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CONGRESSO NACIONAL

.·REiÁTÓRIO'r(9:16· ,
, .,' ··"C.·· ,

DE1989-CN'

I)A CONISlllio'; P~RLANENTAR DE INQUtRI-TO
·"ISTA.. CRIADA. PELA RESOLUCao Ne. .2/87. DE 1!!~.6.87 ~ PARA
AI/ALIAR OS PREJUiZOS DA SECA NO NORDESTE,

. 1 - FATORES OETER"INANTES OAS SECAS

Os-' fat or:es . cllmát Icos·. re~pon·~~y.e.is' pe"l ~
ocorrÊncia das secas nordest Inas jil sio razoav.e:1mente
conhecidos. Estudos realizados na p,..lmelra metade deste
sêcul0 ".v.inculam ,a.orlgem do .fenôMeno à:..m~no,..-.,t.iYidade das
manchas: solares •. Neste sentido •.. éhs s~ v.e",lf.lcarlam.a ·c.ada
pe,...·odo· de 11 anos. - ,OS .. chamados'c leIas .und.ec«na fs. Estudos
poster lores subor'd I nar:am·a sua ocor:l"ênc i a- 200&- moy I mentas da
Frente de·' Conyer'sênc ia' lnter.trop leal. (FCIT) e· à'S descargas
da Fr:ente Polar' AtUintíca (FPA).

,. ":-' . ,.' ;-. ..:

Os. estlJdos r'eal ízadps sQbr"e-,a. cllmatlJ,lolilla ,I!': a
rae;t,eor'0109j~. na .;~r't!~a dO.,Atl-ântlco .. Tr'oplcal. a,: .par'~ir' do.~

anos . .:.70 •. pe.lo ·.In~~ ItlJto de .,~esqlJlsas·Espaç,..lals .. (INPE.).: d;e
São, José dos oCi-mpos.f.,.f'or'n,.cein ,lJma base ma.ls sólida. a, . ,ss~
r"espe.~~o.:, ~1) E~!S.,)~d.IC~'fl.;~';I~· .. ~~ .. ':I~~·· ~.otr":e~a~.~,o õ' p.06).tl~~
entr'e ... as. a1te.r".ft~.Des..~a ·t.tiIllPer'atur'a l=Ia supe:r'f(cie do' In~r"

',( TS.~·) .:~~~fti I;t lúv'~,o~ i.~a~e ~~~.r;~~J.i~ ...Al~~ I.~~ '~~~~~l ~~ão.. i nd I.~.a
.~!Je a,~:~~,~r;~~ncla,~'.m~1t~,ne"d.~..~ts~ qU~~~~ .. ab ,:,qr~e e. d~ Ts.h
·f'r'.la a~~o::"~~ .."r~ror';:~ ~~. 9~C:it:6' rici)~o~deste<~~~:o;. .. '~"

Úir'·~~. 1 i~~~~n::as~::~~~:~a::::-s' f~;~.~~=~~.~ ~:,~. i;~~~dO~·~~:~::ol~·~
'Par'alba) 'dür'ante 'o"per'íodo dé chúvau. índolc" eSCi\SSe2'e .mji
distr'ibuí;:'âo destas. e. no limite. a OCOr'r'incia de seca!;t.- O
monl.tor'amen~o .. dos· ,1ll0,,!Ia;Jentqs . d~ Fnmte, d, çonver'9incla
Intedr'~p.~cal.·~r'eal IZi\do ~elo .~IN~~ EoD'l, l~tF~ .~onf'Ir'l!lou : i;l-S

evldênc.• as: relat ivas.:ã:s 'deterlDllÍa;:ões t{s'lco-cl imá'f Icl!.s '.: i.as
sequjo., ,:u:u:~e~f·I,:,~s• .'::,êom . bas~;>,nes~e •. "·t'rab~~.ho•... P.od~·;..te
~omp~eender: que as seç:as no NOr'deste' ,!,~rn do ~ar. Os f'ator"es

~~~:~;I~~~:O ::~~%~~;~luê~c!~:~~I.t,o~edl:lzlCia :~~<, ~~'t~~m/~~~i~'O

O crucial em relaç:ii?: ~s:-:·:" secas não á.
n~.cessa.r iamente. ~:".>r.a1ta de. C~lIV~~. llIIa~ ... a el;cassez e a

':'~~~r:;~t' ;.r~.~:~.í ~ ~:;:eh·~~:r". ~~~:~.;~~~l:~:~ .'~!; l~ ~~~~~:::I ~::~;~',~;
;::u~~~·I~~ ~~~~~~:i~:~~ ot·~~u:t~~~~:t~s:~~·1 ~~ao ,d~ .q~ie~. ~Ir~~~ a

d'~'o, ~·dUr"a~~~A:.a.1 ::~~~~~~~:~·~~~~;t~:~~~~~::,:·:;,: jr:~~,~t~eo i,:,~·l.~;
ou 2-6. anoB.":·p~r"a 1:'e-f'!lr"Ir",j)s lIÍaj~ ·ctmhecldos.. ··como ·-se. t'fm
che~ad.o 'a·,i.ip~r;: AS.~~~,s·nSo sSc!.~l\is.uni·'enôra~~o.·e!'fÁ~icO,;

:~:e~'~:~lDe~~:~'à:~~e~~:t~~td~~=~:.i;~:St?~r':~~:~::~~::~.:::.:a:~
grandes secas,; ainda são llIIulto pr"eciS.j.·las" ..

o 2' -~: ~.i~:m~~9~.. Et~~J.t,~~ .

.~~~~ú;i:d~~~~;,ii!;,i!~i~~1ni:;;:':i~;~~;tifm~:;~{df:m:~
rtrslSo tira aceler"ado o escoallento das 'slJas pluy'l'áni 1:e '0
Jl4.e:nt.~ ~a e~~PDr.a~ãc;h .. ~&t~ t~. a~~entafl.§t.,p,$· pe)~·..(odõ. ~ecoa
dos '. rios..., ~er~tilneJ.~~. ··:~,prOYO~.ndo.~ ", In!=l.~si(Ytr. gr,andes
var I,aç:.es .' nas" ~,~sçargâ,.. ~o.; r".I~ !II'J". I~po[:~a.,:,'t·e.: .. ot;là· reg'l fi.~'•. · -:0
.slo:. franc.lsco •. be., c~o o. seu ••tiqreaman~~~.eil decorr-a:nclil
.d~ ~na~ar"ecJ.é!l~o.. da lIata ciliar •. "'~ ! "<' ... : ~ . , ....

~con6;'ic. :~'~;~;;~~:~';:b~~W:~:\~~~~~~:I:OSdaec~~tlt~~:
s~o ~e~YersDs. .~a•. : h~Je :se, ttr•.. ~o;i.~1: linc.l•. de qÜ,e-< ,"uas

"~:;r~'~:":;;;~~'~,:1~'~;;~~~~;~:.;~~:;:~;:~,;J:;:~:.~~~~'~~:n:r;':~::;:
.<~~:~'f~~~~::fHt~~•• p~.~~tr~~a: :~~oP!,'e~~~ io&:-~. o~.. ~"a~al,.~~dore•

• /-8,; "'I,;'":::,,, .~::; !,L'· r,·,·!JÕ',•. ':;.:_' :.,.. ~';l';

:.' ,,"'-' ~. ,:':~ .::~.'P.c~.~:,econô.lço"das,.eç,s,~,,,~.lor:.ell r:e1aç:âo'
,.. !I!~~vl,..""d~!h.~r; (C9J~~~4õ! ,,!',,,,~.::reiacii,Q...-:ltcon!iJ.1 a· C;9.1I~.'!-lm
,tOdo!?· i·'.Y~~u~~,~~.':' !~pac:to~!i~ ~l,~d.~ if'.,I~,:, ;,8•.. I'J!l:~!ilç:i9i:,!a~ 8~.'~l~;.~',s
~~~.•~.Il.!"'~~<'ll.~~~a~~ã.~.-:~!.,~~..l~e~~.~s .•. -1~.;;.·e;~~~?:'~;:t.. ,~ó.":!f!'tI.I. ~.....eto.•.. :.~~.. .
p.~,~utr~~~,\ prp~utore~.ur.ui!'iIlJa.;;, <;~UR. n.~~d~'P..qcr~ de~.:cQn~II~~es
~~ra,. ~r:!~~ ',3;lIo.r ,'...u~~h;..p,r'~du~i~q ,- ,:"al5:.,;,. tltc",'Lf' lt;ada\,~-,.t!.,~elhQ~
.9rBan,.!~!,d.,.,~~P~~ l,~~,,~nte ~.•1:"'~~c,"9:ao .."~rC:~"9,.·, ",~ :.~

.,'" ... ' ". A a·g·~"'icUlt~,:",~. nor.d~st Ina< semp!'e sOfr"eu pr'eJuízos
C,Orl ·a ir'regu.lar'idade anual das. chuvas. mas ta.i~ per:das são
·sensive.l.me~t·~ .a!';"avadas ·.n.os anos 'de sec.a. E. de r'es.to. nos
anos de enchentes. fenômeno COlllunl ao Nordeste e a todas as
;(r':eàs sel;D'I-ár' Idas do mundo. l '

'.r.nd."!õ p~~j~i:o~ ':'~~.e,. 1;~~'~o;j~·::;'~~o~~,:;:~~:~~:Mr;~~\;:~
hOlJve, "tr'es "9,:".andes enc~ent,es (1974." 1994,~ ..1:9,9.5) •..~u:a~
secas.,p,arc.l.ai S'. <u.'!la _e!ll 1976; e' ~utr"a em. 1~~7h e ,um!l.,:~~oi': ~'·ot'..al

. de 'liIr"ande6 pr.opor;:f;l.e_s., (a- seca: secu,lar. ver ,I f' I.~a.da nl)6, anos .de
1979 a' 1993).: ; ~f:""i:' . < . ,. - .....

