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CAP ITULO I 

INTRODU00  

A participaceo do Projeto Sobradinho no trabalho que 

desenvolve a CEPAL sobre "Gest5o ambiental em grandes obras de 

infraestrutura" , representa uma oportunidade para 	apresenta 

c5o de uma singular experiencia brasileira sobre a materia. 

0 Projeto Sobradinho e um dos componentes mais impor 

tantes do piano geral de desenvolvimento do Vale do rio Sao 

Francisco, que tem extrarodin5rio significado para o Pais, n5o 

somente de carter econOmico, como social e politico. 

0 estudo de caso selecionado deve pois ser considera 

do pela sua natureza prOpria e, tambem, por estar inserido num 

vasto programa de trabalho multidisciplinar de magna complexi 

dade, que o distingue de todos os demais realizados no 	Pais 

para aproveitamento de recursos hidricos. De fato, o 	Projeto 

est situado numa regieo socialmente sob press5o e tem como es 

trutura basica, uma barragem que deu lugar a formaceo do maior 

lago da America do Sul, capaz de provocar significa 

tivos efeitos ecossistemicos. 

Se se considerar, para facilidade de analise, o marco 

institutional de 1950, verifica-se que a experiencia 	adquiri 

da em 30 anos de atividades, foi valiosa para a gest5o dos 	re 

cursos hidricos do pars. Em todas as fases do trabalho, do pla 

nejamento a execug5o, a experiencia adquirida e valiosa porque 

permitiu fossem estabelecidos,progressivamente, procedimentos 

gerenciais adequados e oferecidas aoGoverno diretrizes 	para 

as suas awes. 

Os enfoques de aproveitamento desses recursos 	para 

fins energeticos, de irrigac5o agricola e navegac5o vem sendo 

complementados, progressivamente, por consideracOes ambientais 
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e ecolOgicas, com vistas, em Ultima inst5ncia, 5 melhoria das 

condicOes de vida do homem sanfranciscano. 

Pela an5lise das diversas fases por que tem passado o 

piano major de desenvolvimento do Vale e do Ultimo dos 	seus 

grandes Projetos concluidos, como e o de Sobradinho, demonstra 

se a atenta preocupa45o governamental com o aprimoramento dos 

mecanismos operaclonais postos em pr5tica. Entretanto, no pre 

sente, o que se constata e que, face a magnitude e 	diversida 

de dos problemas em jogo, e de j5 se contar com diretrizes e 

implementacOes bem definidas na gest5o dos recursos do Vale 

ainda se est5o buscando medidas que completem o elenco em 	vi 

gor. 0 processo, assim, est5 sendo dinSmico, como convem e 

possivel, n5o se" em termos regionais, como em rela45o a todo o 

Pais. 

Por outro lado, a evolu45o das consideragOes de ordem 

ambiental tem seguido linha condizente com a gesta-otecnica dos 

empreendimentos do Vale e, especialmente, o de Sobradinho. 	As 

sim sendo, na elabora45o dos projetos executivos das obras 

examinaram-se em particular, e pormenorizadamente, problemas 

hidrolOgicos, clim5ticos,geomorfolOgicos,epidemiolOgicos e s6 

cio-econ6micos, para definirem-se aspectos peculiares de inte 

resse da regi5o, um dos quais, de relevante significado, a pos 

sibilidade de conflito de use dos recursos de 5gua disponi 

veis. 

Como resultado dos reconhecimentos preliminares reali 

zados, todos os aspectos criticos identificados e 	relaciona 

dos aos ambientes fisico,biolOgico e socio-cultural 	tem sido 

avaliados em trabalhos de invent5rio e monitoramento. A 	sua 

conclus5o vem permitindo iniciativas tecnicas e 	administrati 

vas para aplica45o continuada de medidas corretivas ou mitiga 

dors• de eventuais efeitos adversos da constru45o da barragem 

e forma45o do reservatorio. 

0 desenvolvimento do Projeto Sobradinho e,pelosv5rios 

motivos por que se o pode encarar,um exempl,o de gest5o de re 
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cursos hidricos ou ambientais. Tanto do ponto de vista do pla 

nejamento, como do projete executivo de obras estruturais,como 

de gesteo do empreendimento, podem ser destacados alguns resul 

tados capazes de orientar *uturas awes em grandes projetos de 

aproveitamento de recursos hidr5ulicos. 

Em primeiro lugare nota-se uma crescente preocupac5o 

conservacionista nos meios tecnicos vinculados a 	projetos e 

operac5o de barragens e reservatorios, quer no ambito 	das em 

presas pUblicas que detem a concess5o dos.servicos, quer 	no 

das firmas privadas de consultoria ou consultores 	independen 

tes. 

Consequentemente, h5 um reconhecimento das vantagens 

do aproveitamento multiplo daquelas obras, o que favorece a 

realizac5o de estudos ambientais abrangentes e integrantes das 

an5lises de alternativas e de viabilidade fisico-financeira dos 

empreendimentos. Para elaborac5o destes trabalhos, a 	engenha 

✓ia ambiental brasileira tem desenvolvido a sua 	metodologia 

prOpria, em acordo com a experiencia adquirida nos Ciltimos dez 

anos em todo o territOrio racional, que tem regiOes diferencia 

das, com not5vel variedade de condicaes naturals e sOcio-econo 

micas. 

Em segundo lugar, deve ser salientada a evoluc5o dos 

modelos reconhecidos pela legislac5o federal para dar flexibi 

lidade e agilizar os mecanismos governamentais para gestao de 

seus grandes projetos de desenvolvimento integrado de 	bacias 

hidrogr5ficas, nas quaffs ;  normalmente, est5o presentes interes 

ses conflitantes de natureza juridica, institucional, tecnica, 

social, econOmica e pol;tica. As grandes entidades de desenvol 

✓imento regional, os organs executivos, federais'estaduais 

municipais interessados e os Comites de bacias hidrogr5ficas , 

comp3em, hoje, o elenco de instrumentos de que dispOe o gover 

no para gerir a utilizac5c racional dos recursos hiciricos dos 

✓ios de dominio da Uni5o. Uma an6lise da operacionalidade dos 

sistemas de gest5o que tam lido montados com estas 	organiza 

toes, a nivel federal, poder5 n5o conduzir,• ainda, a uma 	con 
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clus5o definitiva sobre seus m6ritos. Um fato 6, entretanto , 

certo: no Brasil 6 impossivel generalizar solucoes. 

Por ultimo, deve ser mencionado que o embasamento le 

gal para toda essa evoluc6o tecnico-administrativa se vem pro 

cessando progressivamente, culminando-se, recentemente, com a 

Lei que dispOe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente. 	A 

referida lei cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente e ins 

titui o Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental. Seu objetivo 6 a preserva45o e melhoria 

da qualidade ambiental propicia a vida, tendo em vista assegu 

rar no Pals condicOes para o desenvolvimento sOcio-econOmico 

e a prote45o da dignidade da vida humana. De acordo com o tex 

to do projeto, ser6o atendidos os seguintes principios: 1- ac6o 

governamental na manutenc5o do equilibrio ecolOgico, conside 

rando o meio ambiente como um patrimOnio comum a ser necessa 

riamente assegurado e protegido ; 2 - racionalizac5o do uso do 

solo, sub-solo, da 5gua e do ar ; 3 - planejamento e fiscali 

zag5o do uso dos recursos ambientais. Pela lei, ainda 	ficam 

assegurados a prote45o dos ecossistemas naturals, com a 	pre 

serva45o de suas areas mais representativas; o controle e zo 

neamento das atividades potential ou efetivamente poluidoras; 

garantia das atividades de interesse da seguranca national; e 

recuperac5o de Areas degradadas. A lei determina,tambem, 	que 

sejam incentivados os estudos e as pesquisas de 	tecnologia 

orientada para o uso rational de recursos ambientais; monito 

ramento e protec5b de areas ameacadas de degradac5o e a educa 

45o ambiental em todos os niveis de ensino, inclusive a educa 

g5o da comunidade, tendo em vista capacity-la para a partici 

pag5o ativa na defesa do meio ambiente. 0 Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, previsto na lei, sera integrado pelo ministro 

do Interior, que o presidir5; pelos secret5rios gerais da Se 

cretaria de Planejamento e dos Minist&rios da Agricultura,SaU 

de,Minas e Energia,IndUstria e Comercio, Transportes e 	Ince  

rior, pelo chefe do gabinete do Conselho de Seguranca 	Nacio 

nal;vice-chefe do Estado Major das For- gas Armadas e pelo 	se 

cret5rio do Meio Ambiente,que sera o seu secret5rio-executive, 

alem de oito representantes de governos estaduais. 
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C A P ITULO II  

EVOLUPO DA GESTAO DE GOVERN()  

A primeira penetrac5o efetiva no Vale do Sao Francis 

co ocorreu durante o denominado "Ciclo de Duro", 	quando as 

boiadas desciam do Norte para ocupar o serto. Por outro la 

do, a abund3ncia de pedras e metais preciosos, notadamente o 

ouro e o diamante, motivaram a penetrac5o paulista que acorn 

panhavam, a partir das cabeceiras do rio, as Aguas e os alu 

vines diamantiferos e auriferos. "0 interc5mbio interior, a 

continuidade do povoamento, diluido 6 verdade, mas 	ininter 

rupto, iria resultar das facilidades de deslocamento ofereci 

das pelo prOprio So Francisco. 0 Ciclo das Minas completou 

os contatos dos homens vindos do Norte e do Sul e um elo de 

finitivo da unidade national foi criado, quando os homensdas 

minas encontraram os homens dos currais" .(Lucas Lopes). 

Assim, a fixaOo de popula0o ocorreu nas barrancas 

do Rio,aproveitando sua unidade natural e a interiorizacao 

e ocupa0o dos espacos vazios nio ribeirinhos, teve como su 

porte b5sico a pecuAria extensiva que condicionou uma estru 

tura fundi5ria ainda predominante 	o latiftindio por explora 

c5o. 

"Se a ocupac5o demogr5fica do Baixo S5o 	Francisco 

pode atingir um grau razo5vel de concentra45o, somente 	a 

muitas centenas de quil6metros acima das cachoeiras, _15 nas 

nascentes do rio principal e de seus formadores e que o aden 

samento humano pode novamente se fazer, n5o mais sob a in 

fluencia direta das Aguas do S5o Francisco, porem ao estimu 

lo de uma grande riqueza mineral e de uma agricultura pionei 

ra,que eram exploradas por homens vindos do Sul, de 	outras 

bacias e outras veredas de penetrac5o do TerritOrio". 
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Ao longo de mais de um milhar de quilOmetros as mar 

gens do grande rio permanecem quase vazias de populac5o, sem 

o poder de fixac5o humana que os grandes vales tem apresenta 

do em outras regiOes do mundo, sem atrativos para 	desbrava 

mentos e imigracOes. 

0 elevado potencial do Vale e seu baixo 
	

desenvolvi 

mento foram objetos de preocupac5o e interesse governamental 

desde a decada de 1940, datando desta epoca os primeiros es 

tudos para reconhecimento da regi5o das primeiras obras 	Pa 

blicas orientadas para o seu desenvolvimento. 

As primeiras awes do Governo no Vale do Sao Francisco 

0 Vale do S5o Francisco tem sido objeto de atencoes 

governamentais desde o inTcio do seculo. J. em 1909 foi cria 

da uma Inspetoria Federal para ajudar a solucionar o proble 

ma da 5gua na regiZo a em 1932 aquela Inspetoria estabeleceu 

Ulna comiss3o para conduzir pesquisa de culturas e 	promover 

educacSo agricola, 

Posteriormente, em outubro de 1943,criou-se um 
	

Pro 

grama, a ser financiado com credit() especial, e cujo objeti 

vo foi o de melhorar as condicOes de navegabilidade do rio 

e seus afluentes com vistas ao aumento da capacidade de trans 

porte, carga, descarga e armazenamento. 

Os.Constituintes de 1946, depois de examinarem 	as 

vantagens decorrentes do aproveitamento do S5o Francisco e 

considerarem o andamento das obras anteriormente iniciadas 

no Ato das DisposicOes Constitucionais TransitOrias, 	aprova 

ram o artigo 29, pelo qual o Governo Federal ficou obrigado, 

no prazo de 20 anos, a tracar e executar um piano destinado 

ao aproveitamento econOmico do Vale do Sao Francisco,aplican 

do, na sua execu45o, anualmente, quantia ri5o inferior a 1% 

das rendas tribut5rias da Uni5o. 



7 

A partir de 1947, enquanto era discutida a lei desti 

nada a regulamentar o referido dispositivo constitucional, o 

Poder Legisiativo, pela Lei n? 23, de 15 de fevereiro 	
de 

1947, autorizou o Poder Execut1vo a iniciar um programa de 

emergencia no Vale do Sao Francisco, acrescentando novos con 

juntos de obras ao anteriormente iniciado e relativo e nave 

gac5o fluvial, 

Os novos conjuntos, geralmente denominados de "Plano 

de Emergencia" do Sec) Francisca, foram, inicialmente, custea 

dos pelos recursos aprovados peia Lei n? 23, j5 referida, e, 

posteriormente, pelas dotac3es orcament6rias anuais,oriundas 

da quota constitucional do Sgo Francisco. 

Tais obras, cuja execucgo ficou confiada aos Orgos 

competentes dos Ministerios da AeronAutica, da Agricultura , 

da Educacgo e Sailde e da Viacgo e Obras PUblicas, dizem res 

peito e construc5o de campos de pouso, usinas eletricas e li 

nhas de transmissgo, campos de irrigac5o, hospitals e postos 

de sande, rodovias, linhas telegrgficas, e profilaxia da ma 

15ria, al6m de outros melhoramentos. 

A Comissgo do Vale do  Sao  Francisco, CVSF  

A primeira ins 
	uicgo criada especificamente 	para 

atender o desenvolvimento do Vale foi a Comissgo do Vale do 

Sgo Francisco, atrave's da Lei n? 541 de 15 de dezembro 	
de 

1948. 

Diretamente subordinada ao Presidente da 
	

Reptib!ica 

e dispondo de recursos correspondentes a 1% da receita tribu 

t5ria da UniSo, a CVSF tinha como objetivos maiores a 
elabo 

rac5o do piano geral do Sgo Francisco e a execuc5o dos servi 

cos previstos no mesmo, orientando e fiscalizando,simultanea 

mente, as atividades das demais entidades que operavam 
	na 

regi5o. 
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Em 15 de dezembro de 1950, o Plano Geral do Sec) Fran 

cisco foi encaminhado pela Mensagem n? 548, ao Congresso Na 

cional, para aprovacSo. 

Nesse Plano, urn dos temas centrais era o "dominio da 

egua" no Vale do S5o Francisco, coma requisito para seu 	de 

senvolvimento, destacando-se "que a sua regularizac-ao e condicao 

"sine qua non" para a navegacao, para a irrigacao e para a gera 

c -eo de forca eletrica" ,e condenando-se a dispersao casuistica de aco-es 

e o imediatismo, recomendando a concentracao de esforcos e recursos 

para o real aproveitamento do potencial economic° do Vale. 

Adicionalmente, e enfatizado o carter 	pr i or i te' r io 

do desenvolvimento do Vale, que garantiria a efetiva integra 

cgo nacional, através da conexSo entre o Centro e o Nordeste 

do Brasil. 

Posteriormente, em 27 de junho de 1951, a CVSF orga 

nizou um programa para orientar e regular os trabalhos desti 

nados ao aproveitamento econ6mico do Vale do Sao Francisco, 

no quinquenio 1951/1955, no limite das dotacaes constitucio 

nais estabelecidas no artigo 29 do Ato das DisposicOes Cons 

titucionais Transitarias e em conformidade com o Plano Geral. 

Esse programa foi encaminhado ao Congresso Nacional 

atraves da Mensagem n? 377-A, de 29 de outubro de 1951, 

substituia, paratodos os efeitos, aquele que acompanhou,jun 

tamente com o Plano Geral do S5o Francisco, a Mensagem 	n? 

548. 

Na Mensagem n? 377-A, reitera a prioridade da regula 

✓izac5o do regime fluvial do rio S5o Francisco e seus tribu 

t5rios. 

Adicionalmente e considerada a articulacAo 	institu 

cional para a maximizacSo da ac5o do Governo na regi5o e 

posicionamento das acaes empreendidas em um escopo analrtico 

major que considera o desenvolvirnento nacional como um todo. 
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0 programa referido objetivava atuar nas 	seguintes 

areas: 

a) estudos, levantamentos, observacOes, inqueritos e 

pesquisas destinados a elaborac5o dos projetos e pianos 	de 

talhados dos empreendimeos constantes do piano geral ; 

b) estudos, projetos e obras relativas a regulariza 

45o do regime fluvial ; 

c) estudos, projetos e execuc5o de servicos destina 

dos ao melhoramento das condic6es de navegabilidade, aumento 

da capacidade de transportes, carga, descarga e armazenamen 

to no rio S5o Francisco e seus afluentes ; 

d) estudo, projeto e construc5o de centrals eletri 

cas e linhas de transmiss5o 

e) trabalhos de irrigag5o e colonizac5o dos grandes 

afluentes do oeste do Medio S5o Francisco ; 

f) construg5o de rodovias de acesso e 1igag5o ; 

g) conclus5o das obras e instalagOes dos campos de 

pouso da "Rota do S5o Francisco' ; 

h) elaborac5o de pianos de urbanizag5o das 	cidades 

ribeirinhas e construggo de sistemas de abastecimento 	de 

aqua ; 

i) desobstrucZo e regularizag5o de afluentes do Bai 

xo S5o Francisco ; 

j) construg5o de uma fazenda-escola, organizac5o de 

missOes rurais e estabelecimentos de cursos de 	treinamento 

manual ; 

k) construg5o e custeio de uma unidade mOvel 	
assis 

tencial, no equipamento e manutenc5o das unidades da "Rede 

Hospitalar" e no prosseguimento dos servigos de profilaxia 

da mal5ria ; 

1) execuc5o de servicos destinados ao fomento da pro 

dug5o agrTcola e na realizag5o de trabalhos relativos 5 defe 

sa sanitaria animal ; 
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m) custeio da Comiss3o, incluindo pessoal, material 

e despesas diversas . 

Durante o period() de atuacSo da Comiss5o (ate 1967), 

duas grandes obras foram implantadas no Vale: a Hidreletrica 

de Paulo Afonso, a cargo da Companhia Hidro-Eletrica do S5o 

Francisco - CHESF, e a Represa de Tres Marias, pela prOpria 

Comiss5o, sendo essas obras localizades nos dois extremos do 
Vale. 

Alem dessas significativas realizac6es, a CVSF desen 

volveu uma aerie de programas infra-estruturais, de saneamen 

to b5sico e servicos soclais, promovendo, tambem, a elabora 

c5o de estudos b5sicos sabre os recursos do Vale. 

Ainda nessa epoca, dois conceitos b5sicos e ainda ho 

dominantes emergiram; 

1. Toda atenc5o deve ser dada ao esquema social 	de 
aproveitamento das terras irrigadas, evitando-se o 	excesso 
de ocupac5o humana, o actimulo de populac5o de baixo 	padr5o 

de vida que tende a se aglomerar em regiOes semelhantes. 

2. As obras de irrigac5o, apenas quando 	conduzidas 
com ampla visgo e concentradas em areas especiais, de 	gran 

des proporcOes e condi46es favor5veis, apresentam condic6es 

de exequibilidade econamica. 

A CVSF deu uma definic5o de areas-programa a partir 

da identificac5o das cidades que, por sua posic5o e por seu 

desenvolvimento anterior, pareciam destinadas a 	exercer a 

fung5o de capitais regionais e de centros metropolitanos. Es 

sa primeira definic5o de Areas-Priorit5rias n5o difere subs 

tanclalmente daquelas selecionadas posteriormente pela SUVALE 

e adotadas pela CODEVASF. 

As areas de Pirapora, Bom Jesus da Lapa, Correntina, 

Santa Maria da Vitoria, Juazeiro/Petrolina, Propri5 e Penedo, 
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coincidem plenamente com as areas posteriormente 	seleciona 

das: areas de Montes Claros e Januaria encontram-se nos limi 

tes da area do Jaiba, selecionada pela CODEVASF; Petrolandia 

n5o foi escolhida porque desaparecera com a construc5o de 

Itaparica; e, finalmente, as areas de Belo Horizonte e Barra 

n5o coincidem com a programac5o posterior. 

De uma maneira geral, o impacto da ac5o empreendida 

pela CVSF n5o correspondeu as expectativas pois os enfoques 

se diluiram na magnitude do problema e da area - a Comiss5o 

n5o se concentrou na criac5o de condicOes econOmicas que pu 

dessem sustentar o crescimento da regi5o, sistematicamente , 

nas areas prioritarias identificadas no piano geral. 

Adicionalmente, de 1950 a 1960, 95% das despesas des 

tinaram-se a investimentos. A partir desse ano a situac5o mo 

difica-se e as despesas correntes chegam a ultrapassar as de 

capital. 

No periodo 1964/67, o "U.S.BUREAU OF RECLAMATION"pres 

tou assistencia tecnica 5 CVSF e efetuou um reconhecimento 

geral dos recursos de terra e aguas do Vale. 

Ap6s a conclus5o desses estudos e em atendimento as 

suas recomendacOes, criou-se a Superintendencia do Vale 	do 

Sao Francisco-SUVALE, pelo Decreto-Lei n? 292, de 28.02.1967 , 

como autarquia do Ministerio do Interior, que a partir dessa 

data absorvia e substituia a CVSF no Vale do S5o Francisco. 

A Superintendencia do Vale do S5o Francisco- SUVALE 

Em 1964, o Governo Brasileiro fez um convenio com a 

USAID/U.S. BUREAU OF RECLAMATION,para obter a assistencia 	ci 

tada,na avaliac5o dos recursos de aguas e terras da Bacia do 

S3o Francisco e propor medidas para seu desenvolvimento. Em 

1967, o BUREAU preparou um relatOrio denominado " Apreciac5o 

de Reconhecimento - Recursos Hidraulicos e de Solos" , cujos 

principais resultados podem ser resumidos da forma seguinte: 
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A. Na avaliaceo dos recursos ficou demonstrada 	a 

existencia de : 

a) 3.000.000 ha agricultgveis ; 

b) 12.000 MW de potencial de energia hidreletrica 

B. 	Como medidas para promover o desenvolvimento do 

Vale foram propostas : 

a) a reestruturaceo administrativa da CVSF ; 

b) a concentracgo de esforcos e recursos 
	em 

areas-prioriCerias. 

A aplicaceo de tais medidas teve as seguintes conse 

quencias: 

1?) seleceo das seguintes areas-programa: 

AREA PROGRAMA 	 AREA IRRIGAVEL (EM Ha) 	 

1. Verzeas Inundeveis 

CBaixo Sgo Francisco) 

2, Bacias Leiteiras 

(Baixo Sgo Francisco) 

3, Area Petrolina/Juazeiro 

(Sub-Medio Sao Francisco) 

80.000 

105.000(+) 

4. Irece 

(Medic) Sao Francisco) 

5. Area do Rio Grande 	
87.000 

(Medio Sao Francisco) 

6. Area do Rio Corrente 	
215.000 

(Medio Sao Francisco) 

7. Area do Jequitai 	 156.000 

(Alto-Medio Sec) Francisco) 

8. Area do Paracatu 

(Alto-Medio Sec. Francisco) 



AREA PROGRAMA 	 AREA IRRIGAVEL (Em Ha)  

9. 	Area de Tres Marias 

(Alto Sgo Francisco) 

Total - Projetos delrrigacgo 	 544.000 

(+) Estudo feito pela FAO/PNUD/SUDENE 

Essas nove areas foram selecionadas a partir de seu 

potencial de desenvolvimento 	da 	utilizacgo de seus 

recursos de terra e 5gua para sua exploracgo agropecu5ria, 

sendo que cinco delas se apoiam, principalmente, na 	irriga 

cgo. 

2?) reorganizacgo da Comissgo do Vale do Sao Francis 

co, transformando-a pelo Decreto-Lei n? 292/67 na SUVALE 

fixando os seguintes objetivos da nova entidade: 

a) promover o aproveitamento econOmico dos recur 

sos naturais ; 

b) promover o aproveitamento das 	oportunidades 

de investimento, principalmente aquelas ligadas de forma di 

reta as atividades industriais ou agropecu5rias ; 

c) criar condicOes que possibilitem o aparecimen 

to e o aproveitamento de oportunidades econOmicas no meio ru 

ral ; 

d) programar e executar os servicos e obras 	ne 

cess5rias "a regularizacgo do Rio Sgo Francisco e seus afluen 

tes; e, 

e) disciplinar o use das 59uas do Rio Sgo 	Fran 

cisco e seus afluentes. 

A SUVALE foi criado durante o apogeu dos organismos 

regionais no Brasil e o Decreto-Lei determinou que "a SUVALE 

adotar5 as diretrizes estabelecidas pela SUDENE e observar5 as 

disposicOes da Lei n? 4.869,de 1? de dezembro de 1965, 	rela 
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tivamente aos pianos, programas e projetos que deve executar 

no Nordeste ". 

Por outro lado, mais uma vez reforca-se a integrac5o 

da nova Superintendencia ao organismo regional major 	 a 

SUDENE, a fim de resguardar a unidade de orientac5o da poll 

tica econemica e garantir elevada eficiencia para os investi 

mentos governamentais. 

Adicionalmente o modelo de atuac5o da SUVALE 	nas 

areas-programa era integral, ou seja, a Superintendencia im 

plicitamente se responsabilizaria pela execuc5o de todas as 

acOes de Governo na area. 

Desde a sua criac5o, a SUVALE, identificada com 	a 

politica de desenvolvimento tracada pela SUDENE, concentrou 

na irrigac5o a tenica de seu programa de valorizac5o do Vale 

do S5o Francisco. Devido, principalmente, 5 atuac5o 	da 

ex-CVSF, DNER, CHESF e CEMIG e Departamentos Estaduais, ocor 

reram nos setores de eletrificac5o e transportes a 	realiza 

c5o de um conjunto de obras de infra-estrutura capaz de for 

nar vi5vel economicamente um amplo programa de irrigac5o no 

Vale. Assim, a rede de estradas de acesso ao Vale,5quela epo 

ca, parcialmente construTda, permitia o interc3mbio 	das 

areas a serem irrigadas, principalmente corn os mercados con 

sumidores de Recife, Maceii5, Aracaju, Belo Horizonte e Brasi 

lia. Adieionalmente, os sistemas de gerac5o e transmiss5o de 

energia da CHESF (no Baixo e Sub-Medio S5o Francisco),de Cor 

rentina a Pandeiros(Medic Sao Francisco), e da CEMIG (Alto e 

Medic) S5o Francisco), constituiam o suporte energetic°, 	em 

grande parte j5 realizade e indispens5vel aos sistemas 	de 

irrigac5o pretendidos. 

Entretanto,depois de implantada a nova Superintenden 

cia, foi praticamente paralisada por algum tempo a implanta 

c5o dos programas de irrigac5o da SUVALE, devido a 	dois fa 

tores principais : 
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A. A metodologia indicava que o prOximo passo a ser 

dado apos o "Reconhecimento Geral" do BUREC, seria o 	Plano 

Diretor de Desenvolvimento do Vale como um todo e sem o qual 

neo se poderia iniciar a execucSo de nenhum projeto. 

