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RESUMO

Este artigo é resultante de uma pesquisa realizada em uma dos núcleos ribeirinhos do rio São Francisco, o
município de Pão de Açúcar/AL. O foco deste trabalho foram os impactos ambientais existentes na área e a
preocupação dos residentes com a transposição do rio. O objetivo foi mostrar que o Rio São Francisco possui
inúmeros problemas e que necessitam de soluções para que as populações que vivem as suas margens
possam se desenvolver. Para tal foram necessários os seguintes instrumentos: levantamento bibliográfico,
entrevistas, fotografias e a história oral, os quais nortearam a pesquisa. Diante da fragilidade do rio seria
necessária maiores reflexões sobre a disponibilidade hídrica e dos impactos ambientais existentes.

Palavras – chave: São Francisco - Transposição – Impactos Ambientais

ABSTRACT

This article is the result of a survey conducted in a riverine cores of the São Francisco, the city of Pão de
Açúcar / AL. The focus of this work were established environmental impacts in the area and the concern of
residents with transposition of the river. The objective was to show that the São Francisco River has
numerous problems and need solutions so that people who live on its banks can develop. Literature survey,
interviews, photographs and oral history, which guided the research: For this the following instruments were
needed. Given the fragility of the river would require further reflection on water availability and existing
environmental impacts.

Keywords : San Francisco - Transposition - Environmental Impacts

INTRODUÇÃO

O rio São Francisco ao longo do tempo vem sendo explorado pelas ações antrópicas e também com
intervenções dos fenômenos naturais, como por exemplo, a seca. O rio está perdendo força devido às
diversas ações desenvolvidas ao logo do seu trecho, como os grandes barramentos das hidroelétricas,
fazendo assim, a redução da vazão, como também a construção de barragens e canais de irrigação que são
feitos sem um apurado estudo sobre os possíveis impactos ambientais que possam trazer ao rio.

Neste contexto vale ressaltar a

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_municipio_de_pao_de_acucaral_e_os_problemas_com_a_transposicao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



relevância das bacias hidrográficas
que correspondem à área que é
drenada por um rio principal, seus
afluentes e os subafluentes que é
um rio que escoa suas águas para
um afluente do rio principal da bacia
hidrográfica, formando assim uma
rede hidrográfica.
No tocante a questão sobre bacias hidrográficas, Cunha e Guerra (1996, p. 353) afirma:

As Bacias hidrográficas contíguas, de qualquer hierarquia, estão interligadas pelos
divisores topográficos, formando uma rede onde cada um deles drena água, material
sólido e dissolvido para uma saída comum ou ponto terminal, que pode ser outro rio
de hierarquia igual ou superior, lago, reservatório ou oceano.

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de escoamento que formam a bacia de drenagem,
ou seja, que é drenada por determinado rio ou por um sistema fluvial. A quantidade de água que atinge os
cursos dos rios depende do tamanho da área ocupada pela bacia, de quantidade de chuvas total e de seu
regime, como também das perdas devido a evapotranspiração e a infiltração. (CHRISTOFOLETTI, 1980).

A Bacia Hidrográfica do São Francisco abrange cerca de 645.720 Km2 de área e seu rio principal é o São
Francisco. Possui uma vazão média de 2.850 m3/s, onde 48,2% de sua área estão distribuídas da seguinte
forma:

TABELA 1 – Área de Abrangência da Bacia do São Francisco

ESTADO ÁREA (%)
BAHIA 48,2
MINAS GERAIS 26,8
PERNAMBUCO 10,9
ALAGOAS 2,2
SERGIPE 1,2
GOIÁS 0,5
DISTRITO FEDERAL 0,2
TOTAL 100
Fonte: Comitê da Bacia do Rio São Francisco – 2001.
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A ocupação das terras da bacia hidrográfica do Rio São Francisco ocorreu, entretanto através das
sesmarias[ii], tendo sido o rio São Francisco ocupado em parte pela casa de Garcia D’Ávila que se tornou o
primeiro latifundiário do São Francisco e parte, pela casa da ponte, de Antônio Guedes de Brito. O primeiro
Garcia D’Ávila apossa-se das terras em 1573, sendo mais de setenta léguas entre o rio São Francisco e o rio
Parnaíba no Piauí. (DAMIÃO, 2004).

