas Gerais Total 

138 Marivânia Minas Gerais Total 

139 Moeda Minas Gerais Total 

140 Moema Minas Gerais Total 

141 Monjolos Minas Gerais Total 

142 Montalvânia Minas Gerais Total 

143 Monte Azul Minas Gerais Total 

144 Montes Claros Minas Gerais Total 

145 Morada Nova de Minas Minas Gerais Total 

146 Morro da Garça Minas Gerais Total 

147 Mário Campos Minas Gerais Total 

148 Natalândia Minas Gerais Total 

149 Nova Lima Minas Gerais Total 

150 Nova Porteirinha Minas Gerais Total 

151 Nova Serrana Minas Gerais Total 

152 Nova União Minas Gerais Total 

153 Oliveira Minas Gerais Parcial 

154 Onça de Pitangui Minas Gerais Total 

155 Ouro Branco Minas Gerais Parcial 

156 Ouro Preto Minas Gerais Parcial 

157 Pai Pedro Minas Gerais Total 

158 Paineiras Minas Gerais Total 

159 Pains Minas Gerais Total 

160 Papagaios Minas Gerais Total 

161 Paracatu Minas Gerais Parcial 

162 Paraopeba Minas Gerais Total 
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163 Pará de Minas Minas Gerais Total 

164 Passa Tempo Minas Gerais Total 

165 Patis Minas Gerais Total 

166 Patos de Minas Minas Gerais Parcial 

167 Pedra do Indaiá Minas Gerais Total 

168 Pedras de Maria da Cruz Minas Gerais Total 

169 Pedro Leopoldo Minas Gerais Total 

170 Pequi Minas Gerais Total 

171 Perdigão Minas Gerais Total 

172 Piedade dos Gerais Minas Gerais Total 

173 Pimenta Minas Gerais Parcial 

174 Pintópolis Minas Gerais Total 

175 Piracema Minas Gerais Total 

176 Pirapora Minas Gerais Total 

177 Pitangui Minas Gerais Total 

178 Piumhi Minas Gerais Total 

179 Pompéu Minas Gerais Total 

180 Ponto Chique Minas Gerais Total 

181 Porteirinha Minas Gerais Total 

182 Pratinha Minas Gerais Parcial 

183 Presidente Juscelino Minas Gerais Total 

184 Presidente Kubitschek Minas Gerais Total 

185 Presidente Olegário Minas Gerais Parcial 

186 Prudente de Moraes Minas Gerais Total 

187 Quartel Geral Minas Gerais Total 

188 Queluzito Minas Gerais Total 

189 Raposos Minas Gerais Total 

190 Resende Costa Minas Gerais Parcial 

191 Riachinho Minas Gerais Total 

192 Riacho dos Machados Minas Gerais Total 

193 Ribeirão das Neves Minas Gerais Total 

194 Ria Acima Minas Gerais Total 

195 Rio Manso Minas Gerais Total 
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196 Rio Paranaíba Minas Gerais Parcial 