B. A implementageo deveria ser feita com o pessoal 

da SUVALE, assistido pelo pessoal do BUREC, e por administra 

ceo direta da primeira. 

Essa orientac5o n3o coincidia com as diretrizes 	do 

Governo que preferia a administracSo indireta para obras 

nZo permitia a paralisacao das obras a espera do Plano Dire 

for Geral. 

Com a criacgo do PIN - Plano de Integraceo Nacional, 

em 1970, a SUVALE e o GEIDA resolveram o problema da 	seguin 

to forma: 

A. Iniciar a construgSo de sistemas de irrigag5o 	, 

de imediato, com um minim° de estudos, at um limite 	razoe 

v e 1 . 

B. Adotar a administra45o indireta para execuc5o de 

obras. 

Para esse fim, a SUVALE, valendo-se da 	Assistencia 

Tecnica da FAO/PNUD elaborou um programa para irrigac.io 	no 

periodo 1971/74, que compreendia o estudo de meio milheo de 

hectares, a nivel de Plano Diretor, considerando cada area-

programa individualmente. Dentro desse trabalho foi incluido 

o estudo de 143 mil ha, a nivel de viabilidade tecnico-econ6 

mica, dos quais 50 mil ficariam a cargo da iniciativa priva 

da (ADELA-SADEVAL), para desenvolvimento agro-industrial 

o restante ficaria a cargo da SUVALE. 

No caso da construcgo de obras, optou-se pela implan 

tacgo de 10 mil hectares em uma primeira fase, 	considerando 
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se o restante da area a implantar como tarefa para uma segun 

da fase do programa de irrigaZo(1974/78). Os 10 mil 	hecta 

res acima seriam distribuidos em projetos-piloto de 	2 mil 

hectares cada um, para as cinco areas-programa. Adicionalmen 

to seriam instalados um centro experimental e um centro 	de 

treinamento de irrigantes junto a cada projeto-piloto. 

Em resumo, foram as seguintes as metas estabelecidas 

pelo programa de irrigacao no periodo 1971/74: 

AREA (Ha)  

 

1971 	1972 	1973 	1974 	TOTAL 

A. Planejamento  

a) Plano Diretor 

b) Viabilidade 

105.000 120.000 165.000 154.000 544,000 

8.700 	59.300 	59.000 	16.000 	143.000 

B. Implantack  

a) Projeto Executivo 	2.200 	6.350 	7.850 	
7.800 	24.200 

b) Execuco 	 700 	800 6.900 6.500 14.900 

Assim, o programa proposto objetivava: 

a) sistematizar os estudos e avanc5-los 	
o mais 

possivel com o objetivo de cobrir todas as necessidades 	de 

planejamento, para em seguida entrar em uma nova fase, 	de 

construc5o em major escala; e, 

b) implantar projetos experimentais que 	
dessem 

uma base real para examinar as premissas do planejamento. 

Estabeleceu-se, assim, dois procedimentos b5sicos: 

a) planejar o desenvolvimento da irrigac5o em ca 

da area-programa, de acordo com os estudos existentes e rea 

lizar os estudos adicionais requeridos; 

b) estabelecer, em cada area-programa, uma esta 

c5o experimental agricola sob irriga0o; um centro de treina 
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mento de irrigantes, e um projeto piloto com carcateristicas 

de explorac5o comercial, 

No primeiro desses procedimentos estabeleceu-se como 

meta cobrir tanto quanto possivel o est5gio de planejamento, 

que cobriria tres etapas:1) Reconhecimento geral; 2) 	Pianos 

Diretores; e 3) Estudos de Viabilidade Tecnico-EconOmica. 

Ao final do periodo proposto(1971/74), foram os 	se 

guintes os resultados obtidos: 

1. Reconhecimento geral do total de 540 mil 	hecta 

res 

2. Pianos Diretores de quatro (04) areas-programa , 

totalizando 345 mil hectares ; 

3. Estudos de Viabilidade Tecnico-EconOmica em qua 

tro (04) areas-programa,totalizando 101.400 hec 

tares ; 

4. Projetos Executivos em cinco (05) greas,abrangen 

do 23.100 hectares ; 

5. Construc5o em cinco (05) areas totalizando 14.600 

hectares ; 

6. Funcionamento em duas(02) 5reas,abrangendo 1.850 

hectares. 

Sendo as metas propostas de apenas 10 mil 	hectares 

implantados, foi superada a expectativa na primeira fase, co 

brindo todo o est6gio de estudos a nivel de reconhecimento,e 

deixando ainda um elenco de projetos a nivel de viabilidade 

de 100 mil hectares, a serem utilizados na segunda fase. 

Durante a execuc5o da la. fase, v6rias das premissas 

estabelecidas sofreram revis5o face aos novos rumos adotados 

para o desenvolvimento nacional. Provavelmente, uma das mais 

importantes, foi a mudanca de enfoque relativa aos projetos 

de desenvolvimento, passando de uma linha de ac3o 	integral 

mente de carter publico com investimentos vultosos e 	at 

certo ponto paternalistas por parte do Governo, para uma po 
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s ic5o mais realista, de incentivo 5 iniciativa privada. Deve 

se ressaltar, entretanto, que nessa mudanca de posi45o deu- 

se enfase acentuada 5 grande empresa. A media empresa 	n5o 

foi suficientemente estimulada. Por outro lado, essa Ultima 

foi a respons5vel pela maioria dos empreendimentos de peque 

na irriga45o no Vale. 

Alem disso, com vistas a aju5tar o programa da SUVALE 

ao II PND para o periodo compreendido entre 1975 e 1979, pre 

viram-se investimentos da ordem de Cr$ 3.300 milhOes, consi - 

derando-se a participac5o do Governo e da iniciativa privada, 

que incluia estudos de piano diretor, de viabilidade, proje - 

tos executivos, implantac5o e operacao. 

As Origens da CODEVASF  

Coincidentemente com o termino da programac5o 	da 

SUVALE para o period() de 1971/74(incluida no I PND) , e com 

vistas ao equacionamento dos principais problemas que obsta 

culizavam sua ac5o, criou-se a Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do S5o Francisco -CODEVASF, pela Lei n9 6.088, de 16 

de julho de 1974, que substituiria e absorveria a SUVALE. 

Visando 	garantir a continuidade dos 	programas 

iniciados pela Superintendencia e evitando-se a brusca tran 

sic5o e descontinuidade que marcaram a transformac5o da CVSF 

em SUVALE, optod-se pela transferencia paulatina do acervo, 

recursos e programas da Superintendencia para a nova 	Compa 

nhia, que desde logo implantava sua sede em Brasilia. 	Dessa 

forma, mudava-se o polo de decisOes do Rio de Janeiro para a 

nova capital, responsabilizando-se a CODEVASF, em uma primei 

ra fase, pelo planejamento e implantac5o de novos projetos , 

enquanto a SUVALE continuava implantando os j5 iniciados 

operando os j5 concluidos. Essa medida garantiu uma 	transi 

c5o sem grandes traumas e a continuidade dos programas 	em 

andamento. 
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De uma maneira geral, dois principios de natureza po 

llttco-administrativa orientaram a transforma45o da 	SUVALE 

em uma empresa pdblica: 

1, Definir um formato jurTdico mais apropriado para 

atividades executivas. 

2, Integrar e fortalecer a ac5o governamental 	do 

Vale do S5o Francisco, concentrando em uma Unica instituic5o 

as atividades executivas exercidas pela SUVALE; Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS e, de uma maneira ge 

ral, pela SUDENE. Nesse sentido, a Lei n? 6.088 estabeleceu 

que seriam transferidas para a CODEVASF, a seu criteria os 

bens mOveis, imOveis e instalacOes da SUVALE e aqueles loca 

lizados no Vale do S5o Francisco, pertencentes 5 SUDENE e ao 

DNOCS. 

Assim, nos termos da Lei n? 6.088, a CODEVASF tem a 

seguinte finalidade: 

"0 aproveitamento, para fins agricolas,agropecu5rios 

e agro.-industriais, dos recursos de 5gua e solo do Vale 	do 

Sgo Francisco, diretamente ou por intermedio de entidades pG 

blicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de 

areas priorit5rias e a impiantac5o de distritos agro - indus 

triais e agropecu5rios , podendo, para esse efeito,coordenar 

ou executar diretamente ou mediante contratac5o, obras de in 

fra-estrutura, particularmente de captacSo de 5guas 	para 

fins de irrigac5o, de constru45o de canais prim5rios ou 	se 

cund5rios e tambem obras de saneamento b5sico, eletrificacSo 

e transporter, conforme o Plano Diretor em articula45o 	com 

os orgaos federais competentes" . (Art. 4?). 

Para atender 5 sua finalidade, a Lei citada permite 

5 CODEVASF (Art. 9?) 

"1 - estimular e orientar a iniciativa privada,promo 

ver a organiza45o e participar do capital de empresas de pro 

du45abeneficiamento e industrializac5o de produtos prim5rios; 
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II - promover e divulgar, junto a entidades pOblicas 

e privadas, informag8es sobre recursos naturals e condigGes 

socials, infra-estruturais e econOmicas, visando 5 	realiza 

g5o de empreendimentos no Vale do Sao Francisco ; 

III 	elaborar, em colaboracao com os demais 	Org5os 

pablicos federais, estaduais ou municipais, que atuam 	na 

area, os pianos anuais e plurianuais de desenvolvimento inte 

grado do Vale do Sao Francisco, indicando desde logo, os pro 

gramas e projetos prioritarios com relagao 5s atividades pre 

vistas na presente Lei 

IV - projetar, construir e operar obras e estruturas 

de barragem, canalizagao, bombeamento, adu45o e 	tratamento 

de eguas e saneamento basic° ; 

V - projetar, construir e operar projetos de irriga 

cao, regularizagao, controle de enchentes, controle de polui 

c.a.° e combate 5 seta" . 

Apesar das finalidades da CODEVASF representarem um 

grande avango institutional em relacao 5 SUVALE, alguns as 

pectos criticos ainda persistiram em sua concepgao. 	Dentre 

eles destacam-se os seguintes: 

a) a centralizacao normativa sobre utilizacao de 

recursos hidricos no Ministerio das Minas e Energia, que di 

ficultavam o planejamento de barragem e obras de use 	multi 

plo ; 

b) a relativa drubiedade da lei com a doutrina ad 

ministrativa que rege as empresas 

c) as finalidades e atribuigOeS da CODEVASF sao. 

demasiado amplas e sujeitas a interpretacOes 

que levou a direcao da Empresa a definir areas de concentra 

45o como forma de evitar a dispersao de esforcos. 

Assim originou-se a'CODEVASF, com as 	responsabi 

lidades dos projetos executivos preparados pela SUVALE para 
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o desenvolvimento do Vale com base em irrigaceo, e, 	tambem, 

com uma boa parte do pensamento aut6rquiCo que ent5o predomi 

nava. 

Ao definir a CODEVASF como uma entidade que 	deve 

promover o desenvolvimento integrado de areas 	priorit6rias 

e a coordenaceo ou execu0o de obras de saneamento b5sico , 

eletrifica0o e transportes, a Lei possibilita a ace° suple 

tiva da CODEVASF nestes grupos, o que vem ocorrendo atraves 

de convenios com entidades federais e estaduais. 

Na situaceo atual da irrigaceo, o Vale conta com um 

acervo de 41 projetos compreendendo uma area de 800 mil 	hec 

tares. Delas, 125 mil tem sido estudadas at o nivel de pro 

jeto executivo, estando quase 40 mil em processo de constru 

c5o e 10 mil j5 operando. 

Sum5rio e ConclusOes  

0 primeiro surto colonizador do Vale do Sao Francis 

co teve como principal atrativo a pecu5ria extensiva e 	a 

abund5ncia de pedras e metals preciosos. A populace° 	fixou 

se progressivamente em torno da pecu5ria extensiva e da agri 

cultura nas areas ribeirinhas e nos terracos ferteis. 

0 crescimento econemico da regieo tem 	apresentado 

taxas sensivelmente inferiores 5 media national, o que indu 

ziu a ac5o governamental no Vale do S5o Francisco com 	vis 

tas a acelerar seu desenvolvimento e corrigir os 	desequili 

brios regionais. 

Nesse escopo criou-se a CVSF, que elaborou o primei 

ro piano geral para o desenvolvimento do Vale. 

A Superintendencia do Vale do Sao Francisco-SUVALE, 

que sucedeu a CVSF, manteve praticamente a mesma linha 	de 
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ac-6o adotada pela Comiss50. Verificou-se, entretanto, que o 

desenvolvimento do Vale apenas poderia ser obtido em 	bases 

estaveis, a partir da concentra45o de awes em areas priori 

tarias apoiadas em um element() indutor b5sico de desenvolvi 

mento de seu setor primario. 

Assim, optou-se pela agricultura irrigada como a me 

dida infra-estrutural que propiciaria um ritmo de desenvolvi 

mento auto-sustentado. Os Ultimos anos da SUVALE foram dedi 

cados a elaborac5o de estudos basicos, pianos diretores em 

sub-bacias, estudos de viabilidade tecnico-econOmica 	para 

irrigacao e os respectivos projetos executivos, nas 	areas 

priori tarias. 

Essa nova orientac5o condicionou em grande parte a 

criac-5o da CODEVASF, que substituiu a SUVALE. 

Apesar de se observar um grande avanco 	institucio 

nal e program.itico quanto a condu46o da politica governamen 

tal no Vale, resta ainda um grande problema a ser equaciona 

do: a efetiva integra0o e articulacao institutional, dentro 

dos principios da divisao racional do trabalho, que propicia 

ra a concentrac5o de esforcos na criacao de infra-estrutura 

de irrigacao. 
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CAPITULO 	III  

ORIGEM E ESTRUTURA ATUAL DA GERENCIA 

A criac5o da "Comiss5o do Vale do S5o Francisco 

CVSF" pela Lei n9 541, de 15.12.1948, pode ser 	considerada 

como a primeira tentativa sistemgtica do Governo para 	apro 

veitar eficazmente os recursos de terras e eguas,objetivando 

o desenvolvimento do Vale (Ver Anexo II). 

A CVSF foi visualisada como um organismo tipo 	do 

TVA (Tennessee Valley Authority) que, dependendo diretamente 

da Presidencia da RepUblica e munido de um orcamento da 	or 

dem de 1% do orcamento nacional, implementaria um 	programa 

que permitisse alcancar o objetivo de desenvolver o Vale. 

Durante o period() de atuac5o da CVSF, duas grandes 

obras foram implantadas no Vale: a hidreletrica de Paulo Afon 

so, a cargo da Companhia Hidro-Eletrica do Sao Francisco-CHESF; 

e a represa de Tres Marias, pela prOpria Comiss5o. A atuac5o 

da CVSF se estendeu a uma serie de atividades de infra-estru 

tura, saneamento e servicos sociais e se montou um esquema 

de execuc5o de estudos bgsicos. 0 impacto causado em geral, 

n5o foi o esperado, pois a ac5o se diluiu na magnitude 	da 

area. Durante essa epoca, o desenvolvimento da irriga45o, ex 

ceto por alguns pequenos empreendimentos rUsticos da inicia 

tiva privada, se resumiu g implantac5o de uns 1.000 hectares 

do projeto Petrolina. 

A CVSF depois de cerca de 15 anos de atividades fez 

o primeiro "reconhecimento geral" dos recursos de terras e 

gguas, identificando a potencialidade de 12.6 milhOes de KW 

e de 3 milhOes de hectares irriggveis no Vale. 

Ao termino e atendendo aos resultados dos estudos , 

houve a primeira reforma da instituic5o, 	extinguindo-se a 

CVSF e criando-se pelo Decreto-Lei 292, de 28.02.67, a "Supe 
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rintendencia do Vale do S5o Francisco-SUVALE", como uma autar- 

quia dependente do Ministerio do Interior (Ver Anexo II). 	Du° 

rante a epoca houve um grande reajuste na estrutura adminis - 

trativa do Governo, sobretudo definindo linhas de a45o 	para 

as diversas dependencias e restringindo a contrata45o de pes-

soal permanente, o que afetou a programac5o da SUVALE, exigin-

do substancial mudanca para executar seus estudos e projetos , 

em vez de faze-lo por administrac5o direta. 

Embo.ra a SUVALE tenha tido a ideia de atuar em 	v5- 

rias linhas, infra-estrutura, saneamento, servicos de coloniza 

c5o, uma grande enfase foi dada a desenvolver os projetos de 

irrigac5o mais interessantes, identificados no reconhecimento 

geral. 

A mudanca mais signnificativa do enfoque do novo Or 

g5o foi a de programar sua atuac5o em 9 "Areas Programa" 	que 

serviriam de p6los de desenvolvimento do Vale. 

A SUVALE havia programado implantar at 1974 	cerca 

de 50.000 ha sob irriga0o, meta n5o atingida 	principalmente 

pelo fato de n",go se dispor de projetos executivos, em quantida 

de adequada. 

Outrossim, aquela autarquia, no period() citado, dis 

pendeu grandes esforcos na elaborac5o de Pianos Diretores 	em 

sub-bacias, nas areas-Programa. 

No final de 1973 e principios de 1974, jA disponivel 

um estoque de projetos executivos, acelerou-se a implantac5o de 

Projetos Piloto e lancaram-se as bases de um programa de pro-

jetos empresariais de irrigac5o. 

Uma posic5o importante adotada nesta etapa, foi 	a 

de desenvolver tais projetos para a sua explorac5o por pequenas 

e medias empresas privadas, deixando cerca de 20% para colonize 

cao. 
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Coincidindo com o termino da programag;io 1971/74 

foi criada pela Lei 6.088 de 16.07.74, a "Companhia de Desen 

volvimento do Vale do Sao Francisco-CODEVASF" que 	conviveu 

env um periodo de transigZo e superposic5o durante a 	extin 

g-Ao da SUVALE e a mudanga da sede para a capital do pais 

Brasilia-DF (Ver Anexo II). 

Assim 	originou a atual CODEVASF que porta consi 

go um ambicioso programa para o desenvolvimento do Vale, 	be 

seado principalmente nos projetos executivos preparados pela 

SUVALE para o desenvolvimento da irrigac5o e adicionando uma 

se"rie de atividades de apoio e produg5o e de servicos tecni 

cos e sociais, enfocado como " Desenvolvimento Rural Integra 

do (DRI)". 

Sua atividade continua concentrada nas areas antes 

selecionadas, a que se adiciona, agora, a de "Jeiba", denomi 

nando-as "Areas Priorit5rias". 

SUA COMPETENCIA 

0 aproveitamento para fins agricolas, agropecuiirios 

e agro-industriais, dos recursos de .igua e solo do Vale do 

S5o Francisco, diretamente ou por intermedio de entidades Fat] 

blicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de 

areas priorit5rias e a implantac5o de distritos agro-indus 

triais e agropeCu6rios. 

SUAS PRINCIPALS ATRIBUIOES 

Coordenar a implantac5o de amplo programa de valori 

zac5o e aproveitamento, para fins agricolas,agropecua- rios e 

agro-industriais, dos recursos de iigua e solo. 

2. 	 Coordenar ou executar, diretamente ou mediante con 

tratag5o, obras de infra-estrutura, particularmente de capta 

c5o de Aguas, para fins de irrigac5o, e de construc5o de ca 
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nais de irrigacao, bem como obras de saneamento basic°, 	de 

eletrificaceo, de transportes e outros empreendimentos bas; 

cos, que viabilizem atividades diretamente produtivas,confor 

me for estabelecido em Plano Diretor, em articulaceo com os 

competentes Orgeos federais, estaduais, municipais ou priva 

dos. 

3. Implantar ou colaborar na implantacao de riiicleos de 

colonizaceo para medios e pequenos irrigantes, assim como na 

implantaceo de projetos empresariais. 

4. Cooperar com os Ministerios de Agricultura, da Edu 

cacao e Cultura e da SaCide, nos pianos de pesquisa, expert 

mentacao e assistencia e nas suas respectivas execucOes. 

5. 
Promover ou executar, em articulacao com a Fundacao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,ou ou 

tras entidades, trabalhos de estatistica,fotograhletria,foto- 

interpretaceo.e mapeamentd da regiao. 

6. Gerir fundos financeiros mediante atribuiceo 	que 

the venha a ser conferida. 

7. Atuar, coordenadamente com a SUDENE, na elaboraceo 

de seus programas e projetos e no exercicio de sua atuaceo 

nas areas coincidentes com essa Superintendencia, a fim de 

garantir a unidade de orientacao da politica econemica e a 

eficiencia dos investimentos pUblicos ou privados. 

8. Estudar, permanentemente, o regime fluvial e os in 

dices de poluicao do Rio S5o Francisco e de seus principais 

afluentes. 

9. Promover a desapropriaceo de areas destinadas e 	im 

plantacao de projetos de desenvolvimento agricola, agropecue 

rio e agro-industrial, inclusive de irrigaceo, bem como alie 

na-las na forma da legislaceo vigente. 
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10. Participar, por proposta da Diretoria Executiva 

mediante aprovac5o do Conselho Diretor, de condominios 	e, 

mesmo minoritariamente, do capital de empresas agricolas 	, 

agropecu5rias, agro-industriais, de cooperativas e 	outras 

que atuem como fator de desenvolvimento socio-economico do 

Vale do Sao Francisco. 

11. Exercer atividades necess5rias a operacionalizac5o 

de seus programas e projetos, quando os Org5os especificos 

n5o as puderem atender, e desde que expressamente solicita 

da, podendo, ainda, celebrar convenios e contratos ou ajus 

tes, com pessoas juridicas de direito publico ou privado. 

EVOLUO0 ADMINISTRATIVA DA CODEVASF 

Em 27 de fevereiro de 1975 o Conselho 	Diretor da 

CODEVASF aprovou através da Resoluc5o 02/75 o Regime 	Inter 

no do Conselho Diretor, no qual estava contida a estrutura 

org5nica, do tipo matricial. 

Pela Deliberaceo n? 10 de 30 de dezembro de 1975, 

foram criados EscritOrios de Representageo da CODEVASF 	em 

Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Tais Es 

critOrios de Representageo ficaram subordinados e Presiden 

cia da CODEVASF. 

Para atender e din5mica da administraceo, veriasal 

teragOes ocorreram na estrutura, a partir da mudanca do mo 

delo, de matricial para funcional estruturado. 

Este evento veio facilitar a compreenseo da estru 

tura orgZnica por parte do corpo social gerando um 	maior 

grau de motivaceo e interesse. 

Em 31 de maio de 1978, pela Decis5o n? 099 a trans 

formado em Grupo de Apoio Administrativo no Rio de Janeiro 

o EscritOrio de Representac5o localizado naquela cidade, 

qual continua subordinado e Presidencia. 
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Em 15 de fevereiro de 1979, pela Resolucgo n9060 sgo 

extintos os Departamentos de Pessoal, de Servigos Gerais, de 

Material e PatrimOnio, sendo criado um Departamento de 	Admi 

nistracgo Geral, subordinado g Presidencia e composto das Di 

vises de Pessoal, de Servicos Gerais e de Material e Petrim6 

nio. 

Em 12 de marco de 1979, pela Deliberaggo n? 015 	sgo 

trabsformados os EscritOrios de Representaggo de Belo Horizon 

to e Recife, em Grupos de Apoio Administrativo, subordinados 

respectivamente g la. e 3a. Diretorias Rhgionais. 

Em 14 de marco de 1979 pela Dicisgo 070 e extinta a 

Assessoria de Seguranca e lnformaggo. 

Em 12 de junho de 1979, pela Decisgo n? 166 o Centro 

de Coordenacgo e Informgtica e transferido para a Area de Pla 

nejamento e Financas, perwanecendo a Seggo de Documentacgo e 

Biblioteca subordinada g Presidencia. 

Em 21 de agosto de 1979, pela Resolucgo n? 306, 	6 

criado o Servigo de Assistencia Medica e Social, 	subordinado 

ao Departamento de Administraggo Geral. 

Em 21 de setembro de 1979, pela Deliberacgo n? 36, e 

reformulada a Estrutura Orggnica B5sica da Empresa. 

Em 09 de outubro de 1979, pela Resolu45o n? 389, 	6 

transferido o Departamento de Desenvolvimento Organizational 

da Area da Presidencia para a Area de Planejamento e Coorde 

nac5o Geral. 

Em 12 de fevereiro de 1980, pela Decisgo n? 49,e ati 

vada a Area de Administraggo e Financas. 

Pela Deliberaggo n? 021/81 foi aprovado o novo Regi 

mento Interno da Administracgo Central e das Diretorias Regio 

nais,estruturando-as conforme Organogramas anexos. 



1 
1!I 

F
R

A
N

C
I

S
C

O
 

t 14 

t2 w 	_ J r  

C
O

M
P

A
N

H
IA

 

114 1E-0 

1%4I 
LA 

ig .05 

1 

tl 

11 

1 

Q E 

I 
tl 

tl 

z si 
° 
1§ 

IT 

Ss 

11 

:1 
I 

. 	. 	. 

tl 

1 

0 

E
S

T
R

U
T

U
R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

  

;if 

LY 

.E! 

C
O

D
E

 V
A

S
F

  



D
IV

! 
5
:7
0

 D
E

 
	

 P
R

O
G

R
A

M
 A

C
A

O
 E

 	
 

E
X

E
C

.  
D
E

 O
B

R
A

S
 

L
 E

 V
A

N
TA

  M
EN

T
O

S
 	

F
I

SC
A

L
!  

Z
A

C
Z

O
 

O
iv

is
i0

  G
E

  
	

 
P

R
O

D
.  

E
 D

E
S

E
N

V
.  
	

 
R

U
R

A
L

  

G
R

U
P

O
_ 
	

O
R

U
P

O
 D

E
 

P
R

 oo
uc

o
 E
_

 
	

D
E

SE
N

V
.  

S
O

C
IA

L
 

G
RU

PO DE 

 G
RU
PO 

 CE 

G
RU

PO 

D
E 

0 a 

0 

TE

tNIC

OS 

 

PROJE

TOS DE 

08

RA
S 

0 
41 

0 
CC 

0 

0 

31 

I 	I 
L_ _J 

r 

L _ _J 

L_ 

D
I
S

T
 R

I
T

A
I

S
 

to 
0 

IQ  
0 

I a 	1 

1 

U
N

IC
A

 D
E

 S
 

P
L

A
N

E
J•

  
E

 C
O

O
R

D
.  

A
S

SE
S

S
O

R
IA

 D
E

 



32. 

CAPITULO 	IV 

ANALISE DA GESTAO E PERSPECTIVAS FUTURAS  

0 desenvolvimento do Vale do S5o Francisco tem como 

objetivos: a) a integrac5o do Vale 5 economia nacional; b) 	a 

reduc5o das disparidades intra e inter-regionais; c) a 	inte 

grac5o inter-setorial; e d) a melhoria dos padrOes sociais, o 

que requer a execuc5o de mUltiplas atividades exercidas por 

uma pluralidade de instituicOes, de diferentes niveis de 	Go 

verno . 

Com a finalidade de promover o desenvolvimento 	so- 

cio-econiimico do Vale, atraves da execuciTo direta ou indireta 

de obras e servicos voltados para o aproveitamento dos 	recur 

sos de 5gua e solo, e da articulac5o institutional, 	criou-se 

a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco 

CODEVASF. 