Viviam na região do Rio São Francisco muitas tribos indígenas que os Tupis denominavam de Tapuias, pois
era assim que chamavam toda e qualquer tribo que não tivesse a mesma língua. Na época haviam dois
grupos diferentes: os Tupis e os Gês, como também várias outras tribos ao longo do curso do rio.

Neste contexto é importante salientar que a importância econômica do rio deu um enorme salto a partir de
meados do século XX, com a progressiva implementação da rede de usinas hidrelétricas, grandes projetos de
irrigação, experiências pioneiras que evidenciaram as amplas possibilidades de se conseguir uma verdadeira
resolução agrícola no Nordeste e implantação da agroindústria. Este processo necessita de prazos para
superar o subdesenvolvimento e a pobreza da região, contribuindo para reduzir as crescentes desigualdades
entre o Sertão e as regiões litorâneas.

O texto tem como objetivo mostrar que o rio São Francisco possui inúmeros problemas e que necessitam de
soluções anteriores as ações da transposição, para que as populações que vivem as suas margens possam
sobreviver e se desenvolver. Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o uso de alguns
instrumentos de pesquisa como trabalho de campo, levantamento bibliográfico, entrevistas, fotografias e a
história oral, os quais nortearam a sistematização dos dados coletados.

A transposição das águas do “Velho Chico”

Diante do contexto hídrico do
Nordeste brasileiro e a “situação
favorável” do Rio São Francisco com
o projeto de transposição suas
águas irão beneficiar outras bacias
hidrográficas do Nordeste
Setentrional, com sua perenidade,
pois as mesmas são constituídas por
rios intermitentes ou temporários,
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Com isto, as regiões beneficiadas
com a transposição poderão ter os
mesmos usos das regiões que
margeiam o rio São Francisco.
A escassez hídrica - a seca é um fenômeno natural que infelizmente, tornou-se um problema político, pois a
cada ano existem promessas de se melhorar a situação de milhares de nordestinos que vivem no semi-árido,
perdurando na região afetada pela seca o assistencialismo. O texto vem ser enriquecido com a afirmação de
Ab’saber (2005, p. 22).

A quem vai interessar a transposição das águas do São Francisco, já se pode
documentar que as vantagens maiores estarão relacionadas com os latifúndios e
propriedades agropastoris existentes nas colinas sertanejas que margeiam o rio
Jaguaribe, enquanto que os maiores prejudicados de imediato, quando as águas
chegarem nos rios até então secos, serão os pobres fazendeiros tradicionais do
médio e baixo Jaguaribe.

De um lado o problema da região com a seca e do outro os interesses políticos, é baseado nesse fato, que
surge a idéia da transposição, conforme Suassuna (2004), como única solução para resolver o problema do
abastecimento das cidades e bacias hidrográficas, bem como a sede dos nordestinos.

Portanto, para se pensar numa possível transposição do rio São Francisco, de acordo com Valadares (2000, p.
07) se faz necessário aumentar o volume hídrico de seu leito, cuidar do reflorestamento de suas margens
para que evitem as erosões e o aumento do assoreamento, adoção de um sistema de drenagem para
restabelecer o fluxo normal das águas e para a normalidade de seu curso, a implantação de obras de
captação em bacias limítrofes ao sul e a oeste, onde as chuvas são mais abundantes.

Assim, revitalizar o rio, significa abrir novos horizontes para o semiárido nordestino onde se possa
implementar os projetos que aumentem a produção e geração de empregos nesta área tão castigada pela
falta de chuvas e alto índice de pobreza, como também dar continuidade a vários projetos que já estão em
andamento na região.

Pão de Açúcar/AL e a Transposição do Rio São Francisco

Pão de Açúcar é um município alagoano que surgiu de um determinismo geográfico, o rio São Francisco,
datando de seu povoamento em 1611, com gente branca e índios da Serra do Aracaré, Estado de Sergipe.
Parte do seu território pertencia à casa da Torre (Bahia). Não consta, entretanto, que os proprietários
tivessem assinalado, por qualquer meio, o seu domínio, tanto que, em princípios do século XVII, os índios
Urumaris obtiveram de D. João IV terras à margem do rio São Francisco, desde o morro do Cavalete, pelo
lado do poente, até o morro do Aranha, pela nascente, com quatro léguas de fundo, até a serra do Xitroá.
Deram-lhe a denominação de Jaciobá que, em Guarani significa “Espelhos da Lua”.