'. ." .'.';" . ~.,' '. -: ,j . .... ,';. : ,] , :!'. , ,." :

O,s· p:.reJu(z.os causados 1:'01:" es.a~ cal:aml.~ad.es. :--no
'per(odo 1974-97. equivalnam a USI 20.9 bilhões. Desse
total.' .7-6X·f'0r'all1.de.viff~s bli secas· ocon:·ldas;nos anos de 197-6
e···. no ,per' iodo 1979~B3.," ,ED'l ...-.terlllos>~ ,q~i\nt Itât Ivos·.·. as
fr'ustra"õC!'s, de. sa,fr"a· c"rr;esp.ond'r"a~.. à, per:.da de;.2~.3' mi lhites
de toneladas de· pr:od'Jtosdl9rJç:ol!-~•. OO':,tpta.l. ;~.9 mllliõ.eíi, de
.t·oneladi\s::,,'lr'am,·...:de, aJ9q~ãl?... ~!,,~['l~"'Ib •. ocac;~u.o, 's,~f'tf'!";:~fu,"~'~
mal,va •. l\l.i~'!ll09-!' li.i~a.t~ ~o.í!". ~~l?~lJte~,de gr'a"de I I1Ir0r't,ânc I a

:~:~::d.:~~·='~~:~,~ ~~Z~;·~::~.:;a~ ~:ú.:,~ ~~~:~t;.;,;~~::~'f~f~::~~'~~~,b~:;;
ml'lho,s ~~~l.;ton~1~!J~s;..cO~,.~!"i9Ruto,'!",")I.P.~:I.~1~IV!i(,YB"~. ~ .~s:.,.·.s.es:.a",s
fOr'aGl os allD'lentar'es (arroz.. ~atãt.a. ·cebo,l'à,•...,le....J.$a•
D'landloca. m)lho e tomate). em re.la;:So aos quais ás per'Jas... ·se
elevi\ralD:' a·.~·.1·.8'~Jml~h,j'E:&.":l.d~\;t!~~:8Ja,d • .,,, ;?:_..;~""" ::.':

.ac'ef\~uadaS" :~: ~r;:~ ~ a;~~:. d:);~;~ :~~~,~::..~~; :~~.~~~ p'~~,~,~;,;~~;;~:
pro~utores,: (p~q':lel)gs. j eropr.l.e~J,:"J l?~1 ~ tr.l?'tj~ ~ha;~.~r'e!i". r~..r~J..6
6eD'l' terr',a). Ref'or';:a; ,ss•.col'.Ista~~ç:So o. fa~o:d~<1c~r:'c!l ~':' 50.Z
.da .mâ.o:-,da-obr--a c: ..B.,1ls~;'~a·.:. n,,~ ... f'rent~s d,e_ 't.r~~,a,J~o .. ,.~os

~.;~:;~~:~; ::. :~;~~tZ~A:'/: :,!~~a: ~~r·e~~~~ns.!~1 ~~ í~.~a PiP.t ~~~~~~

o'.' ~~·r'.~·i~;~· ~~;:~,,~~ :,da. siêr ~k' ~ !.,:·!~~(~~:·:i~L· yad;ll,ç:\!~is
do Pr'oduto Inter"no Bruto agro (co\.a foram cniil to acentUaêfa·s-. 'Em
A91~~J n~~·;:l)p~1'!~>,{jr~5C"·~~htRf e.,,~,~~e!":, hp .xar' laç:ão de

;;E::~i~~:~!::fk~~:~mamf:m~~~ "o.,~=~r:t~i:~;
v~a,r"..!I~~$~\" Y~r' lf'.,lco~:,,!~~ tr~~:jj19~:r. õ) I' .'., ,,·,,!:.,r.l"i,;1~g!n~»'
a.pr".'s. ~:r'j~C?~,."1,;;ull1a.. ~a.r '. a~~91j~t;q;~~n~.~ ,.~~,.4.,. po.'~~.'~.~r.Perc~~. ~~f,l ..~;1:,.lbrn.
r,'~J,.ç:".9.:;c -..9 ~,i!l"P ,R'! !?~~! Nlrs~~ .. ~no •.. ~"'~~~} .,fi!i'0 c~eeeN:~. ~i:~5.,~[
.Po~~,.I.:."a ... ~j~,~;~. ,fim;,~el !~ª9u8:(J9ê.l, •.:~~.11~."';. I r,,',1"( utHlõl/i .:,..c ../ <"ig•

.:: ".;~.~': ',-,~ ~p~,';;~9~~a"" ~;:' ~ll~ ...~9~~.!ij,!i~~i~J.jí··~~~·.~\:';i~~~·::~J~.f:~·
P.r"·~Y'0Fou,! õ so~re.. ;>a..,,~sql)c?~~ ~.,d~,;N'?rc;l"Gl~! ~,,~,a~~ Ic~,~ ar"... ,>:S,D.~r"
as .~t 1.'i,I·~~d.~,9.):J!gr~.-c.o.I~~:.. : e .~..:m~r"ç:~a~,.,de ~r~bal~o ~r"ur~~~ }I~
r"~e.s 1ã,~.,.:,; p....; gl;)~!r;~q, f~~~r~l. ,e~, ~~tr-!\,t~ ~r:~:~~~l,l1~ão, o~o~ ,,',~s

..90y,er:f10~ ;r" ~st,~~."!, I s .••' ~h~-.pu, ~ :;~Ilr'!r; u~. F.0!'~..f ~g~nt ~:': ~!, !':",n1:!r;!i
d,e~ tr.!\~!4!)c:'. de::s!~pp ~ud~. lJl ~,~~",~.~9~~tclJer i~Fnt~,~~. ~!b .: ~,I,Gta
di S50. f'o I rr~~' tip. ~n~~J~~~~~s.~p.s ..J~f'fTn~!~:.A~~: ~f ~oP.~~.~:~.~O
economlcament.e at Iva da .area rural. ' .

:' :.''''''':', )'-Os'.- ~ecur.6~~'>:"\~lt.~~nd'làa~ ..; j~1~F ~éi,ve(;no f~deral
~·heg:a~~iD'. a'~l!~;ni~i~o ii.~.~~=~fi! ~ (jec'ç~S':~~"1 i t:~ Ilh,áes. '''''J ~f;l~.às·
dTé' "Junho êfe 1984. valor·.equlv8lenEê a'~Üs'i~ 3.76()tiI IhõV"s·.(p'8ra··
uma taKa de dim~lo. de CrS 1.993.ge,USI 1.88). E"e"à"ista~hifilo'
t.ol:. J~1:6~ .~.uP.~E1p~~.o~gs >:,9~~t~.~. ~fe~~~~o~." p~l.~:: O~OCS~.· no
pee:- Ü1,~?,,~ ~~.~9-~~ ~,~.Ôo~, ;!a~~~'t~r~.;1 ~'*i,~0~;,:C9~:. a~~~l !.~ r~~,.\I.rsos-!
~~ucOJR!i.tI,~.~u, ':~!f :'~f~~",CI~ur:~.,;jJm: ~i~~l?~ ,4- ·.9~t:t~S ~ ~e .. ~~b~~:~.
pre~e,:,tJv~~ ao:o::;~f~. t9~ .~d~,·;~~~~~< .'" ' . ,. . . " ." . o. <,I.

... 3' '- ~EP~t!i~~~:';S!lc.I~IS

, ...: ' .As e~ld~~c!.~~ ·~"~;:;'~!I~nt~dà~;;.'indl~a". ~.!J"~ .. ~.&
pr:eJuizo~ Pr'ov.ocadpa,o pela.".eca~.s,~~ ltM:prlt&~IYOs•. ta~tb: do

~,:·:~f~:~~.~vI:~:;:~~::;~~~~~~7:~~~~~:~ ~~:.~~::~~;~:1~0~~:~~~:! ::;,~
repro~~2ic;lo .ell!l. todõil.S as·~~c:as. i.tot~~~ .. ~~ p'ar~J,~I.s. " ., ...:~

.•~iif.;;:~~igf a!:~;~t~;~;::;,,:~;~;t;;"M;~~:~l;'r;:;;;~R~at,~;~
re~:~R.'· "dl~: ~nJ,~~~'~;~!i!~~~,·a~" g.).,,\~r·11';fi~ n» ';J!I)!I~;a
;;~óyo~~·'·.a.& se~âà~"~~ ,''- I•. " .. ',-. _.'l~. ,1~.\ .f~ 'd~:9~.~.,:f .,~~.,; ,Ht,."":.~r.,'_,".,,.l!,.ur,.,

, i: ~.~,'-:~~'J : '::'t: ~ .•

.:.:~) !,:,:;, 'i~~~Úi:"S~b~~!'1~'o~~~·~·~:;:.~~~~~et~~lJU'~,k; ~ô""tl·~~~1&~Â~,fiiiii::':'iik:';~i"!~:" : "0.
0

.......