197 Sabará Minas Gerais Total 

198 Santa Fé de Minas Minas Gerais Total 

199 Santa Luzia Minas Gerais Total 

200 Santa Rosa da Serra Minas Gerais Total 

201 Santana de Pirapama Minas Gerais Total 

202 Santana do Riacho Minas Gerais Total 

203 Santo Antõnio do Monte Minas Gerais Total 

204 Santo Hipólito Minas Gerais Total 

205 Sarzedo Minas Gerais Total 

206 Serra da Saudade Minas Gerais Total 

207 Serranópolis de Minas Minas Gerais Parcial 

208 Sete Lagoas Minas Gerais Total 

209 São Brás do Suaçuí Minas Gerais Total 

210 São Francisco Minas Gerais Total 

211 São Francisco de Paula Minas Gerais Parcial 

212 São Gonçalo do Abaeté Minas Gerais Total 

213 São Gonçalo do Pará Minas Gerais Total 

214 São Gotardo Minas Gerais Total 

215 São Joaquim de Bicas Minas Gerais Total 

216 São João da Lagoa Minas Gerais Total 

217 São João da Ponte Minas Gerais Total 

218 São João das Missões Minas Gerais Total 

219 São João do Pacuí Minas Gerais Total 

220 São José da Lapa Minas Gerais Total 

221 São José da Varginha Minas Gerais Total 

222 São Romão Minas Gerais Total 

223 São Roque de Minas Minas Gerais Parcial 

224 São Sebastião do Oeste Minas Gerais Total 

225 Tapiraí Minas Gerais Total 

226 Taquaraçu de Minas Minas Gerais Total 

227 Tiros Minas Gerais Total 

228 Três Marias Minas Gerais Total 
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229 Ubaí Minas Gerais Total 

230 Unaí Minas Gerais Parcial 

231 Uruana de Minas Minas Gerais Total 

232 Urucuia Minas Gerais Total 

233 Vargem Bonita Minas Gerais Total 

234 Varjão de Minas Minas Gerais Total 

235 Varzelândia Minas Gerais Total 

236 Vazante Minas Gerais Total 

237 Verdelândia Minas Gerais Total 

238 Vespasiano Minas Gerais Total 

239 Várzea da Palma Minas Gerais Total 

240 Brasília Distrito Federal Parcial 

241 Cabeceiras Goiás Total 

242 Cristalina Goiás Parcial 

243 Formosa Goiás Parcial 

244 Abaré Bahia Total 

245 América Dourada Bahia Total 

246 Angical Bahia Total 

247 Baianópolis Bahia Total 

248 Barra  Bahia Total 

249 Barra do Mende Bahia Total 

250 Barreiras Bahia Total 

251 Barro Alto Bahia Total 

252 Bom Jesus da Lapa Bahia Total 

253 Boninal Bahia Parcial 

254 Bonito Bahia Parcial 

255 Boquira Bahia Total 

256 Botuporã Bahia Total 

257 Brejolândia Bahia Total 

258 Brotas de Macaúbas Bahia Total 

259 Buritirama Bahia Total 

260 Caetité Bahia Parcial 

261 Cafarnaum Bahia Total 
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262 Campo Alegre de Lourdes Bahia Total 

263 Campo Formoso Bahia Parcial 

264 Canápolis Bahia Total 

265 Canarana Bahia Total 

266 Candiba Bahia Total 

267 Carinhanha Bahia Total 

268 Casa Nova Bahia Total 

269 Catolândia Bahia Total 

270 Caturama Bahia Total 

271 Central Bahia Total 

272 Chorrochó Bahia Total 

273 Cocos Bahia Total 

274 Coribe Bahia Total 

275 Correntina Bahia Total 

276 Cotegipe Bahia Total 

277 Cristópolis Bahia Total 

278 Curaça Bahia Total 

279 Érico Cardoso Bahia Parcial 

280 Feira da Mata Bahia Total 

280 Formosa do Rio Preto Bahia Total 

282 Gentio do Ouro Bahia Total 

283 Glória Bahia Total 

284 Guanambi Bahia Total 

285 Ibipeba Bahia Total 

286 Ibipitanga Bahia Total 

287 Ibitiara Bahia Total 

288 Ibititá Bahia Total 

289 Ibotirama Bahia Total 

290 Igaporã Bahia Total 

291 Ipupiara Bahia Total 

292 Irecê Bahia Total 

293 Itaguaçu da Bahia Bahia Total 

294 Iuiú Bahia Total 
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295 Jaborandi Bahia Total 

296 Jacaraci Bahia Parcial 

297 Jacobina Bahia Parcial 

298 Jaguarari Bahia Parcial 

299 Jeremoabo Bahia Parcial 

300 João Dourado Bahia Total 

301 Juazeiro Bahia Total 

302 Jussara Bahia Total 

303 Lapão Bahia Total 

304 Luis Eduardo Magalhães Bahia Total 

305 Macaúbas Bahia Total 

306 Macururé Bahia Parcial 

307 Malhada Bahia Total 

308 Mansidão Bahia Total 

309 Matina Bahia Total 

310 Miguel Calmon Bahia Parcial 

311 Mirangaba Bahia Parcial 

312 Morpará Bahia Total 

313 Morro do Chapéu Bahia Parcial 

314 Mortugaba Bahia Parcial 

315 Mulungu do Morro Bahia Parcial 

316 Muquém de São Francisco Bahia Total 

317 Novo Horizonte Bahia Total 

318 Oliveira dos Brejinhos Bahia Total 

319 Ourolândia Bahia Total 

320 Palmas de Monte Alto Bahia Total 

321 Paramirim Bahia Parcial 

322 Paratinga Bahia Total 

323 Paulo Afonso Bahia Total 

324 Pedro Alexandre Bahia Parcial 

325 Piatã Bahia Parcial 

326 Pilão Arcado Bahia Total 

327 Pindaí Bahia Parcial 
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328 Presidente Dutra Bahia Total 