Segundo Fialho (2004, p. 139) vem corroborrar com o texto afirmando que:

A generosa doação de D. João IV suscita a inveja dos índios Chocos, residentes na
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pequena Ilha de São Pedro. Após renhida pugna, em que os invasores venceram, os
índios Urumaris mudaram-se para um lugar fronteiriço, no Estado de Sergipe, ao
qual deram o nome de Jaciobá, o mesmo da antiga pátria, que até hoje é
conservado.

De acordo com este autor (idem) por volta de 1634, Cristovam da Rocha, proprietário da Ilha Grande
(Penedo), estava apossando das terras onde hoje se ergue a cidade de Pão de Açúcar, porém, em 07 de
novembro de 1660, por carta de Sesmaria, as terras passaram ao domínio do português Lourenço José de
Brito Correia que, com o fim de explorar a pecuária e o comércio, pelo porto de Penedo, criou uma fazenda de
gado entre os Morros Cavalete e Farias, com o nome Pão de Açúcar.

O município está situado no sudoeste do Estado de Alagoas, na fronteira com o Estado de Sergipe. Pertence a
Zona fisiográfica do Sertão do São Francisco. A sede está situada à margem esquerda do rio São Francisco,
em linha reta fica a 185 quilômetros distantes da Capital (Maceió). Segundo o IBGE (2009) o município possui
uma população de aproximadamente 24.534 habitantes. Com uma área de 661,8 Km2. O clima da região é
quente e seco, quando não é rara a temperatura chega a 40º à sombra no verão. Baseado na desigual
repartição das precipitações e no aspecto fisiográfico da semi-aridez do meio, Moraes Rego qualifica o clima
de Pão de Açúcar em subtropical. Existem apenas duas estações anuais: a seca e a chuvosa.

A pesquisa realizada na região do baixo São Francisco, mais precisamente na cidade de Pão de Açúcar
mostrou que a população local está preocupada com a transposição, devido a forma como as informações
chegam até a comunidade ribeirinha.

As discussões sobre a transposição divide opiniões, porque muitas das vezes as pessoas desconhecem a
realidade e se deixam levar pelo lado emocional, vêem ou ouvem falar da situação e sofrimento do povo
sertanejo e se compadecem com a situação sem analisar as propostas do governo.

Diante dos relatos a maioria das pessoas desconhecem os problemas existentes no rio São Francisco e na
região da bacia hidrográfica. A população ribeirinha de Pão de Açúcar/AL não acredita que a transposição das
águas do “Velho Chico” venha a ser a solução para os problemas do semi-árido. De acordo com os relatos do
Secretário de Turismo e Comunicação da referida cidade Dr. Hélio Fialho, existem outras formas mais eficazes
de se resolver o problema. Segundo o mesmo (2005): o rio está morrendo, eu não acredito que um paciente
que está na UTI, morrendo, ele vá doar sangue, é assim que eu comparo o rio São Francisco. Isto implica
dizer que o rio passa por sérios problemas inclusive naquela região, pois se observa uma extensa praia que
foi formada devido o assoreamento do rio.

Os ribeirinhos como boa parte da população nordestina já não acreditam nos discursos dos políticos que na
maioria das vezes fica apenas na teoria enquanto a prática é esquecida. As fórmulas são criadas, porém as
ações que venham resolver tais problemas não funcionam.

No que segue as questões da transposição seria necessário a revitalização do “Velho Chico”. Com relação à
recuperação do rio Correia (2005) afirma que:

Eu vejo com desconfiança, porque é o que seria mais lógico, você revitalizar o rio,
você recolocar as matas ciliares que foram retiradas ela ação do homem, ação
nociva, teria que se fazer o tratamento de esgoto de todas as cidades ribeirinhas,
para que não poluíssem mais o rio, teria que ser feito a drenagem em alguns pontos
do rio, daí então, isso tudo resolvido e o rio revitalizado com essas cheias artificiais
acontecendo, com as lagoas marginais tendo peixe novamente para que os
pescadores não ficassem dependendo de salário do governo, daí então você poderia
fazer a transposição
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Diante de inúmeros problemas existentes, observa-se conforme informações de pescadores, técnicos e
estudantes locais da cidade de Pão de Açúcar/AL que no rio São Francisco já se encontra uma variedade de
espécies marinhas, isso é um indicio muito forte de que o mar está avançando sobre o rio fazendo com que o
mesmo tenha um alto índice de salinização.