D,. Pl·jn_ç:~~.~~, Pfc;JI;I:~!.~(;d~ü~~~~e~te~ ~1\Ii" ·•.::'·~8;;jra,,~e· t; p,t'Q.":J~!il;.. .
9.,:~ f'~!J,cJt!i.!ri~~~ ~ :~If~P.,.I,\~,.(J4tin~~;.,.~',qd Il:er'l.•aJ-!,r,.~l,I~,.~.~'~o~,,!;";
.~ ~t~asa~o,,li:~~~' :,!~J~ ~~conq~!at,~j~~~]~'/~~:-:·('J.~e,~.~-'ic:'~~~~~'~_'~
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e)(lstll'nte
secas.

na região continua crescendo. apenas por causa das.,.,,·
<.i'f'

cooperaç:io qull' arma;;:enam atualmente cerca de 20 bilhões de
:-~JlIetros cúbicos de água nas áreas s~mi-árldas da r"egião~

,i" ....,') •.
É' prtc I"~o' t ambim saber se· foram ap 1·1 cados . mesmo

'vol-um060's r'eéur-sc)"s'- iria InvE'st lmentos phidut ivos. capaZES:': de
·for"t'a'1~cer ã ec:o·nôml·a':éto~E'mt"-árido.-;Neste sentldo'~ o.:·que:<cse
t:em :'nél~ado ~ qo.e"os'f'ecursos flnllncelroa'inoblll:ndoa p.r.,.'·.
construçSo de obras de infra"-estrutu;'ll.: h'ldráullca'e parll.· o
dE'senvolvlmento de proJetol:> de Irrlgaçâo'tim-.·se reduzido
con'ãlderavelmente. Essa diminuição vem se acentuando nos
per:jodos' éle:' ·seca.·'Em ·ta'ls:moment'os.· 05' ~eetuhiO&' dest Inados
ll.'b'!. prógr'i\.mll.1Ji espee'l,'" tcamént e-dt :·emergêhc:'fa ãt I n·!Iem 'liIont:il:nt'e
mui ta5'~:! VEzes" . supér I or t :'áos :. que "'se;:· desf'i'nàm .' a'· apll caC-ões

'~;,;t~:~~~e~~~,~~~~~~~~I ~;j·fn.~::i:)~~;~r:~;):~ .::~;~t.; :.~; D;;~'~l·:'·~:::
,otJras- de:: 1nte'rgsse " ü;t: i r r'" I Gi&c:aô. sofreram uma J•• reduçao" de

:~~:. !.::""~ ~,t~~~~.ry~1~~;~:~=;~;.:;;:~~~~,< :~;~!~~~'~.:~~1;~"~i~~~~ r~'~~~
relaçao a CODEVASF. nao é- multo diferente. A'evolüçao real
.dos. recursos. qr' undos ,do ..P.I,N. mob i ' .. I,z~do:s po~ e'5:'5. empreGa
:ilo -:per.íodo.l~77':"84"caNi 22;3X, -ab p~~.kâ~:'~E'C~$ ~7.~ bll,~ões
'em . 1917", õe(preços"córisfantes de ·'1984. pa;;. cr'$ '4S"Ii, lhõea "em
t984:.(SI > .. , , , .,'

." A questio aqul"sallej,ttldà:t:~\'G. Pols.,~:~t;:r ~om '0
'f~to ····Cié .. os maio;'é-s"gj.\st~~!:reailz:ádos' ~os.anos ~e'>sÉca. ~e!,,"-e~
~·t~tUll.dos 'mals em'átlv~ihiéit~"de elller"gincla·~de·.~te.nd·lmen~o
fls· '·'~opulaÇ:àes ,f~agei~~a~)':',.:··do :~u~ em'~ Inves~ imentos
p·t-odutlvos··~. Essa ~,:·e~.!~ranéiEr·niedfd~,·~e6s~n~l~ do'mlto 'dot
~gâs"tt!Js" e~tf~ordln~;; las"ém obras"coritrill' a~t:~Rcas~

.;;. 7,IRRJ~AÇll~, .. ,.,:.., "

, ~.9'!"·' ~·!r,co:"'JP.~i§e~~· .•,~~ ,,~.Is~~!•. ,,~~:;~Ílaré~ ârft'i;
I;";.'n"~ílâs· "~~. ~Ürid06- Sa:d~ "pela or"d~m... os'\ 8egú'fn~es:""C"iin

:~'~~:~::~<~;~~~~ ~~1~~~~t~;~:~~i:'~~t~ql:fi~~ ('1~~~;~e~'.'l ~~~) ~ ~.~ !.t~:~,~~
O Urasii aprese"-ta-6e ..muito . pouco. eMPresslvo.

[,~!~;t~::;:~:~~;:!~;~:!~~!f~!~:~mf:~ir!:;~1~~::l;:~~~r~~ig
tot.a~. c8,:,ca de ",!X e5~a9~~,ocJl'l.l.~ado~.·.~m .. u~.~nrco estado, ~'O
do Rio Grande do Su1..(6)

">~'l

Ilpresent ll.m N~e6~;~:::~e. Cle&~~~~';1~!":a:;~\Pi'l:i:~:b~e;~:::. ::
1~8.5 811 dlan~e te~~. si~o o !':la.I!,. eMf',:,essJ~~ Jà. veri.flcado
).fe ',: ~.o/!!l;~ . . ~.t,~·:~ 'íy~~';' y~" Notd~~i:a. ::f~~~'~~· '~~oií'.:.l ;3.~3f'~i ~.I,.1
h~ct.re6.· irr.lfadosl. "as em 1~à9., esta. a"i!~· ~l~YOu~1i~', ,para

:~9l~;,·~.~~~·;:~cIS~7:f~··~:tu~(f,,~~~~g~~~,.. ~~~.cr9~~:~~~P~,o·~~~~,r~~;::~
'i r'r-rgidR "n'~~~~b~'J;:~:"~~;!;~, tp~:~,~~~~~d~~:~~;:':~I~:~~cu~:~~:

\::oIllPara.él~· "tb.Il:, ·~~~.~~.·I~ul,~uFà de.'seqú-:'IY.'c)'ptâl Itada 'em: ... ·ba....
'modernas tia regl5:o.·' érn'a.·, ~i,slcí '·:'~·'-allr·i~~,l'tuj..a· .,·I,.rl.gad.a
apresenta vanta:geonli "otllvels~ As:-'â,,i-éi.'s irr'lg"d'a~ nó 'N'o-;;~e&t'e
e.lll. 197~ cprr~&pondl~m ~ 1~1~ ~a área cul~l~illda ,total (com
·l~V.o",,;'~~ permll.n'J1~e.s· e-·":~Émpo"árhisl.~ ~:.'valpr . da. p:roduçSo

t~~;~·~~j~'~;:~e~~~~~~~~~e:~~" ~~~~~~~~~~'~~~i~,~;~é,-~,~:'~~,:,t~·~~~~~~
Horê:leanr~ ",1;•. 19Qe'; ~o",al'rej;i('ti~ e~fre o' ~alor da~' p·rod4c:&o

·:'~;~~;~~::e~!~ ~'l;=~;l~';~:~::?~~~~1~~i:~d~~~t~~~I~: ~~~;.1~~~'.;~:~.~~:;;
ârea Irrigada na llrea cultlva,da total de,apllrna. l,8X. (8)

c •. : "lo I I,,'-'Eii'''; e'k~OSlcãô·'n.'i~a''':CP'J·:~ :lnoj d:,I:"21IEie.87, a então
·"ln'I:i;t,.ol"'êlâ·~~·'Irr·.gà~iój·::U.~.íft'* Ft,llt.tiDr~iBâ - '~~!;ti ,"A'
'Irrl;,a·';là'·j>bd;"'éàíifr'!8ul?' 'Iirli"~i8utl~'"iiU' . .. .~./"
i'ltié:õ"!{iI;'lcai1ir':Clêêp..;rêllt·~"aiia~"'ô;r4 r.f~.·in:, ·fílt· ... ,
~:lstr"I~u~c:ãb~'-: ;'; t,."eiulà,. r . .~ <das ~~'l tiftíüvà'$ ~~~:J,' . ··,·.;.Nbi'lít"'.'t·.d
part·1 êularrilentê; ·'.fi :"~'duas"~rh~.·sElÍjt·~."'itrd•• ·;fp".. "~ondlf:~a~.~:'I iê'
c lima. e){preS~B&;-",por',!"'ti'pirat'~r~.ii·l::1~.~no"l.NdRi';·("Q4(~h.Ô.