329 Remanso Bahia Total 

330 Riachão das Neves Bahia Total 

331 Riacho de Santana Bahia Total 

332 Rio de Contas Bahia Parcial 

333 Rio do Pires Bahia Total 

334 Rodelas Bahia Total 

335 Santa Brígida Bahia Total 

336 Santa Maria da Vitória Bahia Total 

337 Santa Rita de Cássia Bahia Total 

338 Santana Bahia Total 

339 São Desidério Bahia Total 

340 São Félix do Coribe Bahia Total 

341 São Gabriel Bahia Total 

342 Seabra Bahia Parcial 

343 Sebastião Laranjeiras Bahia Total 

344 Sento Sé Bahia Total 

345 Serra do Ramalho Bahia Total 

346 Serra Dourada Bahia Total 

347 Sítio do Mato Bahia Total 

348 Sobradinho Bahia Total 

349 Souto Soares Bahia Parcial 

350 Tabocas do Brejo Velho Bahia Total 

351 Tanque Novo Bahia Total 

352 Uauá Bahia Parcial 

353 Uibai Bahia Total 

354 Umburanas Bahia Total 

355 Urandi Bahia Total 

356 Várzea Nova Bahia Total 

357 Wanderley Bahia Total 

358 Xique-Xique Bahia Total 

359 Afogados da Ingazeira Pernambuco Total 

360 Afrânio Pernambuco Total 
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361 Águas Belas Pernambuco Total 

362 Alagoinha Pernambuco Parcial 

363 Araripina Pernambuco Parcial 

364 Arcoverde Pernambuco Total 

365 Belém de São Francisco Pernambuco Total 

366 Betânia Pernambuco Total 

367 Bodocó Pernambuco Total 

368 Bom Conselho Pernambuco Parcial 

369 Brejinho Pernambuco Total 

370 Buíque Pernambuco Total 

371 Cabrobó Pernambuco Total 

372 Caetés Pernambuco Parcial 

373 Calumbi Pernambuco Total 

374 Carnaubeira da Penha Pernambuco Total 

375 Carnaíba Pernambuco Total 

376 Cedro Pernambuco Total 

377 Custódia Pernambuco Total 

378 Dormentes Pernambuco Total 

379 Exu Pernambuco Parcial 

380 Flores Pernambuco Total 

380 Floresta Pernambuco Total 

382 Granito Pernambuco Total 

383 Iati Pernambuco Total 

384 Ibimirim Pernambuco Total 

385 Iguaraci Pernambuco Total 

386 Inajá Pernambuco Total 

387 Ingazeira Pernambuco Total 

388 Ipubi Pernambuco Total 

389 Itacuruba Pernambuco Total 

390 Itaíba Pernambuco Total 

391 Itapetim Pernambuco Total 

392 Jatobá Pernambuco Total 

393 Lagoa Grande Pernambuco Total 
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394 Manari Pernambuco Total 

395 Mirandiba Pernambuco Total 

396 Moreilândia Pernambuco Parcial 

397 Orocó Pernambuco Total 

398 Ouricuri Pernambuco Total 

399 Paranatama Pernambuco Parcial 

400 Parnamirim Pernambuco Total 

401 Pedra Pernambuco Total 

402 Pesqueira Pernambuco Parcial 

403 Petrolândia Pernambuco Total 

404 Petrolina Pernambuco Total 

405 Quixaba Pernambuco Total 

406 Salgueiro Pernambuco Total 

407 Saloá Pernambuco Parcial 

408 Santa Cruz Pernambuco Total 

409 Santa Cruz da Baixa Verde Pernambuco Parcial 

410 Santa Filomena Pernambuco Total 

411 Santa Maria da Boa Vista Pernambuco Total 

412 Santa Terezinha Pernambuco Total 

413 São José do Belmonte Pernambuco Total 

414 São José do Egito Pernambuco Total 

415 Serra Talhada Pernambuco Total 

416 Serrita Pernambuco Parcial 

417 Sertânia Pernambuco Parcial 

418 Solidão Pernambuco Total 

419 Tabira Pernambuco Total 

420 Tacaratu Pernambuco Total 

421 Terra Nova Pernambuco Total 

422 Trindade Pernambuco Total 

423 Triunfo Pernambuco Total 

424 Tupanatinga Pernambuco Total 

425 Tuparetama Pernambuco Total 

426 Venturosa Pernambuco Parcial 
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427 Verdejante Pernambuco Total 

428 Amparo de São Francisco Sergipe Total 

429 Aquidabã Sergipe Parcial 

430 Brejo Grande Sergipe Total 

431 Canhoba Sergipe Total 

432 Canindé de São Francisco Sergipe Total 

433 Capela Sergipe Parcial 

434 Cedro de São João Sergipe Total 

435 Feira Nova Sergipe Parcial 

436 Gararu Sergipe Total 

437 Gracho Cardoso Sergipe Parcial 

438 Ilha das Flores Sergipe Total 

439 Itabi Sergipe Total 

440 Japaratuba Sergipe Parcial 

441 Jaboatã Sergipe Parcial 

442 Malhada dos Bois Sergipe Parcial 

443 Monte Alegre de Sergipe Sergipe Total 

444 Muribeca Sergipe Parcial 

445 Neopolis Sergipe Total 

446 Nossa Senhora da Gloria Sergipe Parcial 

447 Nossa Senhora de Lourdes Sergipe Total 

448 Pacatuba Sergipe Total 

449 Pirambu Sergipe Parcial 

450 Poço Redondo Sergipe Total 

451 Porto da Folha Sergipe Total 

451 Propriá Sergipe Total 

453 Santana do São Francisco Sergipe Total 

454 São Francisco Sergipe Total 

455 Telha Sergipe Total 

456 Água Branca Alagoas Total 

457 Arapiraca Alagoas Parcial 

458 Batalha  Alagoas Total 

459 Belo Monte Alagoas Total 



 

  

353 

 

