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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS 

GEREX II – IBAMA/BARREIRAS/BA 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 01/2002 

PERÍODO: 12/11 a 13/12/2001 

LOCAL: Rio São Francisco (da nascente à foz) 

EQUIPE: Sérgio Luiz Rocha Moreno (Geólogo/GEREX II/BA) 

Sérgio Luiz Ferreira (Engenheiro Agrônomo/PNUD/IBAMA/SEDE) 
 

APRESENTAÇÃO: A Expedição Américo Vespúcio foi inserida dentro do Projeto 

Cultural “Velho Chico 500 Anos” , elaborado e aprovado pela 

CODEVASF, junto ao Ministério da Cultura, dentro das comemorações 

dos 500 anos da descoberta do Rio São Francisco.  

OBJETIVOS: Participar da Expedição Américo Vespúcio que teve como finalidade 

fazer um estudo sobre as questões ambientais, econômicas, sociais, 

culturais e turísticas, conscientizando a população do Vale do Rio São 

Francisco e a opinião pública brasileira sobre os problemas que vem 

afetando trechos do rio e sua bacia como um todo. 

Definir ações que possibilitem a recuperação da bacia hidrográfica do 

“Velho Chico” e seu desenvolvimento sustentável dentro do Projeto de 

Conservação e Revitalização do rio São Francisco. 
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HISTÓRICO 

– Em 1501, a serviço de D. Manuel, o navegador Américo Vespúcio encontra a foz 

de um soberbo rio e dá-lhe o nome de São Francisco, em homenagem ao Santo 

de Assis. 

– Em 1847, D. Pedro II, ordenou o engenheiro Henrique Halfeld para fazer um 

levantamento detalhado do vale do rio, vislumbrando a transposição das águas 

do “Velho Chico”, até o riacho dos porcos, no Ceará. 

– Em 1946, Geraldo Rocha, propõe ao governo um ousado projeto de irrigação na 

bacia do São Francisco e oferece suas terras ao Governo Federal desde que 

execute o projeto em Barreiras para o assentamento de 5.000 famílias. A 

barragem e a Eclusa de Sobradinho e a hidrelétrica de Paulo Afonso e Itaparica 

foram obras previstas por ele. 

– Em 1994, surge a idéia do Governo Federal em transpor o rio, com elaboração 

do projeto básico de engenharia para início das obras no trecho Cabrobó-Tati. 

– Em 2001, o Governo Federal desiste da idéia da transposição e propõe a 

realização de estudos de revitalização do Velho Chico, no ano de comemoração 

dos 500 anos do seu descobrimento. 
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Fig.01

 

O VALE DO SÃO FRANCISCO 

A bacia do São Francisco possui uma área de 640.000 km2, e o curso principal do rio 

tem uma extensão de 2.700 km entre as cabeceiras, na Serra da Canastra,   

município de São Roque, no Estado de Minas Gerais, e a foz, no Oceano Atlântico, 

entre os Estados de Sergipe e Alagoas, onde se observa uma vazão média anual de 

2.980 m3/s. 

A bacia do Rio São Francisco (Fig. 01) abrange sete Unidades da Federação, com 

quase 8% da área do país, e possui cenários naturais bastante diferenciados, com 

grande diversidade ambiental, abrangendo os biomas do cerrado, caatinga e parte 

de floresta de mata atlântica. Apresenta desde regiões com potencial hídrico elevado 

até regiões em que se observam ocorrências freqüentes de secas. 
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O rio segue a direção geral sul-norte até a confluência com o Urucuia, onde inicia 

um grande arco com direção norte-nordeste até a cidade de Cabrobó (PE), girando, 

então, para leste e, logo depois, para sudeste, até a foz. 

As águas do São Francisco não produzem apenas energia, o rio São Francisco é um 

dos principais agentes da história do nordeste. As águas do Velho Chico conduzem 

o desenvolvimento da região e alimentam a fé do bravo povo nordestino na força e 

na potência da região. 

O Governo Federal através da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF), desenvolve na região do São Francisco, 26 projetos 

públicos de irrigação, em área de 103.173 ha irrigados, com destaque na produção 

de grãos, hortaliças, cana-de-açúcar e principalmente frutíferas. 

Uma nova visão do Vale será discutida, mostrando possibilidades de recuperação do 

rio e seu desenvolvimento sustentável (agricultura, ciência, tecnologia, recursos 

naturais e redução de desigualdades regionais), quebrando o paradigma de que o 

Rio da Unidade Nacional está agonizando e com os seus dias contados. 

Com base nas características do perfil longitudinal do rio e de seus principais 

afluentes, o Vale do São Francisco é dividido em quatro grandes áreas: o alto, 

médio, submédio e baixo São Francisco. 

O Alto São Francisco – Estende-se desde as cabeceiras, na Serra da Canastra, 

município de São Roque de Minas, até a cidade de Pirapora-MG, abrangendo as 

sub-bacias dos rios das Velhas, Pará, Indaiá, Abaeté e Jequitaí. Situa-se em Minas 

Gerais, abrangendo a Usina Hidrelétrica de Três Marias e apresenta topografia 

ligeiramente acidentada, com serras e terrenos ondulados e altitudes de 1600 a 600 

m. O divisor leste é formado pelas montanhas da Serra do Espinhaço, estreitas e 

alongadas na direção N-S, e com altitudes de 1.300     a 1.000 m. Do lado Oeste, 

destaca-se a Serra Geral de Goiás, cujas cotas oscilam entre 1.200 a 800 m. 

A vegetação é constituída de florestas e cerrados. É uma região de muitas chuvas 

(de 1.500 a 1.000 mm anuais) no verão, que caem de novembro a abril, 

respondendo por ¾ do escoamento total do rio. A temperatura média anual é de 

23ºC, havendo áreas onde se registra mínimas inferiores a 0ºC. A evaporação é de 
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2.300 mm anuais. As diversas características climáticas classificam a região como 

tropical úmida. 

As principais cidades são as integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

além de Patos de Minas. 

Médio São Francisco – Compreende o trecho desde Pirapora/MG, até a cidade de 

Remanso/BA, incluindo as sub-bacias dos afluentes Pilão Arcado, a oeste, e do 

Jacaré, a leste e, além dessas, as sub-bacias dos rios Paracatu, Urucuia, 

Carinhanha, Corrente, Grande, Verde Grande e Paramirim, situando-se nos Estados 

de Minas Gerais e Bahia. Suas condições climáticas vão se tornando mais 

características de uma região tropical semi-árida. 

Sua altitude varia de 2.000 a 500 m e é onde se localizam as planícies eluvio-

coluvio-aluviais da depressão São Franciscana. O divisor leste é a chapada 

Diamantina, formada por planaltos com altitudes entre 2 000 e 1000 m, recortados 

por profundos vales; observam-se abruptas diferenças de nível devido à sucessão 

de camadas de diferenciadas resistências à erosão. Os vales são encaixados em 

fraturas com desenvolvimento de profundas gargantas e canyons. 

Destacam-se, no domínio da depressão São Franciscanas, as serras do Boqueirão e 

Estreito, com altitudes de 800 m e formas alongadas de direção SSE-NNO e N-S, 

respectivamente. 

As chuvas caem de novembro a abril, com precipitação média anual de 1.400  a 600 

mm. A temperatura média anual é de 24ºC, e a evaporação é de 2.900 mm anuais. 

A vegetação é dos tipos cerrado e caatinga. Característica digna de nota é a 

margem esquerda do São Francisco, bem mais úmida, com rios permanentes e 

vegetação perenifólia. Na margem direita, a precipitação é menor, os rios são 

intermitentes e a vegetação é típica de caatinga. As principais cidades são: Montes 

Claros e Januária, em Minas Gerais, Formosa, em Goiás, Barreiras, Guanambi, 

Irecê e Bom Jesus da Lapa, na Bahia, além de Brasília. 

Submédio São Francisco – Abrange áreas dos Estados da Bahia e Pernambuco, 

estende-se de Remanso/BA até a cidade de Paulo Afonso/BA  e inclui as sub-bacias 

dos rios Pajeú, Tourão e Vargem, além da sub-bacia do rio Moxotó, último afluente 
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da margem esquerda. Nesta região, a altitude varia de 800 a 200 m e se caracteriza 

por uma topografia ondulada com vale muito abertos, devido à menor resistência à 

erosão dos xistos e outras rochas de baixo grau de metamorfismo, onde 

sobressaem formas onduladas esculpidas em rochas graníticas, gnáissicas e outros 

tipos de alto metamorfismo. 

A precipitação média anual chega a 350 mm na região de Juazeiro/Petrolina e a 

máxima é de 800 mm, nas serras divisórias com o Ceará. A temperatura média 

anual é de 27ºC, a evaporação é da ordem de 3.000 mm anuais e o clima é 

tipicamente semi-árido. 

A caatinga predomina em quase toda a área. As principais cidades são Juazeiro e 

Paulo Afonso, na Bahia; e Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada, em Pernambuco. 

Baixo São Francisco – Estende-se de Paulo Afonso/BA à foz, no Oceano Atlântico, 

compreendendo as sub-bacias dos rios Ipanema e Capivara. Situa-se em áreas dos 

Estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 

A altitude varia de 200 m até o nível do mar, embora, na periferia, algumas serras 

atinja 500 m. Destacam-se a planície costeira com altitude inferior a 100 m e 

tabuleiros do grupo Barreiras com altitude entre 200m e 100m. 

As chuvas ocorrem de março a setembro, ou seja, no inverno, enquanto, no restante 

do vale, as chuvas se verificam no verão. A temperatura média anual é de 25ºC; a 

evaporação é de 2.300 mm anuais e a precipitação média anual varia de 1.300 a 

800 mm. Nesta região ocorre, também, uma nítida mudança na distribuição anual 

das chuvas, que nas proximidades do Oceano se distribuem por todo o ano, embora 

mais concentradas no outono e inverno, enquanto, no seu interior, os meses 

chuvosos são os de verão. 

A vegetação é de dois tipos: caatinga, no trecho mais alto, e mata, na região 

costeira. O clima é considerado tropical semi-úmido. As principais cidades são: 

Jeremoabo, na Bahia; Pesqueira e Bom Conselho, em Pernambuco; Própria e 

Nossa Senhora da Glória, em Sergipe; e Arapiraca e Penedo, em Alagoas. 
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OS RECURSOS HÍDRICOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

O rio São Francisco percorre aproximadamente 2.700 km, de sua nascente até à 

foz. Nesse longo trecho, há uma diferença de mais de 1.000m de declividade. As 

maiores são encontradas nas cabeceiras e nas proximidades da foz. Nos primeiros 

120 km, há um desnível de 250 m; nos seguintes 360 km, até Três Marias, outros 

180 m. Daí até Sobradinho, em 1.416 Km, desce apenas 176 m. No trecho entre 

Paulo Afonso/BA (284 km da foz) e Pão de Açúcar/AL (171 km da foz), o rio cai mais 

de 300m: é o trecho das grandes quedas. Daí em diante, segue tranqüilo em direção 

ao Atlântico com uma vazão média  anual  de  2.980 m3/s. 

O São Francisco tem, entre veredas, córregos, ribeirões, riachos e rios, 168 

afluentes, sendo 90 pela margem esquerda e 78 pela margem direita. Quanto ao 

regime 99 são perenes e 69 intermitentes. São 36 os tributários de porte 

significativo, dos quais somente 19 são perenes; os mais importantes formadores de 

regime perene são os rios: Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande, pela 

margem esquerda, e das Velhas, Jequitaí e Verde Grande, pela margem direita. 

Lembramos que os afluentes mais importantes situam-se na margem esquerda do 

Alto e do Médio São Francisco, nos Estados de Minas Gerais e Bahia. Essa 

característica se deve à existência de grandes áreas de formação sedimentar 

naquelas regiões, permitindo maior infiltração das chuvas, ali mais abundantes e 

regulares do que nas demais regiões do vale. 

Há uma relativa estabilidade nos caudais médios mensais, quando comparado o 

mês de cheia, com o de maior estiagem nos afluentes da margem esquerda; os 

afluentes da margem direita apresentam menos estabilidade. 

O Rio Grande, cuja desembocadura no São Francisco situa-se a 1.178 km da foz 

deste no Atlântico, é, na prática, o último afluente permanente de vazão significativa, 

ou seja, as contribuições ao São Francisco concentram-se na metade inicial do seu 

curso. 

Os afluentes do São Francisco, a jusante do rio Grande são praticamente 

intermitentes, situados no Polígono das Secas, secam e produzem grandes 

torrentes, condicionados pela pluviosidade localizada num período muito curto. 
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As enchentes do São Francisco são formadas pela área a montante de Pirapora, 

com contribuição de 29%, o rio das Velhas, com 18%, o Paracatu, com 19% e o 

Urucaia, com 11%, totalizando 77%. Os restantes 23% correspondem aos rios 

Jequitaí, Corrente, Carinhanha, Grande, Verde Grande e as demais áreas de 

drenagem. Com a finalidade de controlar parcialmente essas cheias, é mantido um 

volume de espera nos reservatórios de Três Marias e de Sobradinho. Está previsto 

no Projeto de Revitalização do rio São Francisco a construção de barragens nos 

afluentes de maior porte, notadamente nos rios das Velhas, Paracatu e Urucaia, que 

poderá contribuir significativamente para a regularização do curso principal. 

Segundo o Projeto Áridas, a disponibilidade hídrica total da região Nordeste é de 

97,3 bilhões de m3/ano, sendo 92,9 bilhões oriundos de águas superficiais e, desses, 

87,4 bilhões devidos a rios perenes. O São Francisco, com uma disponibilidade de 

64,4 bilhões de m3/ano, responderia por 69% da disponibilidade de águas 

superficiais e por 73% da disponibilidade superficial garantida do Nordeste, face à 

sua perenidade. Cabe informar que Três Marias acumula (19,3 bilhões de m3), 

Sobradinho (34,2 billhões), Itaparica (11,8 bilhões), Moxotó (1,2 bilhões)  e   Xingó 

(3,8 bilhões). 

 São conhecidas 9 províncias de águas subterrâneas no Vale, das quais 4, com 

reserva aqüífera explorável da ordem de 8,7 bilhões de m3/ano, que são importantes 

para o abastecimento humano e animal e para o aproveitamento hidroagrícola. 
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VISTORIA TÉCNICO-AMBIENTAL 

O roteiro da Expedição Américo Vespúcio (Fig.02) teve algumas mudanças quanto 

aos locais e cidades visitadas, entretanto, a nossa narrativa sobre a viagem será 

direcionada mais para os problemas ambientais sem contudo ignorar as questões 

sociais, econômicas, culturais e turísticas.  

Fig.02  
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A justificativa para o início  da expedição a  partir de Iguatama/MG, foi o fato de o 

trecho compreendido entre as nascentes do Velho Chico até Pirapora, ainda não 

houvera sido navegado por expedições, desde a saga dos Bandeirantes. 

   

12/11/01 – Iguatama – MG 

Foi a primeira cidade a ser visitada pela expedição e localiza-se no Alto São 

Francisco, a 152 km da Serra da Canastra. O rio São Francisco banha a cidade e 

apresenta uma largura de no máximo 40 m e uma vazão pequena (Foto 02). Três 

dias depois foi colocado o barco Pipes em suas águas e deu-se início  a navegação 

(Foto 08). 

 A região de Iguatama corresponde a um ecossistema de transição entre mata 

atlântica/cerradão, rica em carste em função da presença de rochas carbonáticas do 

Grupo Bambuí e potencialmente viável para estudos espeleógicos face a ocorrência 

de inúmeras cavernas. Uma das propostas da Carta de Iguatama é a criação e 

implantação de uma Área de Preservação Ambiental (APA) denominada Mata de 

Pains, próxima a nascente do São Francisco, com apoio da CODEVASF e da 

Faculdade de Biologia e Meio Ambiente de Iguatama. 

Visitamos, também, a Estação de Triagem e Compostagem de Lixo de 

Iguatama/MG, que funciona da seguinte forma: há separação do lixo orgânico do 

inorgânico manualmente. O composto orgânico é separado em pilhas e numerado, 

durante 90 dias são removidos ou revirados no processo de secamento a céu 

aberto. Somente após esse período, o lixo orgânico seco é liberado para uso como 

adubo orgânico. Ao lado tem o aterro sanitário com lixo hospitalar, onde o local é 

devidamente impermeabilizado para evitar contaminação do solo. O aterro não 

orgânico é empacotado e contém plásticos, vidros, pneus, latas, etc. Desse aterro, o 

líquido do lixo (shorume) é drenado para fossas sépticas para decomposição 

anaeróbica e quando tratado é levado para a lagoa de decantação. Todo processo 

de tratamento é biológico até a lagoa de decantação. Há criação de peixes na lagoa 

e quando enche no período chuvoso, o efluente líquido drena por um ladrão que dá 

acesso ao córrego Binga que é afluente do rio São Francisco. Ao lado da usina de 

tratamento de lixo, observamos, o funcionamento da indústria de beneficiamento de 
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calcário (obtenção de ração e adubo) denominada ICIL, que lança grandes 

quantidades de partículas na atmosfera. Nas proximidades, às áreas estão 

totalmente degradadas com encostas e topos de morros, desprotegidos pela 

ausência total ou parcial de cobertura vegetal. O acompanhamento e as informações 

sobre a usina de lixo , foram repassadas pela estudante de biologia, Alexandra, 

estagiária da usina   que acabou sendo presenteada no sentido de participar com o 

grupo na expedição. 