Essa articulac5o, fundamental para tornar os inves 

timentos da Companhia efetivamente produtivos, n5o tem 	sido 

satisfatOria por tres razes principals : 

a) deficiencia no planejamento e coordenac5o a nivel 

federal ; 

b) desarticulac5o entre a programa45o federal e 	as 

estaduais ; 

c) aus3ncia de mecanismos especfficos para planeja 

mento e coordenac5o da ac5o de governo no Vale do 

S5o Francisco. 

Ao elaborar, em 1975, o seu piano de trabalho 	den 

tro da programac5o do II PND, a CODEVASF procurou enfocar 

desenvolvimento integrado das areas dos seus projetos de irri 

gac5o, identificando os problemas estruturais capazes de pre 
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judicar sua plena eficiencia operacional e aqueles que,em sua 

decorrencia, poderiam surgir. Tentou, ainda, a CODEVASF quan 

tific6-los fisica e financeiramente e identificar as 	entida 

des competentes respons5veis pela soluc5o tempestiva de cada 

Assim, ao separar, 5quela epoca, seus programas para 

os diversos Estados do Vale, a CODEVASF relacionou, em cada 

caso, os problemas que julgava caber a cada governo estadual 

resolver para, em seguida, discuti-los e equacion5-los junto 

as autoridades e aos tecnicos estaduais, na procura de solu 

toes de interesse comum. 

Em seguida, num primeiro passo para a plena integra 

cao institutional que se pretendia, foram aqueles pianos de 

trabalho apreciados nos diversos semin5r;os realizados em ca 

da um dos Estados, nos quais participaram tecnicos de v6rios 

Org5os federais, da CODEVASF e dos Estados que, em consenso, 

formularam proposicOes tecnicas e orientac5o para procedimen 

tos administrativos, a nivel de cada instituic5o, a partir 

das quais seriam compatibilizadas as programacOespara as areas 

prioritArias do Vale, definidas pela CODEVASF. 

A partir dessas proposicOes, foram elaborados, para 

cada Estado, documentos que seriam a base para, num 	segundo 

passo, orientar a reformulac5o da programa45o de interesse co 

mum, integrando, efetivamente, as awes da CODEVASF, dos go 

vernos estaduais e das demais instituicOes que atuam no Vale. 

Foram seguidos os seguintes criterios: 

I?) As instituicOes do setor pUblico ajustariam 	os 

programas de suas areas de jurisdic5o, com fontes de financia 

mento j5 definidas, aos objetivos de interesse comum. 

29) Tambem, em consenso, identificariam, em 	termos 

de prioridade, os programas de import5ncia fundamental para o 
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desenvolvimento integrado das areas priorit5rias, ainda 	sem 

recursos assegurados e que poderiam ser objeto de financiamen 

to pelo POLONORDESTE. 

0 POLONORDESTE a um programa de Governo, cujo objeti 

vo a injetar recursos nos governos estaduais, em setores defi 

nidos (saneamento b5sico, sande, estradas, energia e 	outros 

programas, de apoio especTfico as atividades agropecu5rias) 

cujas necessidades financeiras extrapolam a capacidade de in 

vestimento do Estado. 

Por outro lado, ficou caracterizado, nos estudos con 

duzidos pela CODEVASF, apOs as reuniOes com todos os Estados, 

que as necessidades reais listadas para as areas priorit5rias 

eram bastante superiores as disponibilidades financeiras 	do 

POLONORDESTE. 

Dentro desse pressuposto, a CODEVASF, embora reconhe 

cesse a necessidade de apoiar, na quase totalidade, a progra 

mac5o proposta pelos Estados, para suas areas priorit5rias , 

que seria financiada com recursos do POLONORDESTE,selecionou, 

do conjunto apresentado, o que, a seu ver, mais se 	ajustava 

as caracteristicas e objetivos daquele programa. 

Nesse sentido, sugeriu aos Governos Estaduais 	que 

ao selecionar seus programas a serem financiados com recursos 

do POLONORDESTE, levassem em considerac5o as negociacOes ante 

riores, para que, mais uma vez, ficasse caracterizada a conso 

n5ncia de propOsitos demonstrada a partir dos v5rios entendi 

mentos mantidos. 

A titulo de sugest5o, considerou oportuno que os Go 

vernos Estaduais atribuTssem as suas Secretarias de 	Planeja 

mento, a coordenac5o das diversas instituicOes estaduais, 	a 

serem envolvidas na fase de reprograma45o, e,posteriormente 

seu pronunciamento quanto 5 viabilidade e oportunidade 	do 

elenco de programas alternativos proposto pela CODEVASF. 
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Desta maneira, seriam facilitados os 	entendimentos 

necess5rios para que, em tempo hgbil, fosse compatibilizada a 

programac5o a ser executada, jg em 1976, bern como definidos 

08 programas que seriam financiados pelo POLONORDESTE, no mes 

mo ano. 

Definida a programac5o final do POLONORDESTE, de in 

teresse comum, na area do Vale do Sao Francisco, os Governos 

Estaduais as encaminhariam diretamente e SUDENE, informando , 

inclusive, a caracteristica de sua compatibilizaceo com os in 

teresses da CODEVASF, conforme orientaceo do Governo Federal, 

o que facilitaria a sua aprovac5o, remetendo para a CODEVASF 

apenas uma co- pia para simples conhecimento. 

Esse tipo de procedimento tentava deixar bem 	claro 

que a CODEVASF, a partir do estudo detalhado dos 	problemas 

de sua area, procurava, apenas, colaborar da melhor forma pos 

sivel, na sua eliminaceo, sem qualquer pretense° de ingeren 

cia nos assuntos sob jurisdiceo estadual. 

0 que perseguia, em sintese, como Org5o propulsor do 

desenvolvimento sOcio-econOmico do Vale do Sao Francisco,nota 

damente nas areas prioritgrias onde este° sendo executados 

projetos de irrigac5o, era a articulaceo de todas as institui 

toes do Setor PUblico no sentido de garantir a unidade de 

orientacao da politica econiimica e a eficiencia das aciSes go 

vernamentais. 

Entretanto, a inviabilidade de se reorientar as acOes 

governamentais pelo fate dos orcamentos plurianuais j5 	esta 

rem definidos, dificultou, ou, ate mesmo, impediu a 	elabora 

c5o de urn piano que estabelecesse de forma compatibilizada as 

bases de comportamento e os objetivos e metas da ac5o do 	
Se 

for PUblico no Vale do Sao Francisco. 
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Medidas Recentes Para Interac5o Tecnico-Institutional  

Os extensos estudos levados a efeito sobre a gest5o 

dos Projetos de desenvolvimento da bacia do rio Sao Francisco 

nos campos da regularizac5o fluvial, energia eletrica, navega 

c5o, agricultura irrigada e pesca, tem revelado ao longo dos 

anos a extrema complexidade da ac5o governamental para gest5o 

de todos os empreendimentos, harmonicamente. 0 que se 	tem 

realmente verificado a uma sequencia din5mica de medidas, que 

se v5o progressivamente evoluindo, em est5gios sucessivos, no 

sentido de que todo o grande ecossistema hidrogr5fico do Sao 

Francisco, por sua vez dividido em ecossistemas menores e ca 

racteristicos, tenha um aproveitamento integral, conciliando 

se todos os interesses em jogo. 

CEEIBH e CEIVASF 

Nesse sentido, pela Portaria Interministerial de 29 

de marco de 1978, os Ministros de Estado das Minas e 	Energia 

e do Interior resolveram criar o Comite Especial de 	Estudos 

Integrados de Bacias Hidrogr5ficas, CEEIBH,que objetiva o le 

vantamento dos problemas e a viabilizac5o de solucOes que com 

patibilizem o vasto campo de utilizac5o do Recurso Hidrico e 

sua administra45o, pois, apesar da existencia de definic5o so 

bre o dominio de 5guas pUblicas e de ser,privativamente, da 

Uni5o a competencia para legislar sobre 5guas, os aspectos ad 

ministrativos ainda est5o bastante incertos devido, principal 

mente, a gama de Org5os que interferem neste campo, 	alguns 

atuando sob o 5ngulo quantitativo, outros sob o qualitati 

vo e outros, ainda, no tocante ao uso. Reconhece-se que a cen 

tralizac5o de administrag5o em um Unico Org5o 6 medida 	impra 

tic5vel, mas criar condicaes para que todos os envolvidos, in 

dependente da modificac5o da competencia dos Org5os atualmen 

to existentes, participem objetivamente da administra45o dos 

Recursos Hfdricos do Pars, 6 sem clUvida, a melhor forma de se 

obter resultados positivos. Assim sendo, a administra45o das 
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iguas por bacias ou sub-bacias hidrogr5ficas, atraves de 	um 

organismo que concilie a presenca de todos os envolvidos com 

os Recursos Hidricos, adequando o relacionamento entre os Or 

g5os e as entidades centrals e seus correspondentes em nivel 

Estadual e Municipal, foi o fator determinante na criac5o do 

Comite. 

0 Comite est5 incumbido da classificac5o dos cursos 

d'igua da Uni5o, bem como do estudo integrado e do acompanha 

mento da utilizac5o racional dos recursos hTdricos das bacias 

hidrogr5ficas dos rios federais, no sentido de obter o 	apro 

veitamento milltiplo de cada uma, e minimizar as consequencias 

nocivas 5 ecologia da Regi5o e compondo-se com os seguintes 

membros: 

a) Secret5rio do Meio Ambiente - MINTER/SEMA ; 

b) Diretor Geral do Departamento Nacional 	de Aguas 

e Energia Eltrica - MME/DNAEE ; 

c) Diretor Presidente das Centrais Eletricas Brasi 

leiras S.A - MME/ELETROBRAS ; 

d) Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras 

de Saneamento - MINTER/DNOS ; 

e) Superintendentes das Superintendencias de Desen 

volvimento Regionais, na respectiva area geo-eco 

nOmica da bacia hidrogr5fica dos rios federais; 

f) Secret5rios de Estado, indicados pelos Governado 

res dos Estados cujos Governos tenham 	atribui 

floes especTficas sobre o controle do Meio Ambien 

to e dos Recursos Hidricos na respective 	bacia 

hidrogr5fica dos rios federais. 

	

Em decorrencia deste Ato, foram instalados os 	Comi 

tes Executivos de Estudos Integrados das Bacias Hidrogr5fica$ 

	

dos rios Paraiba do Sui, do Paranapanema, do Iguacu,do 	
Guai 

ba, do Jari e, em 5.10.79, o do rio S5o Francisco,CEEIVASF , 



BACIA DO SAO FRANCISCO 

INTEGRANTES DO COMITt EXECUTIVO 

plasrome,lo 
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que a presidido pelo Presidente da CODEVASF e do qual partici 

pam 11 entidades federais, e 12 dos Estados de Minas Gerais , 

Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 0 Comite distribui 	as 

Suas tarefas pelos Sub-Comites de Planejamento, com os 	Gru 

pos de Trabalho do Baixo e Maio e do Alto S5o Francisco, 

pelos Sub-Comites de Ordenamento Territorial e de Preserva45o 

Ecologica, como mostra a figura abaixo : 
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PLANVASF 

ApOs o inicio da operac5o da Hidreletrica de Sobradi 

nho, que se deu nos primeiros meses de 1979, o Governo,buscan 

do ainda major interac5o entre os diversos Orq5os que atuam 

na regi5o, de administra0o indireta e direta, aproveitando a 

experiencia de atua0o de cada um em seus campos de trabalho, 

resolveu proceder a uma reavaliac5o de desempenho global, 
	le 

vando em conta a din5mica dos problemas institucionais e tec 

nicos, bem como as influencias de v6rias naturezas que podem 

ter ocorrido, afetando a eficiencia final do sistema. 

A medida preconizada para projec5o futura foi 	con 

substanciada em Ato do Ministro do Interior, de 28 de janeiro 

de 1981, que determina a elaborac5o de um Plano Diretor para 

Desenvolvimento do Vale do rio Sao Francisco-PLANVASF. 0 Pla 
.. 

no ter a finalidade de orientar e ordenar as awes governa 

mentais e incentivar a iniciativa privada na regi5o e defini 

r5, a nivel de programas e projetos, as medidas que visem: 

' - Ao aproveitamento integrado dos seus recursos na 

turais, prioritariamente com o objetivo de : 

a) elevar a produc5o de alimentos e materias-primas 

agricolas, mediante irriga0o, bem como incenti 

var seu beneficiamento agroindustrial ; 

b) aproveitar as potencialidades de gerac5o de ener 

gia eletrica ; 

- A prevenc5o e ao controle de enchentes ; 

- Ao desenvolvimento da infra-estrutura de 

transporter, com enfase para a navegag50 flu 

vial ; 
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- Ao saneamento b5sico e geral, bem como ao con 

trole e preservacgo do meio ambiente ; 

- A adoc3o de outras acOes necess5rias ao desen 

volvimento integrado do Vale. 

0 Plano Diretor dever5 considerar todas as obras em 

execucSo e a serem iniciadas e indicar, para cada uma delas, 

sempre que possivel, sua finalidade, orcamento, cronograma de 

execuc5o fisica e financeira, Org5o ou entidade 	respons5vel 

pela execuc5o e outros aspectos, julgados relevantes. 

0 prazo para elaboracZo do Plano Diretor sera de um 

ano e compreender5, em sua primeira etapa, periodo de quatro 

anos" . 

Pelo mesmo ato, reconhecida a complexidade tecnica 

dos problemas de compatibilizac5o dos interesses 	multidisci 

plinares e multi-institucionais da bacia, foi criada uma 	Co 

miss5o Especial para orientar as atividades da elaborac5o 

execuc5o do Plano Diretor, constituida : 

- pelo Secret5rio-Geral do Ministerio do Interior; 

- pelo Secreterio-Geral do Ministerio das Minas 

Energia ; 

- pelo SecretArio de Planejamento do Ministerio do 

Interior ; 

- pelo Secret5rio de Planejamento da SEPLAN - PR ; 

pelo Superintendente da SUDENE ; 

- pelo Presidente da CODEVASF ; 
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- pelo Diretor-Geral do DNAEE ; 

- pelo Presidente da CHESF ; 

- pelo Presidente da CEMIG ; 

- pelo Presidente da PORTOBRAS ; 

- pelo Presidente do BNB ; 

- pelo Diretor-Geral do DNOS 

A ComissSo Especial sera presidida pelo Secretgrio-

Geral do Ministerio do Interior e dever5 aprovar : 

a) o Regimento Interno da Comissgo Coordenadora ; 

b) a Trogramacgo de atividades do Grupo Executivo, 

relacionando trabalhos a serem executados e res 

pectivos prazos ; 

c) o dimensionamento dos recursos humanos, financei 

ros e materiais necessgrios ao Grupo Executivo , 

hem como os recursos complementares eventualmen 

to neess5rios ao CEEIVASF ; 

d) a relacgo de servicos a serem contratados com 

terceiros, para apoio as atividades do Grupo Exe 

cutivo ; 

e) o orcamento da Comiss3o Coordenadora. 

A Comissgo Coordenadora apreciarg a programa43o de 

atividades do Grupo Executivo e supervisionar5 as atividades 

de elaboracgo e execuccio do Plano Diretor, de acordo com as 

orientacOes da Comiss5o Especial, com a seguinte composicgo: 
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- Secret5rio de Planejamento do Ministerio do 	In 

terior ; 

- Sub-Secretgrio de Desenvolvimento Regional 	do 

Ministerio do Interior ; 

- Representante do Governo do Estado de Minas Ge 

rais ; 

- Representante do Governo do Estado da Bahia ; 

• Representante do Governo do Estado de Pernambu 

co ; 

- Representante do Governo do Estado de Alagoas ; 

- Representante do Governo do Estado de Sergipe ; 

Superintendente-Adjunto de Planejamento 	da 

SUDENE ; 

- Diretor de Planejamento da CODEVASF ; 

- Di.retor da Divisgo de Controle de Recursos 	HT 

dricos do DNAEE ; 

- Diretor de Planejamento do DNOS ; 

Diretor de Engenharia da CHESF ; 

Superintendente de Planejamento da CEMIG ; 

Diretor de Planejamento.da PORTOBRAS ; 

Presidente do Comite Especial de Estudos 
	

I n te 

grados das Bacias Hidrogrgficas - CEEIBH ; 

• Diretor de Assuntos TecnolOgicos do CNpq ; 

- Chefe do ETENE do BNB, 

A Comissgo Coordenadora sera presidida pelo Secre 

trio de Planejamento do Ministerio do Interior e contar5 

com um Grupo Executivo para desenvolver as atividades de ela 

bora45o do Plano Diretor e coordenar sua execucgo, composto: 
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a) por um Coordenador e um Coordenador Assistente, 

a serem designados pelo Ministro do Interior, ouvida a Comis 

s5o Especial ; 

b) por tecnicos a serem colocados 5 disposic5o do 

Presidente da Comiss5o Especial, pelos Org5os e entidades nes 

to representados, inclusive os Governos dos Estados. 

0 Grupo Executivo desenvolver5 os estudos 	necess5 

rios ao Plano Diretor, n5o contemplados pela programac5o de 

atividades aprovada para o CEEIVASF, cujos trabalhos em anda 

mento, visando 5 utilizac5o milltipla dos seus recursos hidri 

cos, continuarao a ser desenvolvidos e ser5o considerados pa 

ra o Plano Diretor, bem como para as acOes de desenvolvimento 

decorrentes" . 

0 PROGRAMA DE IRRIGA00 COMO AGENTE INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO DO VALE  

0 elevado potential do Vale e apenas passive] de ex 

plorac5o a partir da induc5o do desenvolvimento de seu setor 

primArio, ou seja, atraves da explorac5o racional de seus re 

cursos de 5gua e solo. Para tanto, e em virtude das peculiari 

dades fisicas da regi5o, torna-se fundamental a irrigac5o,que 

supriria o insumo 5gua ao processo de produc5o agricola, e cu 

ja import5ncia varia na raz5o direta da irregularidade pluvio 

metrica. 

A experiencia dos paises que tem feito irrigac5o co 

mo parte integrante de seu desenvolvimento, tem mostrado que 

a longo prazo e devido 5 sua a45o catalitica e multiplicadora, 

aquela tem impacto econiimico a nivel national. E 	f5cilmente 

comprov5vel naqueles 'Daises que o rendimento fiscal do desen 

volvimento produzido retribui amplamente, em periodos 	razo5 

veis (10 a 20 anos), os investimentos que requerem as 	obras 

hidr5ulicas, raz5o pela qual a irriga45o em grande escala 

considerada como parte da infra-estrutura fisica daqueles pat 

ses. 
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Por outro lade, a irrigac5o n5o e um fim, mas o meio 

para se garantir as condicOes de umidade do solo para o desen 

volvimento normal das plantas. Isoladamente, ela n5o garante 

a maxima ou melhor produc5o, pois para tanto e necess5ria a 

adequa45o dos outros insumos necess5rios 5 produc5o agricola 

(maquinaria, sementes, adubos, pesticidas,etc). 

Alem do mais, a prOpria produc5o agricola, que 	em 

termos tecnicos pode tornar-se altamente eficiente, deve ser 

adequadamente comercializada, o que requer a conjugac5o 	de 

uma serie de fatores, que envolvem politica de precos, 	esto 

cagem, processamento e distribuic5o. 

Assim, para que os investimentos em irrigac5o produ 

zam seus efeitos e necess5rio a articulac5o e integrac5o dos 

esforcos institucionais de diferentes ministerios e dos Esta 

dos, notadamente nos setores agropecu5rio e de transportes. 

Apoio 5 Produc5o Agricola  

Como j5 se observou, a irrigac5o representa 	apenas 

um meio para assegurar o suprimento adequado do insumo 5gua . 

H5, entretanto, uma serie de outros insumos que da mesma 	for 

ma devem ser aplicados em quantidade, tempo e forma adequados 

para possibilitar a maximizac5o da produc5o agricola no peri 

metro irrigado. 

Por outro lado, ao iniciar-se a produ45o,torna-se ne 

cess5ria a presenca de meios adequados para seu processamento 

agro-industrial ou de transporte para os mercados; o que 	re 

quer estruturas apropriadas de armazenamento e 	comercializa 

cao. 

Os services por sua vez, dever5o dar suporte tecnico 

para experimentacZo, pesquisa, credit°, e criar o respaldo so 

vial necess5rio, em termos de educac5o, sande, saneamento b5 

sico, etc. 
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Quando os empreendimentos s5o voltados para coloniza 

46o, ocorrer5 a necessidade de selecionar colonos,trein5-los, 

promover desapropriacOes, assentar nUcleos, organizar 	coope 

rativas, etc. 

Todas essas atividades caem dentro de duas linhas de 

ag5o: uma no eixo vertical, compreendendo a infra - estrutura 

(estradas, energia, comunicac5o) , e sociais (educac5o,sat5de, 

etc), que s5o atividades usualmente sob a responsabilidade do 

Governo e para as quais existem as instituicOes ou OrgZos se 

toriais especializados, com carter nacional, estadual e at 

municipal. Outra, no eixo horizontal, referente ao 	abasteci 

mento de insumos (maquinaria, sementes,etc), e o 	escoamento 

da produc5o (colheita, processamento, armazenamento,etc), es 

sas duas Ultimas a cargo usualmente do setor privado, 	porem 

com apoio governamental. 

No sistema nacional da produc5o agricola todas essas_ 

atividades tem um Org5o setorial especializado, quer do Gover 

no, quer da iniciativa privada a nivel federal, estadual 

ainda municipal. 

Dentro do escopo do modelo proposto, a Unica func5o 

n5o ocupada por outras instituicOes e justamente o fornecimen 

to do insumo 5gua. Tal situac5o define, per si, uma 	
tarefa 

precipua da CODEVASF. 

0 Marco Institucional  

Para todos esses fatores atuarem na mesma direc5o 

indispens5vel ter perfeitamente definida uma politica para 

desenvolvimento da irrigag5o, cuja implementacao requer 	
uma 

serie de instrumentos de carter institucional que podem 	
fi 

car agrupados nos seguintes quatro aspectos: 

- Aspectos Tecnicos, que incluem as normas, especifi 

cacoes,instrucOes e manuais de carter tecnico para a 	
sua 

aplica45o no processo de implementacZo dos projetos. 
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- Aspectos Administrativos, que estabelecem as fun 

toes das estruturas administrativas envolvidas no 	processo 

de implementaceo dos projetos, distribuindo as tarefas de ca 

da uma e estabelecendo os respectivos graus de autoridade 

obrigacOes e responsabilidades. 

- Aspectos Financeiros, que determinam as fontes de 

financiamento para o processo, definem quais sere° os benefi 

cigrios e como 6 que eles co-participareo na distribui0o das 

despesas e dos lucros dos projetos. Aqui ficam incluidos os 

incentivos, subsidios, facilidades etc, que permitem a monta 

gem de um efetivo apoio fisico e produce° agricola. 

- Aspectos Legais, que dando coerencia es diretrizes 

da politica e aos instrumentos acima mencionados para aplica 

la, estabelecem as bases legais na forma das leis, decretos , 

regulamentos e instrucOes a todos os niveis operacionais 	do 

processo de implementageo dos projetos. 

Estes quatro grupos de aspectos integram o que 	no 

modelo tem-se chamado de "MARCO INSTITUCIONAL" e que 	deverg 

atingir o nivel nacional, o regional e o local. 

Conclui-se das consideracOes anteriores que o progra 

ma de irrigaceo 6 na realidade, um programa de desenvolvimen 

to integrado, tendo por base o use dos predominantes recursos 

de aqua e de solo que definem a vocageo natural da regieo. 

A sua implantaceo, porem, requer a participaceo arti 

culada das demais instituicOes que se encarregariam das obras 

e servicos complementares. 

Entretanto, essa articulaceo neo tem sido fecil,pois 

nem sempre as prioridades espaciais da Companhia 	coincidem 

com as dos Governos Estaduais ou mesmo com as dos outros orga 

nismos federais. 
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Na pratica existe um esquema institucional de priori 

dades em lugar de ocorrer um esquema multi-institucional 	de 

prioridades. Essa situa0o tem forcado a CODEVASF a 	desviar 

recursos financeiros, que poderiam ser investidos na expansao 

de seus programas de irrigacao, para outras areas, como unIco 

meio de colocar seus projetos em condiciies operacionais efeti 

vas. 

Custos e Beneficios dos Projetos de Irrigac5o  

A complexidade do processo de irrigac5o traz 	como 

consequencia elevados custos de implanta0o dos 	respectivos 

projetos, que atualmente oscilam entre US.$ 5000, 	e US$ 5000 

por hectare irrigado, dependendo das dimensOes do projeto 

das condicOes locals e do nivel de abrangencia das obras efe 

tuadas e servicos prestados. Existem projetos que envolvem co 

)onizacao, mais onerosos do que aqueles destinados a explora 

cao empresarial; outros incluem obras de infra-estrutura ener 

getica e vieria, dentre outras. De uma maneira geral, dentre 

os projetos implantados e em fase de implantaco, os de Betu 

me I, Propria e ltjuba encontram-se no limite inferior 	de 

US$ 3000 /ha ; os de Mandacaru, Bebedouro I e II, Tourao 

Pirapora mostram custos medios em torno de US$ 4000/ha;os de 

Massangano e Formoso encontra-se na faixa de US$ 5000 /ha; e 

os de Curaca, Manitoba e Barreiras Sul encontram-se no limite 

de US$ 5000 /ha. 

Em media, apenris 50% dos custos totais por 	hectare 

s-6o gastos em obras hidlaulicas de irrigac5o e drenagem; 	25% 

em obras de sistematiza,,ao do lote agricola; 17,8% em 	obras 

de colonizacao e 7,2% em obras de infra-estrutura geral. 

0 aumento da eficiencia da Companhia, refletido 	na 

acumulaciio de experiencia e ajustamentos tecnolOgicos,associa 

das ao aumento da area dos projetos, com major escala de ope 

ra45o e a reducao de custos da inclUstria national de 	equipa 
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mentos para irrigag5o, igualmente a partir da major escala de 

produ0o industrial, deverao contribuir substancialmente para 

uma reduc5o nos custos de irrigacZo em futuro prOximo. 

Sumario e ConclusOes 

Conclui-se das consideracOes anteriores que o progra 

ma de irrigac5o e, na realidade, um programa de desenvolvimen 

to integrado, tendo como base o use dos predominantes 	recur 

sos de agua e de solo, que definem a vocacao natural da 	re 

glao. 

A sua implantac5o, porem, requer a participa45o arti 

culada das demais instituicOes que se encarregariam das obras 

e servicos complementares. 

Entretanto, essa articulac5o rCao tem sido facil 

pois nem sempre as prioridades espaciais da Companhia coinci 

dem corn as dos Governos Estaduais on mesmo corn as de 	outros • 

organismos federais. 

Na pratica existe um esquema institucional de priori 

dades em lugar de ocorrer um esquema multi - institucional 	de 

prioridades. Essa situacao tem forcado a CODEVASF a 	desviar 

recursos financeiros, materiais e humanos que poderiam ser in 

vestidos na expans5o de seus programas de irriga45o para 	ou 

tras areas, como Unico meio de colocar seus projetos em condi 

floes operacionais efetivas. 

Alem dessas consideracOes de carater 	institucional 

ha um complexo de atividades tecnicas que dever.ao ser atendi 

das. 