4 - RECURSOS PARi'''' INIIESHHENTO'NO ·IiOROESTE·

Ã esse respeito. há que se estar atento Pilt"'8 uma
- pi\rt Icularldade relat Iva à aculIlulaç:ão de água no NOt"'df1ste

semi-ár'ldo. Nessa zona. de toda a água que provêm das chuvas
apenas 6 a 8% canst itlJem recursos de água 1Ilóvel .. Essa é a

::~~-~~~~~~I~~':'~' "::;ihoa
e::~~s .o~ i 05re'c:rs:~ Ime:~:. o:Od~:n':;~

t ransfer i dos de uma loca 1 i dade a out roa .. As águas dos PO,OS e
dos a.,udes dependem dessE' potencial móvel. Isto significa

É importante entend~r. na PE'r"!iP€ctiva do processo que os r~stante5 92 a 94%. que são Intransfltríveis. se
de desenvolvimento. tal como concebido ao final dos anos 50., tr'imsformaRl em potencial locall:2:ado ao atingi,. o 5010 .. Por
quando se criou a SUDENE. que o Nordeste ho~~~. ~Od.~~~}._..e~.r"!!i:1.>~.·:.~·.:(.~1"5'~p.i~e~.a.'~,:;e.; i~ontlnua sendo R1~ítO importante a~II'l~%enar". ~gua
perfil de s'Ja economIa mudado. apesar d.~~:~ ~eca~ ~e .'...~;t.,: ''':<.\,[ton':f..Pr;,~_'f!i~g;./~JI' todos os lOC~IS em.que as~condlco~s fl&lcils
sem! -ar i de% que cilrilcter I zil mil I s da metil"'dll' do seu. per'!1.i.t I rem. Por I sso. tilm~el'D. a. I rrl gilç:ilO cont I nua sendo
ter"r"itór"io. Não fosse assinl, a' Califórnia. nos;':;.;'~~.'ll't:-,d~.~.,: ~,undà.).~n~'al para o Nordeste ..
Unidos. ou o Punjab. na lndla. não seriam os esta~os.",-.~ai5\ ~ ',.~,:".,'
ricos dessf1s dois países. Riqueza e desenvolvinlento • Daí a necessidade de se cuidar do arlllazenanlento
construídos com base na írrlgaç:â.o. de mais água no semi-árido nordest ino. Has É' tambÉ'm urgente

e indispenávf11 aproveitar as áglJas já armazenadas. cujo
volUlDe tot;)l corresponde a 64.7 bilhões de 1I1etros cúbicos de
~â.gúa ·.';""o·s dlfe'rentE"S'·.;açud'es . e': barragens eMistentes no
No';dest e~ 'Nesse volu'me" e'stão 'inc lú··rdã.'s as ·água-5: da", bar:r..agem
d~ Sobr"ildinho. que dispõe d'é úma,lt·apac·ld'a'de~,de acui'llui'ilçi\o de
34.1 b i I hões de metr"os cúb icos. (4) As ág'Jas armazenadas nos
ftlais de 36~000 r"eser"viltór"ioS. dll' todos os tamanhos.
~)(Is.tentes. no Nordeste. estio em parte ociosas. Sua
subutlll:u,ç:ãosí~gn·lncá um·désPérdftl,o'·lnatéltável para um
país. car"ente de r"ecur"sos financeiros como' o nosso. Por Isso~

é Cr"uclal planeJar" bem-·o uso·múltlplo'·dos"recursos· hídricos
da r",e9+ão.:' ,?

Há de se convir que as secas cont Inua,~'