Conhecemos os córregos Binga e Laveran, afluentes do São Francisco, que são 

receptores de esgotos da cidade. Próximo ao córrego Binga está localizada a 

Estação Ferroviária de Garças de Minas, fundada em 1.907, que foi muito 

importante na região principalmente no transporte de passageiros para outras 

cidades mineiras. Garças de Minas chegou até ser cidade, hoje, está abandonada e 

se tornou um bairro de Iguatama. A linha da RFFSA, ainda está em operação 

apenas para o transporte de minério. 

Visitamos, também, a Escola Superior de Biologia e Meio Ambiente de Iguatama 

(ESBMA). É uma Fundação sem fins lucrativos, criada em 1.996  e composta de 

aproximadamente 250 alunos  .  Em suas instalações são encontrados laboratórios 

de anatomia, paleontologia e herbário. 

Audiência Pública: participantes da mesa: diretora da ESBMA, Juiz de Direito, Vice-

prefeito, presidente da câmara, representante da paróquia, representante da White 

Martins, representante dos alunos da faculdade, CODEVASF, MMA e SRH. Foto 01   

As colocações apresentadas pelos participantes não foram bem entendidas na 

audiência, devido a presença maciça de crianças fazendo algazarra, impedindo a 

compreensão das mesmas. Somente tivemos acesso ‘as proposta através do 

documento denominado “Carta de Iguatama”.(Anexo) 

 

13/11/01 - PAINS 

Região rica em formação calcária onde a agricultura é destaque em função da 

produtividade e do tamanho dos grãos que aqui são colhidos. Existem numerosas 

pedreiras em atividade na produção de pó calcário para corretivo de solo e 
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fabricação de cimento. Estas atividades além de interferir no processo de 

degradação das cavernas, em grande número na região, provocam mais dois tipos 

de poluição: emissão de sub-produtos provenientes da qeima de madeira para 

obtenção de energia e grande quantidade de particulas em suspensão o que, 

segundo os moradores da região, provoca inúmeros casos de doenças respiratórias. 

Outro fator observado é a exploração predatória do cerrado. Está em estudo a 

proposta de criação da Área de Preservação Ambiental (APA), visando preservar as 

cavernas e remanescentes de mata atlântica (uma das propostas da Carta de 

Iguatama).  

As atividades agropecuárias inadequadamente conduzidas, principalmente no que  

se refere ao uso do solo, com ausência de proteção vegetal, lavouras sem prévio 

planejamento, pastagens em solos degradados , etc..., propiciam condições 

favoráveis , a inicialmente erosão laminar e posterior  formação de voçorocas, 

ambos conduzindo ao assoreamento dos cursos d’água. Paralelamente, outros 

fatores contribuem para o agravamento da situação, tais como: ausência total  ou 

parcial de matas ciliares, exploração inadequada das margens dos rios com 

agriculltura e pecuárias (subsistência) e  contaminação através de resíduos e 

embalagens de agrotóxicos. 

Próximo a cidade de Pimenta observa-se uma abrupta transição na geologia, 

topografia e solos. O processo de erosão em solos amarelados é bem visível nas 

margens da estrada, com total supressão da vegetação para fins de pastagens e 

plantações de café principalmente. A COPODEMA (Comissão Popular de Defesa do 

Meio Ambiente) é uma das principais ONG’s de Pains que atuam na região. 

 

13.11.01 – São Roque de Minas 

O município apresenta topografia acentuada e onde se localiza a Serra da Canastra. 

Na cidade, houve apresentação de teatro e educação ambiental no Clube Recreativo 

Poliesportivo, coordenado por Graça Melo (Codevasf), com realização de atividades 

lúdicas enfocando a  natureza, direcionado para o Ensino Fundamental. Foto 03 

Próxima a Serra da Canastra o ecossistema se encontra bastante degradada, com 

desmatamentos indiscriminados em área de preservação permanente (topo de 
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morro) , uso inadequado do solo no tocante a plantação de café e pecuária leiteira. 

Percebe-se  ocorrência de erosão com formação de voçorocas. O topo da Serra da 

Canastra é formado por rochas quartizíticas subverticais em altitudes na faixa de 

1.350 a 1.450 m. Nas cotas inferiores (800 a 1000m) da base da Serra é comum o 

afloramento de rochas calcárias, caracterizado por latossolos avermelhados. No 

Parque Nacional da Serra da Canastra (Foto 04) visitamos a estrutura do IBAMA, a 

nascente, o memorial de São Francisco de Assis onde foi realizado “um abraço 

simbólico” por toda a equipe da expedição. Fotos 05,06 e 07 

Retornando de São Roque para Piumhi é marcante a presença de rochas calcárias, 

formando solos bem avermelhados com ocorrência de cupinzeiros. O uso do solo é 

intensivo principalmente na prática de agricultura de subsistência, plantação de café 

e pecuária leiteira. Muito pouca é a presença de reflorestamento de eucaliptos. 

 

14/11/2001 – Visita a White Martins (Iguatama) 

Acompanhada da Diretora da ESBMA, a equipe técnica visitou a fábrica de 

carbureto de cálcio (CONCAL), da White Martins, considerada a maior desse ramo 

de atividade na América do Sul. O carbureto de cálcio é a matéria prima para 

obtenção do acetileno (solda) na siderurgia, é também utilizado na espeleologia 

como fonte de energia luminosa, serve para amadurecimento de frutas, sendo a 

produção   exportada quase toda para a América Latina, Europa e EUA. 

A fábrica tem aproximadamente 300 funcionários e foram investidos mais de 7 

milhões de dólares. O carbureto e o acetileno são obtidos através de rochas 

calcárias muito comuns na região de Arcos, e o consumo de energia mês 

corresponde a de uma cidade de 250.000 habitantes. É utilizado também, carvão 

vegetal de reflorestamento na queima do produto. 

Segundo o gerente, a água captada no Rio São Francisco é toda reciclada dentro da 

fábrica, entretanto, foi omitida a quantidade da vazão captada e sobre a autorização 

de outorga d’água. Por desconfiança, a gerência não permitiu a visitação no interior 

da fábrica, que foi realizada de ônibus pelo pátio. 
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15/11/01 – Iguatama/Porto Real 

No local denominado Porto Real, em Iguatama, deu-se início à navegação no rio 

São Francisco com destino aos municípios de Abaeté/Martinho Campos. Não 

navegamos nesse trecho por que a coordenadora, Marta Pedrosa, nos solicitou para 

fazer parte da equipe que foi participar da audiência pública em Lagoa da Prata. 

15/11/01 – Lagoa da Prata 

A região apresenta solos férteis de origem calcária e rica em plantações de cana-de-

açúcar, com usina de açúcar sendo o carro-chefe da economia local. Registra-se, 

também, a presença da fábrica de doces Embaré na cidade. 

Com a expansão das plantações de cana-de-açúcar no município, houve um 

comprometimento muito grande ao meio ambiente, com o desmate das matas 

ciliares do rio Santana (microbacia) e poluição de suas águas  em função do uso 

intensivo de agrotóxico por pulverização aérea.Destino das embalagens de 

agrotóxicos ,incerto.   

Da parceria entre prefeitura municipall, MMA, PNMA, IEF, ASF, AMDA e Usina 

Luciânia, nasceu uma proposta de educação ambiental que resultou na revegetação 

de 26 km das margens do rio Santana, com a plantação de aproximadamente 

116.000 mudas de   nativas. As áreas degradadas foram recuperadas e o sucesso 

da parceria foi decorrente do apoio da população que ajudou na plantação das 

mudas em quatro dias, um recorde mundial.(GUINESS  BOOK) 

A mesma iniciativa aconteceu  entre a prefeitura municipal de Lagoa da Prata   em 

parceria com a ONG local, onde realizaram um trabalho de despoluição   de 8 km de 

extensão da lagoa, revegetando as margens e desviando   os esgotos da cidade . 

A Usina Luciânia é uma grande consumidora de água, entretanto não tivemos 

condições de obter informações sobre autorização de outorga d’água em virtude da 

programação. 

A cidade de Lagoa da Prata está localizada sobre áreas calcárias intemperizadas e 

o abastecimento de água é via poço tubular. Um registro aqui seja feito no tocante 

aos problemas de saúde que ocorrem na população, como pedras nos rins e câncer. 
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Suspeitam que pode estar associado ao uso intensivo de agrotóxico através da 

pulverização aérea nos canaviais. 

A audiência pública contou com a participação do prefeito, presidente da câmara, 

alguns vereadores, representantes da ONG local e pouca gente da comunidade. Os 

ambientalistas apresentaram e entregaram algumas propostas de trabalhos 

realizados na região. 

 

17/11/01 – Abaeté (Manhã) 

Participamos apenas de uma reunião com o prefeito municipal e seu secretariado 

onde foram abordados   os problemas ambientais locais. Segundo o prefeito, o 

município sobrevive da economia gerada pela pecuária leiteira e pouco da 

agricultura. Os problemas ambientais são causadas pelo desmatamentos, uso 

inadequado do solo (pecuária intensiva) e a poluição de esgotos domésticos e dos 

resíduos causados pelo frigorífico Frigoneto, no rio Marmelada. A cidade tem praças 

bem arborizadas, ruas limpas decorrente da coleta de lixo e possui secretaria de 

Meio Ambiente e COMDEMA. 

O prefeito municipal,  enfoca que  quem  está  acabando com o rio São Francisco    

na  micro região  de Abaeté, Pompéu e Martinho Campos, é a CEMIG e as 

Reflorestadoras  que com o plantio indiscriminado de eucaliptos subsidiados pela 

União,  acabaram com o cerrado e   as veredas, consideradas “as mães das águas” 

, que alimentam a bacia do “ Velho Chico”. 

 

17/11/01 – Pompéu (tarde) 

Houve realização de audiência pública no Lions Clube e contou com a participação 

do prefeito, vice-prefeito, secretário de Meio Ambiente, secretário geral da prefeitura, 

procurador público do município, secretária de educação e representantes da 

sociedade civil. 

Em sua oratória, o prefeito expõe que os esgotos da cidade são lançados no rio São 

Francisco e que não dispõe recursos para tratá-los. O secretário de Meio Ambiente, 
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explanou que o município possue 48 km de margem de rio e pede mais atenção das 

autoridades. O secretário de cultura mostrou sua preocupação com o turismo da 

região. O presidente do Lions Clube acha que o projeto de revitalização do rio São 

Francisco só vingará se mudar o governo atual. Um dos representantes da 

comunidade disse que sem educação ambiental nada melhorará. Após a audiência 

pública nos deslocamos até o rio São Francisco, entre os municípios de Abaeté e 

Martinho Campos para recepcionar a chegada do barco.Foto 09 

 

19/11/01 – Três Marias 

Fomos recepcionados na chegada pela secretária de Meio Ambiente Bárbara 

Jhansen e o presidente da ONG Vida, o engenheiro de Minas, Vicente de Paula 

Resende , dos quais obtivemos  informações valiosas sobre  a situação ambiental do 

município. Dentre os principais problemas destacamos: os esgotos domésticos 

lançados “in natura” ao rio; uso inadequado do solo (eliminação do cerrado , 

reflorestamentos com eucaliptos, utilização das margens do rio com agricultura e 

pecuária ,utilização indiscriminada de agrotóxicos ,etc...); a Companhia Mineira de 

Metais (CMM) com seus rejeitos de metais pesados; reflorestamento de eucaliptos 

próximo às nascentes e   veredas, ocasionando a competição dos eucaliptos com os 

buritizais;  existência de áreas degradadas   em processo de desertificação. Houve 

um período que os rejeitos da CMM foram lançados na barragem ocasionando 

montandade de peixes. As captações de água ao longo de barragem são todas 

clandestinas. Por fotografia aérea por satélite (1:100.000) observa-se significante 

processo de recuo da lâmina d’água da barragem, devido principalmente a 

supressão da mata ciliar e redução do volume de água. Por causa disso, já se 

percebe o adiantado processo de erosão e assoreamento nas margens da barragem 

com rebaixamento do lençol freático e princípio de desertificação. 

Nessa região o processo de desertificação começa da seguinte maneira: a mata 

nativa é cortada para fazer carvão; a área desmatada é utilizada para o pastoreio, 

depois é abandonada e o solo fica exposto; reflorestam com eucalipto; exploram o 

eucalipto e abandonam novamente a área que vira terra nua mais uma vez, dando 

início a desertificação. 
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Centrais Elétricas de Minas Gerais-CEMIG – utiliza a represa como reguladora de 

vazão e geração de energia com 6 turbinas. A vazão reguladora na cheia é de 500 

m3/s, na seca 200 m3/s e em período crítico de 100 m3/s. A barragem de Três Marias 

contribui para regularizar a barragem de sobradinho. Naquele momento de visitação, 

a barragem se encontrava com 8% de sua capacidade. A mesma   tem 2.700 m de 

extensão e altura máxima de 75m, formando um reservatório de 1.040 km2 de 

superfície, que permite o armazenamento bruto de 21 bilhões de metros cúbicos de 

água. A localização da barragem  no curso principal do rio São Francisco, possibilita 

a navegação de Pirapora a Juazeiro em qualquer época do ano, além de gerar 

energia da ordem de 387.600 KW. 

Estação de Piscicultura e Hidrobiologia – a estação tem como objetivo produzir 

alevinos para peixar a represa com espécie do próprio rio como surubim, dourado, 

curimatá, piau, pacamã, etc., são 13 ha de área e 22.800 m2 de tanques para 

produzir anualmente 800.000 alevinos. A estação também desenvolve pesquisa 

hidrobiológicas em ictiologia-liminologia em dinâmica de populações para determinar 

e construir criadouros naturais (lagoas marginais). 

Questionado sobre os prejuízos causados ao processo de piracema devido a falta 

de uma escada de peixe na barragem, Yoshimi Sato, biólogo e doutor em ecologia e 

recursos naturais, respondeu com muita propriedade o seguinte: que não é viável a 

construção de escada de peixe na barragem de Três Marias, porque dentro e 

próximo da represa o peixe não desova tendo em vista que a água nesses locais 

apresenta limpa, fria (20ºC) e com pouco oxigênio dissolvido. E mais, a escada 

ajudaria o peixe a subiu o rio, porém, jamais poderia descer pelo mesmo caminho 

(retorno). Para que se concretize a piracema, o rio tem que apresentar água turva, 

mais quente (25ºC) e rica em oxigênio dissolvido. Dessa forma, os peixes realizam o 

processo de piracema subindo o rio a montante do lago ou procurando os afluentes 

do rio São Francisco a jusante do barramento. Ainda, segundo Dr. Sato, foram 

cadastradas em 1.982, 80 lagoas marginais as montantes da barragem, hoje não 

chegam a 20, devido a drenagem dessas para fins de plantações de cana e capim. 

Ele lembra que nos primeiros anos de vida da barragem, as lagoas marginais ou 

berçários, ainda, chegaram a funcionar como ambiente reprodutivo, entretanto, após 

o desaparecimento de grande parte delas, a piracema foi dificultada e houve a 

redução de peixes. Dr. Sato concluiu afirmando que os problemas ambientais no 
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tocante a peixes estão no trecho entre Três Marias e Sobradinho, pois, é preciso 

preservar as centenas de lagoas marginais (berçários) existentes nesse percurso, 

que é de fundamental importância no tocante a piscosidade do rio. 

A estação de piscicultura de Três Marias é o único centro de pesquisa no Brasil que 

trabalha, somente,  com espécies São Francisco. A intenção é fazer do centro de 

pesquisa uma referência para realização de trabalhos voltados para especialização, 

doutorado e parcerias com universidades. 