Para poder cumprir eficazmente sua miss5o, a CODEVASF, 

como OrgAo de desenvolvimento do Vale, devera procurar 	ade 

guar sempre a sua organizac]o interna e os seus programas de 

agAo As condicOes prevalescentes no Vale. 
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CAPITULO V 

CONCLUSOES  

1. Desde a criacSo da Comiss5o do Vale do Sao Fran 

cisco, foram feitos aprofundados estudos geomorfolOgicos,geo 

lOgicos, pedolOgicos, climSticos, hidrolOgicos, sedimento16 

gicos, florestais e floristicos, faunisticos, ictiofaunisti 

cos, sOcio-economicos, antropolOgicos e de sande piiblica de 

todos os ecossistemas que compOem a bacia hidrogra-fica 	do 

rio. 

2. A execucSo das grandes obras de engenharia hi 

drSulica do Vale, tem evidenciado a grande vantagem do multi 

plo aproveitamento dos reservatOrios decorrentes dos este 

dos multidisciplinares relacionados a conservac5o dos recur 

sos naturais e a protec5o do meio s6cic-cultural. 

3. A realizacao desses trabalhos numa bacia hidro 

gr5fica de grande extensSo territorial, como a do rio 
	

Sao 

Francisco, em processo de desenvolvimento, com variadas con 

dicOes naturais, tem exigido atencSo para as caracteristicas 

e problem5ticas de calla regi5o peculiar, bem como flexibili 

dade na anSlise e solucSo dos problemas ecolOgicos e ambien 

tais. 

4. A gestSo dos recursos naturais do Vale tem sido 

desenvolvida e aperfeicoada progressivamente, na medida 	em 

que - se vem reconhecendo a complexidade de suas aciSes e a ne 

cessidade de otimizacSo dos beneficios a serem auferidos das 

obras e instalacOes ja executadas ou em execucao no alto, no 

medio e no baixo Sao Francisco para manutenc5o do equilibrio 

ambiental. 

5. A gestSo dos recursos naturais do Vale 	tem va 

riado, objetivando coordenacSo e harmonizac5o de esforcos e 

conciliacSo de todos os interesses envolvidos. Nesse sentido, 

- 
a CODEVASF, evitando superposicao de atividades, age princi 
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palmente identificando necessidades e atraindo Orgaos especi 

ficos federais e estaduais para atuar na area, atraves 	de 

Convenios coma EMBRAPA, EMBRATER, CEMIG, SUDENE, SUDEPE, EM 

BRATUR, IEF, Governos dos Estados, companhias estaduais e 

prefeituras. 

6. Desde a criacao da CVSF, da administra0o dire 

ta at a CODEVASF, entidade da administracao descentraliza 

da (Empresa PUblica), tem o Governo procurado a forma 	mais 

eficiente para a administra0o do Plano de 	desenvolvimento 

do Vale e, consequentemente, do Projeto Sobradinho. Essas va 

riacOes na evolucao gerencial tem sido responsavel 	por cer 

ta instabilidade institucional e retardamento da execucao das 

obras hidr5ulicas e medidas de carater tecnico e de conserva 

cao ambiental a elas relacionadas. 

7. A CODEVASF tem revelado,entretanto, ja possuir 

os mecanismos necess5rios a gestao dos recursos naturals do 

Projeto Sobradinho,procurando otimizar as disponibilidades finance 

ras e conseguir 	harmonizar os seus objetivos com o do gran 

de empreendimento hidreletrico de mesmo nome e com os 	de 

Tres Marias, Moxot6 e Paulo Afonso, e melhorar o rendimento 

global de suas atividades de acordo com os seus pianos 	de 

trabalho. 

8. Para a administra0o das bacias hidrograficasdo 

pais, de um modo geral, em face a multiplicidade de 	interes 

ses em jogo, manifestados atraves de diversos Orgaos do 	Go 

verno Federal e dos Estados nela inclu'das, a tendencia tem 

sido a de reconhecer a impossibilidade centralizadora, 	bus 

cando-se a constituicao de organismos coordenadores dos diag 

nOsticos e inventarios e de pianejamento global,dos quaffs re 

sultem recomendacOes executivas as instituic6es responsaveis 

pelas respectivas areas de trabalho. Neste sentido, destacam 

se as atividades que v2m desempenhando o CEEIBH, ja corn 

resultados positivos em bacias consideradas prioritarias,que, 

no caso rio Sao Francisco,s5o dirigidos polo Presidente da 

CODEVASF. 
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9. Um processo evoiutivo da legisla0o e de 	atos 

administrativos tem sido necess5rio para dar base a 	todos 

os trabalhos tecnicos e gerenciais no aproveitamento dos re 

cursos naturals do Vale, com a realiza0odas vultosas obras 

de engenharia 

10. A dire0o dos grandes projetos de aproveitamen 

to hidr5ulico deve estar a cargo de engenheiros civrs, 	cujo 

exercicio da profiss"6o e regida por legisla0o federal. 

11. A CODEVASF, em rela0o ao problema de pessoal , 

e o carter multidisciplinar do Projeto Sobradinho, 	que tem 

exigido a participagilo de tecnicos'das areas de 	engenharia 

civil, sanit5ria e agronomica, geologia, economia, 	sociolo 

gia e medicina incentiva cursos de aperfeigoamento, mas 	re 

corre as firmas privadas de consultoria ou a especialistas , 

sempre que e necess5rio complementar a sua competencia na so 

lu0o de problemas especificos. 
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15 - 	CPRH - 	Companhia 	Pernambucana 	de 	Controle 	de 	Polui 

c5o 	Ambiental 

16 - 	CPRM Companhia 	de 	Pesquisa 	de 	Recursos 	Minerais 

17 - 	CVSF - 	Comiss-ao 	do 	Vale 	do 	S'5o 	Francisco 

18 - 	DESO - 	Companhia 	de 	Saneamento 	de 	Sergipe 

19 - 	DNAEE - 	Departamento 	Nacional 	de 	Aguas 	e 	Energia 

Eletrica 

20 - 	DNOCS - 	Departamento 	Nacional 	de 	Obras 	Contra 	as 

Secas 



83. 

21 -DNOS 
	- Departamento Nacional de Obras de Saneamen 

to, MINTER 

22 - ELETROBRAS 	Centrals Fie - fleas Brasileiras S/A 

23 - EMBASA 	
- Empresa Baiana de Aguas e Saneamento 

24 - EMBRAPA 	
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

25 - EMBRATER 	
- Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e 

Extenso Rural 

26 - EMBRATUR 	- Empresa Brasileira de Turismo 

27 - FSESP 
	- Fundae:?.o Servicos de Sat.1de PUblica 

28 - I B G E 	
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfs 

ti ca 

29 - I E F 	
- Instituto Estadual de Florestas, MG 

30 - 1NCRA 	
- Instituto Nacional de Colonizae5o e Reforma 

Agrria 

31 - MINTER 	- Ministerio do Interior 

32 - M M E 	- Minist&rio de Minas e Energia 

33 - PETROBRAS - Petr6leo BrasAleiro S/A 

34 - PORTOBRAS - Empresa de Portos do Brasil 

35 - SEMA 	
- Secretaria Especial do Meio Ambiente-MINTER 

36 - SEPLAN 	
- Secretaria de Planejamento de Minas Gerais 

37 - SEPLAN 	
- Coo dena0o de Meio Ambiente de Alagoas 

38 - SERFHAU 	
- Servico Federal de Habitac5o e Urbanizacao 

39 - SUDAM 	
- Superintendencia de Desenvolvimento da Ama 

zOnia 

40 - SUDECO 	
- Superintendencia de Desenvolvimento do Cen 

tro Oeste 

41 - SUDENE 	
- Superintendencia de Desenvolvimento do Nor 

deste 

42 - SUDESUL 	
- Superintendencia de Desenvolvimento do Sul 

43 - SUVALE 	
- Superintendencia do Vale do Sao Francisco 
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ANEX 0 	I 

DESCRIcA0 DO VALE E DO PROJETO SOBRADINHO 

1. 	CARACTERIZA00 DA BACIA HIDROGRAFICA 

1.1 Aspectos fisicos  

1.1.1 - Localizac5o e Dimensa"o 

A bacia hidrografica do S5o Francisco 	situa 

se em um quadrilStero delimitado pelos meridianos 36?30'W e 

47930'W e pelos paralelos 7930'S e 2195, abrangendo parte 

de sete unidades da Federacao (Minas Gerais, Bahia, Sergipe , 

Alagoas, Pernambuco, Goias e Distrito Federal), sendo por es 

ta razAo denominado "Rio da Unidade Nacional". A major parte 

da Bacia (84%) situa-se nos Estados de Minas Gerais e Bahia: 

o segmento inferior do grande Rio drena Areas dos estados de 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe; a regi5o do medio S. Francisco 

abrange pequenas parcelas do Estado de Goias e do Distrito Fe 

deral. 

nal. A extens5o longitudinal do rio a de 2.700 km e seu 
	

cau 

dal medio foi estimado em 3.150m
3 por segundo. 

1.1.2 - Clima e Precipitac5o 

A Bacia do Rio Sao Francisco, das 	nascentes 

a jusante, pode ser dividida em trZis zonas climAticas gerais: 

as montanhas Limidas, moderadamente tropicais, do Alto S5o Fran 

CiSCO; os campos tropicais semi-a'ridos, do Medi° Sao Francis 

co; e a Area tropical semi-Gmida, entre Piranhas e a costa 

no Baixo Sao Francisco. 

A bacia hidrografica ocupa uma Area de 	640 

mil km
2
, o que corresponde a 7.4% de todo o territOrio natio 

Apesar de grander variacOes interzonais, 	os 

principals fatores climAticos (temperatura, umidade e precipi 
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tag-5o) seguem geralmente um padr5o constante: a umidade e as 

chuvas decrescem, enquanto a temperatura aumenta gradualmente 

desde a area das cabeceiras at a area da grande curva do rio, 

entre Petrolina-Juazeiro e Paulo Afonso. ApOs Paulo Afonso 

ocorre o inverso, em direc5o ao litoral at a foz. 

Os levantamentos efetuados mostram 	grandes 

contrastes na precipitaceo media anual. As 5reas das cabecei 

ras e do litoral possuem,respectivamente,quatro e tres vezes 

mais precipitac5o que a area de Petrolina-Juazeiro e 	Paulo 

Afonso, considerada coma a mais arida. Por outro lado, foram 

constatadas variacaes temporais significativas nos anos mais 

quando a precipitag5o pluviometrica e de duas a 	qua 

tro vezes superior a'dos anosmais secos. 

A caracterfstica marcante do clima da 	bacia 

do Rio Sao Francisco e, decididamente, a distribuiceo sazonal 

da precipitaceo pluviometrica que, inegavelmente, condiciona 

a atividade agropecu5ria no Vale. Excetuada a parte mais 	bai 

xa do Seo Francisco, a bacia caracteriza-se por um inverno se 

co e um verso chuvoso. Acima de Juazeiro, mais de 50% da pre 

cipitageo anual ocorre nos muses de novembro, dezembro e ja 

neiro. Pouca ou nenhuma chuva cai em junho,julho e agosto,sen 

do comum a ausencia de chuvas durante cinco mesas do ano.Alem 

disso, sec) frequenter grandes precipitacOes em poucos 	dias, 

ou mesmo horas, e ausencia de chuvas durante 15 a 25 dias em 

pleno janeiro, fenOmeno denominado "veranico". Na parte supe 

rior da bacia, o mais elevado indica de precipitageo 	ocorre 

em dezembro; na parte media, em marco; e, na regieo de Propri5, 

proximo do estu6rio, ocorre em maio. Esses fatores 	levaram e 

diviseo do Vale do Sao Francisco em quatro regiOes, 	cujas ca 

racteristicas bem definidas sec): 

0 Alto Sao Francisco - Compreendendo 

de cabaceiras, principalmente do Estado de Minas Gerais, 	de 

topografia ondulada, precipitaceo anual da ordem de 1.200 	a 

1.500 mm, que produz urn caudal medio de 1.200m
3/seg. Nesta Re 

cerca de 100 mil Km
2 
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gi5o se encontra a represa de Tres Marias, com capacidade de 

armazenamento de 15.000x106m
3 e cujo objetivo e a regulac5o 

caudal e produ45o de 390 MW de energia eletrica. A potenciali 

dade estimada da zona e de 900 MW que seriam produzidos 	com 

outras 17 represas menores. A area irrig5vei e da ordem 	de 

80.000 hectares.Nesta zona foram escolhidas como polos de de 

senvolvimento 2 areas priorit5rias:Tres Marias(n?9) e Jequi 

tar (n? 7). 

0 Med_io Sao Francisco - A regio do Medic), que vai 	des 

de Pirapora ate Remanso, compreendendo o vale do afluente Pi 

15o Arcado a oestee 0 do Jacarea leste.0 Medi° Sao Francisco 

admite uma subdivis5o,o Medi° Superior,que abrange a 	regi5o 

do S5o Francisco entre Pirapora e a fronteira com o Estado da 

Bahia,que e limitada pelos rios Carinhanha a oeste e Verde a 

leste; a precipitac5o pluviometrica na 5rea e superior a 1000mm 

anuais. 0 trecho do rio compreendido entre Pirapora e Juazei 

ro e naveg5vel. 

0 Sub-Medio Sao Francisco - Com uma area aproximada de 

190mi1 Km
2,dos Estados de Pernambuco e Bahia, e uma regi5o se 

mi-arida, de caatinga, no coracao do poligono das secas. 	Com 

precipitac5o media da ordem de 400mm/ano, somente recebe cerca 

de 80m3  /seg.Esta regi5o que vai desde Sobradinho at Paulo 

Aftonso,onde est a Catarata com cerca de 80m de queda. 

Nesta zona, a barragem de Sobradinho,formando um 	lago 

de 350Km de extens5o,cobre 400.000 hectares e armazena 34 bilhOes 

de m3 (1/3 do volume anual), regula 80% do caudal (2.060m
3 /seg) 

para a produc5o de energia de Paulo Afonso.A zona representa 

um enorme potential hidreletrico:quase 11.000 MW(87% do total ) 

em um complexo de 8 represas.Atualmente a hidreletrica de Pau 

to Afonso est em desenvolvimento,para abastecer a demanda do 

Nordeste brasileiro que cresce a um indite de 15% ao ano. 

Saixo S5o Francisco - Finalmente, a partir da 	queda 

de Paulo Afonso e por uns 250Km se estende o Baixo S5o Fran 

cinco,compreendendo os Gltimos 32.000Km
2 dos Estados de Sergi 

pe e Alagoas que, em uma area de precipita45o crescente 	at 

a embocadura de 500 a 1.200 mm ou mais, recolhe uns 250m
3 /seg. 
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Esta area sem potencial hidreletrico, tem 

uma grande quantidade de pequenos tribut5rios que ao chegarem ao 

S5o Francisco formam as v5r.:eas inund6veis, atualmente com obras 

de protec5o para seu imediato desenvolvimento, com polders em 

processo de implantac5o, orde ser5o irrigados cerca de 25.000 ha. 

Em conclus5o, excentuado o Sub-Medio S5o 

Francisco, o major problema no Vale n5o reside nos 	indices 

pluviometricos, mas sim, no regime irregular das chuvas que 

decididamente, afeta o cico biol6gico das plantas e animals , 

representando, por conseguinte, um fator limitante b5sico 	ao 

desenvolvimento agropecu5rio da regiao. 

3. Recursos Hidricos  

Os recursos hidricos do Vale s5o substan 

ciais e o seu potencial, em termos quantitativos, pode ser es 

timado pela precipitacSo pluvial, pelo escoamento superficial 

e pelas 5guas subterr5neas. 

As precipitagaes pluvials variam de ter 

ca de 400mm 	a 1,600mm por ano. Mapas,ide isojetas . . - mostram 

sua distribuic5o, a partir da qual 6 possivel definir 	as 

areas que podem ser objeto da explorac5o agricola, embora, em 

algumas regiOes, a distribuicgo irregular das chuvas condicio 

ne, de certa forma, tal tipo de explorac5o. 

0 major potencial de recursos 	hidricos 

do Vale este no Alto S5o Francisco. Dos 100 bilhaes de. metros  

cUbicos anuais, que equivalem a uma descarga media de 	3.150 

metros cUbicos por segundo, 70% s5o gerados naquela regi5o 
	, 

que abrange toda a area mineira do Vale. 

Massa dimens5o o recurso 5gua seria sufi 

ciente para irrigar cerca de 3 milhaes de hectares que foram, 

inclusive, identificados, pelo Bureau of Reclamation 	dos 

quaffs, cerca de 100 mil, foram estudados a nivel de viabilida 

de pela SUDENE corn assistencia da FAO/PNUD, no polo Petroli 

na/Juazeiro, no Sub-Medio S5o Francisco, sendo considerado o 

ponto critico do Poligono das Secas. 
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A diferenca entre a precipita45o total e 

o escoamento, a evapotranspirada pela vegeta45o existente 

infiltrada nos aquiferos subterr3neos que, por sinal, no Vale 

do 55o Francisco, atuam como reguladores do fluxo. 

As 5guas subterr5neas, s5o 	armazenadas 

em tres grandes bacias: a Bacia Principal Sul, no Alto 	S5o 
Francisco; a Bacia Principal Norte, na margem esquerda do me 

dio S5o Francisco, e, a Bacia Jacar6, entre as bacias 	dos 

rios Verde e Jacari. 

0 potencial hidrico do Vale, como 	se ob 

serva, "e, quantitativamente significativo e fundamental para 

o seu desenvolvimento. 	lgualmente se poder5 dizer do 	ponto 

de vista qualitativo, de acordo com as investigagOes realiza 

das. 

Com relac5o aos usos, o consenso geral 

de que o aproveitamento dever5 considerar todas as formas de 

utilizac5o, hierarquizando-se as prioridades e levando-se em 

tonsiderac;o os aspectos sacio-econOmicos, politicos e ambien 

tais. 
Os usos relativos ao abastecimento huma 

no, animal e industrial s3o, em termos gerais, de pouca monta 

e n5o afetam o fluxo normal, mas o controle dos 	retornos de 

seus excedentes 6 indispens5vel para evitar a poluic5o. A pro 

duc5o de energia elitrica, a navega45o, a piscicuitura e 	a 

recreac5o, nao s5o usos consuntivos; a irrigacgo tem consumo 

efetivo. 

Mas, dada a import5ncia da irriga45o pa 

ra o proccsso de desenvolvimento do Vale, esse programa 	tera 

que ser estabelecido coordenadamente com o de energia eletrica, 

o que implicar5 numa adequada articulac5o entre os organismos 

do setor ptiblico por eles respons5veis. 

Essa integrac5o conduziri 5 	constru45o 

de barragens de use mUltiplo que ter5o como objetivos, n5o so, 

a gerac5o de energia, mas tambem, a irrigacao. 
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Alem disso, essas barragens possibilita 

r5o um melhor controle da vazo, cuja import5ncia 4 fundamen 

tal para eliminar os probleccas relacionados as enchentes que, 

periodicamente, ocorrem no Rio S3o Francisco. 

Para aproveitamento de cerca de 800 m3/s  

do reservatOrio de Sobradinho durante os meses.chuvosos , 	de 

dezembro a marco, anualmente, 	estuda-se 	a 	possibilida 

de de transposi45o de bac'a, por estruturas as mais adequa  

das, para os rios n5o perenes dos Estados de Cear5, Paraiba, 

Rio Grande do Norte e Piaui e para o Estado de Pernambuco, es 

to ultimo na prapria bacia do S3o Francisco. Os efeitos 	am 

bientais da transposic5o sobre os ecossistemas das bacias 	a 

serem beneficiadas pelo piano, constituir-see5o_;emmais uma fa 

seta do amplo espectro de acaes para a gest5o dos recursos 

hidricos do Projeto Sobradinho. 

1.1.4. 	Recursos de Solo 

Os estudos mais gerais de solos do Vale 

do Sao Francisco indicam que do total de 64,1 milhOes de 	ha 

que corresponde 5 superficie da regi5o, 29,3 milhaesde ha (46%) 

foram identificados, por capacidade de uso, nas classes II , 

III e IV, ou seja, solos corn aptid5o para a explorac5o agrico 

la. N5o foram encontrados solos Classe I e os restantes 	34,8 

milhOes- de ha (54%), pertencem as classes V, VI, VII e VIII 	, 

n5o apropriadas para lavouras, mas, utiliz5veis para pastagens 

e matas. 

Com Lase nesses estudos, elaborados pela 

Development and Resources Corporation e ()Bureau of Reclamation 

(BUREC) foi preparado um Quadro, com o objetivo de quantificar 

as melhores terras agriculL5veis - classes II e III.Entre etas 

estAo identificadas coma potenciaimente irrig5veis, as selecio 

nadas pelo BUREC e as que est5o consideradas na 	orograma45o 

atual da CODEVASF e suas futuras projecOes. 

Os solos agricult5veis, pela prapria oro 

grafia e origem geolOgica, encontram-se ao Longo dos leitos do 

1. 
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proprio S5o Francisco e dos seus tribut5rios, seja em 	areas 

com manchas esparsas, seja em porcOes continuas de solos 	alu 

viais, nas proximidades dos leitos, ou ent5o mais afastados 

solos mediterr5neos, latossolos, grumossolos ou ainda marrons 

n5o c5lcicos, dependendo da constituic5o do embasamento geola 

gico, da precipitag5o e das condicaes topogr5ficas. 

Os mais extensos s5o os latossolos, 	de 

texturas menos finas, 5cidos e pouco ferteis. Os mediterr5neos 

concentram-se ao longo do Rio Corrente. 	S5o mais argilosos,me 

nos 5cidos e mais ferteis que os latossolos. Foram encontradas 

manchas de grumossolos, mais pesados e mais ferteis, bem como 

c5lcicos, na margem direita do Sub-Medio S5o Francisco, 	na 

Bahia. 	Enfim, os aluviais, 5 margem do leito principal e dos 

tribut6rios e, em forma concentrada, nas v6rzeas inund5veis do 

Baixo S5o Francisco. 

Dos solos apropriados para a 	agropecu5 

ria, mais de 10 milhOes de ha situam-se em regiOes com 	preci 

pitaciies pluviometricas acima de 800mm, porem, com 	irregular 

distribui45o. Na regi5o com 600-800mm de chuvas ficam cerca de 

5 milhOes de ha que precisam de irriga45o suplementar. Com  ne 

cessidade de irrigo45o total para viabilizar a produ45o, ou se 

ja, em areas com precipitag5o abaixo de 600mm, situam-se cerca 

de 4,5 milhOes de ha. 

1.2. 	As ectos  biologicos  

1.2.1. 
	Vegetacgo  

A vegetac5o nativa do Vale varia de acor 

do com as condigiies de clima e solo. Os tipos mais comumente 

encontrados s5o o cerrado, a caatinga e a mata seca. 

A vegetac5o do cerrado 6 	caracterizada 

por 5rvores baixas, de densidade moderada e dotadas de tronco 

e galhos retorcidos, com casca cori5cea e folhas grossas. Esse 

tipo predomina na area do Alto e em parte do Medio S5o Francis 

CO. 
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A vegetac5o de caatinga a encontrada na 

maioria das areas do Media e Sub-Medio S5o Francisco. Consiste 

de plantas leguminosas, xereifitas e deciduas espinhentas,carac 

teristicas das zonas 5ridas. 	0 crescimento e muito denso nas 

areas do Medio, porem, menos denso no Sub-Medi° 55o Francisco. 

A vegetac5o de mata seca e 	constituida 

de arvores altas (15 a 20 metros). Muitas dessas arvores per 

dem as folhas durante a etac5o seca, sendo tal tipo de vegeta 

c5o predominante nas areas de alta pluviosidade ao longo 	dos 

cursos d'agua. N5o e raro encontrar-se caatinga e mata seca 

misturadas, especialmente a oeste do Medic) S5o Francisco. 

A densa cobertura de arvores e a espessa 

vegetag5o rasteira tornarn dispendiosas as operacaes de desmata 

mento, mesmo considerando-se que a maioria das arvores possuem 

troncos de di5metro inferior a 15 cm. 

1.2,2. 	Fauna e ictiofauna  

Os levarAamentos e estudos da fauna e da 

ictiofauna da bacia do rio S5o Francisco tam sido realizados 

durante varios anos de trabaiho e constam da bibliografia 	res 

pectiva. 

1.3. - Aspectos SOcio-FconOmicos 

1.3. 	lemojiralia e Urbanizacalo 

0 Censo de 1970 do IBGE registrou,para o 

Vale do S5o Francisco, uma populac5o total da ordem de 	8.030 

mil habitantes, sendo 3.78I mil (47,1%) urbana e 	4.249 mil 

(52,9%) rural, com uma densidade demografica de 12,4 hab/Km
2 
. 

A taxa media de crescimento anual, no period() intercensit5rio 

1960/70, situou-se na faixa de 2,3%, inferior, portanto,5 me 

dia national que foi de 2,9%. 
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A major parcela populacional estava 	em 

Minas Gerais (53,1%). 	No mesmo Estado se concentrava, tambem, 

o major contingente da populac5o urbana do Vale (71,4%) . 	Nos 

demais Estados - Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a popu 

lag5o rural representava 63,3% do total do Vale, variando de 

65%, em Sergipe, a 75,7%, na Bahia, com relac5o ao total de ca 

da Estado do Vale. 

Com excec5o de alguns conglomerados urba 

nos no Alto e Alto-Media Sao Francisco(Belo Horizonte, Montes 

Claros, Sete Lagoas e Pirapora) e de regi6es de major densida 

de demogr5fica no Sub-Medio e Baixo S5o Francisco ( Juazeiro , 

Petrolina, Propri5 e Penedo), poucas s5o, ainda hoje, as cida 

des com mais de 10.000 habitantes. 

Alem disso, os pequenos centros urbanos, 

de 3.000 a 10.000 habitantes, cue constituem, em geral as 	se 

des dos 423 municipios do Vale, tendo em vista suas atividades 

econOmicas e seus aspectos representam sim 

pies prolongamento da vida rural. 

As concentragOes populacionais encontram 

se diretamente relacionadas ao nivel e caracteristicas da ati 

vidade econamica predominante. Assim, as grandes jazidas 	de 

ouro e pedras preciosas e a explorac5o do quadril5tero ferrife 

ro do Alto S5o Francisco propiciaram o r5pido desenvolvimento 

da regi5o onde se encontra a major densidade demogr5fica e o 

mais alto indice de renda per-capita do Vale. 	No Baixo 	S5o 

Francisco a fertilidade das terras que margeiam o rio favore 

cem as atividades agropastoris, que constituem a base econiimi. 

ca da regrio. 0 M6dio S5o Francisco, por sua vez, que ocupa a 

major extens5o territorial do Vale, embora dotado de promisso 

ras terras agricult5veis e de vocac5o agropastoril, e a 	re 

gisio mais pobre e menos povoada, tendo em vista a sua 	fraca 

precipitac5o pluviometrica. 
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Em funceo dessas caracterTsticas,uma par 

cela significativa, 1.334 mil habitantes, correspondendo 	a 

54,8% da populaceo economicamente ativa do Vale, que segundo o 

censo de 1970 era de 2.436 ml!, se situava no meio rural, 	sen 

do 415 mil (81%) na Bahia; 270 mil (74%) em Parnambuco; 44 mil 

(74%) em Sergipe; e, 167 mil (79%) em Alagoas; no caso de 	Mi 

nas Gerais, a baixa participaceo da populace° rural (34%) 	no 

total da populace° economicamente ativa, pode ser explicada pe 

la localizaceo da grande Belo Horizonte na regio do Vale. 