De acordo com relato do Sr. João Francisco dos Santos, pescador mais antigo da cidade, - com noventa anos,
foram encontradas espécies do mar como o Xaréu, Bagre, Camurim e Tainha comprovando que há uma
diminuição da vazão, com isso há a transgressão do mar prejudicando de certa forma os pescadores da
região.

A bacia do rio São Francisco é uma região muito complexa, desde o ponto de vista ambiental, com sua
variedade climática, secas, enchentes periódicas, lagos marginais e grande biodiversidade com inúmeras
espécies animais ameaçadas de extinção, como do ponto de vista social, econômico e político que é
caracterizado por problemas de pobreza, má nutrição, doenças e concentração de renda devido a anos de
histórias de dominação da elite ruralista e um desenvolvimento político e econômico perverso.

A de se ressaltar que, apesar dos avanços tecnológicos no Brasil, nenhuma iniciativa resultou em obras que
fossem capazes de resolver o problema da seca , pois a mesma por ser um fenômeno natualé necessário
aprender a conviver com ela. Os políticos gastam milhões em ações assistencialistas que deixa a maioria da
população dependente das ações governamentais como a distribuição de água em carros-pipa, as frentes de
trabalho e a distribuição de cestas básicas. Vale destacar o trabalho desenvolvido pela ASA – Articulação do
Semiárido, que vem contribuindo com a convivência no semiárido com a construção de cisternas para guardar
a água para consumo humano e produção, sendo uma forma de evitar a migração.

Observa-se em tudo isso o discurso falacioso do Governo Federal quando aborda para o fato de que a
transposição será, sobretudo para abastecimento humano e a dessedentação animal e que somente na época
de chuvas é que a água será destinada para o desenvolvimento de atividades econômicas.

Atualmente vê-se que a bacia do rio São Francisco ainda enfrenta sérios problemas de qualidade de água e
saneamento dos municípios ribeirinhos e que isto requer investimentos altos para resoluções de tais
problemas. Além da contaminação das águas, há o problema da erosão e assoreamento do rio, como também
a desconexão do mesmo com sua foz.

De acordo com a reportagem realizada por Pires (2002), o equilíbrio do rio é rompido, seguido de processos
erosivos dos solos consequente da criação extensiva de gado, desmatamento e substituição da mata nativa
do cerrado e caatinga pela agricultura, como também pela plantação de eucaliptos para a produção de carvão
vegetal e celulose.

Observa-se ainda o desmatamento das matas ciliares que ajudam a manter as características geomorfológicas
do rio durante a variação da vazão deixando de existir o transporte natural de sedimentos, principalmente
onde a vazão do rio é muito lenta, assim dá-se a formação de ilhas e dunas fluviais chegando a assorear
também as represas nela construídas.

Conforme estudos do engenheiro agrônomo João Suassuna (2001), um grande problema decorrente da
construção de barragens e canais de irrigação, é a perda de habitat para a migração e reprodução de espécies
nativas de peixes. Com a construção destes canais e barragens, o rio fica sem nutrientes e sedimentos para
alimentar a sua foz, resultando numa mudança no regime de maré e entrada de água do mar na foz do rio.

A transposição do rio São Francisco causa impactos tanto positivos como negativos, porém o segundo são
tidos como mais intensos porque afetam as populações ribeirinhas como também o ecossistema, além de
deixar dúvidas se ela realmente vai favorecer a todos que estão sofrendo com a falta d’água ou apenas a
alguns poucos fazendeiros, agroindustriais e políticos que estão interessados diretamente no projeto.

Por isso a grande preocupação da população ribeirinha que vive no baixo São Francisco é gritante, pois,
conforme os entrevistados, a situação é calamitosa e muitas vezes ele se vêem sem perspectiva de vida, pois
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existem promessas para a região que vai ser beneficiada com a transposição e para a região que sairá
“perdendo” só restam dúvidas e as informações não chegam com clareza tornando-se uma ameaça a todos
que vivem e sobrevivem do rio. Com isso todos são contrários a proposta de transposição porque o povo sofre
e os mesmos estão vendo e sentindo que o rio está morrendo, ele está fragilizado, está secando e isso chega
a gerar pânico para essas pessoas.