  

19/11/01 – Companhia Mineira de Metais (CMM) – Tarde 

A CMM é uma empresa do Grupo Votorantin responsável pela produção de 65% de 

zinco do país, de ligas metálicas, óxidos, concentrado de chumbo e calcário. A 

mineração está localizada em Paracatu e Vazante, e a unidade de processamento 

em Três Marias e João Pinheiro. A empresa foi criada em 1.969 e produz silicatado 

(Vazante) e sulfatado (Paracatu). Gera 643 empregos diretos e 1.337 indiretos, 

recolhendo impostos anuais na ordem de R$ 55,50 milhões. Produz 160.000 t/ano 

de minério de zinco e chumbo e tem como subproduto 400 t/dia, de uma lama 

terciária rica em zinco e outros metais pesados, apresentando Ph entre 3,5 e 4,0, 

depositada em uma bacia de decantação de 60 ha próxima ao rio. Segundo o 

técnico da empresa, existem piezômetros ao longo de toda a fábrica. São captadas 

10.000 l/h de água do Rio São Francisco, entretanto, não foi confirmado se existe a 

outorga d’água. 

À noite houve audiência pública com a presença do prefeito, vice-prefeito, 

representantes do SRH, CODEVASF, CMM, CEMIG, Colônia de Pescadores, 

ONG’s, etc. 

 

20/11/01 – Lago de Três Marias 

A navegação no lago de Três Marias, foi realizada através do barco do Ibama. 

Partimos da Praia do Povo em direção à montante, foram quase 8 horas navegando 

e constatamos os seguintes problemas ambientais: carvoarias, reflorestamentos de 

eucaliptos, uso inadequado do solo (agricultura e pecuária), desmatamentos, 
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irrigação através de pivô central, captações clandestinas de água, erosão e 

assoreamento nas margens da barragem (Fotos 10,11e 13). No retorno, assim que 

chegamos à Praia do Povo estava chovendo torrencialmente e constatamos a ação 

da chuva sobre as margens do reservatório (Foto 12). As enxurradas destruíam os 

barrancos numa velocidade incrível e todo material areno-argiloso misturado com 

lixo era carreado para dentro da barragem. Segundo o fiscal do Ibama, Ruijarim 

Galiza de Oliveira, a prefeitura municipal todo ano no carnaval aterra a Praia do 

Povo com 4.000 (quatro mil) caminhões de areia e depois todo o material vai para o 

reservatório. O IBAMA, através de seus representantes, tem se pronunciado em 

relação ao fato, mas o prefeito municipal  coloca a opinião pública contra o 

Órgão,dificultando a ação do mesmo.  

Na margem esquerda da barragem de Três Marias localiza – se a Estação Ecológica 

Parapitinga do Ibama, existe apenas esta unidade em Minas Gerais, que é utilizada 

para pesquisa de fauna aquática, cerrado e sobre o rio São Francisco. 

Audiência Pública: participantes do evento: prefeito, presidente da câmara municipal, 

vereadores, secretários municipais, representantes da Cemig, CMM, Ongs e 

comunidade. 

O prefeito municipal que é ex-padre agradeceu a oportunidade do seu município ser 

contemplado com a presença da expedição, elogiou a iniciativa do governo federal 

em revitalizar o rio São Francisco e aguarda com otimismo os recursos financeiros 

previstos para o tratamento de esgotos domésticos. 

Norberto Antonio dos Santos, ex-presidente da colônia de pescadores, afirmou que 

cada ano que passa a represa diminui a quantidade de peixes, devido 

principalmente a falta de chuva, desmatamentos das matas ciliares, secamento de 

lagoas marginais e dos córregos à montante da barragem. 

Vicente de Paula Rezende, vice-presidente da Ong Vida (Voluntários Integrados na 

Defesa Ambiental) desenhou as questões ambientais de Três Marias e região como 

preocupante, principalmente no tocante aos esgotos, uso inadequado do solo, 

desmatamentos, reflorestamento de eucaliptos, agrotóxicos, a Companhia Mineira 

de Metais e já em alguns locais existe o processo de desertificação. 
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A secretária municipal de meio ambiente, Bárbara Jahnsen, falou que tem tentado 

conscientizar a população quanto as questões ambientais, enfocando o turismo 

ecológico e educação ambiental. 

Novamente, durante a audiência pública, foram citados os principais problemas que 

afetam a bacia do São Francisco, na micro região de Treis Marias, a seguir: 

- Lançamento de esgotos “in natura” nos rio São Francisco e seus afluentes 

- Uso inadequado do solo (agricultura e pecuária) 

- Devastação do cerrado e consequente plantio indiscriminado de eucaliptos, 

que promoveu a destruição de veredas (fontes de abastecimento e manutenção 

dos córregos e afluentes do São Francisco). 

- Barramentos de veredas, para utilização em projetos agropecuários. 

- Inobservância dos limites mínimos das matas ciliares. 

- Destruição das lagoas marginais, a montante e a jusante da barragem, 

consideradas berçários naturais para a procriação das espécies, o que reduziu 

drasticamente o pescado do rio. 

- Garimpo ao longo dos afluentes. 

- Contaminação por resíduos de agrotóxicos e embalagens. 

- Desestruturação do IBAMA local em relação ao número de funcionários 

necessários a fiscalização eficaz. 

- Muitos projetos, pouca  ação dos órgãos ambientais competentes.  

 

21/11/01 – Pirapora/MG  

Inicialmente visitamos o cais do porto para conhecer o vapor (gaiola) Benjamin 

Guimarães, único no gênero em condições de navegabilidade. Em seguida fomos à 

cidade de Buritizeiros no outro lado do rio. A mata ciliar da margem esquerda se 

encontra bem preservada, é uma das poucas áreas preservadas da região e se 
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estende a vários quilômetros. Conhecemos a Colônia de Pesca Z-1 de Pirapora, que 

tem 300 pescadores filiados e apenas 150 na ativa. A prática da pesca nos últimos 

anos diminuiu bastante em função da redução de peixes. 

A cidade de Pirapora é uma das poucas cidades das margens do Rio São Francisco 

que é industrializada. Tem vida econômica assentada na indústria de transformação 

e um distrito industrial em desenvolvimento. A água utilizada para abastecimento é 

de poço artesiano,    de boa qualidade e encontrada nos arenitos da Formação 

Urucuia. Além das indústrias com os efluentes, Pirapora apresenta problemas 

ambientais com esgotos a céu aberto, granja de porcos, café irrigado sob pivos,  

com agrotóxicos, agricultura de subsistência (café, pupunha, hortifrutigranjeiros), 

pesca predatória (último ano bom de pesca foi 1992). São informações prestadas 

pelo vice-presidente da ONG, Movimento Ecológico do São Francisco de Assis, José 

Eduardo Gomes. Ainda, segundo o próprio, Buritizeiros, município do outro lado do 

rio (margem esquerda), no local denominado Chapada do Formoso estão sendo 

plantadas mais 400 ha de café em terras calcárias (roxa) com destruição de veredas 

e nascentes. Inclusive, há locais (plantio de eucalipto abandonado) onde o processo 

erosivo é tão intenso que provocou a formação de imensas voçorocas. 

 

Perímetro de Irrigação Pirapora 

O projeto acha-se localizado a 12 km de Pirapora, às margens da BR – 365, possui 

uma área total de 1.683,44 ha, sendo 1.236 ha irrigáveis, 163 ha de sequeiro, e o 

restante como área de preservação permanente. Os pequenos e médios 

empresários que ocupam a área irrigável do projeto, exploram basicamente a 

fruticultura, utilizando a irrigação por aspersão convencional, microaspersão e 

gotejamento. O perímetro foi emancipado desde 1987, cabendo à Associação dos 

Usuários do Perímetro Pirapora – AUPPI, a responsabilidade da administração, 

operação, manutenção e conservação da infra-estrutura de uso comum. 

As principais culturas exploradas são: uva, banana, manga, pinha, atemóia, goiaba, 

citros e hortaliças, produzidas em 700 ha e em 200 a serem explorados. A uva com 

70% e a banana com 20%, são o carro-chefe do projeto. Segundo Antonio Serrate, 

da AUPPI, a maioria dos colonos (33) é de japoneses originários da extinta COTIA. 
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No ano de 2.000 foram produzidos 1 milhão e 500 mil caixas de uva (6 kg) em 400 

ha que junto com as outras culturas, rendeu um valor de produção de R$ 

7.439.229,22. As embalagens de agrotóxico são armazenadas em um depósito no 

próprio local e posteriormente encaminhadas para o Projeto Jaíba para terem 

destino final, aparentemente incerto. 

 

Audiência Pública – Pirapora 

Participantes da reunião: representante secretaria municipal de educação, 

representante do IBAMA, representante de ONG’s, da imprensa e da sociedade civil. 

Petrônio Paraguassu – Presidente do Movimento Ecológico São Francisco de Assis 

discursou como ambientalista e barranqueiro mostrando a sua preocupação com o 

rio São Francisco. 

Airton V. Diniz (agrônomo) – falou que os cerrados mineiros são responsáveis por 

2/3 das águas do Velho Chico. Disse que a empresa Interlaxus Metalurgia, 

responsável pelos reflorestamentos de eucaliptos na região de Buritizeiros, está 

causando danos ao meio ambiente ,com formação de grandes voçorocas com mais 

de 10 m de profundidade, como já citado anteriormente. Lembrou, ainda que esse 

processo antrópico está ocorrendo nas nascentes e veredas do rio Formoso, sendo 

que os eucaliptos estão competindo com os buritizais nesses locais. Outro problema 

seríssimo no rio Formoso é a construção de cercas no leito do rio, de uma margem a 

outra , para delimitação de propriedades, o que provoca acúmulo de sedimentos e 

conseqüente represamento das águas. 

Maria Ângela Diniz, representante da Secretaria de Educação desconhecia a 

legislação sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Citaram o nome do prof. Ivo das Chagas como maior autoridade em cerrados na 

região. 

22.11.01 – Visita à Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 

 Conhecemos a Escola de Licenciatura em Geografia da Unimontes, na qual o 

professor Ivo das Chagas é um dos titulares. Com mestrado na França, o professor 
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Ivo é um dos nomes mais respeitados no Alto São Francisco, principalmente no 

tocante a Cerrado. A nossa conversa informal demorou horas e obtivemos 

importantes informações sobre a região. Segundo ele, o cerrado é “o pai das águas 

do Brasil”, pois é através dele que são drenadas as principais bacias hidrográficas 

do país. Considera as veredas um santuário ecológico ou oásis brasileiro. Revitalizar 

apenas a calha do rio São Francisco não resolve e sim preservar as veredas e 

nascentes. Enfatiza, ainda que o meio ambiente tem que ser tratado pelo governo 

igual a vacinação em massa, ou seja, com a integração de todos os órgãos e 

instituições, compromissados pela mesma causa. Concluindo as considerações do 

professor Chagas, ele falou com muito orgulho que conseguiu fechar um garimpo de 

diamantes, de empresas canadenses, no rio do Sono (afluente da margem esquerda 

do São Francisco) com o apoio do Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado e do Ibama. Generosamente nos doou a fita de vídeo “Cerrado: o Pai das 

Águas”. 

Em visita ao Escritório Regional da Emater, obtivemos através do Gerente Regional, 

informações que vieram  confirmar as considerações obtidas anteriormente,durante 

audiência pública e/ou representantes de ONGS,dentre outros: – Os incentivos 

governamentais ao plantio de eucaliptos, nas décadas de 70/80, levaram a 

destruição dos cerrados e consequente  assoreamento de veredas e outros cursos 

d’água. Atualmente, grande parte dos projetos estão abandonados, os cerrados 

destruídos e as fontes de abastecimento do rio São Francisco “soterradas”.  

Estima-se   que mais de 100  cursos d’água, entre córregos, rios e veredas, 

tenham secado , somente no Norte de Minas, devido ao uso inadequado do solo:  

23.11.01 – Navegação no Rio São Francisco 

Reiniciamos a navegação a partir de Pirapora e chama atenção a área de mata ciliar 

bem preservada na margem esquerda por vários quilômetros, por outro lado, a 

margem direita é ocupada por indústrias poluidoras (Foto14) e dois projetos de 

assentamentos  do INCRA, denominados Pernambuco e Pacopaco. 

A 22 km a jusante de Pirapora há o encontro do rio São Francisco com o rio das 

Velhas, no local denominado barra de Guacuí (Foto 16). Maior afluente da margem 

direita do São Francisco, o rio das Velhas é também o mais poluído de todos (Foto 
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15). As suas águas exalam mau cheiro, são cobertas por milhares de garrafas 

plásticas pets, latas de alumínio, plásticos, vidros, bastante água-pé (planta 

aquática), etc. A influência da poluição chega a mais de 150 km a jusante. 

Após receber as águas do rio das Velhas e Jequitaí (km 44), o rio São Francisco 

aumenta consideravelmente a sua largura, chegando próximo a 800 m. As matas 

ciliares de modo em geral apresentam bom estado de preservação. Esta seqüência 

é terminada com a ocupação na margem direita pela sede da Fazenda Baluarte no 

km 48, considerada a maior da região na criação de gado de raça. 

Passamos pela cidade de Ibiaí, na margem direita, pelo rio Pacuí e fomos 

navegando mais de 100 km e a sujeira do  rio nos acompanhando. 

O local da travessia de balsa entre os municípios de Buritizeiros, no distrito de 

Cachoeira da Manteiga e Ponto Chique (margem direita), se encontra bastante 

degradado, com supressão das matas ciliares e barrancos. 

A jusante do distrito de Cachoeira da Manteiga, a alguns quilômetros, o rio Paracatu, 

maior afluente em volume d’água, deságua no rio São Francisco pela margem 

esquerda. Após o encontro dos rios, o Velho Chico adquire uma largura de mais ou 

menos 1 km e ainda observamos grande quantidade de lixo e água-pé boiando. 

No povoado de Ribanceira, margem esquerda, constatamos pela primeira vez a 

ocupação intensiva da margem, com agricultura de subsistência e total ausência de 

matas ciliares. Na margem direita vimos com destaque um paredão em forma de 

falésia bastante erodido. 

Passamos pela Ilha do Coqueiro e por São Romão, uma das cidades mais antigas 

de Minas Gerais até encontrar a confluência do rio Urucuia (margem esquerda) com 

o rio São Francisco. 
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23/11/01 – Januária – noite 

Audiência Pública no Clube do SESC – Participaram da audiência: prefeito, 

presidente da câmara, secretários municipais, vereadores, ambientalistas e 

representantes da comunidade local. O evento foi conduzido pelo M.M. Juiz de 

Direito da Comarca.  Houve grande participação do público presente nas 

discussões, com destaque para o Padre Neiri Segala que explanou sua 

preocupação sobre os problemas ambientais da região. No final houve a entrega da 

carta de Januária(anexo), aos representantes da expedição, endereçada ao 

Presidente da República, com 25 itens reivindicatórios pautados nas propostas e 

convicções do professor Ivo das Chagas, da UNIMONTES.  

A orla fluvial de Januária apresentava-se bastante degradada e em processo de 

favelização, com plantações de culturas de subsistência ao longo das margens e 

ilhas. 

 

24.11.01 – Itacarambi 

Cidade localizada na margem esquerda, recepcionou a expedição com banda de 

música e fogos. Possui um complexo científico e cultural de importância mundial. O 

vale do Peruaçu abriga uma fauna rica, com destaque para várias aves, animais 

raros e ameaçados de extinção como araras e macacos guaribas. Oferece, ainda 

muitas lugares para o lazer e práticas esportivas, como praias fluviais e locais 

favoráveis para pescaria, além de grutas e cavernas pertencentes ao Parque 

Nacional de Cavernas do Peruaçu. No CAIC local houve manifestações culturais e 

tradicionais, através de teatro e dança por alunos do Ensino Fundamental, 

valorizando as figuras dos pescadores, agricultores e lavadeiras. Em frente à cidade 

observamos uma pequena ilha, formada por barrancos com sedimentos 

estratificados e a margem esquerda encontra-se degradada com plantações de 

culturas de subsistência. 
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26.11.01 – Projeto Jaíba 

Implantado desde a década 70, o Projeto Jaíba conta atualmente com 26 mil 790 

hectares irrigados de um total de 100 mil hectares programados. Quando totalmente 

concluído, o Jaíba será um dos maiores perímetros irrigados do mundo e o maior da 

América Latina (Foto 18). Atualmente é o maior produtor de alimentos do Norte de 

Minas. No ano 2.000 a produção chegou a 58 mil 244 toneladas de frutas, sementes, 

olerícolas e grãos, que movimentaram mais de R$ 12,7 milhões em receita entre 

pequenos produtores e empresários. Nos últimos três anos já foram captados mais 

de R$ 30 milhões em financiamentos liberados pelo Banco do Nordeste e   BDMG. 

Num país que vem enfrentando sérias dificuldades de geração de empregos, o 

Jaíba, tem se apresentado como uma das melhores opções de investimentos tanto 

por parte dos poderes públicos estadual e federal, bem como da iniciativa privada. 

Com a expansão das áreas irrigadas, até 2005 o perímetro deverá gerar 48 mil 

novos postos de trabalho, contra os atuais 12,2 mil. 