Com relaceo es migracOes, os estudos dis 

poniveis indicam, no perlodo intercensita- rio 1960/70, um saldo 

negativo de 1,7 milhaes de habitantes, correspondendo a 21,2% 

da populacZo total do Vale, em 1970, o que a caracteriza como 

uma regieo problema, expulsora de popula4ii6. 

1.3.2. 	Sande e Saneamento  

As principals doencas endemicas existen 

tes no Vale - doenca de Chagas, esquistossomose, 	5astroente 

rite,'tracoma e helmTntose, saao, em grande parte, devidas 	es 

inadequadas condicOes sanit5rias que ainda prevalecem em gran 

de parte da regi5o. 

As doencas transmissTvels, 	diagnostica 

das com major frequencia, incluem a tuberculose, a coqueluche 

e a difteria. 

A taxa de natalidade varia, consideravel 

mente, atraves do Vale, evoluindo de 9,4/1.000, verificada em 

PropriS (SE), a 60,9/1.000, em Petrolina (PE). Na parte baiana 

do Vale, a media verificada em 1972 (FSESP), foi de 40/1.000. 

Segundo estudos da FSESP e do "Project 

Analysis of the Montes Claros Region - USA1D/Universidada 	de 

Tulane", realizados em 1971, os Cbitos que ocorreram no grupo 

de idade de 0 a 5 anos representaram 37% do total, na regiao 

norte de Minas Gerais e 60% nas regiees de Sergipe e Alagoas. 
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No mesmo grupo de idade, os Obitos veri 

ficados na cidade de Petrolina (PE), (FSESP/1973), 	representa 

ram 72% do total. 

A mortalidade infantil varia, 	considera 

velmente, de regi5o para regi5o, sendo, em media, de cerca de 

90 por 1.000 nascimentos com vida, com taxas extremas de 	275 

em areas na parte norte do Vale. 

As condicaes de saneamento s5o inadequa 

das. Em 1970, apenas 40% das habitacOes permanentes, na 	area 

do Vale, eram servidas por 5gua encanada. As restantes 	(60%), 

abasteciam-se em torneiras pUblicas, rios e outras fontes. 	Na 

mesma epoca, somente 10% das habitantes estavam conectadas 

rede de esgotos ou fossas s'ipticas, sendo cfue, alem disso, 25% 

possulam equipamentos rudimentares. 

Dados de 1969 do Centro de InformacOespa 

ra o Desenvolvimento Urbano e Local (M1NTER/SERFHAU),indicavam, exclu in 

do a regi5o da grande Belo Horizonte, a existencia, no Vale , 

de 153 hospitais, 9.216 leitos, 1.202 medicos e 133 	enfermei 

ras. 

0 nOmero de leitos por 1.000 habitantes, 

se incluido o Municipio de Belo Horizonte, variava de 0,4 	na 

Bahia a 4,5 em Minas Gerais. 

0 ruimero de habitantes por medico, 	no 

Vale, era de 1935, variando de 12.695 na Bahia a 1.149 em 	Mi 

nas Gerais. 

1.3.3. 	Educac5o  

Com exce45o da area urbano-industrial de 

Minas Gerais, os meios educacionais e o aprendizado, no 	Vale 

do S5o Francisco, encontram-se entre os mais deficientes 	do 

Brasil. 
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Em 1970, mais de 50% da popula45o n5o havia 

completado nem mesmo um ano de educac5o formal. 

Do contingente de 2,436.000 pessoas que for 

mavam, em 1970, a populaceo economicamente ativa, apenas 24,4% 

havia completado as quatro primeiras series escolares ; 7,4% 

havia completado o ginasial; e, 4,7% completara 	o colegial 

(11 series). 

Em abr11 de 1972, apenas 32% da 	popula45o 

do Vale em idade escolar estava frequentando escolas; essa me 

dia era inferior 5 national (43%) e 5 media dos proprios 	es 

tados onde o Vale se insere (38,3%). 

Com rela45o ao equipamento escolar, verifi 

cou-se que 82% das escolas prim5rias do Vale possuiam uma sa 

la de aula e que 29% das escolas localizavam-se na area 	ru 

ral. 

Dos 43.565 professores prim5rios,27.826 per 

tenciam ao Estado de Minas Gerais e apenas 2% do total 	de 

professores estavam qualificados como tal, 

1.3.4 - Atividades econOmicas do Vale  

1.3.4.1 - Setor Primerio  

Aspectos Gerais  

0 Vale do S5o Francisco apresenta 	grandes 

potencialidades fisicas pare o seu desenvolvimento,destacando 

se,dentre outras,o estoque consider5vel de terras ferteis,con 

clic-6es clim5ticas adequadas quanto 5 temperature e luminosida 

de e disponibilidade de 5gua pare irrigac5o nas zones 	semi- 

5ridas. 

Apesar desse potential, predominam na 	regi5o 

os cultivos voltados,quase que exclusivamente, para a subsis 

tencia,utilizando tecnicas rudimentares, que tornam a 	produ 

ceo extremamente vulner5vel ao fenOmeno ciclico das secas. 
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Como um circulo vicioso, outros 	proble 

mas de natureza estrutural e, fundamentalmente, ligados a defi 

ciencias acentuadas de natureza qualitativa e quantitativa, no 

estoque de capital social b5sico 	transporte, energia, 

educac5o, etc, contribuem ainda mais, e de forma decisiva, 	pa 

ra compor todo um quadro de obst5culos que impede o 	desenvol 

vimento do setor agricola no Vale. 

0 seu posicionamento retardat5rio 	pode 

bem ser caracterizado pelos indicadores atuais que mostram: 

- baixos niveis de produtividade, quando compara 

dos aos de outras regiOes ; 

- forte concentrac5o da populac5o economicamente 

ativa no setor (52,550; 

- taxa aberta de emprego e desemprego 	estrutu 

ral, em niveis bastante acentuados ; 

- base exportadora, predominantemente rural, sub 

metida a oscilacOes de precos, ditados num contexto 	extra-re 

gional. 

A desproporcSo entre a area territorial 

com estabelecimentos agropecu5rios e a area em produc5o, este 

a indicar a utilizac5o restrita de terras em relag5o ao total 

do estoque, embora, solucOes tecnolOgicas apropriadas a 	sua 

convocac5o estejam disponiveis e a prevalencia, em certas areas, 

de uma estrutura agr5ria inadequada possa ser corrigida com me 

didas de politica tribut5ria. 

Agricultura e Pesca  

A agricultura e a principal 	atividade 

econOmica, liderando em valor a produc5o e em nignero de empre 



97. 

go. 0 valor total da produce° na fonte produtora, em 1970, foi 

de, aproximadamente, CR$ 4 bilhaes e os empreendimentos agri 

colas existentes absorviam mais de 50% da populace° economica 

mente ativa (1,3 milhaes). 

A exp)orace° pecueria predominava sob a 

forma extensiva e, usualmeHte, em pastagens naturais. 

Os resultados do censo apontaram a 
	

ex is 

tencia de 7,5 milhOes de cabers de gado de carte e leiteiro ; 

2,2 milhOes de suinos; 4,9 milhOes de caprinos e ovinos ; 

11,7 milhaes de aves domesticas. 

No subsetor lavouras destacaram-se as se 

guintes culturas: 

a) permanente - bananas (9.941 mil cachos);laran 

jas (390 milhaes de frutos); e goiabas ( 4 milhOes de frutos); 

e b) temporerias - algodeo (50 mil t de algodeo em caroco); ar 

roz (147 mil t) ; batata (13 mil t ); cana (1.768 mil t); fei 

re° (245 mil t); mandioca r739 mil t); cebola(26 mil t); milho 

(833 mil t) ; mamona (35 mil t); tomate (49 mil t); abacaxi(14 

milhOes de frutos), alem de inUmeras outras de menor 	importer) 

cia. 

No campo da silvicultura as 	principais 

atividades este° relacionadas e fabricaceo de carve° vegetal , 

destinado e siderurgia e ao reflorestamento, absorvendo cerca 

de 40.000 pessoas. 

As atividades de pesca vem sendo desen 

volvidas a nivel de subsistencia e, sendo assim, sem 	nenhuma 

expresseo para a economia de mercado. 

0 valor da produce°, em 1968, foi calcu 

lada em CR$ 5,5 milhOes, e a produce° em 4,988 t. 
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As estimativas apresentadas para 1970 re 

velaram que 4.800 pessoas estavam empregadas nas 	atividades 

pesqueiras do Vale do S5o Francisco. 

Na Estrutura Agraria Predominante,segundo 

censo do IBGE de 1970, o nUmero de estabelecimentos agricolas 

dos Estados que formam o Vale atingia cerca de 1.532 mil,envol 

vendo uma area de 75 milhaes de hectares. A area media dos es 

tabelecimentos situava-se em torno de 49 ha. 

A participac5o relativa do nUmero de es 

tabelecimentos e no total, por classes, esta demonstrada a se 

guir (quadro 1). 

Quadro 1. 	Estrutura fundiaria do Vale do Sao Francisco  

CLASSES 
ha 

AREA MEDIA 
ha 

PARTICIPACAO POR CLASSES 
TOTAL ESTABEL. (%) 	TOTAL AREA 	(%) 

Menor que 10 3.3 54,5 3,7 

10 	- 	99 33,8 36,1 25,5 

100 	- 	999 225,0 8,9 46,5 

1000 - 	9999 2024,0 0,5 21,3 

major que 10.000 21024,0 0,0 3,5 

FONTE: IBGE • Censo Agricola de 1970 

Considerando-se a atividade econOmica,verificou 

se que 21% dos estabelecimentos, ocupando 55% da area total,es 

tavam voltados para a criac5o animal; 72%, com uma area de 32% 

em relac5o ao total, estavam sendo explorados com lavouras;nos 

restantes 7% dos estabelecimentos, predominava o tipo mixt,o de 

explorac5o, lavoura e pecuaria, com 13% da area total. 
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Com relac5o 5 posse, verificou-se que 80% 

dos estabelecimentos eram administrados diretamente pelos pro 

priet5rios: 9% por arrendatirios e 11% por posseiros. 

Para os estabelecimentos 	com mais 	de 

1.000 ha observou-se que as explorac6es por arrendat5rios 

posseiros n5o atingiram a 3% do total. 

Os acordos de aluguel e arrendamento tem 

como pr5ticas mais comuns o pagamento em dinheiro e a 	parte 

ria agricola. 

Especificamente com rela45o ao Vale, 

Censo de 1970, revelou um total de 550.000 	estabelecimentos 

agricolas, que ocupavam, efetivamente, 2.62 milh6es de hecta 

res com lavouras e 22 milhOes de hectares com pastos naturais 

e melhoramentos. 

Minerac5o 

Os principals minerios extraidos do Vale, 

em 1974, foram: alumTnio, 816 t ; caulim, 278 mil t; chumbo, 

243 mil t ; cromo, 424 mil t 	magnesita, 347 mil t 	e 	fer 

ro, 14.044 mil t, todos com elevadas percentagens da produc5o 

national, que, no caso do cromo, atinge a 100% . 

1.3.!+.2. Setor Secund5rio 

Excluindo-se o extremo sudeste de 	Minas 

Gerais, as indUstrias se limitam a pequenos estabelecimentos 

dedicados principalmente 5 produc5o de alimentos, bebidas 

texteis. 

Dentre os empreendimentos 	industrials 

mais expressivos do Vale, destacavam-se, em 1970 , os seguin 

tes: 
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produtos alimentares (250 estabelecimentos) ; produtos de mine 

rais ngo metelicos (2.053 estabelecimentos);metalUrgicas 	(667 

estabelecimentos); tecidos (368 estabelecimentos); alem de ou 

tros menos expressivos, totalizando 8.704 estabelecimentos. 

0 pessoal ocupado nos estabelecimentos 

industrials do Vale, segundo o Censo de 1970, atingia o montan 

to de 90.387, sendo mais representativos os das indUstrias de 

metalurgia (21.111 pessoas); produtos alimentares (15.024 pes 

soas); e produtos de minerals ngo metglicos (12.656 pessoas). 

0 valor da produc5o total dos estabeleci 

mentos foi estimado, para 1970, em, aproximadamente, CR$ 3 bi 

1116es, destacando-se, com os mais significativos, os relaciona 

dos as seguintes indUstrias: metalurgia (CR$ 1,2 bilh5es); pro 

dutos alimentares (CR$ 722 milhOes); produtos de minerals ngo 

metglicos (CR$ 372 milh6es) e textil (CR$ 177 milhSes). 

1.3.4.3. Setor Tercigrio 

0 setor tercigrio do Vale a composto pe 

las atividades de turismo, recreacgo, servicos e comircio, 

0 turismo e a recreacgo s5o pouco explo 

rados, apesar das potencialidades de que dispSe a regi5o: via 

gens no Rio S5o Francisco, visitas g Gruta de Maquine e a 	ou 

tras situadas nas formacaes calcgreas de Minas Gerais, os par 

ques nacionais de Paulo Afonso e Serra da Canastra, a pesca es 

portiva e as cidades hist6ricas mineiras. 

A rede de hot.eis, motels e restaurantes 

turfsticos do Vale g ainda muito limitada, raz.go porque as in 

verses que se realizarem nesse setor tem amplas 	po5sibilida 

des de exito. 

Preve-se que o turismo e a recreacgo apre 

sentar;o maior dinamismo nos pr6ximos anos, porquanto, g de se 
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esperar a realizac5o de inversaes coma efeito do aproveitamen 

to das potencialidades que a regi5o oferece e dos 	incentivos 

fiscais e financeiros 5 disposic5o do empresariado. Esse impul 

so permitir5 uma major capitalizac5o dessas atividades e um pa 

pel mais relevante na economic do Vale, principalmente quanto 

5 absorc5o de m50-de-obra, no memento ainda insignificante. 

As atividades em servicos e no comercio 

jä s5o bastante desenvolvidas no Vale, pois movimentam 	parte 

las•consider5veis de recuraos e absorvem acentuada parcela de 

m50-de-obra, principalmente aquela que nao encontra 	ocupac5o 

nos setores prim5rio e secund5rio. 

0 desenvolvimento da agropecu5ria e 	da 

indUstria forcar5 o paralelo fortalecimento do terci5rio como 

um todo, prevendo-se que, at 1980, absorver5 1,2 milhOes 	de 

pessoas (60% mais do que em 1970), em sua major parte emprega 

das nos servicos e no com5rcio. 

1.3.4.4. Infra-Estrutura de Transportes  

As diferentes modalidades de transportes 

est5o presentes no Vale em est5gios diversos de desenvolvimen 

to, mas, a major parte do transporte de passageiros e cargas 

feita par rodovias. 

As partes dos Estados que constituem 

Vale do S5o Francisco est:io bastante distanciadas das capitais 

estaduais e dos mercados potenciais. Este faro coioca em 	des 

vantagem politica e econ6mica com relac3o as regiOes destes Es 

tados fora do Vale, com excec5o da area de Belo Horizonte. 	As 

limitadas facilidades de transportes do Vale representam 	um 

serio obst5culo ao seu desenvolvimento. 

A rede rodovi5ria existente consiste de 

12,275 km de rodovias pavimentadas e de outros•tipos de 	pavi 

mentac5o. 
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Dos 423 municipios do Vale, 302 estao co 

nectados a rede federal-estadual, H5 pontes rodoviarias 	fede 

rais sobre o Rio Sao Francisco em Propria, Paulo Afonso, Petro 

lina-Juazeiro, Pirapora e Tres Marias, As travessias em outros 

pontos do Rio Sao Francisco e em alguns tributarios sao feitas 

por barcos. 

Por outro lado, o prOprio rio representa 

um meio de transporte de baixo custo ainda nao explorado sufi 

cientemente. 0 Sao Francisco e navegavel por embarcacOes de me 

dio porte nos 1,200 km compreendidos pelas cidades de Pirapora 

e Juazeiro. Alem disso, o rio e navegavel por pequenas 	embar 

cacCies, nos 200 km a partir da foz. 

Quanto ao transporte ferroviario, apesar 

das estradas de ferro existentes ligarem o Vale a todas as ca 

pitais dos Estados da Bacia do Sao Francisco e ao Estado 	do 

Piaui, nao representa condicOes adequadas a uma operacao 	efi 

ciente. 

De uma maneira geral nao existe integra 

cao rational entre o transporte fluvial, ferroviario e rodovia 

rio. 

1.4. 	As ectos Politico-Administrativos 

1.4.1. 	Estados e RegiOes  

0 Vale do Sao Francisco, com uma superfi 

cie de 640 mil km
2
, se insere em sate unidades da 	federacgo : 

Pe, Al, Se, Ba, MG, Go e DF. 

Conforme se observa, a area total corres 

ponde a 35% da area total do conjunto dos estados. Em 	termos 

absolutos, grande parte da sua extensao, localiza-se no Estado 

da Bahia. Em termos relativos, o Estado de Pernambuco e o que 

tem a malor parcela da sua superficie, inserida no Vale. 
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Os municTpios do Vale, (423) representam 

24% do conjunto dos municTpios dos estados integrantes do Vale. 

Minas Gerais apresenta o maior niimero absoluto (193) e Alagoas, 

em termos relatives, tem 49% dos seus municTpios na area 	do 

Vale. 

Numa area com tais dimensiies, a CODEVASF 

adotou a estrategia de concentrar sua acao em areas 	priorita 

rias visando, ao aglutinar os recursos financeiros, 	organiza 

cionais e humanos, criar e etivas condic6es para um continuo e 

dinemico processo auto-susentado de melhoria da qualidade de 

vida da populace° rural, 

0 potential hidreulico existente,as gran 

des extensOes de solos propicios 1 agricultura e a existencia 

de um minim° de infra-estrutura econOmica, foram considerados 

como 	os 	principais 	determinantes 	para 	a 	seleceo 	dos 

que 	constrtuem 	hoje 	as 	dez 	areas 	prioritarias 	de 	ac5o 

CODEVASF, 	listadas 	no 	Quadro 	2, 	com 	os 	estados 	e 	regiOes 

espacos 

da 

do 

do 	Vale 

Vale 	que 	com 	elas 	se 	relacionam. 

Quadro 	2. 	Areas 	Prioriterias 	d 	CODEVASF, 	por 	regiao 

e 	Estado. 

Regieo 	do Vale Area 	Prioriteria Estado 

Baixo 	S. 	Francisco i. Verzeas 	Inundeveis SERG1PE/ALAGOAS 

2.  Bacia 	Leiteira ALAGOAS/SERGIPE 

Sub-Medio 	S. 	Francisco 3.  Petrolina/Juazeiro PERNAMBUCO/ 

BAHIA 

Medio 	S. 	Francisco 4, 

5.  

trete 

Rio 	Grande 

BAHIA 

11 

6.  Rio 	Corrente 

Alto 	Medio 	S.Francisco 7.  Jequitai-Velhas MINAS 	GERAIS 

8.  Paracatu 

10.  JaTba 
11 	 11 

Alto 	S. 	Francisco 9.  Tres 	Marias 
1 1 	 11 
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2. 	CARACTERIST I CAS BASICAS DA BARRAGEM 

SOBRADINHO 

RESERVATORIO DE 

 

    

2.1. 	ConsideracOes gerais  

A barragem de Sobradinho, Planta n? 1, a integran 

to do sistema gerador da Companhia Hidro Eletrica do S5o Fran - 

cisco (CHESF) 	e est 	localizada 	no rio S5o Francisco, em 

territorio do Estado da Bahia, cerca de 40 km a•montante 	das 

cidades de Juazeiro - BA e Petrolina - PE. 0 projeto de Sobra 

dinho, 470 Km a montante das Usinas de Paulo Afonso,compreende, 

em uma primeira fase, a execu45o de obras de regulariza45o e a 

implantacao de sistema de eclusa para navegag5o. 

A barragem compOe-se de dois macicos de 	terra e 

enrocamento compactados, ladeando a parte central em concreto, 

que inclui o sistema extravasor e de tres d.iques de terra com 

pactados, sendo dois a margem esquerda e um a margem direita. 

0 reservatOrio de Sobradinho se localiza ( Planta 

n92 ) na zona do Medio Sgo Francisco aproximadamente entre as 

coordenadas 8? 30' 	e 10? 45' de latitude sul e 40? 45' 

44? 00' de longitude Gr, em uma regi5o deserta dos 	neotrOpi 

cos. Possui 	uma area de 4.214 Km
2 
e armazena 	um volume de 

34,1 bilhOes de m
3 de 5gua para o nivel maxim° de 392,5m e um 

remanso terminando prOximo a cidade de Xique-Xique-BA, 350 Km 

a montante da barragem. 

0 reservatario de Sobradinho foi dimensionado pa 

ra regularizar uma descarga de 2.060 m
3/s. A partir de valores 

de evapora45o em estacOes climatolOgicas em torno do lago, 

aplicando-se coeficientes de corre45o para evaporac5o em 	tan 

que, chega-se a volumes da ordem de 200 m
3/s para a 	descarga 

evaporada no nivel m5ximo operativo normal do reservatOrio (co 
-2-  

to 392,50m). 	Nesta cota a area inundada a de cercade 4.200 Km, 

com um volume total acumulado de 34.116 x 10
6 

m
3
. 

A jusante de Sobradinho o reservatorio de Moxot6 

acumula no seu nivel maxim° operativo normal (cota 252,00) 	um 
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volume de 1.152 x 10
6 
 m3, com uma Brea inundada de 
	

cerca de 

90 Km2. 
 

Em condigOes normals de operac5o do complexo Pau 

lo Afonso/Moxot6 todo o volume acumulado em Moxota no nivel m5 

ximo operativo normal e reciclado a cada 7 dial. 

Para a coleta de dados hidrol6gicos de seu 	inte 

resse a CHESF participa juntamente com a CODEVASF e PROTOBRAS 

de um convenio com o DNAEE para a operac5o integrada de 	rede 

hidrometrica da bacia do rio Sao Francisco. Par meio deste con 

venio sgo feitas medicOes de descargas liquida, s6lida e de pa 

rgmetros bgsicos de qualidade de egua nos postos da rede hidro 

metrica. 

A operacgo hidrolOgica dos reservatOrios de Sobra 

dinho e MoxotO exige ainda a preparac5o frequente de previsOes 

de descargas afluentes a Sobradinho e incrementais entre Sobra 

dinho e Moxot6. Os dados para estes estudos sec) obtidos da re 

de radio-hidrometrica da CHESF, localizada em postos ao longo 

do eixo do rio S5o Francisco desde S5o Rom5o ate Petrolgndia . 

Nestes postos,operadores da CHESF anotam e transmitem diaria 

mente as cotas fluviometricas e totals de precipitaceo para es 

tacOes-base da CHESF em Sobradinho e Paulo Afonso. 

2.2. 	Dados Tecnicos 

2.2.i 	ReservatOrio 

- Area da bacia hidrogrgfica 	  498.425 Km
2 

- Area do reservatorio 	 ............ 	4,214 Km
2 

- Volume total acumulado(cota 392,50m)...., 34,1 x 10
9 

m
3 

- Vazgo regularizada 
	 2.060 m

3
/S 

- Largura vari5vel • ... ate 40 Km 

- Comprimento  	350 Km 

- Variac5o meximo de nivel operational..., 	12.00 m 



2.2,2 - Barragem 
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- Tipo 	  

    

Mista 

3.614 m 

41 m 

 

     

- Comprimento da crista 	  

- Altura maxima 	  

 

Diques de Terra e Enrocamento 

      

- Altura maxima 	  

- Comprimento total da crista 	  

 

23 

4.9 1 8 m 

 

Sistema de Extravasor 

- Vertedouro de Superficie/Comporta de Setor 	 04 

- Descarregadores de Fundo  	 12 

- Descarga maxima  	22.835 m3/S  

Eclusa de Navega45o 

- Comprimento Util  	 120 m 

- Largura  	 17 m 

- Desnivel maxim° normal  	 32,5 m 

Usina 

- NUmero de Maquinas 	 06 

- Potencia Instalada  	1.050 MW 

- Queda  	 27,2 m 

2.3. 	Operacao Energetica  

Das us inas da CHESF- operadas pela Companhia- com reser 

servatOrio no rio Sgo Francisco,apenas Sobradinho possui caracteristicas 

de regularizack plurianual.Assim,em termos de evol- ucaTh mensal 	ao 

longo do ano,desprezaram-se as demais usinas. Pode-se 	distin 

guir tres periodos de operacao para Sobradinho durante o ano: 

a) de dezembro a fevereiro (manutencao de volumes de espera) ; 

b) de marco a maio (reenchimento do reservatOrio); e c) de ju 

nho a novembro (evolucao para o nivel maxim° permitido 	para 

controle de cheias). Estes periodos especificam-se do seguinte 

modo: 
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a) Com a manuteng5o de vokimes de espera para controle 	de 

cheias, o nivel de Sobradinho flutuar5' eonstantemente ao longo 

desse periodo.Consequentemente,toda a vaz5o afluente a des 

carregada, ocasionando sempre vertimentos do prOprio reser 

vatOrio e nas demais usinas da cascata: MoxotO/Paulo Afon 

so, devido a ocorrencia de vazOes elevadas. 

b) Nesse periodo, tenta-se recuperar o reservatOrio ao seu ni 

vel maxima operative. Dessa maneira, dependendo das vazoes 

afluentes, poder-se-5 operar com ou sem vertimentos na cas 

cata Sobradinho/Moxot6/Paulo Afonso. 

c) A operac5o para atingir o volume m5ximo permitido para con 

trole de cheias no inIcio de dezembro, e realizada de 	ma 

neira a n5o permitir deplecionamento brusco do 	reservat6 

rio. 	Assim, aproximadamente no inicio do mes de junho, co 

mega-se a deplecion5-lo gradativamente em fun45o das pre 

visnes de vazOes afluentes, distribuindo-se o volume a ser 

deplecionado ao longo dos meses nesse periodo. Dessa 	for 

ma, as deflu5ncias de Sobradinho devergo atender 5 tal 	pc,  

litica de operac5o, bem como ao suprimento da carga, poden 

do ou n5o se verificar 	vertimentos. 

Dependendo do ano hidrolOgico que venha 

a ocorrer, o reservatorio poderA atingir niveis inferiores que 

les correspondentes ao volume de espera e, nesse caso, a opera 

cgo de Sobradinho sera tipicamente para atendimento aos requi 

sitos energeticos. 

Em termos de operag5o ao longo da 	sema 

na, procura-se manter as defluencias de Sobradinho o mais uni 

forme possivel, de tal forma a atender 5 carga despachada para 

MoxotO/Paulo Afonso, cerca de 4 dias 5 frente. 

Quando o regime de operag5o a com verti 

mentos, o reservatOrio de Moxoto (cujo nivel e o mesmo de Pau 

lo Afonso IV) opera praticamente a nivel constante. 
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Quando o regime de operacgo 6 sem verti 

mentos, procura-se manter Moxot6 numa faixa de variacgo de ni 

vel de + 50 cm,a fim de absorver as variagOes de volume pro 

venientes do despacho de carga ao longo da semana. 

Quando 55 usinas de Paulo Afonso 	I, II, 

III, estas operam a nivel constante em qualquer regime de ope 

racio, 



ANEXC 

LEIS RELACIONADAS COM 0 DESENVOLVIMENTO DO  

VALE DO SAO FRANCISCO 

LEI DE CR1Ag1122LL2MiS AO DO VALE DO SAO  FRANCISCO 

LEI n? 541, de 15 de ezembro de 1948 

Cria a Comiss5o do Vale do S5o Francisco e d5 	ou 

tras providincias. 