O município foco da pesquisa sofre com a falta de incentivo por parte do governo que poderia investir na
região com programas de irrigação para a agricultura e obras de saneamento que evitassem de certa forma a
poluição do rio São Francisco, porém, o governo priorizou investir na transposição do que tentar resolver os
problemas das cidades ribeirinhas, como afirma o diretor do SAAE[iii], Correia (2005):

Aqui na cidade de Pão de Açúcar todo alimento é vindo de fora, é importado, não
tem nenhum incentivo nesse sentido e existe comunidade a 12 km do rio São
Francisco, que não existe água encanada. Então nós não podemos concordar com
um projeto que vai transpor água a custo altíssimo para estados longínquos
enquanto nossos irmãos aqui perto estão sofrendo com a falta d’água.

Os pescadores afirmam que no passado havia cultura de arroz, a rizicultura era forte na região, porém, hoje o
arroz cedeu lugar ao capim para criação de gado e com relação ao rio eles temem que o mesmo diminua sua
vazão chegando a comprometer completamente a pesca, como também prejudicar aqueles que navegam no
rio.

De acordo as colocações do Secretário de Turismo, Dr. Hélio Fialho (2005) 99% da população do baixo São
Francisco, principalmente da cidade de Pão de Açúcar/AL são contra a transposição porque acreditam que a
mesma será o decreto de miséria do povo ribeirinho.

Com a sistematização dos dados ficou explícitos que seria preciso solucionar os problemas ambientais já
existentes, como o tratamento dos esgotos das cidades que seguem a céu aberto para o rio. Para tal o
saneamento básico é de fundamental importância como também investimentos nas áreas de Educação
Ambiental tanto nas escolas quanto para a população em geral para que se possam minimizar os problemas
ao longo do rio São Francisco, o desmatamento, as queimadas, o assoreamento, em fim, impactos visíveis no
trecho da pesquisa.

Portanto percebe-se que o projeto de transposição é de fato um problema, neste momento em que se
encontra o rio, para a população ribeirinha e para todos aqueles que conhecem a situação do rio São
Francisco, sua história, a cultura existente e sua importância para o país.

A sociedade civil deve participar das assembleias e discussões sobre as ações conflitantes como a recuperação
do rio São Francisco e o múltiplo uso de suas águas, de forma que estas ações possam preservar o
ecossistema e a herança histórica do velho Chico para que as futuras gerações apreciem o reflorescimento da
cultura ecológica do vale do São Francisco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de transposição das águas do rio São Francisco é uma proposta do Governo Federal idealizada para
tentar resolver os problemas da esassez de água na região do Nordeste Setentrional. .São inúmeras as
informações a respeito desta temática, por isso não foi tão difícil adquirir matérias que abordassem esta
realidade e que é tão discutida e de difícil solução, mas, que é de fundamental importância para o povo
brasileiro e principalmente os que residem na região Nordeste.

O rio São Francisco, possui um significado histórico de grande relevância para o país, como também uma
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imensa importância social e econômica para o povo que vive as suas margens. Diante da problemática da
transposição, a população ribeirinha pãodeaçucarense questiona às condições do rio para atender as
necessidades de tanta gente visto que, o rio já possui inúmeros problemas dos quais pode-se destacar o
assoreamento, poluição, irrigação desregrada, pesca predatória dentre outros problemas que o afetam e que
necessita de soluções para que os ribeirinhos possam sobreviver e se desenvolver.

Com isso, percebe-se que fazer transposição do rio São Francisco com o intuito de minimizar ou resolver os
problemas originados pela escassez de recursos hídricos sem antes atentar para a fragilidade do rio poderia
ser um passo errado que poderia não beneficiar e, dessa forma prejudicar a economia dos Estados que são
banhados pelo rio. Dessa forma via-se a necessidade de primeiro se fazer a revitalização total do rio para que
se possa elevar o volume e a qualidade da água e assim poder melhorar a geração de energia, garantir
projetos de irrigação trazendo benefícios econômicos e sociais e melhores condições de vida para as famílias
ribeirinhas, como também uma melhor navegabilidade do rio favorecendo o crescimento de toda a região
banhada pelo São Francisco. Após minimizado os problemas, o governo poderia pensar em transposição,
melhorando e criando condições de uma vida melhor e novas perspectivas de vida para as futuras gerações
que vivem e sobrevivem do rio São Francisco.
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