O perímetro está localizado nos municípios mineiros de Jaíba e Matias Cardoso, 

entre os rios São Francisco e Verde Grande. O canal de adução que capta as águas 

do rio São Francisco para o projeto, apresenta largura média de 50m com 1,2 km de 

comprimento e vazão máxima, utilizável, de 80 m3/s (Foto 17). A primeira etapa foi 

concluída com a fixação de 1.400 lotes de agricultura familiar e 80 empresarial. A 

previsão para 2005 é assentar mais 2.000 pequenos produtores mais e 530 

empresários numa área de produção de 30.800 ha. 

A irrigação se faz por aspersão e gotejamento, e as principais culturas exploradas 

são: banana, manga, limão, mamão, coco, goiaba, pinha, abacaxi, uva, melancia, 

cebola, sementes de hortaliças, tomate industrial, pimentão, cenoura, abóbora, 

batata doce, etc. O projeto é o segundo maior fornecedor de cebola e de banana 

para abastecer os principais centros consumidores do Estado e do País. É também 

o oitavo maior fornecedor de hortifrutigranjeiros para CEASA-MG e é imbatível com 

relação à produção de sementes de hortaliças, ocupando a primeira colocação. 

O projeto de difusão da piscicultura no Jaíba já tem obtido resultados favoráveis. 

Vários produtores já estão dividindo seu tempo de trabalho nas lavouras com a 

criação de peixes nos canais de irrigação e empresários de diversas regiões do país 
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também já manifestaram o interesse de explorarem a atividade em escala industrial, 

com a implantação de unidades  de beneficiamento no perímetro irrigado. Com baixo 

investimento e com retorno garantido, vários produtores já estão explorando a 

criação de tilápias, nos canais que conduzem água para as áreas irrigadas. A região 

tem potencial para produzir 9 mil toneladas de peixes por ano, e que dará para 

movimentar anualmente cerca de R$ 6,4 milhões e gerar 1,6 mil novos empregos 

diretos. 

A usina de geração de energia é composta por um rotor que utiliza uma vazão de 10 

m3/s e um outro menor com vazão de 5m3/s que geram de 300.000 a 400.000 Kw de 

energia, com capacidade de abastecer uma cidade maior que São Paulo. O projeto 

está estruturado, com 06 escolas (1º e 2º graus), 04 postos de saúde/ambulatórios, 

telefonia fixa e móvel e uma população de 12.000 habitantes. Conta, ainda com uma 

reserva florestal coletiva correspondente os 20% prevista em lei. 

No trecho entre o Projeto Jaíba e a cidade de Matias Cardoso, constatamos uma 

grande captação d’água, na fazenda Canadá, do grupo Cauê, para irrigação através 

de 18 pivôs centrais. Pelas imagens de satélites são nítidos os pivôs e a localização 

por coordenadas do GPS (605640/833 9875). 

A cidade de Matias Cardoso, se encontra com a margem (direita) bastante 

degradada (desmate, barranco assoreado com plantações de milho e outras 

culturas).  

Próximo a cidade de Manga, margem esquerda, são notados significativo desmate 

da mata ciliar e captação d’água com pivôs. GPS (614.870/8365340). O lixão é 

visível no barranco na rua da sede e as margens estão degradadas.   

Na confluência do rio Verde Grande/São Francisco há formação de um delta e não 

foi observado com nitidez o deságüe. O rio Verde Grande é intermitente na maior 

parte do ano e os motivos que causaram seu secamento foram os desmatamentos 

da mata ciliar, captação em excesso de água para irrigação e outros usos múltiplos. 

Próximo a divisa Minas/Bahia em ambas às margens, o processo de antropização é 

intenso com a ocupação desordenada do solo, principalmente no tocante à 

agricultura de subsistência. 
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O encontro do rio Carinhanha com o Velho Chico é caracterizado pelo contraste das 

águas limpas do primeiro em relação às águas barrentas do segundo. Foto 19 

 

27/11/01 – Carinhanha/BA 

Audiência Pública –Teve a participação do prefeito, vice-prefeito, presidente da 

câmara, vereadores, secretários municipais e pouca representação da sociedade 

civil organizada.  

O encontro tratou mais de uma reunião com as autoridades do município. O prefeito 

e vice prefeito criticaram o tempo todo os órgãos governamentais, principalmente os 

ambientais em virtude da sua falta de atuação na região. 

O prefeito local foi muito claro em seu pronunciamento, dizendo que não acreditava 

no trabalho proposto pela expedição nem no governo federal. Única proposta 

levantada por alguém da comunidade foi no sentido de haver mais fiscalização 

ambiental na região pelos governos federal e estadual que sempre estão ausentes 

no município 

O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, enfatizou a necessidade de 

aplicação das leis ambientais já existentes, mas que não funcionam, de forma dura e 

implacável, no sentido de penalizar  os infratores de qualquer natureza ou classe, 

objetivando principalmente a recuperação e preservação das matas ciliares . 

Segundo  integrantes da comunidade, o vice-prefeito  do Município é o maior 

destruidor de cerrados da região, fornecendo carvão nativo para as siderúrgicas de 

Sete Lagoas –MG e que na verdade são  estas, as grandes responsáveis pela 

destruição dos cerrados de Minas Gerais e Bahia. 

A cidade de Carinhanha é organizada, limpa, entretanto o lixo é colocado nas 

encostas dos barrancos do rio São Francisco. Nas proximidades a montante e a 

jusante da cidade é comum a ocorrência de captações clandestinas de água. A 

degradação ambiental é constante em ambas as margens. 
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Depois de Carinhanha são observadas muitas captações clandestinas de água, 

desmatamentos com exposição de barrancos como se fossem falésias e formação 

de ilhas. 

Entre o povoado de Pitubas e a Ilha da Palma é constante a ocupação das margens 

por agricultura de subsistência. A ausência de matas ciliares em ambas as margens 

do rio, aliada a exploração predatória das mesmas, fazem com que o processo 

natural de solapamento do rio, expõe as raízes das poucas árvores existentes nas 

margens, provocando em pouco tempo a queda das mesmas. Essa paisagem torna-

se monótona e o barco Pipes vai serpenteando  às águas  do “Velho Chico”   entre 

bancos de areia e ilhotas, produzidas pelo assoreamento do mesmo, como se 

procurando o caminho mais seguro que nos conduza a Bom Jesus da Lapa. 

 

Bom Jesus da Lapa 

Audiência Pública – Participou da audiência, o vice-prefeito, secretária de turismo, 

secretariado municipal, promotor, superintendente da 2ª SR da CODEVASF e 

comunidade. 

O vice-prefeito e os secretários fizeram discursos otimistas em relação a expedição 

e estarão torcendo pela revitalização do rio. 

Os ambientalistas reclamaram que o rio recuou bastante em relação ao cais. A 

erosão e o assoreamento das margens deixou o rio dividido, formando pequenas 

ilhas nas proximidades da cidade.    

O superintendente da CODEVASF 2ª SR confirmou o recebimento de parte do 

recurso da revitalização, entretanto não sabia como gastá-lo até o fim do ano fiscal. 

O promotor elogiou os objetivos da expedição e torcia pela revitalização, colocando-

se a disposição para agir sempre que solicitado legalmente, ou seja, através de 

laudos de infração ou queixas com provas, no sentido de autuar os infratores com 

base nas leis ambientais. Sugeriu capacitar melhor os técnicos   quando na 

elaboração dos autos de infração  e agilizar as ações penalizadoras. 
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O sargento naval que participava da audiência, respondendo a questionamentos 

sobre a utilização das margens dos rios, colocou que: qualquer forma de utilização 

das margens, necessita de estudos e prévia autorização, mas as “ brechas” na lei  

dificultam as autuações. E, ainda, por falta de conscientização e/ou por necessidade, 

o “ribeirinho” é o maior destruidor do rio. 

O chefe de gabinete da Codevasf fez apologia sobre os trabalhos que a empresa 

desenvolve no vale e agora com mais recurso fará muito mais. 

 

28/11/01 – Bom Jesus da Lapa – Rio Corrente 

Neste trecho, às margens do rio São Franciscoe encontram-se desmatadas, com 

plantações de milho, banana, pimentão, frutas e em determinado ponto da margem 

direita, ocupação de moradia na forma de favelização.  Em resumo, solo sendo 

utilizado inadequadamente. 

Encontro do rio Corrente com água limpa e o rio São Francisco com água barrenta. 

Aqui ocorre um processo natural onde o rio Corrente lança sua carga de sedimentos 

no São Francisco, causando a formação de coroas de areias e pequenas ilhas.  

Na cidade de Sítio do Mato, registra-se captações clandestinas de água tanto na 

margem esquerda como na direita. (GPS: 666.585/8553005). 

Entre os povoados de Gameleira da Lapa e Mangal são vistos paredões de 

sedimentos inconsolidados de cores diferentes (amarelo e vermelho) que chegam a 

mais de 3 metros de altura. 

A serra da Taboa acompanha paralelamente o rio pela margem esquerda, com vales 

característicos de falhamento. A falha geológica exerce controle estrutural no 

alinhamento do rio. 

Desde Bom Jesus da Lapa o rio forma pequenas ilhas no leito, com as margens 

exploradas para agricultura e pecuária de subsistência. A topografia plana favorece 

a baixa velocidade das águas, facilitando muitas vezes a comunicação entre o rio e 

as lagoas marginais (ipoeiras). 
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A partir de Paratinga a água ganha velocidade em função da diminuição da largura, 

provocada pela proximidade da serra da Taboa ao rio, que apresenta uma falha 

geológica regional na direção ENE (GPS: 693.948/8615408). 

Aparecimento de carnaubeiras, coqueirais e captações clandestinas de água para 

abastecer 6 pivôs são vistas na Ilha do Saco. 

O projeto Kits de Irrigação da CAR está presente na ilha do Saco e ilha de Gado 

Bravo, próximo a Ibotirama. O rio se espalha bastante até as lagoas marginais e 

nestas, são observadas presenças de aves da espécie garça e mergulhão. 

Quanto mais adentramos o semi-árido bahiano, maior a devastação das matas 

ciliares, provocada pelos povos ribeirinhos, que exploram às margens através da  

agricultura de subsistência (Foto 20). O número de pequenos acampamentos é 

grande, num processo de favelização das margens do rio. À medida que nos 

aproximamos das cidades, maior é a devastação. É neste cenário que nos dirigimos 

a Ibotirama. 

 

29/11/01 – Ibotirama 

Após Ibotirama, o primeiro acidente geográfico que observamos foi o morro 

Pindobeira localizado paralelo ao rio e mergulhando sobre ele, devido uma falha 

geológica (GPS: 684.680/8666.368). Logo mais a baixo (GPS: 681.556/8671776) 

observamos várias captações tanto à direita como à esquerda. 

Navegamos durante muito tempo paralelo a serra do Pirimpim que apresenta   

sistema  de fratura  geológica  acompanhando o rio (GPS: 678892/86790683). 

Antes de Morpará, observamos uma mata ciliar bem preservada, áreas desmatadas 

em ambas margens inclusive com queimadas, captações d’água, bancos de areia, 

moradias estilo favelização, agricultura de subsistência e um grande afloramento de 

rocha   com presença de grutas (GPS: 683.220/8719130). 

Em frente a Morpará são observados barrancos sem cobertura vegetal que 

apresentam árvores (mangueiras) soltas desprotegidas com raízes a mostra. Foto 21  
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Na serra do Brejinho afloram quartzitos e no porto das Balsas (travessia) há 

captação clandestina de água. 

O povoado Itaquatiara na margem esquerda, apresenta umas duas dezenas de 

casas sobre o barranco desnudo. 

De Itaquatiara até Barra o processo de degradação ambiental é grande, com 

queimadas  nas margens, barranco despencando com árvores para dentro do leito 

do rio, captações para irrigação, destacando-se um reflorestamento de algaroba na 

margem esquerda. 

Em Barra,  registramos   o encontro das águas límpidas do rio Grande com as águas 

barrentas do São Francisco. O rio Grande é o último afluente perene que alimenta o 

Velho Chico. Foto 22 

 

01/12/01 – Barra 

Audiência Pública – Contou com a participação do prefeito, vice-prefeito, presidente 

da câmara, vereadores, comunidade local, secretários municipais e do Deputado 

Federal João Leão. 

A audiência pública em Barra ficou a desejar em função da ausência do bispo, do 

representante dos pescadores, do promotor, do juiz, dos ambientalistas e da pouca 

representatividade da sociedade local. As discussões sobre os variados temas foram 

monopolizadas pelo deputado João Leão que aproveitou a oportunidade para fazer 

propaganda política eleitoral em cima do Projeto Brejos da Barra, de sua autoria. 

 

Projeto Brejos da Barra 

É um projeto agroflorestal de autoria do deputado federal João Leão que consiste 

em manter o homem dos brejos (brejeiros) no local, através da implantação do 

consórcio mata nativa e frutíferas (mangaba e caju), criando alternativa de retorno 

econômico para a região. São produzidas também manga, banana, e a pecuária de 



34 

subsistência. São mais de 500 casas espalhadas pela vila e o que mais chamou 

atenção no local foi a média de 12 filhos por casal. 

O Projeto Brejo da Barra é uma parceria com o Projeto Amanhã (CODEVASF) e 

uma ONG (Distrito do Projeto Brejos da Barra) onde estão sendo desenvolvidos 

experimentos de culturas de manga, caju, banana e coco. Do convênio foi 

construído a escola Eutália de Oliveira Santos, com estrutura moderna  e atende ao 

alunado do ensino fundamental. As mudas das frutíferas são preparadas e plantadas 

pelos alunos. 

Área de preservação permanente, córregos e veredas com buritis são utilizadas para 

exploração de piscicultura (tilápias) para fins comerciais (Foto 24). São criados 4.000 

alevinos de tilápia no canal, quando adquirem peso de comercialização (500g) é 

vendido a R$ 3,00 o quilo. 

O projeto está inserido na maior APA da Bahia, com 1.085.000 ha, denominado 

Dunas e Veredas do Baixo Médio São Francisco, administrada pelo CRA. O Projeto 

Brejos da Barra pode até ser considerado socialmente justo, mas é altamente 

impactante na ótica ambiental tendo em vista que o projeto está inserido em uma 

APP (Área de Preservação Permanente), que segundo a Lei do Código Florestal nº 

4.771/65, artigos 2º e 3º, fica proibido a sua exploração. 

 

Mocambo do Vento 

É um local bem conhecido na região, pois apresenta um fenômeno físico sem 

precedentes. Trata-se de um processo natural de formação de dunas de origem 

fluvial eólica (Foto 23) que até o momento ninguém conseguiu explicar 

cientificamente. A teoria mais divulgada explica que o fenômeno é causado pelos 

ventos vindos da serra do Santo Inácio, que nos meses de maio a outubro são mais 

fortes, transportando grãos de areia e depois depositando nesse local formando 

dunas semelhantes às do Jalapão. Como esse local é palco de grandes ventanias, 

no período áureo das embarcações tipo gaiola e barcos pequenos, era comum o 

naufrágio dessas embarcações. 
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Visitamos em seguida, o povoado de Ibiraba (ex-Icatu) que foi durante muito tempo 

(época das gaiolas) entreposto comercial bem movimentado. Em decorrência da 

decadência do transporte fluvial e das enchentes, o local praticamente virou um 

povoado abandonado. Em função de sua arquitetura de início do século, o local foi 

escolhido para ser cenário do filme “Abril Despedaçado”. 

O trecho Barra-Xique-Xique não é diferente dos anteriores do Médio São Francisco, 

ou seja, a degradação ambiental está presente nos desmatamentos indiscriminados 

das matas ciliares, erosão e assoreamento, queimadas, agricultura e pecuária de 

subsistência, captações clandestinas de água, formação de ilhas decorrentes do 

acúmulo de areia na calha do rio e barrancos desmoronando sem vegetação (Fotos 

25 e 26). As dunas eólicas de Mocambo do Vento e as carnaubeiras são as 

paisagens interessantes vista nesse percurso. 

 

03/12//01 – Xique-Xique 

A Lagoa de Itaparica é uma das atrações turísticas da região de Xique-Xique que 

durante o período chuvoso é alimentada pelo rio São Francisco e córregos vindos da 

serra de Santo Inácio. As águas que descem da serra   chegam saturadas de areia 

como conseqüência do intemperismo físico-químico que atua sobre os quartzitos. De 

junho a setembro a lagoa começa secar e há o acúmulo de areia nas margens da 

lagoa. A partir de setembro até novembro ocorre um fenômeno natural de ventilação 

acelerada que forma ventos de até 100 km/h, o que pode estar relacionado com a 

formação das dunas do Mocambo do Vento. 