460 Cacimbinhas Alagoas Total 

461 Campo Grande Alagoas Total 

462 Canapi Alagoas Total 

463 Carneiros Alagoas Total 

464 Coruripe Alagoas Parcial 

465 Craíbas Alagoas Parcial 

466 Delmiro Golveia Alagoas Total 

467 Dois Riachos Alagoas Total 

468 Estrela de Alagoas Alagoas Parcial 

469 Feira Grande Alagoas Total 

470 Feliz Deserto Alagoas Parcial 

471 Girau do Porciano Alagoas Total 

472 Igaci Alagoas Parcial 

473 Igreja Nova Alagoas Total 

474 Inhapi Alagoas Total 

475 Jacaré dos Homens Alagoas Total 

476 Jaramataia Alagoas Total 

477 Junqueiro Alagoas Parcial 

478 Lagoa da Canoa Alagoas Total 

479 Limoeiro de Anadia Alagoas Parcial 

480 Major Isidoro Alagoas Total 

481 Maravilha  Alagoas Total 

482 Mata Grande Alagoas Total 

483 Minador do Negão Alagoas Total 

484 Monteirópolis Alagoas Total 

485 Olho D'Água das Flores Alagoas Total 

486 Olho D'Água do Casado Alagoas Total 

487 Olho D' Água Grande Alagoas Total 

488 Olivença Alagoas Total 

489 Ouro Branco Alagoas Total 

490 Palestina Alagoas Total 

491 Palmeira dos Índios Alagoas Parcial 

492 Pariconha Alagoas Total 
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493 Penedo  Alagoas Total 

494 Piaçabuçu Alagoas Parcial 

495 Piranhas Alagoas Total 

496 Pão de Açúcar Alagoas Total 

497 Porto Real do Colégio Alagoas Total 

498 Poço das Trincheiras Alagoas Total 

499 Santana do Ipanema Alagoas Total 

500 São Brás Alagoas Total 

501 São José da Tapera Alagoas Total 

502 São Sebastião Alagoas Total 

503 Senador Rui Palmeira Alagoas Total 

504 Teotônio Vilela Alagoas Parcial 

505 Traipu Alagoas Total 

Fonte: www.codevasf.br 

Organização: José Hunaldo Lima 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3 
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APÊNDICE 4 
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APÊNDICE 5 
 

Projetos de Irrigação da CODEVASF na bacia do Rio São Francisco 
 

Projetos Municípios Familiar 

(ha) 

Empresarial 

(ha) 

Outros 

(ha) 

Total Ocupado 

(ha) 

Total irrigado 

(ha) 

Apolônio Sales Petrolândia 0 3.845 0 3.845 825,5 

Barreiras Bloco I Petrolândia 0 250,35 0 250,35 316,5 

Barreiras Bloco II Petrolândia 0 427,5 0 427,5 466,5 

Barreira Norte Barreiras 739 612 50 1.401 1.652 

Bebedouro Petrolina 1.034 858 0 1.892 2.418 

Betume Neópolis, Ilha das Flores e 

Pacatuba 

 

2.860 

 

0 

 

0 

 

2.860 

 

2.860 

Boacica Igreja Nova e Penedo 3.008 0 0 3.008 3.112 

Ceraima Guanambi 408 0 0 408 408 

Cotinguiba/Pindoba Jaboatã, Neópolis e Propriá 1.918 296 0 2.232 2.232 

Curaça Juazeiro 1.964 2.386 0 4.350 4.350 

Esteio I/III Urandi e Sebastião Laranjeiras 2.129 0 0 2.129 2.129 

Esteio IV Urandi e Sebastião Laranjeiras 639 0 0 639 5.884 

Piloto Formoso Coribe 328 80 0 408 408 

Formoso A/Z Bom Jesus da Lapa 4.340 6.388 0 10.858 11.751 

Gorutuba Nova Porteirinha 2.473 2.261 0 4.734 4.734 
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Itiuba Porto Real do Colégio 971 0 12 983 983 

Jaíba I Jaíba e Matias Cardoso 9.130 7.298 0 23.061 24.752 

Lagoa Grande Janaúba 0 1.538 0 1.538 1.538 

Mandacaru Juazeiro 368 52 0 420 420 

Maniçoba Juazeiro 1.914 2.379 0 4.293 4.293 

Mirorós Gentio do Ouro e Ibipeba 1.058 1.070 0 2.128 2.159 

Nupeba Riachão das Neves (Ba) 1.076 489 93 1.658 2.853 

Pirapora Pirapora 0 1.236 0 1.236 1.236 

Propriá Cedro, Propriá e Telha 1.177 0 0 1.177 1.177 

Salitre I Juazeiro 997 0 643 1.640 5.099 

São Desidério e 

Barreiras 

São Desidério e Barreiras 1.718 0 0 1.718 1.718 

Nilo Coelho Petrolina e Casa Nova 12.520 6.043 0 18.563 18.563 

Tourão Juazeiro 189 13.873 0 14.062 14.062 

Fonte: www.codevasf.br 

Organização: José Hunaldo Lima 
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ANEXO 1 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 4 DE ABRIL DE 2003 
Aprovada pela Resolução/CD nº 7, de 04/04/03 – DOU 16/04/03 seção 1, p. 101 