dificultando e tornando mais dispendiosos investimento·.s
'públlcos e privados, especialmente os necessários ao.
processo de captaç:âo. arma%enamento e dlstribuiç:io de água:

~~~~st~ia~on:~;: ~u;:~:~ã:~~: :n:~:~~e~~ m:~~".f.l~Z·~·r;~,,~ ~~;~~~O:
ser alenos lnlPortante. para a Irrlgacâo.

,a"A ·€!ÍtrIJtur"a····social. dã "'ec!onomla ··,serta·neJa. :em
·ftluito pouco 'dlf'erent'R da 'economia riordest inll.·c,omo··-um todo,
cont in'ua sendo' perversa." ,i!,. n'led~lda'ique': Impede', o . acesso. à.
t·er ... ~·' ': i.. Uftl' grande hl.lnJero· dé ~ P6'qo.tf)o~\,protiatores. Mant I dos. n"8
condição· êie par'cÊi;;os~' peqUenos af~êndatár;los'e"assa'lar'iados

·:t~~p'°~r:c~;'J9S,,;" é~~;~~,~.:.·:P~~d9i~;les;.~~ÇJ:':.~ode~:.~.~r,;;.. ~~~'(~'Ülo' "'p~;'~
eMecut·ar· obras' de . reservll.ç50 h Idr" I ca ou p'àra ut Ili zar
:m~todds dé""'iã'yoüra": seci."" m~'51;" tecÍl"fl'C:ad05:~.::··pols 't;a'17s
·pr~y.'1 dê'j,'t Ia'a' ~" e:k'l g~m ga~t:os"'f'llÍ~nte 1';'05' COM: ôs·; qual s eles'\ não
"pode'm':·~rcap;.;:.:",·;,: ';.:~.',:" '.-,. -;.'... :,~;: :.-
•>" " ~.... • •••

pr"odut'ores O.s ,.ur;~:uzi.~:~. ní~~;:e'!"t:e ,~~.~~ta~~~~:;~bU~~~
519nifi~at"iv'a'mentC' 'para' ftlãnter a ecCinOll1fa agr··rcota d.a'reg·lão
numa sl·tuaç;.'âo de Il'quillbrio 'instáveL O"dê~equll í'bHó'·qu·e se
obser~a·· nos' ·à.nos· "de sec'ã.·. tanto'e:m rela'~ão' 'às" at'Hddildes
produt ivas como ao nlercado de traba'lhb, por conta.! ·em· gr;ânêie
nled I da. da frll.glll dade a que est ãl;) submet idos esses
produtores. de'j ;:"à' a P:.o~u hcão" ru'r-ai sem' "'cônd i côes ~e

.:~~;~ :.::;;~~:' n~~~:~~·~~··.~,:ríO~~'~:~:~ê~~~~a~.. :~:~:"v~::;d 7:~~,a~::
d·escirgan;i':Z:aÇ.l~o '. eéon"6illl'ca e so'i: I al~' Firovoead.a,' pel a's secas'·é·, a
busca'.' d:(j:' . afiai o' .:. goVernamental'· '. e' o' rec"ursa",'~s' fren'te5 de
t r ... bll.lho. que t ~m e)(posto à i nd I gênc i ll.. em ·:não ril,ra's
ocasiões. conslder~veis contingentes da forca de trll.balho
que hab I'f... 05' vastos: e6P':;sçoIF'sem j -âr I do'a' do. Nordeot 1'.

,,',1

..... A ·.'pré'~suposld;:ó: :ttR:'qÚ~ Ó '·.goyrrno·· fé'deral gasta
a·bu·ndâ"rltes recursos no '.:' combatitr~ ils secll..·· 'do·; Hori:test'e

'coh"st"itu'l' ·uin··· mlto'Já cllls&lêo'''na ·adídlnHit'rll.çio braslleira'~
D Iz-5'6o 'ã. r'tspe i t o. que, face h:' àbundiné: I a de' recursos ,dados
como "gastb&"'" coia esse propósito.'· os' p,:"Ób1emll.9' das secàt Já
'p'oder là~il{ t:et' ~ i do r"esolv I dos; 'h' llIU I tà: t~inpà';; '-·OU'· a I ncra'~ ',;. qUe
recursos 'ad Ic.lonalmente gastos em titir-as : contra' as .L'seéâ:s
teriam um reto~n~ .ec.o~õ~l,~~ m~lt~ ~alo,. .~e ap.llcados nas
.r~il.i~,~::;~~9:~~TIt~~~9tl!..~a ~ ir; ',:~~~~n~oi~t.~~s ~o: ~a ~~.

~ :·::.Ê~·kâB :'.àri·'r~~t.IYás·: ·ni~,. s~o ,.verd~~tio·,l,.as. uáio-'~t"'os

~~g~~'~n~~5" ~ó~df+; ~~~. '. ~~r,!~~n~~~o~' :,~e5~~ ... ~ent.~~o<",~~.~~:ã";
p,,~r~m•. refi'!'::! ~ ~s' ~ol~... ~tieJ~~ ~ ~~~u~~ •. ~~ p~ ..la]~} ~o }u'~ar·•.n~.~

. ..,f, ~,,~a5~p§ ~~cur~p~. f~bÚl~!i~~ ;4i-, ... ~~,.~~ fO~~~~ :~U.· 5!.ça~h ~e
o'"· 1furã~ouro,. -'em~': fuo~ab" . dos I 9uá i 8'· as' .' d·1 f I'cüldal:lea
reht~rS·' .'; ~d~~SR:·· seêÜlãr,l:"~problémà: ": já,~"'c'ter(f~lIi1":' sido

s~ó)uc"ioh't.\i·i1i·; 'til. s,Hí~"élo' l'~B~;:; '?õli . i nyi~t h.eiHos pÍ"od'ut ·j:Vôs..
que viII sendo reallzàélbs' óo·;NordíiSt~~~i!m"'1i9rldiltúfa~';·tfloi:J~i""né
- ~e .sequelro· ou "Irrigada ,- ~ na Indústrla.~ aprRsentam

~g!r~;:~:u:tm;'t~~i~;i;; :~~;~~~;~;i;~:~~i~~~;~: ~~~~:~:~:~~
a l.rr·lga~ã·b"'-êônstitur~· dé·;fató.~uma· daa!llãil'l!i: '·1I1PO·rtà.....TRS
P_~.&s;í,~ I~:.! dap1és.:.,"}e.· . ~.~,~~~Y~~v~i ~~n~~.i'~·:, ~om. '~U~·'.~: : 'r~~.~ ãõ ~~dtt
contar. espttclalmenttt para"as llreas sem.l-lilr\dasl· ,.. '

• _ .• -' •• , •.•. 1; ::..···.·i.!·> .... :.' .. ': .

O p~llIIe,i~o argumento envolve a discussão de

:~~mH:~õ:::~·'~~:~~t~~~i::"9i ~~~~.~!;~' ·:~;~~~m:~" S.9:~;u"~:
_ c~~o se .pode ó~se~~a;:'-no: ~uadro àn.heo,r R'nt're 1989

!l'. :19~~. ,. os' C11spind~os ,glcil:tarjJ efetCt.",~qs> peléf DepartarMento

=~~~'ij~:~ ~:m:~~~·~:~~~~t~:~:~~:~f:~;~;·~:~~:á:~::r::~~e~::~?;·:
::~~:~IaCU:: ~;o ~~~~õ:sb:rih~~s~:~~'1:~2~'~tf~:~z::!,s~~'~~''A~:

~ ~'~;~:tlrCU~~S$~"i~ Il:f~~õ~:~'~ ,,~uVCZ::Ja~~:~a~ ~7e v:::esPr::~:~~
·VE:rff"lc~":"s,,, qUe ·os·~dl&pêndlo6 tôtal"s reallzados':pelf?: O~OCS
t~rn'a~~s; i~~~l~Ya...tes~:· K·: ·:prec1'~o' 'te;' r em ·.cont,!"." qú., "Os
valores d~S6éli'~·,~ut.ros .1. >tilípt-e~n~~mént05, , ae(ll . dúvlda

.Importantes 'pll.r"à· ã etoiÍórilà·nactonàl·~ ;-efÉ'r8m-':'seii···na sua.
.grand~, m!i'lo.r!a,.a ~.a ~,n.ir;:~.,~l?r~•. 10c8,11~a.d.~,num. só estado e

::é~~~~t:~:,~ ";:~X~,::~::- ~:~:~~~:::~:~~'1:~ ;lf::I
> a:::i'ê::.::~~::

I»fn'dileraft I ~~r~:~(~··· '·.·í.tl.:,ad~à~:? ~ÍI ;n~~e;' ~.ta~O~;'-·'~o·"!H.~r·de&t·el.~~ ê
'''cíijrante~' u":' ~er lodo':' is. 751 inos;' .. íé.'·éI. Inclu(rc.· recursi::l."'illr
custeio do DNOCS~ -,,-':-'-,- '.;;.. '.' . .1' ••' ••,,":a,

:;I' '.~.,":' ft:";-~' ·Caõ:.':·f.'làtiíf~~n""6ffio.l;f'iz"·;·~b·~·'.tõ~'CiiCl6~··'ÓHÕ'CS ." ter··
'1."'lant·i.do,·tltf··i'hoJtt·· ,.50 lIi i~·.1dõ,·que~·26'~·~!.il11.· hec.tir.••··~ de

;~"':::~~~:.~g~::.~;~.,~. ::~:~;.t=á:~~.;,~~:~~~:~~:::n~~~~.:~ ll~~::~'~~:.. ~:~

:= ' 'Il'~,
: I,
~
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- dlrsperdiclos de água,

- hldrometeorologhH

- hldrolog·la de lago&r

• ,', .doc·io .' -d'a;.
. J;. " \

A. eM:. seio '. ""ch. ..1.p,;'esc·lnd (Yisl
s~ulnt..s p.rovldinc~.·~', ..,'

. 7;1 ~ Éx.cucSló 'Ii'oa prolr•••'" "~e ·projÍji:t:-o.! 'de
Irr Iga~lb segundo obJirt I~s·..· . ,. d i ....t:r I-z":. "~e :·...tj,r.t·"'·I ••

- economia R planeJe.Rnto do. ,. ..c:urli~6 '.~."'.dr I co•.•

- ~ laneJ ••ent. ~ da~ &a'ra.,

Il~lhore-s prlltlca8 dR . servncl.lDe-nto
apRr'.l.co.~enta de tacno.loglas oper'aclona.s,

- p••quls.. sobre processos -'d'e -conservar;:lo R
t ;'an.to,..ac;;o dos produtos 'a8r (col~s ar ~ .l,nd~ loa da. ár.a.
d~ 'rrl.ação. ~. ~poio a08 proBr••aS~~e' dts.,volvlloento da
~srolndd.trla. " :, '

7 - COllCLuSãEs E RECO~
, __ ~j ~ .....'.::•••~.., ;,l:,;;~-i,:, ~

- sol~s e'bat'erlals,

_. 5e-9tU':anca 'e vida lJt 11 'de- :~~t rutura& r.!!lac ~onaõa.
à capta,So, arlRaze-natlÍento e dlstrlbul;:50 de lCisua, ~ - .

-~eut 1.1 'zillclio .. r.c lelal!,8 da ~.u••

-' des•• i ,.n.lzaçS:o, di 'água do' ma,..

- sedllleritaçGo de 'nrsRrvatórlo&,

- Inventário dos recursos h(drlco&,

-~ uso c~nsun~ IV~ da água; .

-. rel.c:i~B so~o,",:lCiguà:",pll\nta,

- eele,ão d.. plantas qu.. ap,..e.entelQ· malpi"
tole-rânc I a ao stress h ídr Ico,

- pV6Qu'i5ag .abre blotecnologla. de lnt'eres5e
par.a a agricultura prat Icada 50b o reglcne da Irrigação' ou em
condl;:ôes d.. sequelro,'

Nesda' persp.ct Iya~ .. é'o'nsldera-s. Impoi"t.entR
co~Ierlr prlorldá~e aos trabalhos de ciência e tecnologia de
Interesse pi\ra D desenvolvimento da agr icultura irr Igl\da e
da Bgrlcultura de sequelro. partlcularmentR em áreas do
semt-árlda nardest ino. compreendsndo. dentre ·outros. t.mas
'corta 05 seaulnteiH

- hidrologia d~ su"5010 e' de -re~illque,

- pre\l~n,io de sallnldBde,

o I'tlnl"st.6rlo da Agricultura e ° Prosrama Nacional
de .lrr'O'8,âo vi!" prest:..ndo contribul,ão decisiva nE"s!pes
campos, gral;as, em grande med Ida, BO trabalho das

~:5t~~~;~i:: e:;é~7;~~'~:"c:~~:~~:::~n:":::~~oe d~o~ro:~:~:u1::
Pesqulsa~ do Tróp,i~o Sem i-Ar ido ~q ·~ordeste.

'As ·lnst.i'tu,l;:ões do slstellla EHBRAPA Já estão
utlll::ando mais de' três centenas dé técnicos e pesquisadores
nos le estados do NordestR·. Desse total, 281 proFissionaIs
trabalham nos s~~s centros de pesquisa. Essas inst Itul,ões
co"preend~m UD centro de pesquisa ,de recursos - o Centro de