Santo Inácio, distrito de Gentio do Ouro, foi construído sobre rochas quartzíticas 

durante o período da exploração de garimpos de diamantes na década de 1930. Os 

impactos ambientais produzidos pela exploração de pedras e de cristal fizeram o 

CRA proibir estas atividades degradadoras. Hoje, o povoado sobrevive da criação de 

caprinos, apicultura e agropecuária de subsistência. Tem apenas um colégio de 2º 

grau, o qual é supervisionado por uma pedagoga, esposa do secretário de Educação 

Municipal, que coordena professores leigos do município. Posteriormente visitamos 

os antigos garimpos de cristal da região, onde constatamos grandes afloramentos de 
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conglomerado basal, rocha rara de se achar no campo, pois é conhecida como 

rocha matriz onde se encontram ouro e pedras preciosas, como diamante. 

 

Projeto Baixio de Irecê 

Pelo avançar da hora a visita ao projeto foi muito rápida e as informações que 

obtivemos foram as seguintes: o projeto total terá 60.000 ha e captação de água do 

rio São Francisco da ordem de 50 m3/s. A primeira etapa está em fase final e vai 

irrigar 5.000 ha utilizando 5m3/s. Segundo o engenheiro civil, Antônio Carlos, a 

CODEVASF apresentou o EIA/RIMA ao CRA, entretanto não soube informar sobre 

os procedimentos de solicitação de outorga d’água. O canal principal se encontra 

revestido em mais de 4 km e a estação de pressurização, para distribuir água para 

os 300 lotes dos colonos ,está em fase final. O canal de adução (Foto 27) para 

captação de água do rio São Francisco foi construído com a retirada de mais de 

8.000 m3 de rocha no leito principal. Será o segundo maior projeto de irrigação do 

Brasil. 

Audiência Pública: participaram o prefeito, presidente da câmara, vereadores, 

secretários municipais, pescadores, representante do CRA e comunidade. 

O Prefeito municipal fez pronunciamento, dizendo que o município é pobre e que 

não tinha disponibilidade de recursos para investir em tratamento de esgotos e 

destino final do lixo. Até a pesca, que era uma atividade econômica que gerava 

recursos, estava em decadência ,em função dos problemas ambientais por que está 

passando o Velho Chico. 

Um vereador denunciou que existem barragens particulares próximas a entrada da 

lagoa de Itaparica/rio São Francisco, que precisam ser desarticuladas, pois estão 

impedindo a migração dos peixes da calha do rio para os berçários naturais (lagoas), 

prejudicando o processo de piracema e também a ocorrência de pesca predatória, 

inclusive com bombas. 

O representante do CRA abordou que estava apenas há 4 meses na região 

chefiando a maior Área de Preservação Ambiental do Estado, compreendendo 

1.085.000 has, denominada  Dunas e Veredas do Médio Baixo São Francisco, que 
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está sendo um desafio para ele, pois os interesses políticos na região são enormes 

e somente através do diálogo através da educação ambiental,  vai conseguindo 

administrar a APA. 

Um pescador reclamou que a atividade pesqueira está cada vez mais diminuindo por 

causa de outros pescadores inescrupulosos que utilizam rede de arrastão em bocas 

de lagoas e pegam peixes de todo tamanho de forma predatória. Como a 

fiscalização dos órgãos governamentais são ineficientes, eles aproveitam e fazem o 

que querem. 

 

04/12/01 – Xique-Xique – Sobradinho 

 

Esse trecho foi realizado por terra através de ônibus tendo em vista a 

impossibilidade de navegação no lago de Sobradinho. A base da expedição ficou 

estabelecida em Juazeiro e o barco Pipes foi transportado até o lago de Sobradinho 

por carreta. 

 

05/12/01 – Petrolina 

Neste município visitamos os projetos de irrigação da CODEVASF denominados Nilo 

Coelho, Bebedouro e Maria Tereza, que juntos somaram uma área irrigada em 

2.000, de 23.295 ha. Ainda neste dia, conhecemos o Centro de Recebimento de 

Embalagens de Agrotoxicos Tríplice Lavadas do Vale do São Francisco(Foto 28). 

Esta central for construida através de convênio entre: ANDEF, AENDA, SINDAG, 

CODEVASF, PREFEITURA MUNICIPAL e ACAVASF (ASSOCIAÇÃO DO 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DO SÃO FRANCISCO), entidade 

que administra a central de recebimento de embalagens.  A princípio, foi construída 

para atender somente os projetos da Codevasf, posteriormente, visto a necessidade, 

foi aberta a todos os produtores rurais da micro região Petrolina/Juazeiro. O custo 

final da obra girou em torno de R$ 75.000, sendo que R$ 65.000, foram recursos da 

ANDEF e o restante, rateado entre empresários do setor. Vale ressaltar que o 

terreno foi doado pela Codevasf. 
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A central somente recebe, embalagens tríplice lavadas e furadas (para evitar o 

reuso) e absorve praticamente toda a produção da micro-região. 

O projeto Nilo Coelho (Foto 29) capta água no lago de Sobradinho a 48 km de 

distância, por gravidade, com uma vazão de 23 m3/s. No ano 2.000, o perímetro 

irrigou 16.789 ha, parcelados em 1.610 lotes, sendo 1.443 lotes tipo unidade familiar 

ocupando 8.916 ha, 164 lotes tipo empresa com 7.841 ha, um lote de 20 ha 

destinado à piscicultura e duas unidades de observação e demonstração, ocupando 

2 lotes em 12 ha irrigados. As produtividades mais expressivas na unidade familiar 

foram obtidas com o coco verde (49,50 t/ha), a uva (30,10 t/ha), banana e a goiaba 

(ambas com 23,20 t/ha) . As produtividades obtidas nos lotes empresariais com 

maior retorno foram de coco verde, uva e banana. 

O perímetro Bebedouro em 2.000, possuía uma área irrigada de 2.418 has, com 141 

lotes tipo unidade familiar ocupando 1.494 has e 5 lotes tipo empresa ocupando 924 

has. As produtividades obtidas foram satisfatórias para a unidade familiar, com 

destaque para cana-de-açúcar, o coco verde, a manga e a melancia. Nos lotes 

empresariais destacaram-se a abóbora, a goiaba e a uva, sendo esta a que melhor 

teve retorno econômico alcançado. 

O perímetro Maria Tereza, contava em 2.000, com 4.088 has  irrigados, distribuídos 

em 415 lotes tipo unidade familiar, ocupando 2.356 has, 36 lotes empresarias e 

1.516 has e 36 lotes tipo técnico em ciências agrárias com 216 has. Nas unidades 

familiares destacaram-se o coco verde, o tomate e a banana, enquanto que nos 

lotes empresariais os melhores resultados, quanto à produtividade foram obtidos 

com banana (38 t/ha), a uva (36 t/ha) e a melancia 20 t/ha). 

A Estação de Piscicultura de Bebedouro tem capacidade de produção de 5 milhões 

de alevinos/ano. A produção de alevinos no ano 2.000 foi de cerca de 1 milhão de 

unidades, sendo 750 mil unidades destinadas ao peixamento de rios, lagoas, 

açudes, reservatórios, córregos e aguadas e 250 mil unidades destinadas à 

comercialização. A estação atende a 80 municípios da região com destaque para 

criação de peixes do rio, como curimatá, piau verdadeiro e pacamã e exóticos tipos 

carpas e tambaquis. Todas as informações foram prestadas pelo zootecnicista 

Odilon Juvino de Araújo. 
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06.12.01 – Rio Salitre 

No roteiro Juazeiro/Sobradinho passamos pela ponte sobre o rio Salitre que se 

encontrava esturricado e completamente seco (Foto 30). É um exemplo da má 

gestão pelo uso da água, principalmente no tocante a irrigação. 
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Sobradinho 

Neste dia o reservatório de Sobradinho se apresentava com 5,8% de sua 

capacidade total e estava liberando aproximadamente 1.800 m3/s de água (Fotos 31 

e 32). A pouca quantidade de água acumulada no reservatório era sentido pelos 

galhos de árvores aparecendo, pelo recuo das águas nas margens e nas marcas de 

concreto da barragem. A descida pela eclusa (Foto 33) com apoio da Capitania dos 

Portos (Marinha) foi um dos raros momentos de grande fascínio e apreensão por 

parte dos componentes da expedição. Concretizada a passagem pela eclusa com 

sucesso, navegamos rumo a Juazeiro, no trecho   submédio   São Francisco. 

 

Sobradinho – Juazeiro 

Este roteiro faz parte do submédio São Francisco e os problemas ambientais 

constatados ao longo dele, não são diferentes dos observados a montante. De 

sobradinho até a Ilha da Amélia, constatamos desmatamento de toda mata ciliar, 

queimadas para limpeza do solo para fins agropecuários (subsistencia), aumento 

considerável das captações de água e fixação de residências e sede de fazendas ao 

longo das margens do rio. 

Após   Ilha da Amélia, passando pelo ponto de captação do “Projeto Salitre” até a 

Ilha de Rodeadouro, o que mais vimos foram captações de água, uso inadequado 

das margens principalmente no tocante a plantação de todo tipo de cultura e 

construções de residências de classe média/alta. (Fotos 34 e 35) 

Da Ilha do Rodeadouro a Juazeiro, observamos atividades de piscicultura através de 

tanque rede, como também ocupação desordenada das margens para agricultura de 

subsistência e residências. As captações de água são feitas para fins de projetos de 

irrigações particulares e   abastecer residências(Foto 36). 
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07/12/01 – Audiência Pública 

Juazeiro – (Manhã) 

Participantes: prefeito, presidente da câmara, representante da CODEVASF, 

representante da Marinha, ambientalistas e sociedade civil organizada. 

O prefeito citou dois problemas ambientais que afetam o seu município: o lixo e o 

esgotamento sanitário. A área para colocação do lixo está definida, principalmente 

no tocante a destinação final dos plásticos em geral( sacos e pets). Os recursos 

financeiros do esgotamento sanitário estão garantidos para o ano de 2.002, afirmou 

o prefeito. 

Algumas questões importantes foram colocadas pelos representantes da 

comunidade, tais como: contaminação dos canais de irrigação por resíduos de 

agrotóxicos, prioridade de utilização das águas( geração de energia pela Chesf), 

falta de conscientização ambiental nos projetos conduzidos pela Codevasf e Chesfl, 

dentre outros.  

 

Petrolina – (tarde) 

Participantes: representante do prefeito, representante da CODEVASF, vereadores 

e representantes da sociedade civil. 

Essa audiência foi   a mais técnica de todas, tendo em vista a grande participação 

de profissionais da área. Petrolina possue 80% de seus esgotos domésticos tratados 

e até o fim do ano de 2 002 concluirá o restante. A esposa do prefeito de Curaçá, 

também se manifestou dizendo que naquele município o tratamento de esgotos 

domésticos   alcançava   85% de sua capacidade. Complementando, houve uma 

apresentação do zootecnicista Odilon Juvino de Araújo, sobre piscicultura e pesca 

no São Francisco. 

Alguns comentários relativos às audiências de Petrolina e Juazeiro: 
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O Represamento das águas pelas barragens, torna as mesmas límpidas e 

transparentes (a jusante),   sem fitoplancton, o que dificulta ou impede a procriação 

de alevinos. 

A capacidade total  do lago de sobradinho é da ordem de 34,1 bilhões de metros 

cúbicos   e a  evaporação média / anual é em torno de 5 bilhões de metros cúbicos. 

É preciso fazer o monitoramento dos recursos repassados aos  Estados e 

Municípios, através da União, dentro do processo de revitalização do São Francisco.   

 O Operador do Sistema Nacional de Energia, controla a liberação das águas 

represadas, que é  efetuada de forma rápida e à noite, alterando o sistema natural 

do rio e provocando erosão e desequilibrio do meio. 

Criar leis obrigando a implantação  e preservação de matas ciliares, atrelado ao 

processo de compra de esgotos (ANA) e liberação de recursos e/ou autorga  para 

projetos agropecuários. Já existem   leis em vigor para essas cobranças apenas falta 

aplicá-las.  

 

08/12/01 – Paulo Afonso 

A visitação à usina e à Cachoeira de Paulo Afonso (Foto 37) teve conotação apenas 

turística tendo em vista que aconteceu em um final de semana. Conhecemos o 

complexo Delmiro Gouveia com as usinas Urubu I, II e III, toda construída num 

maciço rochoso granítico-gnáissico. Em função do racionamento de energia, a 

cachoeira apresentava apenas um filete de água em queda, descaracterizando 

completamente a paisagem famosa. 

 

09/12/01 – Canindé do São Francisco/SE 

Município onde está localizado o reservatório e hidrelétrica de Xingó(Fotos 38 39), é 

um dos pontos turísticos mais visitados no Estado de Sergipe. O   lago de Xingó com 

profundidade média em torno de 150 m e acúmulo de água da ordem de 3,8 bilhões 

de m3, é o local onde se pratica o turismo ecológico navegando em suas águas 
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transparentes   através de barcos tipo catamarã.  Canindé do São Francisco, com 

população de 17.000 habitantes, destaca-se no cenário estadual por apresentar 

receitas superiores à média nacional tendo em vista que a arrecadação municipal de 

impostos, ultrapassa a casa de R$ 3.000.000,00 mensais. 

 

10/12/01 – Piranhas/AL 

A cidade histórica de Piranhas é conhecida turisticamente por sua arquitetura 

colonial e histórias do cangaço. Foi contemplada para ser uma das pioneiras cidades 

do Vale do São Francisco a iniciar o tratamento de esgoto, no convênio Ministério da 

Irrigação Regional e Governo Estadual, no valor de 3,5 milhões de reais. 

Participamos de uma reunião com o prefeito municipal , o Engº Agrônomo Inácio 

de Loiola e seu secretariado, quando foram obtidas algumas relevantes 

informações: consideram a Chesf o maior predador do rio São  Francisco, 

pois o governo federal investiu  mais de 30 bilhões de dólares nos 

barramentos do rio e os municípios próximos viraram um bolsão de miséria. A 

Chesf é insensível às causas ambientais e sociais, com os barramentos e a 

destruição das lagoas marginais, o pescado  praticamente desapareceu na 

região. A vazão do rio antes do barramento era superior a 2.000 m³/s e 

atualmente não passa de 900 m³/s, além disso a construção do complexo de 

Xingó deu prejuizo ao municipio, pois a população da vila dobrou e os 

royalties de R$ 60.000,00, não pagam  a iluminação pública de R$ 70.000,00. 

  

 

11/12/01 – Canindé-Propriá 

O trecho de  Canindé do São Francisco até a cidade de Entremontes ,é 

caracterizado pela formação de canyons sobre   rochas areníticas, da Formação 

Taracatu,que margeiam   o rio São Francisco. Registramos a passagem  pelo 

povoado de Angicos, onde supostamente  Lampião foi morto. 
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Após Entremontes, a formação arenítica taracatu continua aflorando, deixando o rio 

encaixado entre as rochas (Foto 40). Em locais onde o vale abre, as ações 

antrópicas se manifestam através de desmatamentos em morros e margens, 

atividades agropastoris, captações de água, etc. Entre a fazenda Curralinho e 

povoado Bonsucesso, há formação de ilhas, dunas e em função de uma falha 

geológica o vale se abre e temos múltiplos usos das margens. 

Antes de chegararmos a   Pão de Açúcar/AL, o vale está bem espalhado e limpo, o 

que facilitou a ocupação por  moradias, estilo barracos, nas margens. Os paredões 

de arenitos bem íngremes mostram a vegetação caatinga bem preservada e quando 

a topografia começa a ficar suave as atividades antrópicas começam a aparecer. 

Pão de Açúcar é uma cidade   da margem esquerda do rio São Francisco, em 

Alagoas, que se destaca por apresentar uma imagem do “Cristo Redentor” 

semelhante a do Estado do Rio de Janeiro. O Cristo pousa sobre um paredão de 

rochas areníticas com a parte frontal para o rio. A parte oposta   fica de frente para a 

cidade e observa-se a vegetação nas encostas bem preservadas. Devido o 

afunilamento do rio e proximidade do mar, fez com que a CODEVASF elaborasse 

um projeto no sentido de construir uma barragem neste local, para ser uma 

reguladora de vazão. 

Após Pão de Açúcar e Jacarezinho/SE, o rio alarga bastante chegando a mais ou 

menos 1 km de largura. Com o vale mais aberto há   intensificação dos usos 

múltiplos ao longo das margens bem degradadas. 

Entre Limoeiro/AL e Fazenda Aticum, há formação de praias com bancos de areia e 

de pequenas ilhas, deixando o rio bastante raso. Este local ficou famoso por ter 

abrigado no passado bandos de jagunços e criminosos. 

Até Belmonte/AL, o rio fica largo e raso, com presença de barrancos de areia no leito 

e margens. Observamos em frente à cidade, na margem direita, vários barracos de 

lona(Foto 46). 

Após Belmonte o rio torna a ficar encaixado entre os paredões de arenito. 