 

Estabelece diretrizes para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o 

Decreto n.º 84.685, de 6 de maio de 1980, bem como os procedimentos para cálculo 

dos Graus de Utilização da Terra -GUT e de Eficiência na Exploração GEE, 

observadas as disposições constantes da Lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 do Decreto n° 

3.509, de 14 de junho de 2000, e art. 22 do Regimento Interno, aprovado pela 

Portaria/MDA/N° 164, de 14 de julho de 2000, resolve: 

 

 Do Módulo Fiscal 

Art. 1.º O Módulo Fiscal expresso em hectares será fixado para cada município de 

conformidade com os fatores constantes do art. 4.º do Decreto n.º 84.685, de 06 de maio 

de 1980. 

 

§ 1.º Será considerado predominante o tipo de exploração especificado na alínea 

"a" do art. 4º do Decreto nº 84.685 de 6 de maio de 1980, que ocorrer no maior número 

de imóveis. 

 

§ 2.º Para atender ao disposto nas alíneas "b", "c" e "d" do art. 4º do referido 

Decreto, será utilizado o módulo médio por tipo de exploração constante da Tabela III - 

Dimensão do Módulo por Categoria e Tipo de Exploração, da Instrução Especial INCRA 

n.º 5-A, de 6 de junho de 1973, calculado para cada imóvel. 

 

§ 3.º A fixação do Módulo Fiscal de cada município levará em conta, ainda, a 

existência de condições geográficas específicas que limitem o uso permanente e racional 

da terra, em regiões com: 

a) terras periodicamente alagáveis; 

b) fortes limitações físicas ambientais; e 

c) cobertura de vegetação natural de interesse para a preservação, conservação e 

proteção ambiental. 

 

Art. 2º O número de Módulos Fiscais do imóvel rural de que trata o art. 4º da Lei 

nº 8.629/93 será calculado com precisão de centésimos.  

 

Do Imóvel Rural 
 

Art. 3.º Para efeito do disposto no art. 4º da Lei nº 8.629/93, considera-se: 
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I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua 

localização, que se destine ou possa destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa 

vegetal, florestal ou agro-industrial; 

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 

(quatro) Módulos Fiscais; 

III - Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 

(quinze) Módulos Fiscais; 

IV - Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior a 15 (quinze) Módulos 

Fiscais. 

 

o Da Produtividade 

Art. 4.º Considera-se propriedade produtiva para fins do disposto no art. 6.º da Lei 

n.º 8.629/93, aquela que explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, 

Grau de Utilização da Terra -GUT igual ou superior a 80% (oitenta por cento) e Grau de 

Eficiência na Exploração - GEE igual ou superior a 100% (cem por cento). 

 

 Do Grau de Utilização da Terra 

Art. 5.º O Grau de Utilização da Terra - GUT, de que trata o art. 6.º da referida lei 

será fixado mediante divisão da área efetivamente utilizada pela área aproveitável do 

imóvel, multiplicando-se o resultado por cem para obtenção do valor em percentuais. 

 

§ 1.º Considera-se área efetivamente utilizada para fins do disposto no § 3.º do art. 

6.º da Lei n.º 8.629/93: 

I - as áreas plantadas com produtos vegetais; 

II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por 

zona de pecuária, constante da Tabela n.º 5 em anexo; 

III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de 

rendimento constantes da Tabela n.º 3 em anexo, respeitada a legislação ambiental; 

IV - as áreas de exploração florestal nativa, observadas as condições estabelecidas 

no plano de exploração devidamente aprovado pelo órgão federal competente; e 

V - as áreas sob processo técnico de formação e ou recuperação de pastagens e de 

culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas mediante 

apresentação da documentação pertinente e do respectivo termo de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, desde que satisfeitas as seguintes condições: 

a) no caso de processo técnico de formação de pastagens ou de culturas 

permanentes, entendidas aí aquelas com ciclo vegetativo superior à doze meses, que as 

áreas tenham sido submetidas a tratos culturais adequados; 

b) no caso de processo técnico de recuperação de pastagens que as áreas tenham 

sido submetidas a tratos culturais adequados, visando restaurar a capacidade de suporte 

do pasto ou a produção de massa verde; 

c) no caso de processo técnico de recuperação de culturas permanentes que as 

áreas tenham sido submetidas a tratos culturais adequados, que possibilitem restabelecer 

os níveis de rendimentos econômicos aceitáveis. 

 

§ 2.º No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente 

utilizada a área total do consórcio ou de intercalação. 
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§ 3.º A área efetivamente utilizada com pecuária será a menor entre a área 

declarada e a obtida pelo quociente entre o número total de Unidades Animais - UA do 

rebanho e o índice de lotação mínimo constante da Tabela n.º 5, observada a Zona de 

Pecuária - ZP do município de localização do imóvel. 