Pesquisas Agrope.cuárias do Trópico Sellil-A;rl'do' (CPATSA)
qUI' conta atualmente com 74 pesquisadores'; ~eI"5'centros de
pesquisa por produtos - o Centro Na'cional'de' Pesquisas IfID
Agricultura Ir,:,Ip'~d~ (CNPAI), ~, çe,.trq .Naclonal de Pesquisa
do. AlgodS'o (CNP(')" ,o Centro Nacl;onal de' Pesquisa dE:' Handloca.

,'~' Fr"Utlcultur:a .<CNPt1F>" O Centro Nacional de Pe9~ulsa do
.Coco (CNPCO>. o Centro Nacional de Pesquisa do 'CaJu (.CNfoCA)
e o Ce-ntro Nacional de P~squfsa dE Caprino'S (CNPCh nove
e.presas R5taduais de pesqui~a agroPecuárlil e uail Unidade·de
Execu;:5'o . de Pesquisa de i.bito Estadual (a UEPAE de
Teresina). (10)

No~ , ,c~ÍnP·Qs. ésp~'c {t',c:os, da Irr·iBi'r.G:â·o. é
'IJndamental a c,ontr IbulCão das empresas estaduai's de-
pe&llIui'Sa alilf"'opecuárla e da UEPAE dr Trf"'e-sinB. assim como a
do CNPAI e do CPATSA. A contribuição do Centro Nac lon'al de
Pcsqulsa eN Agrlçultura Irrigada (CNPAI), criado em 1986,
co'" sede P.Il1 Parn2l.íba-P,I. por Inlclatlv. elos f1lnhltlirlo. d.
Irrlgal;5c v da Asrlcultu'ra, &crlCi, ia e-IUiie 'respeito, 'àe g,.ande.
vaI ia. Para tanto, o 'CHPAI deverá 'requerer um maior. número
de protissloniris,"uma vez q'Jeelli só dispõe hoje de 'cerca de
35 pesquisadores.

As U"IYer~idade's da ,r~glão, que cantam coa
recursos human'os, d'e . elevad. quall'icaG:âo aG:adêmlça e
cOIl1PstEncla tiG:nico-clent!"flca, podem elllprestar grande
contrlbull;io aos es'cr'lõOG de' .prsqulsa qUIr precisalll' se,.,.
realizados. Contribui;:ãa adicional Importante pode ser
aportade. _p~las cerca de 2e.eee profissionais. entre tdcnlco&
e agricultores treinados pelo PRONI/PROINE. no per (tido
1986-99. '

A p,..iDrldade conferida atl.lalmltnte- ao
desenvolvimento da Irrlga;:So no Nordeste. d mais clara v
conc:ret a do que a 'canccd I da at~ .cadós da.. anoa se. mas
Illesmo ass IIn. ca.. entlr de rRI"or:-ço;, ,

o Nor-deste d ispôe dE amplos rec:ur&o& dE' 501"0 e
'água, pas§; íVI!! I s de ut 11 i za;:âo a curto e Gléd I o prazos. 'Desse-&
recursos' n;'o SIf está usando atualllentlt mais do .~e \1011'I 1Ju int.o
das possibllldade-s e)(lstentes.

" - DESEHUOLUIItENTO ,CIElITtFICO E TECHOLõGICO

O· avanG:o ·'mals ,...{jpldo da Irrlgadio 1)0 Nordeste
está, suJeito ~ algumas lllllita;:õeEi. das quels três ss.o
fundamentais. Ele- dep8nde, a5s\lII. de COMO" vierem a ser
lIloblll'zados os recursos de solo e ásua disponíveis, da clarB
prioridade conferida a e-sse tipo de atividade, e da
existência. gera;:ão e utlllzadio de novas tecnologias no
campo da' Ir,..lga;:50. . '

Os resul·tad05 alcanr;:ado5. pep" iodo 1984-89
dev~m-5e, eM grande medida. à e;et i~ll prIoridade concedida
ao deEienvolvimento da irrlgar;:io r expressa na prát I Clt. pela
crlaG:$o. em 'jane\ro de 1996. do Programa de. Irrlgacâo do
Nord8'st8' - PROINE .. · A Inicl'atlva privada aderiu com
entusiasmo a esse pr05lrama.Aanállse dI' compolll;io'dos
pro,J,etos de- I rr i gacio i mpl antàdos no per i odo; aprovados
pelos' agentes 'Inanceiro, indica' que grBnde parte dos
rE:'l5!u1tados 'obt idos deve ser creditada. ..o esforço d..
inlclat Iva .privada.

Isso. mO$tr. ~ue os produtores acre'dltaram no
programa. e-ntão' criado' pelo govlfrno. f1ost,ra .também qUe o
Estado precisa sinalizar com clareza" a' dl,.Rl;âo que os
empresii:,. i os podem segu I.r. quando adotam de-c I sôes de
'Investimento de'inldRB em decor'rêncla de estímulas
gO\olernamentais. 00 contrário, a retr-.,5'o dos ·Inve&.tlmentos
tenderá à se dar. Inevj.tavellllente. Foi i&.to o qUE. ocorreu na
região. poltl o'nívt>l dos 'Investlmentos privados em Irrigal;âo
no Nordeste COIllRl;au .. 5. rlfduzir ~ medl'de que foram $.ndo
mudadas BS regr'as dos 'contratos de I"lnanc iamento,
introduzida. no pt>r (odo pó,,-Ph,no Cruzada. ~ redul;ão
acentuou-:se ainda mais COIR o in{cro. no .se-gundo sllmestre de
1989. do processo de retra~;:o dos gastos públ Jcos. ~O&to em'
pr't ~ca no 'cont.e>lto d.o que se coft'!enc-lonou challlar de'
"'operal;Be desmonte.... Foi. all~s, na Ratelra dessa'''opera;:âo''
que ,te-ve lugar a desat ivacão do PROINE;.

A Irriga.cSo no ~etlli-árldo nordvstlno vem
'apresentando Êxitos consldera,vels. O eHempla do ~óla

Petrollna-Juazelro constitui "ato Incontestável a ease
respeito. Nessa área. a parto ir do impulso crip,do pelas
atividades de agricultura Irrlgi!llda, te-m lugar UID processa
ir,.ever~ível de industrJali.::aG:âo baseado ell' matérias-primas
locais·. A artlculadio entre: as a-t lvidades agrícolas, e as
atividades' urbano-Industriais é crescente, do que vem
rer.ultando a cr laG:io <le· um novo parque Industrial no
No,.deste. A eHPansão da oferta de '~lIlprE'gos, posslbllit.ada
pela eMPans5'o dessas atividades, 'az com que BS clc!ades qlJe
Integram' esse. p'~lo eHercam 'arte atrac50 sobrp a I"orl;3 de
trabalho da regiiio.

'a..lorE't:EfIl o aparec I ment o de pragas e doencas veget a la.
constituem Indicador Importante das pOEisibllldades de
cultivo de hortali;:as E- "rutos tr-opic'als de larga acei·taÇio
0'0 mercado .• t.anto int.~rno como G')(t.erno. Trat.a-se, asslm,,- de
vantagem comparat Iva que não pode deiHar d~ ser bem
apr:oveltada, 'm~dlante a Int.ensl'lca;:âo de Investimentos elO
dl"f"erentes tipos de lrrrga;:âo. u

(9) .

'Olante do 'quadro 'conflgurado por esses probltmas.
a irr i'gal;i\o veIO 1I10$tranelo que pode desempenhar 1.111I I.mportante
pape-I no proce&so de- gera;:âo dli' empregos e de- urbanizal;io na
região. A urbaniz:a;:ão do _eio,ruraJ, que prec Isa ser posta.
em prát.ica no Nordeste semi-il,.ido, deve assim estar calcada
no al='oio a at jvldil.dES produt jvas' mais dinâmicas, como .as da.
B9,.icu1t.ura, Irrigada., levadas a cabo em articulal;io com as
atjvidad~s urb,ano-indust.riais dela derivadas.

. As In&lltulçifK publlcae da relUio. 'ederals Ir
estaduais. dispõe. de um n/v'Rl de conhecimento sobre 09
aspectos. d. engenharia. agronomia .. ·econo.. la da 'r.rllacio
t1uficlente . par. detlagrap" u. pro.ratlla de- desenvoly'.an'to ~a

agr icult.,ura Irr fgada nas bases propostas pelo a~t Igo PROINE.

E••e. conhec hilB'ntos for.. suficiente. para
dRflagrar o' prOcesao de desenvolvi ntento da Bgr I c\lftura
Irr 'I.da Rm curso na rRgllo. "as Rles não ·atendll'CD
efet IVB8entlf às de.anda& postas peta proCIf'so rltcentemente
In~cladQ•. A~19Ponl~llId.dR·de,Inovacões .. tRcnológ'cas' noe

·c••Pp.· cHados, e&p~cf"ãl.ent~,dat. ..ori.mtad':' para o· .u••nto
da e'lclêncla do uso da "sua e P8r~'-a .e~horl. da. condlCÔR.
,d. drenagR. dos projetos .~e Irrlg~CaD. públlc::os e' privados..
reQURr· a reaJlzacão' de uII:.8JDp.o prolra•• dR' p.squ.I... ..

:cl.inchi. '" t.ecnolo,sla. no. allPlos dO.,lnlos d'â Ir ... lgaciD.

Apesa'" disso, ainda há um 10n90 caminho a
percorrer lIa dlrel;io do aprove-itampnto das posslbllldadlfs de
"5010 e 'ligUB ap,..esE'ntadas pela região, notadamente' em suas
áreas. semí-árl·das. Não têm sido ilolcanl;ados melho.. es
resultados porque,Ps recursos linõ\nceiros ·colocados à
dlsposir;:ão "dos empresá,..los locais (ou ,de '0"'. da reglio),
Inte,...,'ssaodo(; em Invest Ir no Mordpste, e- de órgâou publlco!J
como ,c' DNOCS. a CODEVASf e- DONOS s-o'rEm processos de
desG:ont inu idade Oll são, s i .ple~lIIente, reduz I dos.

Q
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constantes 'd'e planos qUinqljlE'nais de irrjgac:ão para o pais
como um todo e para o Nordeste sE'm' -á,rl do E'm part I cu I ar p

7.2 - Crlac:io de um Conselho Nac:ional dE' Recursos
H'i dr i cos. E'ncarregado dli' II berar. compat i b i I i zar e suger i r
providÊnc;Cl,s IE'gais sobrE' as nlúlt jphs apl icaC:ÕE'6 das ágIJa6