0 Presidente da ReptIblica: 

Fag° saber que o Congress° Nacional decreta e 	eu 

saciono a seguinte Lei : 

Art. 1? - E institurda, para os fins constantes do 

trtigo 29 do Ato das DispesiOes Constitucionais Transito 

rias, a Comiss5o do Vale do S5o Francisco, que ter5 autonomia 

financeira e administrativa. 

Paragrafo Gnico: A 	Comiss5o ficar5 dire 

tamente subordinada 5 Presidencia da Re 

pui/ ica, cujos atos a ela atinentes se 

r -a- 0 referendados pelos titulares dos Ml 

niscerios que dizem respeito. 

Art. 29 - A CV`j.  ter3 um Diretor-Superintendente e 

mais dois diretores, todos de nomeac5o do Presidente da Reps 

blica, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade tec 

nica, moral e administrativa e demissTveis ad nutum. 

Art. 3? - 0 Fresidente da Rep6blica fixar5 em 	De 

creto, mediante proposta da Comiss5o, o local da sua sede. 

Art. 4? - A 	 de remunerac5o mensal, o 	Dire 

tor-Superintendente receber6 a quantia de CR$15.000,00 (quin- 

ze mil cruzeiros) e os Diretores a quantia de 	CR$12.000,00 

(doze mil cruzeiros). 	 vedado: 
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a) exercer qualquer outra funceo de carter pu 

blico ; 

b) participar de interesses financeiros em 	ou 

tra Companhia ou empresa organizada com objetivos 	identicos 

aos da Comiss5o. 

Art. 5? - Toda admiss-50 de empregado da CVSF sera 

feita em comisseo ou por contrato. 

Art. 6? - 0 quadro de pessoal da CVSF sera fixado 

em lei anual e de livre nomeac5o e demiss5o do Presidente da 

RepUblica. 

1? - As tabelas nuMericas de mensalistas 

diaristas ser5o aprovadas pelo Presidente da RepUblica. 

2? - Sereo aproveitados os funcion5rios 	em 

disponibilidade e os que forem dispens5veis, existentes em re 

particOes federais, observadas as respectivas aptidOes. 

Art. 7? - Incumbe 5 CVSF : 

a) organizar e submeter ao Presidente da 	RepU 

blica, para aprovac5o do Congresso Nacional, o piano geral de 

aproveitamento do Vale do S5o Francisco, que vise a 	regulari 

zac5o do curso de suas Aguas, utilizacSo de seu potential hi 

dreletrico, fomento da indUstria e da agricultura, 	desenvol 

vimento da irrigac5o, modernizac5o de seus transportes, incre 

mento da imigrac5o e sande e expiorac5o de suas riquezas; 

b) dar execuc-a- o ao piano constante na tetra a, 

depois de aprovado pelo Congresso Nacional ; 

c) assistir e encaminhar para outras areas 	as 

popuiacOes que forem deslocadas por exigencia dos 	trabalhos 

efetuados na regrgo ; 

d) coordenar a ac5o das unidades 	administrati 

vas federais, estaduals e municipais, para a execuc5o dos ser 
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vicos publicos respectivos, ao aplicarem dotacOes oriundas do 

artigo 29 do Ato das DisposigOes Constitucionais TransitOrias. 

1? - Enquanto ri5o for aprovado pelo Congresso 

Nacional o piano a que se refere a letra a deste artigo, a 

Comiss5o propor5 os programas anuais de trabalho, que 	ser5o 

executados atraves dos 6rg"a"os administrativos federais, 	por 

intermedio dos respectivos Ministerios, 

2? - A execuc5o das diferentes obras e servi 

cos do Plano, tendo em vista o seu carter geral ou especifi 

co e conveniencia verificada, sera realizada diretamente pela 

Comiss5o ou pelos Ministerios, de acordo com a 	determina45o 

do Presidente da Republica, que autorizar5 os destaques dos 

creditos correspondentes. 

	

Art. 8? - As entidades j5 existentes no Vale 	do 

Sao Francisco, com a mesma finalidade da CVSF passar5o a ser 

por ela orientadas e fiscalizadas. 

Art. 9? - A Comiss5o poder5 colaborar com as asso 

ciacOes rurais, j5 constituidas ou que se venham a criar, 	no 

sentido de introduzir na agricultura e na pecu5ria, ou de os 

aperfeicoar, os processos mais r5pidos e eficientes. 

Art. 10 - A CVSF, ao organizar as suas tabelas de 

sal5rios procurar5 	 observadas as condicOes de 	cada 

regiao,a fim de atenuar guard° possiveis, as 	perturbacOes 

oriundas da mudanca de atividades das populacaes locals. 

Art. 11 - Ressalvada a concess5o da Companhia Hi-

dro-Eletrica do S5o Francisco, poder5 o Governo Federal explo 

rar as quedas d'5gua no rio S5o Francisco, por intermedio da 

CVSF ou de sociedade de ecoromia mista que for organizada. 

	

§ 1? - A Companhia Hidro-Eletrica do S5o 	Fran 

cisco dever5 coordenar os seus projetos com os da CVSF, 	de 

forma a n5o prejudicar a finalidade desta. 
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§ 2? Na aquisicSo da energia hidreletrica, to 

r5o preferencia os estados, municipios, cooperativas e socie 

dades sem fins lucrativos. 

§ 3? - 0 prey) do kilowatt/ano, em grosso, na 

alta tens5o , para essas entidades, sera igual, no m5ximo, ao 

seu custo acrescido de 60 (leis por cento). 

Art. 12 - Nas areas compreendidas no piano de irri 

ga45o e outras obras, o Govern° Federal, por intermedio 	da 

CVSF, poder5 promover a desapropriac5o de terras destinadas 5 

coloniza45o e, especialmente, a fixacZo de populacOes desloca 

das por necessidade do piano geral adotado. 

Art. 13 - Os Governadores dos Estados de Minas Ge 

rais, Bahia, Alagoas e Sergipe, poder5o designar, sem Onus pa 

ra os cofres federais, observadores que, sem direito a 	voto 

participar5o das reuniOes da Diretoria da CVSF com 	direitos 

amplos de informac5o e discuss5o. 

Art. 14 - PoderA a CVSF assinar convenios e 	acor 

dos com os estados e municipios ribeirinhos, para os fins pre 

vistos nos artigos 7? e 8?, mediante expressa aprovac5o 	do 

Presidente da Republica. 

Art. 15 - 0 Presidente da Republica enviar5, anual 

mente, ao Congresso Nacional, com as contas da ladministrac5o 

federal, relativas ao exercicio anterior, as que digam respei 

to aos servicos a cargo da CVSF, devidamente pormenorizadas e 

julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 16 - As importAncias das dotacOes 	or4ament5 

rias e dos creditos adicionais destinados ao Vale do Sao Fran 

cisco, ser5o depositadas no Banco do Brasil, para ulterior re 

quisic5o, quando autorizada pelo Presidente da RepJblica. 
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Art. 17 - Todas as dotacOes orcamenterias ou neo 

destinadas ao Vale do S5o Francisco, independereo de registro 

no Tribunal de Contas para serem distribuidas. 

Art. 18 - Dentro de noventa dias da sua constitui 

ceo, a CVSF submetere o seu regime e aprovaceo do Presidente 

da RepUblica. 

Art. 19 - Esta Lei entrar5 em vigor na data da pu 

blica45o, revogadas as disposicOes em contrrio. 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1948, 1279 da In 

dependencia e 609 da RepUblica - EURICO G.DUTRA - 	Adroaldo 

Mesquita da Costa - Silvio Noronha - Canrobert P. da Costa - 

Hildebrando Acioly - Correa e Castro - Clovis Pestana -Daniel 

de Carvalho - Clemente Mariani - Nom:31- i° Monteiro - 	Armando 

Trompowsky. 

(Di6rio Oficial de 17 de dezembro de 1948) 

NOTA - Projeto 262, de 17 de dezembro de 1946, de autoria do 

Deputado Manoel Novaes, com pequenas alteracOes. 
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LEI n? 2.599, de 13 de setembro de 1955  

DispOe sobre o Plano Geral de Aproveita 

mento EconOmico do Vale do Sao Francis 

CO. 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1? 	E aprovado nos termos desta Lei, o piano 

geral para o aproveitamento econOmico do Vale do Sao Francis 

co, elaborado na forma da Lei n? 541, de 15 de dezembro de 1948, 

em obediencia ao que dispoe o art. 29 do Ato das DisposicOes 

Constitucionais TransitOrias. 

Art. 6? - E o Poder Executivo autorizado : 

a) a negociar emprestimos internos ou externos, 

cujo prazo n5o ultrapasse o fixado para o piano no art.2° des 

ta Lei e que n5o impliquem compromissos anuais superiores 	a 

0,4% (quatro decimos por cento) das respectivas rendas tribu 

t5rias, a fim de financiar a execuc5o das obras de regulariza 

g5o do regime fluvial, e de grande irrigac5o indicadas no pia 

no principalmente da barragem de Tr6s Marias -(Borrachudo). 

Art. 12 - E o Poder Executivo autorizado a organi 

zar por intermedio da Comisso do Vale do Sao Francisco 	uma 

sociedade de economia mista para explorac5o do tr5fego 	flu 

vial do S5o Francisco, sob a denominac5o de Companhia de Nave 

gag5o do S5o Francisco S.A., subscrevendo ate o limite 	de 

CR$92.500.000,00 (noventa e dois milhOes e quinhentos mil cru 

zeiros) do respectivo capital, sendo CR$70.000.000,00 (seten 

ta milhOes de cruzeiros) em dinheiro pag6veis em tres anos, e 

os restantes CR$22.500.000,00 (vinte e dois milhOes e quinhen 
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tos mil cruzeiros) repreentados pelas instalacOes do estalei 

ro fluvial da Ilha do logo, pelos armazens construidos e por 

tos fluviais, os quaffs ser5o incorporados ao patrimiinio 	da 

sociedade. 

1? - Os Governos dos Estados de Minas Gerais 

e Bahia, propriet5rios, respectivamente, da Navegac5o Mineira 

do Sao Francisco e da Viag5o Baiana do S5o Francisco poder5o 

fazer parte da sociedade, com a incorporac5o 5 mesma dos acer 

vos de suas empresas, recebendo cada qual em agaes o prego da 

respectiva avaliag5o. 

2? - Sero incorporados 5 sociedade, mediante 

desapropriac5o, na forma da lei, os acervos da Companhia In 

dustrial e Viago Pirapora S.A e da Empresa Fluvial Ltda.,nas 

partes relativas 5 navegac5o, devendo as respectivas indeniza 

goes serem pagas com parte do capital, em dinheiro subscrito 

pelo Governo Federal. 

Art. 15 - Qualquer concess5o para aproveitamentode 

quedas d'Sgua no rio S5o Francisco e seus afluentes depender5 

de previa anuencia da Comiss5o do Vale do So Francisco. 

§ 1? - A Comiss5o do Vale do Sao Francisco tele 

brar5 convenios para que esta execute os estudos, projetos 	, 

servigos e obras de linhas de transmiss5o e estac5o transfor 

madoras, destinadas ao fornecimento de energia eletrica 	aos 

municipios da bacia do S5o Francisco, inclusive em sua 	zona 

de influencia, mediante dotacOes do art. 29 do Ato das Dispo 

sicOes Constitucionais Transit6rias, que ser5o distribuidas , 

anualmente, pela primeira 5 segunda. 

2? - Os convenios estipu1ar5o a obrigatorieda 

de, por parte da Companhia Hidro-Eletrica do S5o Francisco,da 

reserva, a partir do funcionamento do terceiro gerador da Cen 

tral de Paulo Afonso, de uma quota progressiva da 	potencia 

instalada para os fornecimentos previstos neste artigo 	assu 

mindo a Comiss5o do Vale do S5o Francisco a responsabilidade 

dos Onus decorrentes da reserva de fornecimento de energia. 
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3? - 0 Orcamento da RepUblica consignar5 	du 

rante 5 (cinco) exercrcios, a partir de 1954, as dotacOes do 

art. 198 da Constituic5o, 5 raz5o de CR$40.000.000,00 (quaren 

to milhOes de cruzeiros) anuais, que ser5o distriburdos 5 Com 

panhia Hidro-Eletrica do S5o Francisco, para construir linhas 

de transmiss5o e estacOes transformadoras em municrpios situa 

dos no Polrgono das Secas dentro de sua zona de influincia, a 

comecar pelos sistemas do Cariri, Senhor do Bonfim, Mossor6, 

PajeG e Palmeida dos indios. 

Art. 25 - Revogam-se as disposicOes em contr6rio. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1955, 134? da In 

dependencia e 67? da Republica - JOAO CAFE FILHO -Prado Kelly-

Edmundo Jord5o Amorim do Valle - J.M. Whitaker - Oct6vio Mar 

condes Ferraz - Munhoz da Rocha - Eduardo Gomes -Aramis Atha/ 

de. 

Di5rio Oficial de 22.09.55 

(*) Lei oriunda de Mensagem do Presidente Eurico Dutra. Os ar 

tigos 6?, 12 e 15 desta Lei, s5o de autoria do Deputado MANOEL 

NOVAES, como Relator. 
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LEI DE CRIA00  DA SUVALE  

DECRETO-LEI n? 292, de 28 de fevereiro de 1967 

C ia a Superintendencia do Vale do S5o 

F ancisco e extingue a Comiss5o do Vale 

do S5o Francisco e da outras 
	providen 

cias. 

0 Presidente da Republica, usando da 	atribuic5o 

que the confere o § 2? do art. 9? do Ato Institutional n? 4 , 

de 7 de dezembro de 1966 resolve: 

Art. 1? - E criada a Superintendencia do Vale 	do 

Sao Francisco (SUVALE) como entidade autarquica, vinculada ao 

Ministerio ExtraordinArio para a Coordenac5o dos 	Organismos 

Regionais, com os objetivos definidos no art. 2? deste Decre 

to-Lei. 

	

- A Superintendencia do Vale do S5o 	Fran 

cisco tem personalidade juridica, patrimOnio praprio, 	autono 

mia administrativa e financeira, com sede e foro no Distrito 

Federal. 

29 - A autarquia tern como area de atuac5o a 

Bacia do Rio S5o Francisco. 

3? - A Superintendencia do Vale do S5o 	
Fran 

cisco sera dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Pre 

sidente da RepUblica por indicac5o do Ministro Extraordin6rio 

para a Coordenac5-  dos Organismos Regionais, sendo livremente 

demissivel. 

4? - Ao Superintendente do Vale do S5o 	
Fran 

cisco caber5 a representac5o ativa e passiva da autarquia, em 

juizo ou fora dele. 

Art. 29 - S5o objetivos da Superintendencia do Va 

le do S5o Francisco, na sua area de atuac50: 
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a) promover o aproveitamento econOmico dos re 

cursos naturals ; 

b) promover o aproveitamento das oportunidades 

de investimentos, principalmente, aquelas ligadas, de forma 

direta, as atividades industrials ou agropecu5rias ; 

c) criar condigOes que possibilitem o apareci 

mento e o aproveitamento das oportunidades econOmicas no meio 

rural ; 

d) programar e executar os servicos e obras ne 

cess5rias 5 regularizac5o do Rio S5o Francisco e seus afluen 

tes ; 

e) disciplinar o use das 5guas do Rio S5o Fran 

cisco e seus afluentes. 

Art. 3? - A SUVALE adotar5 as diretrizes estabele 

cidas pela SUDENE e observar5 as disposiOes da Lei n? 4.869, 

de 1 de dezembro de 1965, relativamente aos pianos, programas 

e projetos que deva executar no Nordeste. 

ParSgrafo Gnico: Na area da Bacia do S5o 

Francisco n5o compreendida no Nordeste, 

a SUVALE atuar de modo compativel com 

os pianos, programas e projetos executa 

dos, em execuc5o ou a serem executados 

na regi5o nordestina. 

Art. 4? - Observado o disposto no §2? do art.1? des 

to Decreto-Lei, a SUVALE dever5 atuar prioritariamente 	em 

areas-programas nas quaffs concentrara os seus 	investimentos. 

§ 1? - A SUVALE somente poder5 realizar investi 

mentos em energia eletrica, abastecimento d'5gua,esgotos sani 

firios, rodovias, portos e aeroportos, habitac5o, sande e edu 

cacao nas areas-programas. 

§ 2? - Durante a elaborac5o e execuc5o de proje 

tos para as areas programas situadas no Nordeste, a SUVALE de 
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ver5 articular-se com a SUDENE a fim de resguardar a unidade 

de orientaceo da politica economica e garantir elevada 	efi 

ciencia para os investimentos governamentais. 

Art. 5? - Para os fins deste Decreto-Lei, entende 

se por area-programa aquela que for selecionada para 	efeito 

de aproveitamento integrai de seus fatores de produc5o. 

Parigrafo Cinico: As areas-programasser5o 

selecionadas em func5o do potencial 	de 

recursos naturals e definidas, em resolu 

ceo do Conselho Diretor homologada pelo 

Ministro de Estado,ouvida a SUDENE. 

Art. 6? - A Superintendencia do Vale do S5o 	Fran 

cisco sera constituida de um Conselho Diretor e de Unidades Admi 

nistrativas na forma que vier a ser estabelecida no Regulamento 

deste Decreto-Lei. 

Art. 7? - Compete ao Superintendente o 	exercicio 

dos poderes e a pr5tica de todos os atos necess5rios e 	realiza 

ceo dos objetivos estabelecidos para a SUVALE, respeitada a com 

petencia do Conselho Diretor 

1? - 0 Superintendente da SUVALE sera auxilia 

do por um Superintendente-Adjunto, nomeado pelo Presidente da 

RepUblica, por indicac5o daquele, levremente demissivel. 

2? - 0 Superintendente-Adjunto e o substituto 

eventual do Superintendente, cabando-lhe desempenhar em carter 

permanente, as fungOes que por este the foram cometidas. 

Art. 8? - 0 Conselho Diretor sera constiturdo pelo 

Superintendente que o presidir5, pelo Superintendente-Adjunto e 

pelos diretores das unidades administrativas indicadas no Regula 

mento da autarquia. 
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Art. 9? - Compete ao Conselho Diretor: 

a) disciplinar a elaboracgo dos pianos, progra 

mas e projetos da SUVALE ; 

b) aprovar os pianos, programas e projetos eia 

borados pelas Unidades Administrativas ; 

c) aprovar o orcamento-programa e as suas refor 

mulaciies ; 

d) acompanhar a execucSo dos trabalhos a cargo 

da SUVALE ; 

e) aprovar criterios para a contratacgo de ser 

vicos tecnicos ou de natureza especializada ; 

f) aprovar acordos, convenios e contratos tele 

brados pela SUVALE ; 

g) aprovar as tabelas numericas e de remunera 

cgo do pessoal a servico da SUVALE ; 

h) aprovar a alienacgo de bens integrantes do 

patrimOnio da autarquia ; 

i) aprovar os relatorios que devam ser encami 

nhados ao Ministro de Estado ; 

j) aprovar os balancetes mensais e o balanco 

anual da autarquia ; 

k) apreciar propostas de modificacgo do Regula 

mento do presente DeCreto-Lei ; 

1) aprovar o seu Regimento Interno e o da SUVALE. 

Art. 10 - 0 Superintendente provers o Conselho Di 

retor dos meios administrativos e financeiros necessgrios ao seu 

funcionamento. 

Art. 11 - Constituem recursos da SUVALE : 

a) as dotacOes orcamentgrias e os creditos adi 

cionais que the sejam atriburdos ; 
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b) o produto de operag6es de creditos ; 

c) o produtc de juros, de multas e emolumentos, 

que the sejam devidos ; 

d) os auxilios, subvencOes, contribuigOes e doa 

saes de entidades pUblicas ou privadas, nacionais,internacionais 

ou estrangeiras ; 

e) o produto da venda de bens do seu patrimOnio; 

f) as rendas provenientes de servicos prestados; 

g) a sua renda patrimonial 

h) o produto da contribuig5o da melhoria que a 

Uniao vier a cobrar, correspondente 5 valorizac5o de imOveis em 

consequencia de servicos ou obras executadas pela SUVALE. 

Art. 12 - As dotagOes orgament5rias e os creditos 

adicionais destinados 5 SUVALE serZo distribuidos independente 

mente de previa registro do Tribunal de Contas da Uni5o. 

1? - A import5ncia das dotagOes e creditos men 

cionados neste artigo ser5o depositadas pelo Tesouro Nacional no 

Banco do Brasil S.A 5 disposig5o da SUVALE. 

2? - Os recursos governamentais de 	dotaciies 

orcament5rias ou de creditos adicionais atriburdos 5 SUVALE 	in 

corporar-se-5o ao seu patrimanio, podendo os saldos ter 	aplica 

c5o nos exercicios subsequences. 

Art. 13 - Ficam transferidos para a SUVALE 	todos 

os recursos entregues 5 Comiss5o do Vale do S5o Francisco ou 	a 

ela destinados, inclusive os provenientes de convenios ou contra 

tos firmados pela extinta Comiss5o. 

1? - A aplicacZo dos recursos de que trata es 

to artigo dever5 ser revista, dentro do prazo de 60 ( sessenta ) 

dias a contar da data do Regulamento, em programas de aplicag5o 

propostos pelo Superintendente, aprovados pelo Conselho Diretor 

e homologados pelo Ministro de Estado, a fim de adequar a aplica 

g5o dos referidos recursos aos objetivos atribuidos 5 SUVALE no 

art. 2? deste Decreto-Lei. 
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2? - Fica a SUVALE autorizada a reexaminar os 

acordos, contratos, ajustes e convenios firmados pela extinta 

Comisseo do Vale do Sec) Francisco, a fim de ajuste-los aos ob 

jetivos do art. 2? deste Decreto-Lei ratificando-os, 	modifi 

cando-os, rescindindo-os ou cancelando-os. 

Art. 14 - A SUVALE poder5 contrair emprestimos pa 

ra acelerar ou garantir a execugeo dos seus pianos, programas 

ou projetos, mediante autorizag5o do Chefe do Poder 	Executi 

vo. 

Paregrafo Unico: Considera-se aplicageo 

legal dos recursos destinados 5 SUVALE a 

amortizac5o e o pagamento de juros ou co 

missoes relativos a emprestimos por ela 

contratados para aplicac5o em obras 	ou 

servigos atinentes as destinacOes 	dos 

mesmos recursos. 

Art. 15 - A SUVALE poder5 cobrar emolumentos 	por 

servigos prestados a particular, em bases a serem fixadas pe 

lo Superintendente, depois de aprovados pelo Conselho 	Dire 

tor. 

Art. 16 - A SUVALE dever5 depositar os recursos fi 

nanceiros que lhe.forem destinados, no Banco do Brasil S.A. , 

enquanto neo fizer a aplicaceo desses recursos aos fins a que 

se destinam, ressalvadas as hipoteses previstas nos 	par5gra 

fos deste artigo. 

1? - Na area de atuageo da SUDENE, os 	recur 

sos de que trata este artigo ser3o depositados no Banco 	do 

Nordeste do Brasil S.A. 

2? - Quando, no municipio onde devam ser movi 

mentados, neo existir agencia ou escritOrios do Banco do Bra 

sil S.A. ou do Banco do Nordeste do Brasil S.A., o depOsito 

de que tarta este artigo sera feito em outro estabelecimento 

de credito oficial federal. 
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Art. 17 - A SUVALE far anualmente, um orcamento-

programa que dever5 conter a previs5o de toda a receita e de 

toda a despesa da autarquia. 

1? - Nenhuma despesa poder5 ser realizada sem 

previs5o no orcamento-programa. 

2? - 0 orcamento-programa so poder5 ser refor 

mulado uma vez no segundo semestre do exercicio, salvo a hip6 

tese do par5grafo seguinte. 

3? - As receitas ocorrentes sem previsao 
	

se 

r5o incluidas, mediante reformulaceo, no orcamento-programa , 

e ser5o aplicadas nos programas em execuc5o, salvo quando es 

tes n5o necessitarem de recursos suplementares. 

Art. 18 - A SUVALE ter completo servico de conta 

bilidade patrimonial, financeira e orcament5ria. 

Par5grafo Unico: At o dia 30 de 	junho 

de cada ano, a SUVALE remeter5 os balan 

cos do exercicio anterior ao Ministerio 

a que este viinculada e por 	intermedio 

deste ao Ministerio da Fazenda. 

Art. 19 - A SUVALE poder5 aceitar, em processos de 

licitac5o para garantia da execuc5o de contratos, cauceo real 

ou fidejussOria que reputar idanea. 

Art. 20 - Fica o Superintendente da SUVALE autori 

zado a dispensar licitac5o e contrato formal para 	aquisicao 

do material, prestac5o de servicos, execuc5o de obras ou ;oca 

c5o de imOveis at 500 (quinhentas) vezes o valor do maior sa 

lerio-minimo vigente no Pars. 

Art. 21 - E a SUVALE autorizada a realizar 	despe 

sas de pronto pagamento ate 5 (cinco) vezes o valor do maior 

salgrio-minimo vigente no Pars. 
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Art. 22 - 0 Superintendente da SUVALE, na conformi 

dade das disposicOes do parSgrafo Unica do artigo 130 da Lei 

n? 830, de 23 de setembro de 1949, apresentarS ao Tribunal de 

Contas da Uni5o, at o dia 30 de junho de cada ano, prestac5o 

de contas correspondentes a gest5o administrativa do 	exerci 

cio anterior. 

Art. 23 - Ficam incorporados ao patrimOnio da SUVA 

LE todos os bens da UniZo sob a guarda e administracSo da Co 

miss5o do Vale do SSo Francisco. 

Art. 24 - A SUVALE poderS alienar bens imOveis, m6 

veis ou semoventes integrantes de seu patrimOnio,mediante pro 

posta do Superintendente aprovada pelo Conselho Dir.etor e ho 

mologada pelo Ministro de Estado. 

ParSgrago 6nico: A alienacSo de bens,que, 

por sua natureza, em virtude da Lei, pla 

no ou programa, forem destinados a alie 

nac5o, independer6 das formalidades pre 

vistas neste artigo. 

Art. 25 - A SUVALE assistir5 ao agricultor e ao pe 

cuarista atraves de : 

a) prestac5o de servicos tecnicos ; 

b) revenda de aparelhos, m5quinas e instrumen 

tos agricolas e seus implementos, adubos, in 

set icidas,produtos veterin5rios, sementes 

mudas, animais selecionados e quaisquer 	ou 

tros bens intermediSrios agropecuSrios ; 

c) arrendamentos ou emprestimos de m5quinas 

aparelhos e instrumentos agricolas e 	seus 

implementos 

d) compra e venda de safras 

e) doacSo de sementes ou mudas aos agricultores 

extremamente necessitados; 

f) realizac5o de cursos de capacitacSo para mao- 

de-obra. 
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§ 1? - A SUVALE podere cobrar indenizaceo das 

despesas que realizar com a prestaceo de servicos tecnicos 

respeitando a capacidade de pagamento do beneficierio. 

§ 2? - Os servicos de irrigaceo devereo ser co 

brados pela SUVALE aos respectivas proprietarios ou beneficie 

rios, por metro abico de aqua fornecida, calculado o 	prey) 

em funceo do custo operacional, no qual sereo 	incluidas 	as 

despesas de conservaceo. 