 

§ 4º O número total de Unidades Animais - UA do rebanho, será obtido 

multiplicando-se o número de cabeças de cada categoria existentes no imóvel pelo 

correspondente fator de conversão constante da Tabela n.º 6 em anexo, encontrando-se o 

número de Unidades Animais de cada categoria. A soma dos resultados então obtidos 

corresponderá ao número total de Unidades Animais - UA. 

 

§ 5º A área efetivamente utilizada com exploração extrativa vegetal ou florestal, 

será a menor entre a área declarada e a obtida pelo quociente entre a quantidade colhida 

e o índice de rendimento mínimo por hectare para cada produto, constante da Tabela n.º 

3 em anexo. 

 

§ 6.º Será considerada efetivamente utilizada independentemente do índice de 

rendimento mínimo por hectare, a área coberta com floresta nativa desde que explorada 

de conformidade com as condições estabelecidas no Plano de Manejo Florestal 

Sustentado de Uso Múltiplo, devidamente aprovado pelo órgão federal competente, ou 

por órgãos afins, que estejam credenciados por força de convênio ou de qualquer outro 

instrumento similar. 

 

Art. 6.º Consideram-se áreas não aproveitáveis para fins do disposto na Lei n.º 

8.629/93: 

 

I - ocupadas com construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas a fins 

produtivos, tais como estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de 

peixes e outros similares. 

II - comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, 

pecuária, florestal ou extrativa vegetal; 

III - sob efetiva exploração mineral; 

IV - protegidas por legislação ambiental e as de efetiva preservação permanente 

nos termos da lei. 

 

Art. 7.º A área aproveitável do imóvel será aquela correspondente à diferença 

entre sua área total e sua área não aproveitável. 

 

Art. 8.º Para os efeitos desta Instrução Normativa não poderão ser consideradas 

como áreas efetivamente utilizadas e nem como áreas não aproveitáveis as áreas com 

projeto de lavra mineral não exploradas efetivamente com atividades minerais e que não 

estejam sendo utilizadas para fins agropecuários, desde que não haja impedimento de 

natureza legal ou técnica.  

 

Parágrafo único. As áreas caracterizadas de conformidade com as disposições 

constantes deste artigo, não poderão ser utilizadas para fins de cálculo do Grau de 
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Utilização da Terra - GUT previsto no art. 5.º, tampouco como subtraendo do cálculo da 

área aproveitável total do imóvel, definido no art. 7º. 

 

 Do Grau de Eficiência na Exploração 

Art. 9.º O Grau de Eficiência na Exploração - GEE de que trata o art. 6.º da Lei 

n.º 8.629/93, será obtido de acordo com a seguinte sistemática: 

I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos 

respectivos índices de rendimento, constantes da Tabela n.º 1 em anexo; e 

II - para os produtos extrativos vegetais e florestais, divide-se a quantidade colhida 

de cada produto pelos respectivos índices de rendimento, constantes da Tabela n.º 2 em 

anexo; 

III para apuração do rebanho, divide-se o número total de Unidades Animais - UA 

do imóvel, pelo índice de lotação constante da Tabela n.º 4 em anexo, observada a Zona 

de Pecuária - ZP do município de localização do imóvel; 

IV - para as áreas sob processo técnico de formação, recuperação ou de renovação 

de pastagens tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas mediante 

apresentação da documentação pertinente e do respectivo termo de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, adotar-se-ão essas áreas como resultado do cálculo 

previsto no inciso III deste artigo; 

V - para as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de culturas 

permanentes tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas mediante 

apresentação da documentação pertinente e do respectivo termo de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, adotar-se-ão essas áreas como resultado do cálculo 

previsto no inciso I deste artigo; 

VI - para os produtos que não tenham índices de rendimento prefixados, adotar-

se-á a área plantada com tais produtos como resultado do cálculo previsto no inciso I 

deste artigo;  

VII - o somatório das áreas calculadas na forma dos incisos I, II, III, IV, V e VI 

deste artigo, dividido pela área efetivamente utilizada de cada imóvel e multiplicada por 

100 (cem), determina o Grau de Eficiência na Exploração - GEE. 

 

§ 1.º A quantidade colhida dos produtos vegetais e dos produtos extrativos 

vegetais ou florestais, proveniente da utilização indevida de áreas protegidas pela 

legislação ambiental será desconsiderada proporcionalmente em relação à produção total 

das culturas exploradas no imóvel para efeito de cálculo do GEE previsto nos incisos I e 

II deste artigo. 

 

§ 2.º Para o cálculo do GEE, a área de pastagem plantada ou nativa, inserida em 

área protegida por legislação ambiental e indevidamente utilizada pelo efetivo pecuário 

do imóvel, não será computada como área efetivamente utilizada e o número total de 

Unidades Animais - UA será reduzido em igual proporção entre a área ambiental 

indevidamente utilizada e a área total utilizada com pecuária.  