Ilha do ouro e Barra de Ipanema são locais que funcionam como balneário nas 

atividades turísticas com infraestrutura montada. Depois de Barra de Ipanema 
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constatamos captações clandestinas de água para irrigação e formação de ilhas 

com cordões de areia na calha do rio. 

No percurso Barra de Ipanema e Gararu/AL, uma formação geológica composta de 

metassedimentos contorna o rio pela margem direita e esquerda, às vezes formando 

grandes paredões. Antes de Gararu, existe um local em processo de favelização 

com dezenas de casas de pau-a-pique construídas. Aproximando de Gararu 

aumenta consideravelmente a ocorrência de bancos de areia paralelos à margem 

direita. Às vezes os afloramentos de metassedimentos encontram-se dobrados e 

redobrados(Foto 41), e há o contato direto com as águas do rio em forma de 

grandes pacotes de rochas. 

Em frente a localidade de Traipu/AL, existe um desmatamento no meio do paredão 

da serra que contorna o rio. A proximidade do barco em relação ao pacote de rocha 

metassedimentos é tão visível que dá para perceber o eixo de dobramento da 

mesma. Observa-se até os veios róseos de arenito contrastando com o de outras 

rochas. 

Pouco antes de São Braz/AL, o rio é tão transparente e cristalino dando a impressão 

de que estamos navegando no mar(Foto 43). Em seguida, na margem esquerda, há 

plantações de arroz por processo de inundação(Foto 42). Em São Braz existe uma 

enorme caixa d’água que capta água do rio São Francisco para fins de 

abastecimento(Foto 44). Na margem direita há outra captação considerável que 

serve para abastecer cidades de Sergipe. Logo na saída de São Brás vimos 

tanques-redes particulares no leito do rio(Foto 45). 

 

11/12/01 – Própria/SE (noite) 

Audiência Pública: participação do vice-prefeito, presidente da câmara, diretor de 

planejamento da CODEVASF, superintendente da 4ª SR da CODEVASF, diretor da 

Promovasf, deputado estadual, estudantes, ambientalistas e comunidade. 

Nesta audiência teve presente o maior número de pessoas, principalmente 

estudantes do ensino médio, aliás foi a única reunião onde  houve presença e 

participação maciça de estudantes.  A abertura foi feita pelo vice-prefeito que pediu 
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desculpas em nome do titular por este se encontrar em Brasília resolvendo 

problemas de interesse do município. 

O diretor de planejamento da CODEVASF (J. A. Góis) afirmou que a companhia tem 

outorga de 770 m3/s de água do Rio São Francisco e que havia sido liberado para 

Sergipe uma verba no valor de R$ 800.000,00 para aquisição de tanques-redes, 

recursos estes oriundo do projeto de revitalização. Ainda, segundo Góis, é 

inaceitável a idéia de que o Alto é a caixa d’água e o Baixo São Francisco o esgotão. 

O deputado estadual Augusto Bezerra falou que foi o primeiro parlamentar a ser 

favorável a revitalização e só depois pensar na transposição. Reclamou, dizendo 

que na época de implantação do Projeto Xingó, tinha uma cláusula que a barragem 

era para liberar uma vazão de 2.000 m3/s e hoje só é liberado 1.000 m3/s de água. 

O assessor de comunicação social da prefeitura de Propriá confirmou que a estação 

de tratamento de esgotos (ETE) está com 85% das obras concluídas. Leu o 

documento escrito pelo prefeito e encaminhado à coordenação da expedição. 

Góis, complementa dizendo que no convênio assinado pelo governo federal em 

11/10/01, foram liberados recursos para as cidades de Pirapora, Montes Claros, 

Propriá e Penedo. Posteriormente serão contemplados mais 191 municípios. Das 90 

várzeas existentes no Vale do São Francisco em Sergipe, apenas 6 delas foram 

contempladas, mas, o recurso já foi solicitado para atender as pequenas e médias. 

Heráclito Azevedo, técnico agrícola, salientou o resgate social das comunidades 

próximas às várzeas que não produzem nada por  falta de energia e gostaria que 

fosse valorizada a piscicultura. Culpa a CHESF pela situação e defende a 

agricultura. 

Rossi, cidadão de Propriá, invoca a música de Gil Montes para salvar o Rio São 

Francisco. A música Pranto do Velho Chico ficou em 2º lugar no Festival de Aracaju. 

Uma estudante opina dizendo que não sabe como irá conseguir água para a 

revitalização tendo em vista que são lançados mais de 100 bilhões de m3/s de água 

no oceano. Por outro lado diz que as escolas não têm condições de comprar mudas 

e plantar sem o apoio da prefeitura. 



47 

 Góis, reitera dizendo que está previsto a construção de mais 11 barragens nos 

afluentes do Alto São Francisco. Que são 25.000 pescadores cadastrados na bacia 

do rio São Francisco e 8 estações de piscicultura na CODEVASF. 

O deputado Augusto Bezerra não entende como o projeto Califórnia só planta 

quiabo, em vez de culturas voltadas para exportação. Disse não acreditar no projeto 

Jacaré-Marituba. 

O secretário municipal de comunicação social, Sr. Nelson, acha que é preciso 

redimensionar o Projeto Califórnia, pois o mesmo está obsoleto no tocante ao seu 

sistema de irrigação e tentar obter outras culturas como uva, acerola, frutíferas e 

usar adubação orgânica. 

O representante do governo estadual da INDAGRO, desconfia das ações do 

governo federal, pois, só privilegia o setor energético. Ele quer o apoio da sociedade 

para garantir o percentual de 0,5% do PIB anual para o Vale do São Francisco. A 

revitalização não acontece apenas na área ambiental, mas em todos os aspectos. 

Chama de efluente hidrelétrico o baixo São Francisco. 

 

12.12.01 – Saída de Propriá 

Os primeiros quilômetros abaixo de Propriá são caracterizados por apresentar matas 

ciliares destruídas , com   formação de barrancos, ilhas e coroas de areias. O rio  

encontra-se raso, em função da redução do volume de água liberado pela barragem 

de Xingó. Em alguns momentos o barco quase chegou a encalhar nos bancos de 

areias. 

A cidade de Saúde/SE, mostra uma bonita praia fluvial com várias barracas de lazer. 

Aproximando de Penedo/AL, ainda se observam áreas bem preservadas próximas 

às margens. Tornam-se com mais freqüência as aparições de coqueiros. 
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12.12.01 – Penedo/AL 

Audiência Pública – Participaram da audiência os seguintes segmentos: prefeito, 

vice-prefeito, presidente da câmara, representante da CODEVASF, representante do 

governo estadual, instituto do meio ambiente, secretaria de cultura, assessor do 

Ibama/AL, promotor público, representante dos pescadores e comunidade em geral. 

Foto 47 

A abertura foi feita pelo representante da Secretaria Estadual de Cultura, que leu as 

cartas dos políticos convidados que não puderam participar do evento. Foi cantado o 

Hino Nacional e depois houve uma apresentação do coral de Penedo   (misto de 

normais e deficientes físicos). 

O prefeito municipal   falou sobre a importância do rio São Francisco para gerar 

renda, emprego e sua valorização cultural. 

O secretário municipal de Meio Ambiente perguntou se o governo também fez   

estudos nas sub-bacias dos afluentes dos rios de Alagoas. Maior absurdo ambiental 

segundo ele é a miséria humana. O desenvolvimento sustentável está na boca de 

todo mundo, porém, não há clareza sobre esse tema. 

Representante da CODEVASF fez pronunciamento sobre a importância do rio e a 

miséria que o acompanha. Revitalização se faz com recursos, como as agressões 

ambientais no Baixo São Francisco não têm mais jeito, a opção é partir para novas 

atividades econômicas, entre elas tanques-redes para os pescadores. Os recursos 

estão sendo repassados para revitalização do rio, através de recursos para 

esgotamento sanitário, piscicultura e recuperação de matas ciliares. 

O assessor do Ibama/Al parabeniza a expedição pelo trabalho, a CODEVASF pela 

autoria do projeto e comenta o seguinte: a vazão do rio é um problema na foz, não 

só pela quantidade como pela qualidade que acabou reduzindo o pescado. Ainda, 

recomenda as autoridades competentes o saneamento básico de todas as cidades 

ribeirinhas, como também o reflorestamento das áreas degradadas. 

Representante do Senador Waldec Ornelas falou que desde 1.996, o senador vem 

se engajando na luta pelo Velho Chico. É o relator da Comissão de revitalização e 

criou o SOS Velho Chico. São 43 comitês de bacias e 42 cidades com participação 
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de vários representantes da sociedade civil e no âmbito suprapartidário. As 

propostas são de criar APAS nas nascentes dos afluentes com apoio das prefeituras 

municipais. 

O promotor afirmou que a seca abortou o projeto de transposição, citando o Senador 

Renan Calheiros que dizia que o rio necessitava era de revitalização. Espera que o 

documento a ser elaborado sirva de subsídio para que as autoridades se espelhem 

nas informações, que se façam realmente propostas responsáveis e não deixem os 

recursos financeiros irem para o lixo. 

O Secretário municipal de cultura propõe que se faça um levantamento cultural do 

Vale do rio São Francisco através de cruzamento cultural, mapeamento cultural, 

turismo cultural e   com ações tentar trazer de volta o barranqueiro-ribeirinho, para 

dar emprego e gerar renda para toda essa gente que se encontra passando 

necessidade nos grandes centros. 

O representante dos pescadores, senhor Antonio, relembrou que em 1.985  travou-

se uma luta na região, pelo patrimônio de Várzea da Marituba (braço do São 

Francisco), com a presença de Fernando Collor de Mello. Após o evento foi servido 

um almoço em que no cardápio constava  apenas com peixes provenientes do rio 

São Francisco. Atualmente, o peixe consumido na região vem da 

Argentina(Mercosul). Falou que é contra a transposição e a favor da revitalização. 

Disse que a última cheia que ocorreu no rio com transbordamento das lagoas 

marginais foi em 1.982. Conclamou todos os representantes da sociedade civil 

organizada que se unissem aos pescadores e os companheiros sertanejos, para que 

a várzea de Marituba seja revitalizada e preservada, para a  criação de peixes e 

camarões nas lagoas. Segundo ele, várias lagoas da região já secaram devido o 

desmatamento das nascentes e pelo menos 7 delas foram secadas pela 

CODEVASF para projetos de irrigação. Para finalizar, Toinho pescador canta a 

música da morte dos peixes e dos pescadores   e conclui afirmando que “rio sem 

peixe, rio sem pescador”. Foi aplaudido de pé pelos participantes. 

Senhor Célio, se manifestou dizendo que o mundo não é de poesia e sim de ações, 

como recuperar os afluentes, reflorestar as plantações de soja no oeste baiano e 

cobrar da CHESF, que é a principal  responsável pelos problemas ambientais do rio, 

devido as barragens. 
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O diretor do IMA, Antônio Wilson, diz que é preciso fazer o monitoramento da 

qualidade e quantidade de água ao longo do rio e incentivar a gestão de bacias 

através  do planejamento, mudando o paradigma vigente. 

O engenheiro de pesca da CODEVASF, Eduardo, foi categórico na proposta de se 

operacionalizar as leis ambientais, que caso cumpridas, resolveriam os problemas 

do meio ambiente. Disse que as nascentes, veredas e afluentes estão sendo 

drenados e é preciso frear esse tipo de atitude para não causar mais mortes de rios, 

principalmente no oeste baiano. 

Um pescador se declara contrário a pesca predatória, com bombas e venenos, e 

reclama que os pescadores humildes são os perseguidos. 

A Audiência Pública de Penedo é dada como encerrada e as autoridades e 

comunidade ficam com o compromisso de enviar a Carta de Penedo para a 

coordenação da expedição. 

 

13.12.01 – Penedo – Foz do Rio São Francisco 

Navegando na direção da foz, vimos  tanto do lado de Alagoas como de Sergipe, 

parte da mata ora é preservada ora desmatada. 

Em Ponta Morfina/AL encontra-se localizado o Projeto Amanhã, da CODEVASF, que 

se caracteriza por utilizar as várzeas do rio para plantações de arroz, banana, cana-

de-açúcar e prática de piscicultura. As matas ciliares estão totalmente desmatadas e 

as lagoas drenadas para as atividades citadas. As várzeas são lagoas marginais que 

deixaram de existir em função da redução da vazão do rio.  

De Ponta Morfina a ilha do Brejo Grande torna-se rotina   as ocorrências de 

desmatamento, erosão com assoreamento das margens mostrando as árvores 

tombando para dentro do rio. São vários brejos, ilhas e ipoeiras, com coqueiros e 

mangueiras presentes nas margens pouco preservadas. Cercados usados na pesca 

predatória também são observados, principalmente na ilha do Brejo Grande, 

composta de lagoas marginais (ipoeiras ou várzeas). 
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Aproximando de Piaçabuçu/AL os coqueirais predominam nas inúmeras ilhotas e  

percebe-se a típica vegetação de transição água doce/mangue/mar. De Piaçabuçu 

enxerga-se o  encontro do rio com o mar. Cabeço é o local deste  encontro. Em 

função da redução da vazão do rio, cada vez mais o mar está avançando sobre o 

continente. A foz é belíssima com cordões de areia de poucos metros de largura 

separando a água doce do rio com a salgada do mar. No lado de Alagoas, margem 

esquerda, destaque para as dunas de areia do Pontal do Peba com visual muito 

bonito. Foto 48  

À medida que nos aproximávamos do encontro das água do “Velho Chico”  com  o 

mar, aumentava a nossa ansiedade e emoção. Nosso sentimento  era de que 

havíamos cumprido   a nossa missão. Na  verdade estávamos apenas iniciando 

nossa viagem, pois  os 33 (trinta e três) dias que juntos passamos , jamais serão 

esquecidos. Foram dias de desencontros, em alguns momentos, mas  na maior 

parte do  tempo, de alegria, satisfação e principalmente  amizade.   Todos os 

componentes da “Expedição Américo Vespucio” ,  tinham dentro de si  um 

sentimento comum,  de que haviam assumido um compromisso com  as populações 

ribeirinhas da Bacia do rio São  Francisco e opinião publica Nacional, o 

compromisso de que  cada um dos componentes dentro da sua área de atuação  

trabalhar exaustivamente  para a Revitalização e Preservação da Bacia do Rio São 

Francisco. A nossa viagem somente será encerrada quando  efetivamente forem 

implementadas ações que acabem definitivamente com o paradigma   de que “o Rio 

da Integração Nacional  está morrendo”. Esta é nossa verdadeira missão. 

Alcançamos o encontro das águas. Uma mistura de alegria e tristeza tomou conta de 

todos nós. Alegria por presenciarmos  tão majestosa e exuberante imagem e pelo 

privilégio de termos sido os primeiros brasileiros a participar de  uma expedição, da  

nascente  até a foz  do rio  São Francisco, e tristeza pela despedida dos amigos e da 

saudade que já estávamos sentindo. Desembarcamos e demos às mãos em círculo, 

agradecemos a Deus por  sua proteção  durante toda a viagem  e  emocionados, 

assim como no início, na  nascente, rezamos a Oração de São Francisco de Assis. 

No retorno a Penedo, tivemos o prazer de observar    lindas imagens do pôr do sol 

no rio  São Francisco, como se fosse um  presente da  natureza  em agradecimento  

ao nosso feito. 
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Atracamos em Penedo por volta das 19:00 horas, do dia l3 de dezembro de 2001. 

Estava encerrada a “Expedição Américo  Vespúcio”. Iniciava-se nossa missão. 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS NO VALE DO SÃO 
FRANCISCO 

 

Os problemas sócio-ambientais no rio São Francisco remontam desde o seu 

descobrimento em 1.501, quando começaram a ser instalados em suas margens os 

503 municípios de cinco estados hoje existentes, para uma população estimada de 

mais de 15 milhões de habitantes, o equivalente a cerca de 8% da população do 

país. 

De montante a jusante, o Velho Chico sofre todo tipo de degradação ambiental, 

entre os problemas de maior gravidade, podemos citar os desmatamentos de matas 

ciliares, queimadas, uso inadequado do solo para atividades agropastoris, poluição  

por esgotos domésticos e industriais, carvoarias, erosão, assoreamento, lixo, 

reflorestamentos de eucaliptos, aplicação danosa de agrotóxicos na agricultura 

ribeirinha, grandes projetos de irrigação (oficiais e privados), destruição de lagoas 

marginais, pesca predatória, projetos de reforma agrária do INCRA e cinco 

barramentos. 

Para elencar os principais problemas ambientais ao longo do Vale do São Francisco, 

iremos separá-los conforme o perfil longitudinal do rio e de seus principais afluentes, 

em alto, médio, submédio e baixo São Francisco. 