§ 3? Durante o perrodo de maturae5o do proje 

to aprovado pela SUVALE, o prey) de que trata o par5grafo an 

terior sera" fixado em fungeo da capacidade de pagamento do be 

neficiSrio. 

§ 4? - A revenda poder6 ser feita e vista, ou a 

prazo com juros anuais de 6% (seis por cento) . 

4 5? - Os titulos de creditos, oriundos da 	re 

venda a prazo e representativos das prestac6es, podereo 	ser 

negociados pela SUVALE em estabelecimentos oficiais de credi 

to . 

4 6? - 0 produto da indenizaeeo de despesas pe 

la prestag5o de servicos tecnicos, da revenda, da venda de sa 

fras e dos juros constituireo patrimOnio da SUVALE, e 	sereo 

aplicados nas finalidades indicadas neste artigo. 

§ 7? - 0 Conselho Diretor, mediante resolueeo 

homologada pelo Ministro de Estado, aprovara" as condicOes pa 

ra a prestag5o de assistencia de que trata este artigo. 

§ 8? - Os creditos e os recursos oriundos da 

Carteira de Revenda e do Fundo de Mecanizaceo da Lavoura, men 

cionados respectivamente nas letras "a" e "d" do artigo 17 da 

Lei n? 2.599, de 13 de setembro de 1955, existentes na 	data 

de publicaceo da presente Lei, incirporar-se-5o ao patrimOnio 

da SUVALE, devendo as respectivas importencias serem aplica 

das na assistencia de que trata este artigo. 

Art. 26 - A SUVALE podere realizar convenios 	ou 

contratos com entidades pUblicas ou privadas, para a execuc5o 

dos servicos e obras a seu cargo. 
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Art. 27 - A SUVALE exercer5, obrigatoriamente, fis 
calizacio tecnica dos servicos e obras executadas com seus re 

cursos, expedindo laudo tecnico em favor do Org5o ou entidade 

executora. 

§ 19 - A fiscalizac5o de que trata este artigo 

tem por finalidade comprovar a observ5ncia das 	disposigOes 

pactuadas cora a SUVALE, bem como dos pianos, programas, proje 

tos e especificacOes aprovados, inclusive mediante o confron 

to das obras e servicos realizados, com os documentos compro 

batorios das respectivas despesas. 

2? - 0 laudo tecnico mencionado neste artigo 

constitui elemento essential 5 prestac5o de contas do respon 

sSvel pelo Org5o ou entidade executora dos aludidos servicos 

e obras. 

Art. 28 - A SUVALE poder3 instalar escritOrio 	em 

qualquer ponto do territOrio nacional, quando necess5rio 	5 

execug5o dos servicos que the s5o afetos. 

Art. 29 - S5o extensivos 5 SUVALE os 	privilegios 

da FAZENDA POBLICA quanto a impenhorabilidade de bens, 	renda 

ou servicos, aos prazos, cobranga de creditos, use de 	acOes 

especiais, juros e custas. 

Art. 30 - A SUVALE goza de todas as isencOes tribu 

t5rias deferidas aos Org5os e servicos da Uni5o. 

Art. 31 - A SUVALE apresentar6 relatOrios mensais 
e anuais das suas atividades, ao Ministro de Estado. 

Art. 32 - 0 regime juridic° do pessoal da 	SUVALE 

sera o da legislac5o trabalhista. 

Par5grafo Unico: 0 Conselho Diretor apro 

var5 as normas gerais de administrac5o e 

remunerac5o do pessoal da SUVALE, 	inclu 
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sive o que respeita ao regime de 	traba 

lho e a organizac5o do quadro de pessoal , 

as quais ser5o homologadas pelo Ministro 

de Estado. 

Art. 33 - 0 quadro de Pessoal da Comisseo do Vale 
do Sao Francisco sera considerado em exting6o, na data da cria 

c5o da SUVALE. 

1? - A extinc'eo a que se refere este 	artigo 

dever5 efetivar-se gradativamente, mediante supress5o dos car 

gos que vagarem, resguardadas as oportunidades de promoc5o 

acesso, mediante a observencia das seguintes regras: 

a) a supresseo sera sucessiva, de tal modo que 

ser5o suprimidos, em primeiro lugar, os cargos da classe ini 

cial, em seguida, os cargos da classe imediatamente superior , 

e assim por diante ; 

b) quando houver possibilidade de acesso, o car 

go de classe superior n5o sera suprimido at a total extinc5o 

dos cargos da classe inferior. 

2? - A pedido ou "ex-officio" observadas 	as 

normas da legislac5o prOpria, sere permitida a 	transferencia 

de servicos pertencentes ao quadro em extinceo do Ministerio a 

que estiver vinculada a SUVALE, para cargos vagos da adminis 

trac5o centralizada ou auta- rquica. 

3? - Desde que de interesse para SUVALE e pa 

ra qualquer Orgeo da administraceo centralizada ou aut5rquica, 

sera igualmente permitida a transferencia de funcionarios per 

tencentes ao quadro em extinc5o, com os respectivos cargos, ob 

servada a legislac5o especrfica, passando a despesa correspon 

dente a ser atendida pelo orgeo a que se incorporar o cargo e 

o servidor. 

4? - As transferencias de que tratam os arti 

gos anteriores deverao ser feitas para Org5os que permitam lo 

tag-a.° em local conveniente para o servidor. 
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5? - A SUVALE manterg os registros funcionais 

referentes ao pessoal pertencente ao quadro em extinggo, para 

todos os efeitos da lei, observadas instrucOes a serem expedi 

das pelo Departamento Administrativo do Servico PUblico. 

Art. 34 - Os servidores pertencentes ao quadro em 

extincgo a que se refere o art. 33 passargo a prestar servigos 

g SUVALE, assegurados os direitos e vantagens inerentes g sua 

condicgo de servidores pUblicos federais. 

Parggrafo Cinico: Os servidores na situa 

ggo prevista neste artigo ficargo sujei 

tos as normas gerais de trabalho que a 

SUVALE vier a adotar, observadas as dis 

posigOes legais pertinentes. 

Art. 35 - Os servidores pertencentes ao quadro em 

extinggo a que se refere o art. 33 podergo firmar contrato de 

trabalho com a SUVALE, sob o regime da legislacgo trabalhista. 

1? - Enquanto vigorar o contrato de trabalho, 

ficarg suspensa a vinculaggo do servidor para com o servigo pt] 

blico, para todos os efeitos, ressalvada a exceggo 	prevista 

no § 4? deste artigo. 

2? - Extinta a relacgo contratual de trabalho, 

por qualquer das formas previstas na legislacgo trabalhista , 

restabelecer-se-g automaticamente a vinculacgo ao servigo PG 

blico, na situacgo em que se encontrava o servidor por ocasigo 

da contratacgo. 

3? - 0 servidor cue firmar contrato de traba 

lho com a SUVALE, na forma prevista neste artigo, poderg 	can 

tribuir pare o IPASE durante a vigencia do referido contrato. 

4? - 0 tempo de servico prestado 5 SUVALE,nas 

condigOes do presente artigo, sera contado como de servico pG 

blico para os fins de aposentadoria, disponibilidade e cgiculo 

da gratificacgo adicional por tempo de servico. 
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5? - No c3lculo dos proventos da 	aposentado 

ria de servicos pertencentes ao quadro em extin45o a que se re 

fere o artigo 33, n5o sera considerada nenhuma retribuiceo de 

corrente do contrato de trabalho corn a SUVALE,mesmo que a apo 

sentadoria ocorra na vigencia de contrato dessa natureza. 

Art. 36 - Os servidores pOblicos ou aut6rquicos da 

Unieo podereo firmar contrato de trabalho com a SUVALE,nos ter 

mos estipulados no art. 33 e seus par5grafos, desde que 	haja 

concordencia das reparticOes ou Orgiios a que pertencam. 

Art. 37 - Os encargos financeiros com o pagamento 

de vencimentos e vantagens do pessoal pertencente ao quadro em 

extinc5o a que se refere o art. 33 correr5o por conta do Tesou 

ro Nacional, cumprindo a Unieo consignar dotacOes orcament5 

rias especrficas em favor da SUVALE, para o atendimento dessa 

despesa. 

Art. 38 - 0 Superintendente e o Superintendente-Ad 

junto perceber.6o, respectivamente, 20% a 10% a mais do major 

saleirio pago pela SUVALE aos seus servidores, de acordo com o 

estabelecido na presente lei, fixados pelo Conselho Diretor. 

Art. 39 - 0 Superintendente da SUVALE integrar3 

Conselho Deliberativo da SUDENE na qualidade de membro nato,em 

substituiceo ao Diretor Superintendente da extinta Comisseo do 

Vale do Sec) Francisco. 

Art. 40 - Fica extinta a Comiss5o do Vale do 	Sec) 

Francisco, criada pela Lei n9 541, de 15 de dezembro de 1948. 

Art. 41 - Fica cometida a SUVALE a responsabilida 

de de execuc5o ou operac-L) de obras e servicos a cargo da 	ex 

tinta Comisseo do Vale do Sec) Francisco. 
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Par5grafo Unico: Dentro do prazo m5ximo 

de 2 (dois) anos, a contar da data 	de 

publicac5o deste Decreto-Lei, a SUVALE 

transferir5 a outros Org5os da adminis 

trac5o pUblica federal, estadual ou mu 

nicipal, a responsabilidade da execuc5o 

ou opera45o das obras e servicos referi 

dos neste artigo que n5o se 	enquadrem 

nos objetivos indicados no art.2? 	do 

presente Decreto-Lei. 

Art. 42 - 0 Poder Executivo baixar5, dentro 	do 

prazo de 30 (trinta) dias, o Regulamento executivo do presen 

to Decreto-Lei. 

Art. 43 - 0 presente Decreto-Lei entrar5 em vigor 

na data de 17 de marco de 1967, revogadas as Leis nUmeros 541 , 

de 15 de dezembro de 1948, 2.599, de 13 de setembro de 1955 e 

demais disposicOes em contr5rio. 

Brasilia, 28 de fevereiro de 1967, 146? da 	inde 

pendencia e 79? da RepUblica. 

H. CASTELLO BRANCO 

Joao Goncalves de Souza 

(Suplemento do Di5rio Oficial de 28.02.67) 
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LEI DE CRIA00 DA CODEVASF  

Em 27 de agosto de 1974 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repliblica: 

Temos a honra de submeter a aprecia45o de aprova 

45o dos Estatutos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

S5o Francisco-CODEVASF, cuja cria0o foi autorizada pela Lei 

n9 6.088, de 16 de julho de 1974. 

Ao apresentarmos a Vossa Excelencia o referido do 

cumento, permitimo-nos, 5 guisa de esclarecimento, tecer con 

sideracOes sobre os principios b5sicos que orientaram o Minis 

terio do Interior e Secretaria de Planejamento na elaborac5o 

deste instrumento. 

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do S5o Fran 

cisco-CODEVASF, sera uma empresa pliblica, de direito privado, 

cujo capital pertencer5 ao Poder Pablico instituinte e 5 enti 

dade de direito pliblico interno na proporc5o de pelo menos 	, 

51% para o primeiro e o percentual restante para os demais. 

A CODEVASF sera, ent5o, regida por estatutos pro 

prios, aprovados pelo Poder Pliblico instituinte, pela legisla 

clo referente as sociedades anOnimas e pela Lei n9 6.088/74 , 

que autorizou a sua instituicao. 

A Lei n9 6.088/74 determina que os Estatutos 	da 

CODEVASF ser5o aprovados por decreto (art. 39); que o 	Presi 

dente e os Diretores servo nomeados pelo Presidente da 	Rept] 

blica (art. 59) ; que haver um Conselho, cujas 	atribuicOes 

servo definidas nos Estatutos; que os aumentos do Capital 	So 

vial ser5o realizados por ato do Poder Executivo(art9 69) 

que as prestacOes de contas da CODEVASF ser5o submetidas ao 

Ministerio do Interior, que as enviar5 ao Tribunal de Contas 

da Uni5o. 

Conforme se depreende do citado instrumento,os po 

deres, que nas sociedades anal-limas pertencem 5 Assembleia-Ge 
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ral, foram, no caso da CODEVASF, transferidos para a area do 

Poder Executivo, cujas decisOes ser5o tomadas por meio 	de 

decretos ou portarias. 

Ocorre, porem, que a Lei em tela, ao admitir 	a 

possibilidade de Or-gags de direito publjco virem a participar 

do capital da CODEVASF, leva a disciplinar-se nos Estatutos o 

funcionamento da Assembleia-Geral, como norma, admitindo-se , 

nas disposiOes gerais, que a mesma poder5 funcionar quando 

houver mais de um acionista. 

Do ponto de vista da estrutura organizacional,pro 

curou-se assegurar a major flexibilidade ao futuro Regimento 

Interno, com o objetivo de que fiquem asseguradas condicOes 

automaticas de controle interno, nos moldes das grandes empre 

sas privadas. 

Quanto 5 divis5o de competencia do Conselho e da 

Diretoria Executiva, estabeleceu-se como princrpio 	conceder 

autonomia executiva, contrabalancada por disposicOes que per 

mitem 5 solu45o de divergencias, sem prejufzos das atividades 

da empresa. 

Com essas consideracOes, esperamos ter prestadoos 

esclarecimentos que se fazem necessarios para melhor compreen 

s5o dos termos do decreto que ora temos a honra de submeter 5 

aprovacao de Vossa Excelencia. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelencia os protestos de nosso mais profundo respeito. 

- JOAO PAULO DOS REIS VELOSO 	- MAURICIO RANGEL REIS 

LEI N? 6.088 

DE 16 DE JULHO DE 1974 

DispOe sobre a criac5o da Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do S5o 

Francisco-CODEVASF e d5 	outras 

providencias. 



1 35 . 

0  Presidente da RepUblica 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

Sanciono a seguinte lei : 

Art. 1? - Fica o Poder Executivo autorizado 	a 

criar, nos termos do art. 5?, inciso II, do Decreto-Lei 

200, de 25 de fevereiro de 1967, e do art. 5? do Decreto-Lei 

n? 900, de 29 de setembro de 1969, a Companhia de Desenvolvi 

mento do Vale do S'6o Francisco-CODEVASF, como empresa pLiblica 

vinculada ao Ministerio do Interior. 

Art. 2? - A CODEVASF tern sede e foro no Distrito 

Federal e atuac-6o no Vale do Rio So Francisco, nos 	Estados 

de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goi.6s e 

Distrito Federal, podendo instalar e manter no Pais, Org5os e 

setores de operag5o e representacao. 

Art. 3? - A CODEVASF sera regida por esta lei, pe 

los Estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de no 

yenta dias da data da publicaco desta lei, e pelas normas de 

direito aplic5veis. 

Art. 4? - A CODEVASF tem por finalidade o aprovei 

tamento, para fins agricolas, agropecu5rios e agro-industriais, 

dos recursos de 5gua e solo do Vale do So Francisco, 	direta 

mente ou por intermedio de entidades pUblicas e privadas, pro 

movendo o desenvolvimento integrado de areas prioritgrias e 

a implantac5o de distritos agro-industrials e agro-pecu5rios, 

podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente 

ou mediante contratac5o, obras de infra-estrutura, particular 

mente de captac5o de agua para fins de irrigac5o, de constru 

c5o de canais prim6rios ou secund6rios, e tambem obras de sa 

neamento b5sico, eletrifica0o e transportes, conforme Plano 

Diretor, em articula0o com os Org5os federais competentes. 

1? - Na elaborac5o de seus programas e proje 

tos e no exercicio de sua atuac5o nas areas coincidentes com 
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a SUDENE, os doffs Org5os atuar5o coordenadamente, a fim de ga 

rantir a unidade de orientae5o da politica econOmica e 	efi 

ciencia dos investimentos pUblicos e privados, oriundos de in 

centivos fiscais. 

2? - No exercicio de suas atribuie5o, poder5 

a CODEVASF atuar, por delega45o dos Org:5os competentes, como 

agente do Poder PUblico, desempenhando tune-6es de administra 

g5o e fiscalizac5o do use racional dos recursos de 5gua 

solo. 

Art. 5? - A CODEVASF sera administrada por 1 (um) 

Presidente e 3 (tres) Diretores nomeados pelo Presidente 	da 

RepUblica. 

Par5grato Unico: A CODEVASF ter um Con 

selho, cujas atribuicaes ser5o 	defini 

das nos Estatutos e que incluir5 repre .  

sentantes dos Ministerios da Agricultu 

ra, das Minas e Energia, dos Transportes 

e da Secretaria de Planejamento. 

Art. 6? - 0 capital da 	CODEVASF sera de CR$. 

CR$ 300.000.000,00 (trezentos milhOes de cruzeiros), a ser in 

tegralizado: 

a) parte pela incorporag5o, 5 CODEVASF,de bens 

mOveis e instalagOes da Superintendencia do Vale do S5o Fran 

cisco-SUVALE, da Superintendencia do Desenvolvimento do 	Nor 

deste-SUDENE e do Departamento Nacional de Obras Contra 	as 

Secas - DNOCS, que the forem transferidos por forca do art.16 

desta Lei. 

b) o restante por subscric5o, pelo Tesouro Na 

cional, nos exercicios de 1974, 1975 e 1976. 

§ 1? - 0 capital da CODEVASF poder5 ser aumen 

tado por ato do Poder Executivo, mediante incorporac5o de re 

servas, pela reinvers5o de lucros e reavaliac5o do ativo 	ou 

por acrescimo de capital da Uni5o. 
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2? - Poder5o participar dos aumentos de capi 

tal pessoas jurldicas de direito pUblico interno, inclusive 

entidades da Administrag5o Federal Indireta, observado o dis 

posto no art. 5? do Decreto-Lei n? 900, de 29 de setembro de 

1969. 

Art. 7? - C Poder Executivo e autorizado a abrir 

o credit° especial de CR$ 80.000.000,00 (oitenta milhOes 	de 

cruzeiros) , para atender, no corrente exercicio, 5 	subscri 

c5o partial do capital da CODEVASF. 

Par5grafo Gnico: A despesa 	autorizada 

neste artigo sera coberta mediante can 

celamento de fotag5o orgament5ria. 

Art, 8? - Constituir5 receita da Empresa o produ 

to da cobranga da uti1izag5o da 6gua e da retribuig5o 	pela 

prestag5o de servigos. 

Art. 9? - Para a realizac5o dos seus objetivos,po 

der5 a CODEVASF : 

1 - estimular e orientar a iniciativa privada, 

promover a organizag5o e participar do capital de empresas de 

produg5o, beneficiamentc e industrializag5o de produtos prim5 

rios ; 

II - promover e divulgar, junto a entidades pu 

blicas e privadas, informacOes sobre recursos naturais e con 

digOes sociais,infra-estruturais e econOmicas, visando 5 rea 

1izag5o de empreendimentos no Vale do Sao Francisco ; 

III - elaborar, em colaborag5o com os demais Or 

g5os pUblicos federais, estaduais ou municipais, que atuam na 

area, os pianos anuais e plurianuais e desenvolvimento 
	

inte 

grado do Vale do S5o Francisco, indicando desde logo os 	pro 

gramas e projetos priorit5rios, com relac5o as atividades pre 

vistas na presente Lei 
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IV - projetar, construir e operar obras e estru 

turas de barragem, canaliza0o, bombeamento, adu45o e 	trata 

mento de 5gua e saneamento b5sico ; 

V - projetar, construir e operar projetos 	de 

irrigag5o, regulariza0o, controle de enchentes, controle de 

poluic5o e combate 5 seca. 

Art. 10 - Constituem recursos da CODEVASF : 

I - as receitas operacionais ; 

II - as receitas patriminiais; 

III - o produto de operacaes de credit° ; 

IV - as doagOes ; 

V - os de outras origens 

Art. 11 - A CODEVASF poder5 promover a 	desapro 

pria45o de areas destinadas 5 implanta0o de projetos de 	de 

senvolvimento agricola, agropecu5rio e agro-industrial, inclu 

sive de irrigac5o, bem como alien5-las na forma da legislac5o 

✓igente. 

Art. 12 - 0 regime juridic° do pessoal da CODEVASF 

sera o da legislac5o trabalhista. 

Art. 13 - No desempenho de suas tarefas a CODEVASF 

atuar5, preferencialmente, por intermedio de entidades 	esta 

duais, municipais e privadas, recorrendo sempre que possivel, 

a execuc5o indireta de trabalhos mediante contratos e 	conve 

nios. 

Art. 14 - A presta45o de contas da administra45o 

da CODEVASF sera submetida ao Ministro do Interior, que 	pro 

✓idenciar5, ate 31 de maio do exercicio subsequente ao 	da 

prestac5o, o seu envio ao Tribunal de Contas da Uni5o. 
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Art. 15 - 0 Poder Executivo adotar5 as 	providen 

cias necess5rias 5 oportuna extingeo da Superintendencia 	do 

Vale do S5o Francisco-SUVALE. 

Art. 16 - Ser5o transferidos para a CODEVASF, 	a 

seu criterio, os bens meiveis, imoveis e instalacOes da 	Supe 

rintendencia do Vale do Sao Francisco-SUVALE e aqueles que 	, 

localizados no Vale do Sao Francisco,pertencem 5 	Superinten 

dencia do Desenvolvimento do Nordeste 	SUDENE e ao 	Departa 

mento Nacional de Obras Contra as Shcas - DNOCS. 

Art. 17 - 0 pessoal da SUVALE poder5 ser aprovei 

tado na CODEVASF, assim como o pessoal da SUDENE e DNOCS, 	lo 

calizados no Vale do S5o Francisco, cujas atividades estejam 

vinvuladas 5 sua finalidade, observado o disposto no art. 	12 

desta Lei, ou localizado em seus Org5os ou entidades de 	on 

gem, na forma a ser estabelecida em Decreto. 

Art. 18 - Esta Lei entrar5 em vigor na datade sua 

publicac5o, revogadas as disposigOes em contr6rio. 

Brasilia, 16 de julho de 1974; 153? da Independen 

cia e 86? da RepUblica - ERNESTO GEISEL 	Mgrio Henrique Si 

monsen - Dyrceu AraGjo Nogueira - Alysson Paulinelli,Shigeaki 

Ueki - Joao Paulo dos Reis Veloso - Mauricio Rangel Reis. 
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A N E X 0 III 

EVOLUO0 DO PROJETO  

1. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

1.1 - Consideraciies Gerais 

Do Projeto Sobradinho, cujas milltiplas finali 

dades sec) importantes para desenvolvimento de todo o vale , 

devem ser destacados alguns aspectos sOcio-economicos de sua 

evolu0o. 

Com a construcao da barragem, o reservatorio 

formado atingiu parcialmente os seguintes municipios: 

- pela margem direita:Juazeiro,Sento Se e Xique-Xique 

- pela margem esquerda:Casa Nova, Remanso e Pilao Arcado 

Os municipios de Juazeiro e Xique-Xique 	tive 

ram parte insignificante de seus territorios inundados. 	As 

sedes municipais de Sento Se, Casa Nova e Remanso 	ficaram 

submersas ; a de Pil5o Arcado foi parcialmente inundada, for 

nando-se ilhada e sem acesso rodoviario. 

0 suporte econOmico da regieo era representado 

pela agro-pecuaria. Os estudos de capacidade e use do 	solo 

indicaram que na area do reservatorio cerca de 28% eram 	de 

terras cultiviveis; 56% eram cultivveis em casos especiais 

e 16% eram terras que no se prestava para a vegetacao produ 

tiva. A lavoura era praticada em dois tipos fundamentals: de 

vazante e de chuva. A agricultura ribeirinha utilizava 	as 

faixas estreitas de terra nas margens do rio e das ilhas 

onde cheias ocasionais depositavam, atraves dos anos,um alu 

✓ivo fertil e onde a agua n5o desaparecia por completo durante as 

secas. A agricultura de chuva utilizava as terras dos 	tabo 
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leiros - "caatinga" , quase sempre rochosas e cheias de casca 

lho, improprias para o plantio. Predominavam as culturas 	de 

subsistencia, desenvolvidas pelas prOprias familias. 

A pecu3ria dominante era o bovino de cor 

te, seguida pelos animals de pequeno porte - caprinos e 	ovi 

nos - ambas em regime extensivo. 0 manejo dos rebanhos 	era 

bastante precario, nao sendo empregadas tecnicas sanitarias,de 

engorda, etc., pois os animais eram criados 5 solta. 

A pesca, embora praticada a nivel artesa 

nal, representava sobretudo um suporte na dieta alimentar. 	A 

pesca comercial se realizava nas lagoas sendo processada 	por 

profissionais que acorriam para a area nas epocas apropriadas. 

Nenhum dado significativo se registrava 

quanto 5 atividade industrial, incipiente e praticamente arte 

canal. 

A atividade comercial concentrava-se nas 

sedes municipais, das quals se destacava Remanso que apresenta 

va comercio atacadista e exercia a funcao de entreposto, abran 

gendo regiSes do Sul do Piaui e os municipios batianos de Cam 

po Alegre de Lourdes, Pilao Arcado, Sento Se e parte de 	Casa 

Nova. 

A taxa de analfabetismo entre a 	popula 

cao de 7 a 14 anos atinga 54%. A cidade de Casa Nova 	tinha 

escola de segundo grau ligada 5 rede estadual de ensino, a de 

Remanso integrava a rede municipal. As escolas de 5a. e 8a. se 

rie do primeiro grau, instaladas em Sento Se e Pilo Arcado 

pertenciam 5 Campanha de Escolas da Comunidade. 

Apenas Remanso era dotada de Posto Medi 

co com assistencia permanente, operada pela Fundacao SESP. 
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As cidades dispunham de 3.291 habitacOes , 

das quaffs 74% apresentavam condigOes prec5rias de moradia. Ape 

nas 32% das moradias urbanas estavam ligadas 5 rede de 5gua e 

26% utilizavam energia fornecida pelas usinas locais movidas a 

Diesel. 

A formaggo do reservatOrio afetou conside 

ravelmente os equipamentos e pradios publicos, alem das 	resi 

dencias particulares. A infra-estrutura foi atingida, ai com 

preendidos portos, estradas, pontes, iinha telefOnica, rede de 

distribuic5o de energia, telefonia, campos de pouso, etc. 

0 sistema de navegacgo ficou 	prejudicado 

pela impossibilidade de utilizaggo do mesmo tipo de embarcaggo 

existente, apesar da construggo do sistema de eclusas. 

Um contingente estimado inicialmente 	em 

43.000 pessoas, representando 43% da populacgo total dos muni 

cipios atingidos, teriam que se deslocar para outras areas, nu 

mero que foi ultrapassado. 

As condig6es de vida e de trabalho 	preva 

lentes e a relativa situaggo de isolamento em que vivia a popu 

laggo, dificultavam enormemente a adaptacgo a novos 	ambien 

tes. Faltava-lhe ainda qualificacgo profissional 	que the pos 

sibilitasse o engajamento em outras areas onde prevalecesse um 

sistema de divisgo de trabalho mais moderno e complexo. 	Essas 

condicionantes constituram elementos limitadores de perspecti 

vas da populaggo, face 5 inundaggo e ao imprevisto de se muda 

rem para outros locals. 