 

Art. 10. Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel rural que 

por razões de força maior, caso fortuito, ou de renovação de pastagens tecnicamente 

conduzida e desde que devidamente comprovado pelo órgão competente, deixar de 

apresentar no ano respectivo os Graus de Eficiência na Exploração, exigidos para a 

espécie. 
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§ 1º O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo efeito 

não era possível evitar ou impedir, sendo imprescindível a comprovação dos fatos pelo 

INCRA. 

 

§ 2º Considera-se renovação de pastagens o conjunto de ações tecnicamente 

conduzidas que visem a ampliação de sua capacidade de suporte. 

 

 Das Disposições Gerais 

Art. 11. Não será passível de desapropriação para fins de reforma agrária, o imóvel 

que comprovadamente esteja sendo objeto de implementação de projeto técnico de 

exploração, que atenda aos seguintes requisitos: 

I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado; 

II - esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não 

admitido prorrogações dos prazos; 

III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do 

imóvel esteja efetivamente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais 

e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes; 

IV - Os prazos de que trata o inciso III deste artigo poderão ser prorrogados em 

até 50% (cinqüenta por cento) desde que o projeto seja anualmente reexaminado e 

aprovado pelo órgão competente para fiscalização e, ainda, que tenha sua implantação 

iniciada no prazo de 6 (seis) meses contado de sua aprovação; e 

V - tenha sido aprovado pelo órgão federal competente na forma estabelecida em 

regulamento, no mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2.º e 3º do 

art. 2.º da Lei n.º 8.629/93. 

 

§ 1º Nos casos em que pela natureza do projeto não haja obrigatoriedade de sua 

aprovação pelo órgão federal competente, considerar-se-á para efeito de data de 

aprovação aquela em que o projeto de exploração tenha sido registrado junto ao Conselho 

Regional da categoria a que o profissional estiver vinculado, juntando-se o respectivo 

termo de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para fins de prova. 

 

§ 2º  O INCRA poderá realizar, a qualquer tempo, desde que já tenha sido 

garantido o contraditório e a ampla defesa, vistoria nos imóveis rurais submetidos a 

projeto técnico de exploração, para fins de verificação do regular cumprimento das 

condições estabelecidas nos incisos II e III deste artigo. 

 

Art. 12. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução 

Normativa INCRA n.º 10, de 18 de novembro de 2002. 

 

 

(a.)  MARCELO REZENDE DE SOUZA 
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ANEXO 

  

TABELA Nº 1 

ÍNDICES DE RENDIMENTO PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

 

PRODUTOS REGIÃO UNIDADE RENDIMENTOS POR 

HECTARE 

Abacate (frutos) Todo País Cento Frutos 300 

Abacaxi (frutos) Todo País Cento Frutos 120 

Agave ou Sisal (fibras) Todo País Ton. 0,70 

Alfafa Todo País Ton. 6,00 

Algodão Arbóreo (em 

caroço) 

Norte/Nordeste Ton. 0,20 

Restante do País Ton. 0,60 

 

Algodão Herbáceo (em 

caroço) 

Norte/Nordeste Ton. 0,30 

Sudeste (exceto 

SP) 

Ton. 0,60 

Restante do País Ton. 1,20 

Alho Todo País Ton. 3,00 

Amendoim (em casca) Norte/Nordeste Ton. 1,00 

Restante do País Ton. 1,50 

Arroz de Sequeiro (em 

casca) 

Sul Ton. 1,30 

Restante do País Ton. 0,90 

 

Arroz de Várzea (em 

casca) 

Rio Grande do Sul Ton. 3,40 

Santa Catarina Ton. 2,50 

Restante do País Ton. 1,40 

Banana Todo País Cachos 700 

Batata Doce Todo País Ton. 6,00 

 

Batata Inglesa 

São Paulo Ton. 12,00 

Minas 

Gerais/Paraná 

Ton. 9,00 

Restante do País Ton. 5,00 

Cacau (em caroço) Todo País Ton. 0,70 

Café (em coco) Sul/Sudeste Ton. 1,50 

 Restante do País Ton. 1,00 

Caju (frutos) Todo País Cento Frutos 500 

Cana de Açúcar São Paulo/Paraná Ton. 70,00 

 Restante do País Ton. 50,00 

Cebola Todo País Ton. 7,00 

Chá (em folha verde) Todo País Ton. 5,00 

Côco da Bahia Todo País Cento Frutos 20 

Fava Todo País Ton. 0,30 

Feijão Sul Ton. 0,60 

Restante do País Ton. 0,30 

Fumo (em folha seca) Sul Ton. 1,40 

Restante do País Ton. 0,80 

Juta (fibras) Todo País Ton. 1,30 

Laranja Todo País Cento Frutos 800 

Limão Todo País Cento Frutos 1000 
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Linho (fibras) Todo País Ton. 0,60 

Mamona (sementes) Nordeste Ton. 0,60 

Restante do País Ton. 1,20 

Mandioca Norte/Nordeste 

Restante do país 

Ton. 

Ton. 