 

Alto São Francisco 

Estudos sócio-ambientais realizados por instituições governamentais e não-

governamentais, entre o Parque Nacional da Serra da Canastra e Lagoa da Prata 

em Minas Gerais, confirmaram que apenas 4,03% do total das margens cobertas por 

matas ciliares estão intactas. O restante está ocupado por pastos, monocultura, 

minerações, carvoarias, projetos de reflorestamento de eucalipto, lixo, esgotos 

domésticos e industriais, pesca predatória, queimadas, erosão, assoreamento, 

captações de água, etc. 
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Constatamos “in loco” parte desses impactos ambientais nos municípios visitados: 

em São Roque de Minas o solo é explorado inadequadamente para plantações de 

café e pecuária leiteira, entre Piumhi e Pimenta também prevalecem as plantações 

de café e pecuária leiteira, porém como o solo está bastante exposto observa-se 

algumas erosões e muito cupinzeiros; Em Pains, as rochas calcárias do grupo 

Bambui são muito exploradas nas atividades agrícolas e mineração. Cavernas e 

florestas remanescentes de mata atlântica presentes neste município estão correndo 

sérios riscos de desaparecerem; as matas e florestas do município de Iguatama 

praticamente não existem mais, assim como as lagoas marginais que foram 

drenadas para atividades agropastoris. As minerações de calcário e de carbureto 

(Concal) são atividades   do município que mais poluem o meio ambiente, através de 

lançamento de particulados sólidos na atmosfera. 

Lagoa da Prata teve suas matas ciliares destruídas e substituídas por cana-de-

açúcar. Este problema ambiental gerou tanta insatisfação na sociedade local, que 

todas as entidades, órgãos ambientais e a própria usina Luciânia se uniram para 

revegetar às margens dos mananciais da região, principalmente o rio Santana. 

Foram plantadas 116.000 mudas de nativas pela população, destaque para os 

estudantes que fizeram o trabalho em tempo recorde de 4 dias. A Usina Luciânia 

utiliza agrotóxico através de pulverização aérea nos canaviais e também capta água 

do rio São Francisco para a irrigação. 

Abaeté tem problemas ambientais sérios como o frigorífico Frigoneto que lança seus 

efluentes líquidos no rio Marmelo, afluente do São Francisco. O município vive da 

economia gerada pela pecuária leiteira (maior da região), ocasionando 

desmatamentos indiscriminados e uso inadequado do solo. 

Em Pompéu, os impactos ambientais não são diferentes das outras cidades citadas 

principalmente no tocante ao lançamento “in natura” de esgotos domésticos nos 

mananciais da bacia do Rio São Francisco. 

O município de Três Marias se destaca no Alto São Francisco devido a influência 

que a barragem traz nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. A represa de 

Três Marias foi construída com o objetivo de regularizar a vazão do rio São 

Francisco para facilitar o transporte fluvial e gerar energia. Essa primeira interrupção 

no curso do rio redundou em inundação de terras férteis, fim de lagoas marginais 
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que são criatórios naturais de peixes, impedimento da piracema com redução da 

população de peixes que dependem desse processo para sua reprodução e ainda 

uma dívida social entre os que foram forçados a deixar sua moradia, índios e não-

índios. A situação que se encontrava o entorno do reservatório no período em que 

navegamos sobre suas águas era preocupante tendo em vista que foram inúmeros 

casos onde não há observância em relação às leis ambientais, principalmente no 

que se refere a preservação e manutenção das matas ciliares, inexistentes nos 

locais explorados com atividades agropecuárias, carvoarias, reflorestamento de 

eucaliptos e captações clandestinas de água. A falta de contenções arbóreas no 

talude da barragem tem provocado a formação de erosão com carreamento de 

toneladas de sedimentos para dentro do reservatório. 

Último município do Alto São Francisco, Pirapora sofre com a pequena vazão que é 

liberada da barragem de Três Marias para viabilizar a navegação oficial. Sem 

tratamento de esgotos domésticos o município, ainda recebe as águas poluídas do 

rio das Velhas e os efluentes líquidos do seu distrito industrial. Conta, também com o 

projeto de reforma agrária do INCRA, denominado Pacopaco, na margem direita do 

São Francisco, de caráter impactante e projetos agrícolas de subsistência. 

Pirapora e Montes Claros foram as cidades do Alto São Francisco   contempladas 

com o sistema de esgotamento sanitário pelo Ministério da Integração Regional. As 

outras cidades da bacia serão beneficiadas por etapa. 

Em Buritizeiros, município em frente a Pirapora pela margem esquerda, está 

havendo exploração irracional de suas terras próximo às veredas e nascentes, para 

plantações de café e frutíferas. Quem denuncia é o vice-presidente do Movimento 

Ecológico São Francisco de Assis, José Eduardo Gomes, que na localidade de 

Chapada do Formoso está havendo formação de voçorocas com até 10 metros de 

profundidade como conseqüência do uso inadequado do solo. 

 

Médio São Francisco 

Este percurso compreende aproximadamente 1.416 km até Sobradinho, com apenas 

176m de desnível, sendo a topografia predominantemente plana. Esta característica 

do rio é propícia para formação de lagoas marginais, bancos de areia, ilhas e 
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facilitação de ocupação de suas margens. A falta de chuva tem contribuído para que 

esta situação permaneça. Aliado às agressões sofridas pelo São Francisco e seus 

afluentes refletem a situação preocupante na qual se encontra, ou seja, poluição por 

esgotos domésticos, destruição das matas ciliares, acelerado processo de 

assoreamento (erosão) de suas margens, deixando-o mais largo e raso 

comprometendo assim a sua navegabilidade. Os projetos de irrigação (oficial e 

privado) têm contribuído para a redução de vazão do rio, afetando não só a geração 

de energia como também a piscosidade do “Velho Chico”. A poluição dos esgotos 

domésticos e industrial é outro processo que tem ajudado muito ao 

comprometimento da qualidade das águas do rio São Francisco e seus afluentes ao 

longo dos anos. 

De Barra de Guaiqui a Januária, os impactos observados foram as matas ciliares 

mais destruídas que preservadas, intensificação das atividades agropecuárias 

através de pequenos produtores que exploram as margens por questões de 

subsistência, esgotos a céu aberto e lixões nos barrancos do rio são freqüentes nos 

aglomerados urbanos. 

Entre Itacarambi e Manga na divisa com a Bahia, começam aparecer com mais 

freqüência a ocorrência de barrancos desnudados em função da supressão da mata 

ciliar, formação de bancos de areia e muitas ilhas. Destaque é dado ao mega projeto 

de irrigação do Jaíba (CODEVASF), com previsão de irrigar uma área de 100.000 

ha. O canal de adução mede 60m de largura por 1.200 metros de comprimento, com 

uma captação de água do São Francisco da ordem de 80 m3/s. O impacto ambiental 

é visual e violento, pois a quantidade de água desviada é próximo do que era 

previsto na transposição do Rio São Francisco. Próximo ao município de Matias 

Cardoso, fazenda Canadá do grupo Cauê, captam água para abastecer 18 pivôs 

centrais para agricultura irrigada. Aproximando do município de Manga são comuns 

as captações de água, assim como a ocupação de ambas as margens para usufruto 

da agricultura de subsistência. Na confluência do Rio Verde Grande com o São 

Francisco é possível enxergar apenas as areias acumuladas e formadoras do delta 

seco, causados pelo mal gerenciamento dos usos múltiplos das águas do Verde 

Grande. 
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Em águas da Bahia, de Carinhanha a Barra, o rio se comporta de uma maneira geral 

em paisagens monótonas e topografia plana. Neste percurso estão localizadas em 

grande quantidade as lagoas marginais, que são os berçários dos peixes e face a 

estiagem se encontram vazias. Com a ocupação das matas ciliares pela 

agropecuária de subsistência, os barrancos são invadidos e assoreados, carreando 

assim, grande quantidade de sedimentos para o leito do rio, formando bancos de 

areia e incontáveis ilhas ao longo do trecho. São normais as ocorrências de 

captações clandestinas de água, lixões jogados nos barrancos de aglomerados 

urbanos (vilas, povoados, cidades) e esgotos a céu aberto.  

Estudos realizados pela Associação de Agricultores Irrigantes do Oeste da Bahia – 

AIBA, sobre “ descargas de sedimentos nos rios da bacia do rio Grande”, visando 

diagnosticar os efeitos da ação humana, estimou que toda a região perdeu nestes 

20 anos de exploração agropecuária, em torno de 9.000.000 de  metros cúbicos de 

solos, decorrentes do uso inadequado dos mesmos (agricultura de sequeiro e 

irrigada), destruição de nascente e vereda, rios represados e desviados dos seus 

leitos e toda sorte de destruição de matas ciliares. 

Em Barra, existe o Projeto Brejos em parceria com o Projeto Amanhã da 

CODEVASF, que consiste em reflorestar a mata nativa consorciado com frutíferas 

(mangaba e caju), implantar um campo experimental para desenvolver mudas de 

manga, banana e caju, e executar o projeto de piscicultura em veredas do local. 

Estes projetos estão inseridos no perímetro da APA do CRA, denominado Dunas e 

Veredas do Baixo Médio São Francisco, com 1.085.000 ha, entretanto, como são 

projetos de interesse político, o coordenador da APA está em situação melindrosa 

quanto às cobranças relativas aos impactos ambientais existentes. Achamos que os 

projetos até que são socialmente justos, porém condenável do ponto de vista 

ambiental, principalmente quanto a degradação de veredas e buritizais.  

O Projeto Baixio de Irecê, em Xique-Xique, pelo seu porte em irrigar 60.000 ha e 

captar 50 m3/s de água do São Francisco são os empreendimentos mais 

impactantes no Médio São Francisco. 
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Submédio São Francisco 

Nesta região, a altitude varia de 800 a 200 m e se caracteriza por uma topografia 

ondulada com vales muito abertos, devido à menor resistência à erosão dos xistos e 

outras rochas de baixo grau de metamorfismo. Próximo a Paulo Afonso/BA, 

sobressaem rochas graníticas-gnássicas que formam canyons proporcionando belas 

paisagens estilo corredeiras e cachoeiras. 

A natureza tenra das rochas presentes no leito do rio contribui para o acelerado 

processo de assoreamento e erosão porque passa as margens do São Francisco, 

deixando-o mais largo e raso. Os barramentos e os projetos de irrigação (oficial e 

privado) têm contribuído para a redução de vazão do rio, afetando não só a geração 

de energia como também a piscosidade do “Velho Chico”. Além de destruir as 

lagoas marginais que são criatórios naturais de peixes, os ribeirinhos pagaram uma 

dívida social forçados a deixar sua moradia em decorrência dos grandes projetos e 

barramentos. Este quadro aconteceu nas barragens de Sobradinho, Itaparica e 

Paulo Afonso e nos grandes projetos de irrigação (Nilo Coelho, Bebedouro e Maria 

Tereza) instituídos num processo que caracterizam uma política agressiva e 

autoritária em nome do aproveitamento do potencial energético do rio São 

Francisco. “A formação de grandes lagos e o controle das águas desestruturaram as 

principais atividades econômicas do povo ribeirinho: a pesca e plantio de vazante. E 

os que mais sofrem com essas agressões ao rio são os menos favorecidos com a 

energia elétrica produzida. Dos 89% da energia gerada pela CHESF em oito dos 

nove estados nordestinos, a maior parte vai para o Pólo Petroquímico de 

Camaçari/BA. Por outro lado, 37,5% da população rural nordestina não têm acesso 

à energia elétrica. Somente com a barragem de sobradinho, foram expulsos 72 mil 

pessoas de seus locais de origem, resultado da inundação de quatro municípios e 

dezenas de povoados, distritos e vilas. Com a barragem de Itaparica foram 

desabrigados seis mil famílias em sete municípios, sem contar os índios Tuxá que 

sobreviveram à custa da chamada taxa assistencial, sofrendo crescente 

desagregação cultural. Com as barragens de Paulo Afonso e Moxotó as 

adversidades criadas não foram diferentes. 
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Baixo São Francisco 

Corresponde o trecho de Paulo Afonso/BA à foz, no Oceano Atlântico, abrangendo 

áreas dos Estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Entre Paulo 

Afonso/BA (284 km da foz) e Pão de Açúcar/AL (171 km da foz), o rio cai mais de 

300m: é o trecho das grandes quedas. Daí em diante, segue tranqüilo em direção ao 

Atlântico, com uma vazão média de 2.980 m3/s, equivalente a uma descarga anual 

de 94 bilhões de m3. 

A barragem de Xingó, com acumulação de água de 3,8 bilhões de m3, é o principal 

impacto ambiental no Baixo São Francisco. Apenas para citar, o prefeito de 

Piranhas/AL, Inácio de Loiola, falou que o governo federal investiu bilhões de 

dólares na construção de Xingó e o que restou para os municípios vizinhos foi um 

bolsão de miséria. Ele acusa a CHESF de ser o maior predador do rio São 

Francisco, nada fez para ajudar as populações ribeirinhas no tocante ao social e 

muito menos se preocupou pelas questões ambientais. Os pescadores da região 

foram os mais atingidos em função da redução de vazão do rio de 2.000 m3/s para 

900 m3/s, destruindo as lagoas marginais, como também a decantação ocorrida nas 

águas do velho Chico causado pelos barramentos a montante, tornando suas águas 

transparentes e sem nutrientes, inviabilizando assim, a pesca na região. 

A redução da vazão do rio não só secou as lagoas marginais ou várzeas, como 

afetou o leito principal com o acúmulo de sedimentos formando coroas e ilhas em 

todo percurso, dificultando bastante a navegação. A maioria das várzeas foram 

drenadas e utilizadas como projetos de irrigação da CODEVASF, como Marituba/AL 

e outros. 

Propriá/SE e Penedo/AL foram  as cidades pioneiras escolhidas pelo Ministério de 

Integração Regional para implantação do sistema esgotamento sanitário que irá 

abranger toda a bacia do rio São Francisco. 
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ANÁLISE TÉCNICA 

 

Considerando os fatos observados “in loco” ao longo da expedição e a análise 

técnico-científica de caráter irrefutável, descreveremos a seguir dados técnicos   

comprovadamente que se enquadram perfeitamente em nossa análise: 

Que a escassez de chuvas, secamento de nascentes, córregos e lagoas foram os 

principais fatores que   contribuíram para a redução da quantidade de água do rio 

São Francisco; 

Que a destruição da cobertura vegetal tem  contribuído muito na diminuição de 

volume das águas do rio São Francisco. A natureza dispõe de mecanismos 

reguladores dos processos de circulação de água, de forma a tornar seu movimento, 

dentro do sistema, mais lento e contínuo. A água que vem com as chuvas pode ser 

retida no sistema solo/vegetação e ser liberada de forma gradual para re-alimentar o 

lençol freático e os rios da bacia hidrográfica. Basta para isso que haja uma extensa 

cobertura vegetal que atenue o impacto das chuvas sobre a superfície do solo, 

absorva uma parte dessa água e facilite sua infiltração no solo. Desta forma, mesmo 

quando não está chovendo, há uma contínua liberação de água desse sistema 

solo/vegetação para os depósitos de água da bacia hidrográfica.  Portanto, gerenciar 

os recursos hídricos de uma bacia hodrográfica significa, gerenciar também a sua 

cobertura vegetal. 

Que o Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771, de 15/09/65, modificado pela Lei 7.803, 

de 18/07/89) contém uma série de dispositivo buscando salvaguardar a cobertura 

vegetal para benefício de todos: faixas marginais de cobertura nativa protegidas 

como áreas de preservação permanente ao longo dos rios, nascentes, lagos, lagoas, 

represas, topos de morros e bordas de chapadas (artigo 2º), além da reserva legal 

(artigo 16), compreendendo um percentual de terras com restrição de uso dentro de 

cada propriedade. Entretanto, o que vimos ao longo da expedição foi a total 

desobediência dessa lei ambiental. 
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Que a drenagem de lagoas marginais para fins agropastoris, construções de 

barramentos e pesca predatória afetou diretamente a redução da atividade 

pesqueira; 

Que a qualidade de água do rio encontra-se comprometida, em função dos inúmeros 

esgotos domésticos e industriais dos municípios da bacia que são lançados sem 

tratamento no “Velho Chico” e afluentes; 

Que a falta de um Plano Diretor de Ordenamento Urbano nas cidades da Bacia do 

São Francisco tem pecado por apresentar infra-estrutura deficiente comprometendo 

a qualidade de vida dentro da área urbana e fora dela. A forma de ocupação urbana 

é fundamental para as bacias hidrográficas, pois as áreas urbanas concentram a 

maior parte da população dos municípios e representa, desta forma uma demanda 

privilegiada por recursos hídricos, tanto no aspecto do consumo propriamente dito 

pela população como também no aspecto da utilização dos recursos hídricos como 

meio para disposição final de esgotos domésticos, efluentes de matadouros e de 

lavagem de veículos e outros. Quando as obras de infra-estrutura não são 

adequadamente instaladas e planejadas sua expansão, a população muitas vezes 

se utiliza de procedimentos inadequados para assegurar a eliminação dos esgotos 

domésticos, ligando a saída residencial diretamente na rede de escoamento pluvial. 