Enfim, receavam o desconhecido,preocupavam 

se com os riscos que poderiam ocorrer e sentiam-se 	inseguros 

quanto 5 necessidade de adaptacgo a novas condiciies de vida. 
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Esses dados se refletiram nos resultados 

das pesquisas domiciliares indicando que aproximadamente 	30% 

da populac5o de Remanso e Casa Nova e 50% da populac5o de Sen 

to Se e Pilo Arcado n5o i.7nham uma opini5o formada sobre a mu 

danca, enquanto a maioria rretendia dirigir-se para outro 	lo 

cal. 

A corlstrucSo da barragem e, em seguida , 

a instalac5o de pessoal da CHESF e de outros 6rg5os na area do 

reservatorio (cidades e vilas), provocaram sensiveis 	efeitos 

no mercado de trabalho local e dinamizaram consideravelmente o 
■•■ 

setor de prestac5o de servicos (restaurantes, bares, hoteis,co 

mercio, banco, empresas de construc5o, aluguel de veiculos 

etc). 	Por outro lado, ocorreu um fluxo migratOrio das popula 

toes rurais dos municipios e Estados vizinhos e areas n5o inun 

daveis pelo reservatOrio. 

1.2. 	- Reassentamento de Populac5o  

Diante da fragilidade da estrutura 	so 

cio-econOmica e das limitacOes fisicas - clima, solo, pluviosi 
dade - a construcgo da barragem de Sobradinho provocaria efei 

tos desagregadores, caso a CHESF n5o se empenhasse em conduzir 

a implanta45o do reservat6rio de forma a minimizar os 	seus 

efeitos negativos. 

Os pianos de reassentamento da populacgo 

tinham como objetivo oferecer alternativas de relocac5o 	que 

permitissem a reorganiza0o das atividades existentes. 	Para a 

consecuc5o desses objetivos foram celebrados convenios com Or 

g5os ptiblicos federais, especialmente, o Institute de 	Colon! - 

zacSo e Reforma Agr5ria, INCRA, e estaduais e contratados 	v5 

rios estudos(vide relac5o bibliogr5fica), entre os quais se des 

tacam: a atitude da populace° face A transferencia.compulsOria 

e a pre-sele45o de sitios para implantac5o de cidades, vilas 

poVoados e glebas rurais. 
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Esses estudos apresentaram os seguintes 

• Quanto ao destino da populac5o - 

ficou constatado que 50% da populac5o preten 

diam permanecer na area, que 30% eram catego 

✓iCamente contra a permanencia na area e 20% 

condicionavam a mudanca a melhores condicOes 

de vida. 

- Quanto 5 qualidade e capacidade de use do solo, 

ficou constatado que a margem do futuro 	la 

go deveria ocupar o que se constitui em "caa 

tinga", faixa esteril e arida, imprOpria para 

o cultivo, como j5 foi mencionado. 

Ainda assim poderiam ser aproveitadas as 

veredas e vazantes, desde que fosse empregada a irriga45o, pr5 

tica agricola pouca desenvolvida pela populac5o. 

Diante disto, foram apresentadas tres al 

ternativas, como segue: 

- permanecer em torno do lago, onde seriam 	im 

plantadas as cidades e vilas e onde se ordena 

✓ia a ocupac5o das terras; 

participar de projeto de colonizac5o, em ter 

ras prOprias, sob a orienta45o do Org5o compe 

tente ; 

• emigrar para outras regi6es, preferentemente 

agrtcolas. 

Para atender aos que desejavam 	permane 

cer na borda do lago, representando um contingente de 	8.283 
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familias - ou seja 42.500 pessoas - a CHESF executou diversas 

obras e tomou medidas de vulto. 

2. 	DESENVOLVIMEP TO DA AGRICULTURA 1RRIGADA 

2.1 	ConsideracOes Gerais  

Os projetos de irrigac5o j5 concluidos no Alto, 

Medio e Baixo S5o Francisco se'o em niimero de 21, cuja 	execu 

cao sofreu direta ou indireta influencia do Projeto 	Sobradi 

nho, resultante da regularizaceo das vazees do rio Sao 	Fran 

cisco, correspondem a 36.199 ha, dos quais 19.308ha destinam 

se a colonizaceo por Tote ;:,; familiares e sao 	suficientes para 

o assentamento de 2.780 familias. 

As areas destinadas a empresas, desenvolvem uma 

agricultura 	irrigada mais tecnificada e geram menos empregos 

do que sob colonizacao. Em media, um ha irrigado gera 0,51 em 

pregos diretos e 1 emprego indireto. Em termos absolutos a 

area total irrigavel oferece 54.927 empregos. 

Um aspecto importante a considerar e a 	estabi 

lidade na oferta dos produtos, nas areas com sistemas de irri 

gacao. Alem disso, os projetos de irricac-6° tem um importante 

papel a cumprir, como o de assegurar a oferta de uma gama va 

riada de produtos nas epo,:as em que os grandes centros de con 

sumo sentem os reflexos dos problemas sazonais das regiiies 

abastecedoras tradicionais. 

Outro dado importante, que deve ser levado 	em 

considera43o e que a irrigac5o, ao proporcionar duas 	safras 

anuais, para a maioria dos produtos, minimiza os impactos dos 

custos ao consumidor, quando se sabe que para atender a cres 

cente demanda de produtos agricolas ha necessidade de, ao in 

corporar-se novas areas ac processo produtivo, distanciar-se, 

cada vez mais, os centros de producao dos de consumo. 	Neste 

caso, os projetos de irrigacao contribuem tambem, para ratio 

nalizar o use de combustrveis, cuja demanda atual e um seri° 

Onus para a economia do pais. 
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Alem disso, ao ampliar a produc5o em espacos con 

centrados, e, tendo-se em conta a disponibilidade de duas sa 

fras anuais e rendimentos superiores ao verificado na agricul 

t4Ta traditional, a agricultura irrigada poder5 liberar 	ou 

t'ras areas, hoje ocupadas com a produc5o de alimentos e mate 

rias primas destinadas ao abastecimento interno e 5 	exporta 

c5o, para produc5o de produtos considerados como fontes alter 

nativas para a solu45o dos problemas energeticos. 

Em termos de volume, essas areas irrig5veis, con 

siderando os anuais pianos de safra, que incluem algod5o,alho, 

cana-de-acucar, cebola, feijSo, mam5o, melancia, mel5o, milho, 

tomate, uva e outros, produzir5o cerca de 1400 t de produtos 

agricilas por ano, com valor bruto de produc5o da ordem 	de 

CR$ 5 bilhOes. 

2.2 - Piano de AO° para irriga45o  

Para a elaborac5o de seu "Plano de Ac5o" 81/83 , 

a CODEVASF, examinando os estudos gerais mais 	importantes so 

bre o Vale do S5o Francisco, levou em considerac5o a 	influen 

cia j5 exercida pelo reservat6rio de Sobradinho em toda a ba 

cia 	hidogr5fica do rio SZo Francisco, e mais: 

a) a constatac5o de que as areas situadas na re 

gi5o semi-arida, ou naquelas com menor altura 	pluviometrica 

anual, s6 ter5o desenvolvimento s6cio-econOmico auto-sustenta 

do 5 base da agricultura irrigada conjugada 5 implantac5o de 

agroindUstrias na regi5o , merecendo, pois, prioridade 	de 

awes ; 

b) os fatores clim5ticos na regi5o, com lumino 

sidade e calor intensos, proporcionam altas produtividades de 

vSrias culturas, alem de possibilitar produc5o na epoca 	de 

entre-safra de outras regiaes do Brasil e de outras partes do 

mundo; 

c) a implanta45o de grandes areas irrigadas na 

regi5o mais carente de chuvas 	na bacia , deve produzir 	im 

pacto altamente positivo, amortecendo 	os 	graves 
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efeitos sociais, causados pelas secas periOdicas no Nordeste 

do Brasil. 

0 horizonte do Plano, de 20 anos, tendo em vis 

to a sua inter-face com o do CEEIVASF, considera 	700.000 ha 

como ordem de grandeza da Brea a ser implantada 	at o 	ano 

2.002, o que custaria a esta Empresa, aproximadamente CR$140 

bilhOes, a precos de 1980, de acordo com o custo medio total 

para projetos de irrigac5o no Vale. 

Quando se tratar de projetos explorados por co 

lonos, por empresas de pequeno, medio e grande porte, o valor 

total ficar5 assim decomposto em duas parcelas: 

Implantac3o da infra-estrutura b5sica,hidr5u 

Lica, vi5ria e energetica, a cargo da CODEVASF ; 

. 	ImplantacSo do sistema de irrigac5o,drenagem 

e vi5rio,interno, em gleba de cada empresa. 

Considerando os projetos de irriga45o 	implanta 

dos e os com implantac5o pela CODEVASF, anteriores ao 	marco 

fixado para o horizonte de 20 anos, foram estimadas as deman 

das de 5gua dos projetos cue lrrigac5o, ano a ano, e por 	re 

gi5o da bacia hidrogr5fica. 

Levando-se em conta a grande extens5o da 	area 

total dos projetos e os diferentes nlveis de estudos existen 

tes, desde piano diretor, viabilidade tecnico-econOmica, ate 

projeto executivo, adotou-se o valor medio de 1 1/s/ha de de 

manda para irriga45o e o retorno de 40% da 5gua retirada, ao 

manancial de origem. Para a regiSo do Baixo SZo Francisco, on 

de a irriga45o destina-se quase totalmente ao cultivo 	do 

arroz, a demanda estimada e de 2 1/s/ha, com retorno de 	60% 

da 5gua. 
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As regularizac6es atraves de barragens em rios 

como o Jequitar e Gorutuba, fazem corn que os sistemas de rega 

dio em vias de implantaceo e implantados parcialmente, acres 

cam, ao inves de diminuir, pelo retorno ainda que modesto,das 

5guas retiradas das barragens, a vazeo do rio Seo Francisco , 

no periodo de estiagem. 

Situaceo semeihante sere criada corn as futuras 

construcaes das barragens de Sacos, no rio Corrente, e Palmei 

✓inha, Redenceo e Nova Vida, no rio Grande. 

A construcgo de uma barragem no rio Paracatu 	, 

logo a jusante do seu afluente, rio do Sono, ora em fase 	de 

concorrencia pela elaborageo do projeto executivo,pelo DNOS , 

ao possibilitar o controle de cheias deste grande afluentedo 

✓io Sao Francisco e seu aproveitamento, tambem, para geraceo 

de energia, irrigaceo e navegaceo, fare corn que sua descarga 

minima passe de 80m
3
/s para 320m

3
/s, aproximadamente. 

Na regi5o do Alto Sao Francisco no 	horizonte 

de 20 anos considerado , somente o Projeto Jaiba proporciona 

r5 uma grande demanda de 5gua concentrada, cuja maturacgo,pre 

✓ista para 1995, coincidir5 corn a operaceo da barragem no Pa 

racatu. 0 Projeto do Baixio de Irece, tambem deverg 	atingir 

sua plenitude de produceo agricola, e portanto, de demanda de 

5gua na decada de 1990, contando, portanto, corn o efeito de 

obras regularizadoras na Regieo do Alto Sao Francisco. 

2.3 - 0 Baixo Sao Francisco  

A regi5o do baixo S5o Francisco foi a mais afe 

tada corn a modificaceo do regime fluvial do rio, em decorren 

cia da implantac5o do reservatOrio de Sobradinho. As vazOes 

naturais do rio que nos meses de estiagem eram de menos 	de 

1000 m3/s, elevam-se hoje a valores minimos medios digrios da 
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ordem de 2060 m3/s, de acordo com as necessidades de geracgo 

energetica. 

As terras marginais do baixo curso do rio 	sgo 

formadas de pequenas, medias e algumas grandes varzeas que,an 

tes da existencia do reservat6rio de Sobradinho eram aprovei 

tadas com a prgtica da agricultura de vazante em uma Unica sa 

fra anual. 

Com o aumento das descargas minimas do rio, ex 

tens6es enormes daquelas varzeas ficariam permanentemente sub 

mersas, caso o Governo nao tivesse empreendido um Projeto Es 

pecial que consistiu na construcgo de 110 Km de diques 	para 

proteger e proporcionar o aproveitamento agricola das 	areas 

que ficariam permanentemente inundadas e das demais 	varzeas 

que permitem a colheita do arroz, principal produto agricola 

da regigo, em at duas safras anuais. 

Alem das modificacOes ambientais decorrentes do 

aumento das vazOes proporcionadas pelo reservatOrio de Sobra 

dinho, aquela regigo tambem sofre os efeitos das 	flutuacOes 

horarias das descargas liberadas pelas usinas do complexo hi 

dreletrico de Paulo Afonso, que ainda ngo conta com um reser 

vatOrio regularizador. Esse problema que ainda ngo e critic°, 

em vista do amortecimento que se verifica no"canyonnexistente 

na regigo de transicao entre o sub-medio e baixo Sao Francis 

co, mas devera agravar-se com o pleno funcionamento da usina 

Paulo Afonso IV, em paralelo com Paulo Afonso I, II e III 

futuramente, com a de Xingii, cuja construcZo devera ocorrer 

simultaneamente com a barragem de Pao de Acucar, esta a vcrda 

deira regularizadora das descargas no baixo Sgo Francisco. 

A acgo da CODEVASF na regi5o,que a densamente 

habitada, principalmente nas areas ribeirinhas e onde h5 ten 

sZo social decorrente de desapropriacgo das terras agriculta 

veis, objetiva uma melhoria da qualidade de vida daquelas po 

piilacOes atraves da implantacgo de uma completa infra-estrutu 
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ra econemica e social: irrigacSo racional, armazenamento,trans 

portes, eletrifica45o rural, comercializa45o, urbanizac5o 

sande e educ5o. Todas essas atividades sgo de cunho essencial 

mente social, mas indispens5veis ao combate dos efeitos adver 

sos da varia45o de regime do rio S5o Francisco, 	ocasionado 

pelo aproveitamento, a montante, de cerca de 12.000 MW 	de 

energia que e, por sua vez, o suporte hidroenergetico para o 

desenvolvimento de todo o Nordeste. 

2.4. 0 Prealcool 

No Plano de Ac5o, a CODEVASF est considerando, 

prioritariamente, o PROALCOOL, programa de ambito 	national, 

que encontra nas condicees clim5ticas (luminosidade, calor) e 

geogr5ficas da bacia do S5o Francisco, especialmente no tre 

cho medio do rio, fatores altamente positivos 5 suaexecuc5o. 

No alto-medio S5o Francisco, est sendo implan 

tado o Distrito Agroindustrial da Jaiba, com area de 230.000 ha 

que contempla, dentre outros, a agroindUstria agucareira, 5 

base de irrigac5o , onde duas destilarias privadas devem pro 

duzir cerca de 600,000 l/dia de alcool. 

Na area de influencia direta do reservaterio de 

Sobradinho , destacam-se os seguintes projetos de 	irriga45o, 

com expressiva participac5o da agroindUstria alcooleira : 

Na margem direita do reservaterio, 	tendo-o 

como limite, a CODEVASF estuda, a nivel de viabilidade 	tec 

nico-econemica, 	o Projeto de irriga45o do Baixio de 	Irece, 

que abrange area bruta da ordem de 350.000 ha, e 	superficie 

agricola util estimada em 200.000 ha. Grande parte 	desta 

area dever5 ser utilizada para o plantio de cana-de-acucar 	, 

com vistas a produ45o de alcool. 
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A jusante do reservatOrio, os principais pro 

jetos de irrigagao de Massangano, Manigoba/Curaca, Tourao, Sa 

litre, Bebedouro e Mandaearil, perfazendo area util da ordem 

de 65.000 ha,estao em diferentes fases de estudos e de implan 

ta'gao/producao. 

Em relacao ao Projeto Tourac, j5 esta em implan 

taco uma destilaria corn uma produc5o atual de 60.000 1/dia,e 

implantada uma usina de acucar corn capacidade de ate 2 milhOes 

de sacos/ano. 

Para as demais orojetos citados dever5 ser esta 

belecido um criteria rihcroso para a producao de alimentos e 

a de alcool. 

0 major problema do PrO-Alcoal e constituido pe 

lo efluente das destilarias, c vinhoto, nSo so devido ao ele 

vado conteUdo organic° e mineral, que o coloca entre os resi 

duos industriais de major potencial poluidor dos corpos 	de 

5gua,como tambem, devido a sua composicao significativamente 

.heterogenea e dependente do processo industrial. Soma-se a es 

ses fatos as dificuldades, ate agora apresentadas, para se ob 

ter uma tecnologia de tiatamento viavel sob os pontos de vis 

to operacional e econ6mico. 

Verias 	isas vem sendo estudadas,sob orienta 

ca‘o da Secretaria Especia: do Meio Arnblente,SEMA, do 	Ministerio 

do Interior,a fim de se 	im;r,ar a sua carga poluidora,a saber: 

utilizacgo do vinhoto 	natura" na lavoura,bacias de retencao, 

producao de proterna per nicroorganismos unicelulares,bio-digestSo 

corn producgo de metano,evaporIck,incineragao e lagoas de estabilizacao. 

No moment°, despontarn como principais 	diretri 

zes para a solugSo do prealema, a utilizagao do vinhoto como 

fertilizante e para ra0a animal por meio de diferentes pro 

cessos, evitando-se assim, seulancamento em coleOes 	de 

5gua (os rios da bacia hidrografica do SSo Francisco e o pro 

prio reservatOrio de Sobradinho) sem o emprego de 	qualquer 

dos metodos de tratamento 



152. 

3. 	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRA00 DOS 

RECURSOS PESQUEIROS DO RESERVATORIO DE SOBRADINHO. 

3.1. - ConsideracOes Gerais  

Este Projeto representa o esforco do Governo e 

entidades diversas interessadas em minimizar a carencia de 

proteina de origem animal de boa qualidade, cada vez maior na 

regieo Nordeste e em outras areas do Pars, que, embora ricas, 

possuem falta deste produto vital, principalmente para 

aquela populace° de menor renda, 

0 trabalho ora realizado neo esgota o assunto e 

foi aberto a criticas para melhor aperfeicoar as suas diretri 

zes, eliminando-se erros que pudessem ter passado despercebi 

dos, neo obstante os esforcos em contrerio. 

0 Lago Sobradinho, com seu potencial 	natural 

imenso, estava a requerer uma aceo mais direta e ostensiva so 

bre sua principal fonte de produce°, a pesca, associando-a ra 

cionalmente a outras atividades dependentes e/ou paralelas 

que somam na obtenceo de riquezas para o Pais. 

Os 421.400 hectares de seu depOsito d'5gua 	po 

dem, atraves do emprego de tecnologias e conhecimento do eco 

sistema e racionalizag5o da pesca, produzir material proteico 

para suprir boa parte da demanda do pescador no Nordeste. 

A equipe responsevel pela elaboraceo deste docu 

mento espera e pretende que ele sirva de base e demarragem de 

um sistema de aproveitamento rational dos Recursos 	Pesquei 

ros do 1ago, 
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3,2, - Justificativa 

A construc5o da Barragem de Sobradinho,formando 

o maior Lago artificial do Brasil, inundando uma 	area 	de 

421.400 ha., aparece como a primeira grande alternativa para 

a explorac5o, em macro-escala, de recursos pesqueiros 	conti 

nentais, atraves de estruturas especializadas.0 potential me 

dio tearico de 36.000 toneladas/ano justifica projetos mais 

ousados, quanto aos aspectos fisico e funcional. 	Entretanto, 

os problemas atuais respons5veis pelo surgimento d'uma ativi 

dade de grandes proporOes, sem qualquer esquema 	organiza 

cional adequado e em tempo, vem requisitar uma solucZo 	ime 

diata em termos de racionalizac5o e de operac5o, com vista a 

promover um aproveitamento adequado destes recursos 	protei 

cos, contribuindo para o suprimento de uma regi5o t5o carente 

como o Nordeste. 

3.3. 	- Objetivo do Projeto 

3.3.1. - Geral 

0 Projeto objetiva promover condicOes 

para a melhoria sOcio-econamica e elevac5o do padr5o de vida 

do pescador e sua familia e preservar as condic6es naturals 

do Lago Sobradinho, atraves da implantag5o de uma infra-estru 

tura fisica e assistencial e de um sistema de fiscalizac5o. 

3.3.2. - Especificos  

• 	

Instalar centrals receptoras e pos 

tos de recepc5o de pescado 

Implantar posto de revenda de petre 

chos adequados 5 explorac5o pesqueira do Lago ; 

- lnstalar os servicos de extens5o pes 

queira visando atender ao pescador e sua familia ; 
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• Melhorar a conservac5o do pescado, 

atraves do use do frio ou outros metodos adequados ; 

• 1mpiantar o sistema de 	comerciali 

zacgo e transporte de pescado e regularizaceo de precos ; 

• Implantar o sistema de fiscalizago 

e normatizac-a'o de exploraceo pesqueira 

- Acompanhar a evolucelo bio-ecolOgica 
do sistema com vistas a embasar urea explorac5o racional de es 

toques. 

3.4. - Acompanhamento Evolutivo 

0 acompanhamento sistemStico de evoluc5o do sis 

tema, como um todo, vem facilitar a aplicac5o de te.cnologias 

corretivas corn 'seguranca no momenta certo e aplicac5o de nor 

.mas adequadas a preservac5o do biotipo em explorag5o. 

Levantar-se-:;o em cada estac5o de coieta, pare 

metros, amostras e dados que irSo embasar o modulo Acompanha 

mento Evolutivo do Reservat6rio, sequindo-se de programacCies 

especificas de cada atividade a ser elaborada quando da opera 

cao-do projeto, tendo-se como base o seguinte: 

3.4.1. - Determinac5o de Par5metros LimnolOgicos 

- Frsico-Quimica da Agua 

- Produtividade Prim5ria 

3.4.2. - Din5mica de Populac6es 

- Biometria 

• Determinac3o de Idade, Locals e 	Pe 

riodos de Reproduc3o 

• Nebitos e Comportamento das Especies 

• Avaliac5o dos Estoques 
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3.4.3. 	Tecnologia de Captura 

- Melhoria da Tecnologia Atual 

	

3.4,4, 	- Controle de Desembarque 

• Sistemetica de Execu45o 

3.4.5. - Cadastramento de Pescadores 

- Sistemetica de Execu45o 

	

3.4.6. 	Cadastramento de EmbarcacCies 

- SistemStica de Execuc5o 

3.5. 	Recursos Humanos  

Do Projeto de Desenvolvimento Pesqueiro faz par 

to um Sub-projeto de Recursos Humanos, cujos objetivos s5o 

os seguintes: 

3.5.1. - Gerais 

• Favorecer o m5ximo de eficiencia tecnica das 

pessoas responseveis pelo Projeto, tendo em 

vista sua adequac5o e integra45o aos objeti 

vos do mesmo. 

• Favorecer a manutenc5o de um nivel adequado 

de integrac5o intersetorial,incentivando uma 

consciencia comum acerca dos objetivos econ8 

micos e socials do Projeto. 

3,5,2. - Especificos 

Recrutar e selecionar o pessoal 	necessgrio 

ao desenvolvimento do Projeto, tendo em vis 

to os cargos e funciies previstas, 
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• Capacitar o pessoal requisitado pelo Projeto 

de acordo com as exigencias das suas tune6es, 

atraves de treinamento gerencial e operacio 

nal. 

Integrar e ambientar pessoal do Projeto para 

manter elevados niveis de cooperage° e coe 

sec) nas equipes de trabalho, atraves de trei 

namento de integraceo. 

- Manter um esquema de acompanhamento, contro 

le e avaliaceo do desempenhodos tecnicos com o 

fim de garantir a manutenceo dos padres de 

trabalho desej5veis. 

3.6 - Metas 

- Recrutar e selecionar os Recursos Humanos do 

Projeto de acordo com as especificacOes abaixo, e as Tabelas 

01, 02, 03, 04, 05 e 06 a seguir: 

Nivel Superior 	- 	26 

Nivel Medio 	 ... 71 

Nivel Elementar 	115 

• Realizar 21 treinamentos para tecnicos de nivel 

	

superior, medio e 'elementar, totalizando 306 	treinandos 	con 

forme o Quadro I , a seguir. 

- Realizar treinamento de Educa45o de Base e asso 

ciativismo para 300 pescadores/ano. 

- Realizar treinamento de Desenvolvimento Pessoal 

para 300 pescadores/ano. 
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4. 	DESENVOLVIMENTO ENERGETICO 

4.1 - 	Capacidade instalada do sistema da CHESF 

A capacidade instalada do sistema em 31.12.79 to 

talizou 3069020 kW , dos quaffs 88,9% de origem hidreulica 	e 

11,1% de termicos. 

No ano de 1979 foram acrescentados 585 mil kW ao sis 

tema, com o inicio de operacao das primeiras m5quinas de Pau 

lo Afonso IV e Sobradinho, conforme e visto no quadro abaixo: 

USINAS 	EM 
OPERA00 

N? 	DE 
UNIDADES 

POTENCIA 
NOMINAL 	DE 	CADA 

UNIDADE 	(kW) 

POTENCIA 
TOTAL 	( 	KW 	) 

HIDRELETRICAS 33 2.728.520 

P. 	Afonso 	I 3 60.000 180.000 

P. 	Afonso 	II 	A 3 75.000 225.000 

P. 	Afonso 	II 	B 3 85.000 255.000 

P. 	Afonso 	III 4 216.000 864.000 

P. Afonso IV 1 410.000 410.000 

Moxot6 4 110.000 440.000 

Sobradinho 1 175.0U 175.000 

Boa Esperanca 2 54.000 108.000 

Funil 3 10,000 30.000 

Pedra 1 23,000 23.000 

Bananeiras 3 3.000 9.000 

Araras 2 2.000 4.000 

Curemas 2 1,760 3.520 

Piloto 1 2,000 2.000 

TERMELETRICAS 15 340.500 

Bongi 5 28.500 142.500 

Aratu 6 20.000 120.000 

Camacari 1 58.000 58.000 

Cotegipe 	(a) 2 4.000 8.000 

Cotegipe 	(b)  1 12.000 12.000 

TOTAL GERAL 48 3.069.020 
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4.2 - Energia produzida 

A produc5o energetica de fonte hidreletrica 	da 

CHESF representou 99,14% do total gerado, sendo que somente o 

Complexo de Paulo Afonso, apOs a entrada em operaceo da 	pri 

meira unidade de PA-IV, em novembro de 1979, significou mais 

de 90% de toda a gerag5o da Companhia. Mas as novas 	usinas 

PA-IV e SOBRADINHO somente passaram a influir no total da ener 

gia produzida a partir do ano de 1980. 0 quadro abaixo d6 	a 

posic5o em 31.12.79. 

USINAS M W h PART I C 1 pAgAo 	% 

HIDRELETRICAS 14.783.097 99,14 

Paulo Afonso 	I/II/III 10.175.873 68,24 

Moxot6 3.281.920 22,01 

Boa Esperanca 732.026 4,91 

Funil 159.258 1,07 

Sobradinho 136.710 0.92 

Paulo Afonso IV 130.241 0,87 

Pedra 86.894 0,58 

Bananeiras 47.973 0,32 

Curemas 20.530 0,14 

Araras 9.299 0,06 

Piloto 2.373 0,02 

TERMELETRICAS 127.984 0,86 

Aratu 48.817 0,33 

Camagari 26.621 0,16 

Bongi 21.298 0,14 

Cotegipe 6.375 0,04 

S5o Luis 	(antiga) 1.276 0,01 

S5o Luis (nova) 160 0,00 

Copene(compras) 23.477 0,16 
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