7,00 

12,00 

Manga Todo País Cento Frutos 500 

Milho (em grão) Sul/São Paulo Ton. 1,90 

 Norte/Nordeste Ton. 0,60 

 Restante do País Ton. 1,30 

Pêssego Todo País Cento Frutos 600 

Pimenta do Reino Norte Ton. 3,20 

Restante do País Ton. 1,20 

 

PRODUTOS REGIÃO UNIDADE RENDIMENTOS POR 

HECTARE 

 

Soja (sementes) 

Paraná/São Paulo Ton. 1,90 

Sul (exceto PR) Ton. 1,40 

Restante do País Ton. 1,20 

Tangerina Todo País Cento Frutos 700 

Tomate Sul/Sudeste Ton. 30,00 

Restante do País Ton. 20,00 

Trigo (em grão) Rio Grande do Sul Ton. 0,80 

Restante do País Ton. 1,00 

Uva Sul/São Paulo Ton. 12,00 

Restante do País Ton. 8,00 

 

 

TABELA Nº2 

ÍNDICES DE RENDIMENTOS PARA PRODUTOS EXTRATIVOS VEGETAIS E 

FLORESTAIS 

 

 

PRODUTO REGIÃO UNIDADE RENDIMENTO POR 

HECTARE 

ACÁCIA NEGRA Todo País Ton. 8,00 

BABAÇU Todo País Ton. 0,10 

BORRACHA 

NATURAL 

Todo País Quilo 2,00 

CARNAÚBA 

(cera) 

Todo País Ton. 0,05 

CASTANHA DO 

PARÁ 

Todo País Quilo 20,00 

GUARANÁ 

(sementes) 

Todo País Ton. 0,10 

MADEIRA Todo País M3 50,00 
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TABELA Nº3 

ÍNDICES DE RENDIMENTOS MÍNIMOS PARA PRODUTOS EXTRATIVOS 

VEGETAIS E FLORESTAIS 

PRODUTO REGIÃO UNIDADE RENDIMENTOS 

MÍNIMOS POR 

HECTARE 

ACÁCIA NEGRA Todo País Ton. 3,00 

BABAÇU Todo País Ton. 0,03 

BORRACHA 

NATURAL 

Todo País Quilo 1,00 

CARNAÚBA (cera) Todo País Ton. 0,01 

CASTANHA DO 

PARÁ 

Todo País Quilo 5,00 

GUARANÁ 

(sementes) 

Todo País Ton. 0,03 

MADEIRA Todo País M3 10,00 

 

 

 

TABELA Nº4 

ÍNDICES DE RENDIMENTO PARA PECUÁRIA 

 

ZONA DE PECUÁRIA ÍNDICE DE LOTAÇÃO 

 Unidades Animais / Ha 

1 1,20 

2 0,80 

3 0,46 

4 0,23 

5 0,13 
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TABELA Nº5 

ÍNDICES DE RENDIMENTOS MÍNIMOS PARA PECUÁRIA 

ZONA DE PECUÁRIA ÍNDICE DE LOTAÇÃO 

 Unidades Animais / Ha 

1 0,60 

2 0,46 

3 0,33 

4 0,16 

5 0,10 

 

 

TABELA Nº6 

Fatores de Conversão de Cabeças do Rebanho para Unidades Animais - UA, segundo a 

Categoria Animal 

CATEGORIA  

ANIMAL 

Númer

o de 

Cabeça

s 

Fator de 

Conversão 

(Sul, Sudeste 

e Centro-

Oeste)* 

Fator de 

Conversã

o 

(Norte) 

Fator de 

Conversão 

(Nordeste)

** 

Número 

de 

Unidades 

Animais 

Bovinos      

Touros (Reprodutor)  1,39 1,32 1,24  

Vacas 3 anos e mais  1,00 0,92 0,83  

Bois 3 anos e mais  1,00 0,92 0,83  

Bois de 2 a menos de 3 anos  0,75 0,69 0,63  

Novilhas de 2 a menos de 3 anos  0,75 0,69 0,63  

Bovinos de 1 a menos de 2 anos  0,50 0,47 0,42  

Bovinos menores de 1 ano  0,31 0,28 0,26  

Novilhos Precoces      

Novilhos precoces de 2 anos e 

mais 

 1,00 0,92 0,83  

Novilhas precoces de 2 anos e 

mais 

 1,00 0,92 0,83  

Novilhos precoces de 1 a menos 

de 2 anos 

 0,87 0,80 0,72  

Novilhas precoces de 1 a menos 

de 2 anos 

 0,87 0,80 0,72  

Bubalinos      

Bubalinos  1,25 1,15 1,05  

Outros      

Eqüinos  1,00 0,92 0,83  

Asininos  1,00 0,92 0,83  

Muares  1,00 0,92 0,83  

Ovinos  0,25 0,22 0,19  

Caprinos  0,25 0,22 0,19  

 

* Exceto regiões do Vale do Jequitinhonha e Pantanal do Mato Grosso e do Mato 

Grosso do Sul, cujos fatores de conversão devem ser iguais aos do Nordeste 

** Exceto para a região da Zona da Mata, cujos fatores devem ser iguais aos do Norte. 