Esta prática, bastante comum no Brasil, termina por carrear para os rios, justamente 

com a água das chuvas, os esgotos domésticos não tratados, poluindo os rios e 

diminuindo a disponibilidade de água de boa qualidade para o consumo. Além disso, 

a falta de uma canalização própria do esgoto e seu tratamento pode transformar a 

água num veículo de transmissão de doenças como a hepatite A e a cólera. O 

diagnóstico preciso destas ocorrências ambientais e a vontade política de solucionar 

estes problemas devem estar presentes nos planos diretores de ordenamento 

urbano como parte de um conjunto de processos para Gestão Racional de uma 

Bacia Hidrográfica.    

Que as captações de água para abastecer industrias, aglomerados urbanos 

(cidades, povoados, vilas, etc.) e projetos de irrigação (oficial e privado) têm 

contribuído para a redução de vazão, afetando não só a geração de energia como 

também a piscosidade do rio. 
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Que  no Brasil,  a captação de água para uso agrícola corresponde a 72,5% do total, 

enquanto 18,0% são destinadas ao abastecimento e 9,5% ao setor industrial. Como 

observamos, uma das demandas mais significativas por recursos hídricos na Bacia 

do São Francisco é a agricultura irrigada. Neste contexto de busca de um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos visando sua sustentabilidade, é preciso atuar 

em duas direções: diminuir o desperdício e aumentar a disponibilidade. Uma das 

maiores manifestações do desperdício se dá pela irrigação ineficiente, seja pelo 

volume de água irrigada acima do necessário, seja pelas perdas da água por 

evaporação. Além de desperdiçar água, uma irrigação em excesso pode levar a um 

processo de salinização do solo nas áreas de grande evapotranspiração. Algumas 

medidas simples podem aumentar a eficiência do sistema, como, por exemplo, 

irrigar à noite, quando a evaporação é menor. Mas mudanças tecnológicas e 

culturais são requeridas, no sentido de diminuir a quantidade de água empregada na 

irrigação. Sabe-se que cerca de 60% da área irrigada no Brasil corresponde à  

irrigação por superfície(sulcos, por exemplo). Ao invés destes métodos de irrigação, 

pode-se adotar a irrigação superficial por gotejamento. 

Que o uso inadequado do solo nas atividades agropastoris nas margens do rio tem 

acelerado o processo de erosão e assoreamento, deixando-o mais largo e raso, 

comprometendo assim a sua navegabilidade; 

Que trabalho realizado em lagoas marginais a montante de Três Marias,     

identificou em 1982/83, 80(oitenta) lagoas permanentes. Hoje, segundo Yashimi 

Sato (Doutor em Ecologia e Recursos Naturais) da CODEVASF, esse número não 

chega a 20(vinte), em virtude delas terem sido drenadas para atividades 

agropastoris, prejudicando sensivelmente estes criatórios naturais de peixes 

reduzindo demasiadamente a população destes: 

Que critérios técnicos  e a legislação ambiental vigente devem ser   respeitados em   

relação a construção de novas hidrelétricas propostas pelo governo federal no Alto e 

Médio São Francisco tendo em vista que costuma haver queixas de comunidades 

inteiras, responsabilizando as hidrelétricas pela alteração do regime das águas, ora 

produzindo estiagem à jusante, ora produzindo enchentes à montante. A própria 

barragem constitui-se numa intervenção drástica no fluxo natural dos rios, levando à 

separação, para as populações aquáticas como peixes, por exemplo, da porção 
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anterior à barragem da porção posterior à barragem. Muitas vezes, este impacto 

repercute também na economia familiar, prejudicando a pesca ao longo do rio. 

Projetos mais recentes tem incorporado mecanismos que viabilizam a transposição 

de barragem pelos peixes, restabelecendo o fluxo populacional jusante/montante do 

rio.  A formação do reservatório também altera as características físicas da água 

(distribuição de nutrientes, gradiente de temperatura, turbidez  e  outros), que passa 

de um ambiente de rio com fluxo de água para um ambiente de lago, estacionário. 

Além disso, a própria criação de uma grande superfície de água em função dos 

reservatórios é capaz de alterar o clima local. Isto sem mencionar o fato de que a 

inundação de grandes áreas exige a desocupação das terras pelos agricultores, 

submersão de cidades inteiras e sua remoção para áreas próximas, assim como a 

perda de habitat  pelos animais que viviam na área inundada, levando-os a 

empreender uma fuga desesperada por ocasião do enchimento do reservatório, e à 

implantação de programas de resgate de animais para posterior soltura em novas 

áreas. 

Que estudos realizados pela Associação dos Agricultores Irrigantes do Oeste da 

Bahia (AIBA), constataram que toda a região do oeste baiano já perdeu nesses 20 

anos de exploração agropecuária em torno de 9.000.000 metros cúbicos de solos, 

decorrentes do uso inadequado,  principalmente no tocante a agricultura de sequeiro 

e irrigado; 

Que estudos também apresentados pelo Instituto de Geociências da USP, sugerem 

que a construção de poços artesianos, representa uma excelente alternativa para 

abastecer cidades com até 20.000 habitantes. “Com eles, pode-se extrair águas 

subterrâneas tão puras que dispensam qualquer tipo de tratamento”, a economia 

com essa prática também merece atenção. Cidades com essa quantidade de 

habitantes podem ser abastecidas exclusivamente por poços artesianos, ao custo de 

R$ 100 mil cada. Trata-se de uma medida economicamente viável por ser mais 

barato do que construir uma estação de tratamento. Nesse processo, o tratamento e 

a purificação, que incluem gastos com flúor e cloro, entre outros produtos, fica por 

conta da própria natureza, pois, a água da chuva infiltrada no subsolo movimenta-se 

constantemente a uma velocidade de um centímetro por dia. Com a movimentação, 

ela vai saindo filtrada pelas rochas. Há muito mais água no subsolo brasileiro do que 

na superfície, comprovando dessa maneira que as águas subterrâneas são quase 
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inesgotáveis. Hoje, dos 100 mil cursos de água do país, mais de 90% estão 

poluídos; 

Que segundo o presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), 

o geólogo Ernani Rosa Filho, estimou que o Brasil tenha um volume de 112 mil 

quilômetros cúbicos de água armazenado no subsolo. Apesar disso, ainda dá mais 

ênfase à utilização das águas de superfície. Abundantes e limpas, os mananciais 

subterrâneos começam a chamar atenção, despontando como alternativa para a 

superação de problemas relacionados à contaminação dos rios e ganhando 

importância estratégica no panorama da gestão dos recursos hídricos. 

Que há o desconhecimento geral  da população e dos representantes dos poderes 

públicos municipais das cidades do vale do São Francisco sobre as leis que vigoram 

quanto aos princípios e objetivos da Educação Ambiental,   que enfoquem a 

Constituição Federal nos seus artigos 205 e 225, e a Lei 9.795/99, da Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

Que a Lei 9.344/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos é também 

desconhecida e descumprida pela maioria dos usuários que utilizam a água do rio 

para diferentes finalidades.  

 
 

PROPOSTAS E SUGESTÕES DE REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO RANCISCO 

 

Transcorreremos a seguir as propostas e sugestões para revitalização do rio São 

Francisco apresentadas por técnicos de várias instituições, políticos, comunidade 

em geral e dos técnicos do Ibama que participaram da “Expedição Américo 

Vespúcio”: 

– Reflorestar com espécies nativas as matas ciliares do rio São Francisco e de 

seus afluentes. 
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– Garantir o desenvolvimento sustentável na bacia do São Francisco, 

principalmente na área de cerrado, bioma responsável pela perenidade dos 

afluentes do rio São Francisco. 

– Realizar ações emergenciais do governo e da iniciativa privada no tocante a 

conservação e recuperação de solos tendo em vista que os cerrados têm sido o 

suporte para novas fronteiras agrícolas com potencial para expandir, mesmo por 

que seu solo extremamente frágil merece toda atenção. 

– Cumprimento da Lei 9.433/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos,  dando 

prioridade ao abastecimento humano e dessendentação de animais, fato que não 

foi observado, pois às águas do rio São Francisco atualmente estão disponíveis 

principalmente  para a geração de energia e   irrigação. 

– Cumprir as propostas vigentes de educação ambiental no ensino fundamental e 

médio, nas escolas dos municípios da bacia do São Francisco, conforme a Lei nº 

9.795/99, da Política Nacional de Educação Ambiental e dos artigos 205 e 225 da 

Constituição Federal, visando   a conscientização ecológica na população jovem, 

para que esta atividade seja permanente, uma vez que irá despertar neste 

público alvo o compromisso com as questões ambientais. 

– Direcionar mais investimentos em poços tabulares, comprovados tecnicamente 

eficientes e mais baratos, exemplificando como sucesso o abastecimento de 

água de Pirapora/MG. 

– Construir redes de esgotos e estações de tratamento nos municípios da bacia do 

rio São Francisco tendo em vista que foi comprovado que todas as cidades 

lançam seus esgotos “in natura” nos mananciais. 

– Aproveitar racionalmente as corredeiras dos afluentes do alto e médio São 

Francisco para implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), 

tecnicamente viáveis econômicas e ambientalmente, abolindo de vez a idéia de 

novas construções de grandes barragens comprovadamente impactantes. 

– Investir em projetos de energia alternativa, como solar e a eólica, aproveitando a 

potencialidade do vale em relação ao clima favorável para estes tipos de 

empreendimentos.  
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– Incentivar o plantio e a criação de viveiros de espécies nativas nos municípios da 

bacia do São Francisco com objetivo de distribuir mudas com a comunidade, 

incorporando a prática da preservação ambiental na população ribeirinha. 

– Realizar entendimentos com órgãos federais (CODEVASF, INCRA, Secretaria 

Nacional de Recursos Hídricos, Ministério da Integração Regional, DNOCS, 

CHESF, etc.),  estaduais(EMATER”S e outras ) e municipais, no sentido de 

mostrar a estas instituições a importância do “desenvolvimento sustentável” 

tendo em vista que suas funções estão voltadas mais para   trabalhos 

meramente desenvolvimentistas, extensionistas e socialmente justos, porém 

ambientalmente incorretos. 

– Fazer campanhas sistemáticas sobre a Preservação Ambiental, “igual se faz com 

a vacinação”, com a integração de todos os órgãos governamentais e não 

governamentais, só assim haverá compromisso com o meio ambiente, conforme 

sugestão do Professor Ivo das Chagas da UNIMONTES/MG 

– Incentivar a criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente (COMDEMAS) e 

secretarias de Meio Ambiente nos municípios da bacia do rio São Francisco, 

como forma de despertar nas sociedades locais, o interesse pela variável “meio 

ambiente”. 

– Fiscalizar e exigir das indústrias, dos projetos de irrigação (oficiais e privados) e 

de aglomerados urbanos(cidades, povoados, vilas, etc) que captam água do rio 

São Francisco e de seus afluentes, a autorização de outorga d’água . 

– Recuperar a nevegação no rio São Francisco e de seus afluentes, através de 

trabalhos de dragagem viabilizando a implantação do sistema de transporte 

modal que ligaria Juazeiro/BA aos municípios produtores de grãos do oeste 

baiano. 

– Implantar a hidrovia do São Francisco, pois é um anseio de todo povo são 

franciscano e este tipo de transporte seria o carro chefe do chamado sistema 

modal, onde empresários e usuários das águas e terras do São Francisco 

apostam nesta radical mudança de barateamento do custo Brasil do frete. 
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– Agilizar a implantação dos comitês de bacias e sub-bacias na região para que se 

estabeleça a negociação em torno das múltiplas demandas por recursos hídricos, 

levando-se em consideração os estudos técnicos sobre a disponibilidade deste 

recurso e haja a participação popular em todos os interesses e interessados. 

– Criação de novos Parques Estaduais e Federais na bacia do rio São Francisco, 

no intuito de preservar remanescentes de vegetação de mata atlântica, cerrado e 

caatinga. 

– Criar maior número de Áreas de Preservação Ambiental (APA’s),     visando 

preservar as lagoas marginais (berçários de peixes), principalmente no Médio 

São Francisco onde elas são maioria. 

– Incentivar a implementação da Agenda 21 local, nos  municípios da bacia do São 

Francisco.  

– Considerar as propostas e sugestões apresentadas nas cartas de Iguatama e 

Januária em Minas Gerais (anexo). 

– Finalmente, cabe dizer que a preservação da vida depende de um esforço de 

todos. Muitos erros cometemos no passado, alguns deles continuamos a cometer 

no presente. Mas podemos e devemos deixar de cometê-los no futuro. A 

aprendizagem e a evolução fazem parte de nossa história. A luta pelo bem-

comum também faz parte de nós.  
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Foto 01: Audiência Pública em Iguatama/MG 

 

 

 

 
Foto 02: Rio São Francisco em Iguatama/MG 
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Foto 03: Educação Ambiental em São Roque - MG  

 

 

 

 
Foto 04: Parque Nacional Serra da Canastra 

 



70 

 
Foto 05: Nascente do Rio São Francisco 

 

 

 

 
Foto 06: Nascente do Rio São Francisco 
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Foto 07: Nascente do Rio São Francisco 

 

 

 

 
Foto 08: Barco Pipes da Expedição 
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Foto 09: Rio São Francisco em Abaeté/MG 

 

 

 

 
Foto 10: Barragem Três Marias com margens desmatadas. 
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Foto 11: Erosão na Barragem Três Marias 

 

 

 

 
Foto 12: Chuva causando erosão e assoreamento na Barragem Três Marias. 
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Foto 13: Praia do Povo na Barragem de Três Marias. 

 

 

 

 
Foto 14: Indústrias poluentes em Pirapora/MG. 
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Foto 15: Águas poluídas do Rio das Velhas em Pirapora/MG. 

 

 

 

 
Foto 16: Encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco 
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Foto 17: Canal de adução do Projeto Jaíba/MG. 

 

 

 

 
Foto 18: Canal de Irrigação do Projeto Jaíba/MG. 
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Foto 19: Encontro dos Rios Carinhanha e São Francisco. 

 

 

 

 
Foto 20: Supressão de matas ciliares para atividades agrícolas no Médio São 
                 Francisco. 
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Foto 21: Uso inadequado das margens do rio para atividades agropastoris no Médio 
               São Francisco. 
 

 
 
 
 

 
Foto 22: Encontro dos rios Grande e São Francisco em Barra/BA. 
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Foto 23: Duna fluvial de Mocambo do Vento – Barra/BA. 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 24: Piscicultura em veredas no Projeto Brejos da Barra – Barra/BA. 
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Foto 25: Barrancos assoreados no Médio São Francisco. 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 26: Desmatamento com barrancos a vista no Médio São Francisco. 
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Foto 27: Construção do canal de adução do Projeto Baixio de Irecê – Xique 
                 Xique/BA 
 

 
 
 
 

 
Foto 28: Central de recebimento de embalagens de agrotóxico – Petrolina/PE. 
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Foto 29: Canal principal do Projeto Nilo Coelho – Petrolina/PE. 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 30: Rio Salitre – Juazeiro/BA. 
 



83 

 
Foto 31: Barragem de Sobradinho/BA 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 32: Reservatório da Hidrelétrica de Sobradinho/BA 
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Foto 33: Eclusa da barragem de Sobradinho/BA. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 34: Biguás sobre pedras no trecho Sobradinho-Juazeiro/BA. 
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Foto 35: Moradia à margem do São Francisco próximo a Juazeiro/BA. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 36: Captação clandestina de água no Sub-médio São Francisco. 
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Foto 37: Canyon de Paulo Afonso/BA. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 38: Hidrelétrica de Xingó – Canindé do São Francisco/SE. 
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Foto 39: Reservatório da Hidrelétrica de Xingó – Canindé do São Francisco/SE. 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 40: Rio São Francisco encaixado nas rochas – Baixo São Francisco. 
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Foto 41: Afloramento de metassedimentos dobrados – Baixo São Francisco. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 42: Plantação de arroz na margem esquerda no Baixo São Francisco. 
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Foto 43: Contraste das águas do São Francisco próximo à Cidade de São Brás/AL. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 44: Captação de água para abastecimento da cidade de São Brás/Al. 
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Foto 45: Tanques-redes em São Brás/Al. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 46: Moradias em barracos de lona às margens do São Francisco – Baixo São 
               Francisco. 
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Foto 47: Audiência pública em Penedo/AL. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 48: Foz do Rio São Francisco/Oceano Atlântico. 
 