Interiores. na Irriga~ão. na gErac:ão de li'nergia
hidroelÉ'trica. no abastEclnlEnto humano e animai. na PE6ca E
piscicultura e no laZEr~

(10) Cf. CARVALHO. Otamar de. Tecnologia para o
semi-árido: o caso da irrigação. Brasília, PRONI, 1988.
Xerox. (Tra.balho aprESEntado no dia 07.10.88 no Seminário
IntE'rnacional "Hodernizacâo Agrícola e Emprego: o Caso do
Desenvolvinlento da Agrlc1Jltura Irrigada no Bra.il ....
r eCl,1 i ;o:ado E"N eras; 1 i a. sob coordenação da OI T. PNUD e
Uni ....ersidade FEde-ral dE' Pernanlbuco/PIHES).

(5) Ver. a respeltol CARVALHO. Ot;.amar de. OP.
clt~. p. 398.

(6) Inf'orma,ôes obt I das JlJnt~ ao Programa Nac lona I
de Irrigação - PRONI.

7.8 ConcE'ssão dE' apolo p.rioritário ao
desen ....ol .... i"'Cflto de projetos dr. PESI~lJit.a Enl ciência e
tccllolog ia i.,pl iCi'da às pa-rt iC'JI res cond Iç:oes di' agrlcultlJra
Irrlsadêl. E de'·sc11'.lciro do Norde tF.', dE fornla a vii:\bili=:i\r o
l\vê\nc:o do progrc;:sso tÉcnico na agricultura :dê\ reglao;

7.10 Maior <,poio aos trab~lhos de assistÊncia
tÉcnica E' E'::tEn<;;~o rural realizados por ill!:otitlJlçÕE'S
púLJlictls'l! pri .... <\d<\s Cln propriedi:\dEs q'JC F'rati'~lJenl a
agr iclJitlJra de ~("qtJciro assoc iada à IJt i 1 iztlçi\o de esqlJli'nl:\S
dE' "'Eq'JF.'lla irr i9."c:ão E de:técnl.cas dez dry-farm.ing õ•

8

aqosto~ :.~i!:,.:' ,1,·, 989.

432
1.065
2.269
6.170
6.400
1.853
.7.690
2.328
3.139
"1.453
3.715

14.618·
71.896
70.708
30.291

4.433
1.34·8
1.·478
2.003
2.879 '.
3.955
3.626
4.509

65.236
54.382
17.275
13.884
12.568
17.836
.12"830
12.005
11.557.
10.813 .
18.237
10.709
8.644
8.603
7.155
8.289

11.080
12.231
14.216
30.350
28.316
22~B86

25.827
28.151

·36.047
49.372

·118.999
89.568
64.918
45.973
33.924
25.519
16.411
79.237
76.319
·63.303
59.739
51.365
56.768·.,
76.754
75.597
81 ;033
83.332

124.723
156.076
124.956
121.141
110.502
157.774
159.302
144.051
137.106
75.493

3.243.643

VALORES EM USi 1.000. A
PRECOS DE MARCO DE 1984

VALORES A
PRECOS CORRENTES

446'47U400
1.099:134$200
2.341 :527$800
6.686:227$100
6.935=312$000
2.0081766"300
9.127:035$700
3.127:393"900
4.5371797$900
2.3251799$700
6.134' 629i400

27.155'69U600
137.270:114"800
145.947:350"000
67.213: 127"500
11.668'762i400

3.826:749"300
4.347'636i400
5.996: 492"500
8.~68:577"300

11.'635:031 "300
9 ..544: 018"600

11.316:099,,'900
168.315:861 "300
137.504 :-609"790
47.246: 469'900
42..987.l4.8020.0.
42.156 :07.4"200
63.508 s170"500
47.668' 48U600
46.462: 353$30e
45.920 ;,626"90,0
47. 9SQ~ 229$90.0
90.3461831$900
65.212.858.50
61.1.11.701,10
65.708.269.00
66.458.185.50
88.118.223,60

'124.07.1.682,00
145.167.190,00
178.266.411,90
·421.287.919.70
425.196.920.40
379.090.123;·'-0
519.764.611.80.
668.206.708.60

1.032.825.346.30
1.673.9.06.072,50
5.024.987.81'2,80
4.621.856.812.80
3.127.559.434 ;.00
4.200.000.000,00
4 .. 700.000.000.00"
6.200.000.000,00
7.595.618.736,00

57. 515.118.000i~0·
76.390.006.000,00

81.348.957.15
95.353.006.00
99.002.122.00

131.077.027,20
213.449.333.60
245.582'241.20
303.409.041.50
401.567.319.10
767.670.831.10

1.357.165.001.00
1.550.556.555.50
2.084.950.417.20
2.927.443.339.ClI0
8.439.841.182.35

17.• 98'S. 209 .195.47
32.364.209.000,00
74.779.592.000.00
91.573'.332.666,00

e ~ Relatór10.
.' ......

:.. :·Sala<. das. Comis.s~~"·':~16,... de

ANOS

TOTAL
-----------------~_ ...-----_..:_--_..:.------------------_.:._---;..----'

ANEXO
DISPÊNDIOS GL08AIS REALIZADOS PELO DNOCS. NO

PER iODO 1909-1984

1909
1919
1911
1912
1913
1914
1915
1914
1917
1918
1919
1920
1921
19~2

1923
1924
1925
1926

'1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
'1943
19.44
1945
1946
1947
1948
1949
1959
1951

·1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

----------'-~---;:----..":'-------:~--:--:-":"'------------:--:~--------_.:._-
. F'ONTEI DNOCS •.

otan.ar ~1r. n
I r r I 9 ~IC: :;0 e

(;.'1.1111"15. \ 'i'Hll.
i t(""I ~.3 do

7.9 - Pronloç'·ão de intE'rcinlbio tecnológico' entre
os dl .... cro:;o!: nrg;llIi!;l1Ill'j 'I'Je' at"""1 no NorrJF!".tc r,cnli-~{r.ido,

r.:~rhll'lu llu UNO"::;, I:OU[Vf'l~F, UNO!}, EJ1UI~f'll'f'I. CNI'tf, Etlf'l'IEI~s,

Uní ....Ersidadcs. cnll'rf!sas privadas E ill~tltuic:õe5
intr.rn<,c\onê\i!õ, p~r<' perndtir '" troca de Infornlõ."çõEs sobre
E:-:per j crie i as bcnl slJccd i das nos canlPOS aq'J i refEr idos~

(3) SUDENE. Produto. formad,o bruta de cl!ltpltal
fhto e comÉrcio interno e externo. Nordeste E arasll
(1970-1986> ~ 'Inc. BOLETI". sóc lo-econõ.lco do Nordeste.
Recife, SUDENE/DPG. 1,(2)196-1·04,'out .. ,.~l'987. p~', 102.

(4) Cf. GEOTÉC,ÜCA. em trabalho' 90bre o. rE'cursos
hídricos do Nordeste. elaborado para a SUDENE. durante as
fases de prEParao;ão do Pr:oJeto Nordeste. Esse trabalho (SE'm
título e6pecíflco) foi discutido ~m Brl!lt9ílla no PE'ríodo de
03 a 06.e4.84, Em rE'unlio P8t.roclnada pelo IPLAN/SEPLAN-PR.
APUDI CARVAUtO. Otamar de. OP. clt •• Pp. 273. 274 e 289.

7.5 - ConcE'Pc:ão E' promo.c:io. 'de um progran,a
IntE'nsivo dE' reflore9tamE'nto das árE'as de enc09tas (ngrE'mes
c de matas clllare9 dO.llcml-árldo. da nlodo a prolo"""r o
tempo dE escoamE'nto das águas pluviais, diminuir a E'vaporaçio
e e .... itar a ,erosão das margens E' o conseqÊnte aS90,...~amento dos
r iOSI

7.3 - AumEnto das disponibilidades de r~cursos

flnancli'lros para a execuc:ão de obras' dE captação.
armazenamEnto e. dlstribulc:ão de água. de inter.e9SE' da
I rrl gac:ão. not adanlE'ntE ':las árEas SEm i -ár i das do Nordeste;

. 7.4 - Revisão da metod~'logla utilizada no
planejamento dos projEtos de Irrigação (Já elaborad09. com
Implantação prE'vista ou a SE'rem· elaborados>. no sent Ido dE'
viab·j I izar a reduc:ão dos custos de 'implantac:ão 'prat Icad06 no
Nordeste;

(1) l'I,I-, ;, rE'Sf'Eit:o: (;f'lRvr,1.I10.
CC~IllIJ",I;, "ul il ica "'0 Nor"'I~!;tl~.; Ç;1~f:"S,

de~a·lI""olvillll'lIl:l"1. Iflll de Ji'llciro, ( ..L
CC:l'l:ci'llltll;IIl:C o itr. .., :!.2 UD ca,.it'JIO ;! c o
capitulo 5.•

NO.IM;

(7) ,Idem, Ibld~lll.

(B) Cf. CARVALHO. Otatnar de'. OP. clt •• PP. 402-4.

(9) FIALH:O'" ,Jici!ot~'~ A Irr.'igas:'io v ~5 ."E'ca& no
Nordvste. Bras(lla. PRONJ.;, .1987,•.p. 8. ·,Xerox. U6xto do
pronuncl~mento do Ministro Vicente Fi-alho.. ·rE'allzado no. d\a
21.10.87. perante'a Coml9são ~arlalnenta'r d~ Inqué·rtto Mista.
crJada;- pela Resolu,ão n9 02/87. ~e ,19.86.87. para ""Avaliar
os PreJIJ (zos da Seca' :no Ho,rdest~"". .

7.·6 -, "r'aio iI~ f:ool"'c::rat 1.... lshlo r'Jr ... l. conl Ênfa~E'
n.,s. coor.{'"r"t i .... a ... form"d,,'i por Pf?'l'JCnO~ prod'Jt:ores. dE' forlu;'I.
a asscglJri\r .a conlerclnllz.u;âo da rrod'Jc:âo.E' a n'E'canizi\C:~\o
~as at i .... ldades .a~r icoltls real i;o:adas .por essE'S p!,"od'JtorEs;

7.7 - Pronloç~o de nlE'd idas dE' rE'E'strut'Jrac:âo
fundiária E'nl ãreas do senli-árido nordE'stino. artic 'Jlt1ndo ú

phlllejamE'llto' e a E'NeclJc:âo dos progranlas d'e agricultlJra
Irrlgtld:\ conl 05 tiE' reforllJõ." t1grária, de sorte iI pernlitir ao~;

pE'rt'Jcnos prod'Jtorcs sE'nl t·erra o ace!':.~o a Esse importantE' nleio
de rro.dlJc:âo;

(2) Cf. MollRA. Antonio Divino 8. SHUK\.A, Jê\gadish.
U. estudo sollre a dinâmica das "!ôcca!1 do Hordeste. do Or.1~il:
observac:ões .. ·teor ia E' expcr inumtu5 n'JDlir icos caril IJIJ) tnodelo
global de c i rcu ll!l-ç~o atalosfér í ca. 5âo José do!> Cil.nIPOS.
Ct4rq/INPE, O'Jt., 19B(t, p. 12. Xp.rox': (REI;:o.l:ório INPE-COH.
4/RPE.) .
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Deputado CtSAR CALS NETO

Senador CHAGAS RODRIGUES
(com restrições)

Senador MANSUETO DE LAVOR

Senador" IIÚGO NAPOLEAO

Senador RAIMÚNDO LIRA

Senador RUY BACELl\R

Senador AFONSO SANCHO

Deputado ISMAEL WANDERLEY

Senador LAVOISIER MAIA

.§UGES1'OES 01\ I'RESIODlCIA AO PARECER DO REIJ\TOP,

O relatório da Comiss1.o pariamentar de Inquérito

Mista, qúe estudou os p.rejutzos da s~ca de i987, vem a públi

co, curiosamente, quando o Nordeste in'teiro registra chuvas

. tão abundantes que, em m"uitas r~giões, de Alagoas e Pernamb.!!

co, em especial, ·resul tara'm .em calami tosas enche~tes e, n0.E

tra,s, significaram a perda quase absoluta de ~odas as ·lavo~·

ras. ·Fal tou chuva, deu":se a tragédia social. Chegou a chuva,

voltbu a tragédia, apenas com outras cara~terísticas. O prQ.

.prio tempo e a natureza, dessa forma, reforçam uma" das coric..l~

~ões 'dessa CPI: os prejuizos 4a seca decorrem menos da falta

C;u irregularidade d.e chuvas' que de estruturas sõcio-econótn!

c~s ·~onsolidadas ao longo do tempo, inc·lusive por equivocadas

políticas de Governo para o Nordeste. A seca, enfim, é menos

fator climático, mais result·ado e produto das d~storções soc.!,

ais, econõmicas e pollticas.

Dentro de suas limitações, essa CPI pro ..,:urou o~

vir o Nordeste e os ·nordestinos. Promovemos, r.a sala das CPIS,·

no CongreJiso Nac.ional, e em audiênéias públicas realizacla's em

Petrolina, Juazeiro da Bahia, em Fortaleza e em Tauá-CE , . d!.

zenas de depoimentos de personalidade~ ligadas à questão reg..!

anal. p~r~rr~os mais ~e la mil ,quilômetros de Ct1ati~ga no

Cearã,. ~einambuco, na Bahi~, no RiO Grande do Norte e em Al~,

goas - nesse últi~o Estado, visitamos, mais· de uma vez,. t~.

dos .05 .mun~_cl~,i.os do sertão ~ Ta1vez nem fosse preciso andar

t.~nto ,pa:t;'a concluir que ·não é .a ~eca qu~ mata - é a .miséria,

'~ há 'mi~~ria e .miséria· ·extrema. Ma~ pref~rimos ouvir do . pr§.

prio ·Povo, de suas .lider~n,ças~ dos técnico.s a9~lcolas e pes

q~.~~~4?rC7~.~:.~e"·.~"~"t.~,r~d~qes :t;'e·~ig"l~sa~ .,e ~}~s. ~~is .di~~~s.a.s v~
ze.~: <;la c~~u·ni~ade ~ord~stina' o relato pungente d~ suas. pró~

pr'ia~' eX~~~iê·ncias,,e a ~xpressão mais .Vi~a de suas ~is ViV~;

esperanças. Mesmo com as limitações que envolvem, hoje, uma

Comissão Parlamentar de ~nquérito, não poderíamos permitir

q~e este relatório ~esult~sse a.ntes de uma sucessão de depo..!

mentos de gabinete.. por mais respeitadas fossem as personal!·

dades ouvidas.

Buscamos" fugir,· da me~ma for~~, à tentação de·.r!

produzir nesse documento, mesmo em ,síntese, apenas os dados

técnicos 'sobre a questão· regional. Valemo':"nos ,. aqui e ali de

alguns nfuneros indispe~sáveis, muito. mais para alicerçar ·col~

cações e propostas. po"ii~.i,?as~ porque a far.~i~sima literatura

existente a respeito, os depoim.entos e sobretudo a observaçáo

e a vivência mais in~·lm~ ·do probl~m~ nos ~onvenceram de que

os fatores climáticos, por mais graves ·que pareçam, não são os

determin~ntes da tragédia social ~ ec~nÕmica da seca •.Sáo e.!

sencialmente polltic~s" as soluções dt:.radouras que ·se· esperam.

Ness~ sentido, busc~ll).o~,., J:1essa CPI .... como obrigação inarr;dª

vel de c;idadáo e ~e. t;e~re~.e~tant~ .da ~eg~ã~I". ~ont:ri~uir para

reorientar a discussão e a abordagem da questão da seca. O

probiema básico do N;cdeste náo é a· á~~a, . mas ~ ~~lítica da

água. O que mata não ,.é a. ~eca, mas ~. ~ m~s~ri~, que sobrexi2..

te antes que faltam a~. chuvas, e depois que enchem rios .de

açudes. A questáo não é c~imátical mas é· antes· ·estrutural, pr~

fundamente estrutural e, desta focma, não comporta soluçõe·s

isoladas, mas integrac:tas e. complexas.

Curiosamente, repetimos, o relatório des~a CPI

vem a público em meio a um inverno particularmente rigoroso.

E:, segundo· nossa avaliação, o melhor momento para que, desat!

vadas as vergonhosas frent"es de emergencia que simbol izam a

prôpria tragédia do· Notdeste, se formem" outras .fre~tes, de p~

llticos.. de intelecl:uais', de todos quantos· detém. qualquer· ri!
vel de responsabilidade na· região e no pàís ·é 'de todos 6s· ho

me·nes de bÇla vontade para· a· formulâ-ção de Urna ·vigorosa· páiít!

ca nacional contra· o genocldio· e a matança lenta e silenci·osa·;

qu~ se processa sob o ·cinze·nto das caati'ngas. Essa é a ptin·c! .

paI colaboração que ·p"erseguimos: a ·de contri~Hiir para a con~

"ciência e a mobilizaçáo" nacional contra o· extermínio lento~ gr!,

dativo e inexorável de uma ·gente inteira. Como' já se ensa"lou em

passado recentlssimo. mas infelizmente sem os desdobramentos i!!.·

dispensãvei"s, com o projeto nordE7stinos·, da' Rede Globo, um raro

e bem· acertado moment.o de· reflexão 'nacio·nâl:-sobre o drama no!,

destino·em toda sua "abrangentl1f'complex·idade. r:ssa CPI pretende:

engrassar o grito dos que clamam contra· o ·cr-imlnoso, exte.rmfnio'

'do sertanejo, desassist"ido e· só. "Essa CPI ·não ·C"amp3ctuará"·'pelo:

silencio, nem será,cúmpH"ce pela omissã6'i- com um·dos ~a"is; ver<j2.·

OOosos crimes contra a human~dade que hoje :se cometem sob·nossos·

:- olhos •

A CONTABILIDADE DO PRÇJu:I~O

Foi apenas um ano de seca, màs o ba la~ço do' pr.§. .

prio Governo Federal dá. bem uma idéia do' desastre econômico: 18

das 27 princip~i5 lavouras do Nordeste apresentaram perdas sub!.

tanciais em relação a 86. No total, f.oram· perdidas 8,5 bilhoês

de toneladas de alimeiltos _ um prejuízo .de· US$ 8,8 bilhões, o·

equ~valente a quase ·todo ·0 saldo· da balêlnça·'comercHll de ~ 987 •.

Em um só ano, o Nordeste· perdeu· mais da· metade' dos" US$ 16 ~..!

lhões de prejulzos agrlcolas acumulados ·nos cinco anos da gran

de seca de 1979 a 1983. Repetiu-:se, em 1987, a dolorosa 'rotina·

de perdas econõmicas por secas ou enchentes.

Entre 1974 e 1987, pOr exemplo, a agricultura .no!,

destina registrou perdas de 26.3 mllhões de toneladas, um rOmbo

de US$ 20,9 bilhões de dóla~es, por conta de trés grandes e~

chentes', duas secas parciais e uma seca total de grandes propo!,

ções, de 1979 a 1983.

'. ~or, maior e mai~ pesaq~ .que. s~ja","o desastre econ§.

mico não é o pr incipal. A si ~u:acão de grave desórganizacão. eco.

f1õm~_~a.· e, SOC:~~l ,':d9.,~p~c;le.st~,J:orn~ ·~ç:l~i~pament~:.~~á.t;~c~s,..:· .a~·.
consequê~ci"s sociais d~".~· seca •. ~. 1983·, por exe.m.plo,. quase

22\ de toda a ~pulaçã~ economicamente ativo d.~ No~dest.e na êp2,-
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ca e 45% da f0l:='ça de trabalho da zona rural estavam em frentes

de emergência - tr:ês milhões. de nordes~.i':l0s. Pior ainda, nos ci!!,

co anos de seca, segundo den4nci~s da .Igrej.a jamais contestadas,.

sequer questlonadiis,~.~,~ mi~hôe:s de.~~ .f?E?la fc~, .sede, ~es.nutrf

çâo e pela$ doença~d."1~~éd",:,,-,?~cade 10% de.tc;rlaa pq:ulaçâodaép:x:a, p:J~

co menos que o númer.~ de judeus .II!assac.ra~os na Segunda Guerr~

no .maior ge~ocidio .de 'todos os .tempos~ Não se contaram. ainda

os mortos de 87, mas 'quem .pode~á .~ast~ear 'com segurança t!:!

das ao? mürcas da d,esgraça social,. que .jaI!lais aparecem de uma

só vez? Quantas ~rianças, mesmo sobr~.v,+vendo, não ficarão d~

}in~tivame.nte mutilad~s m..::ntais, c.,:,m, seus cerébros irrevers.!

velmente lesionados .pela ,fome.e pel~ .desnutrição?

Não é como fugir da con.~tatação indesmentível: o

Governo ·.tardou no socorro aos flage~ados. S~ em junho .

abriram 'as' frent~s 'en'l" Perhambu~o, mas já' havia fome no; campo

. "desde maio. Em Alagoas', 'as inscrições:'começaram em' ou~u::.~~.;"

mas'· as primeiras" frentes s6 come~~~a~':a> t'rabalhar em' nove~
'bro, mas"já ~vançádo.· No 'c~ará, no' Pi~ul,' no Rio G~aneÍ~' 'do
'Norte e na Paraii>á', ebím as mesma"s' a'~ ·r~petidas queixas de g.o

vernos, de" ·tr~b·aih~ciores rurais e de 'todas as lideranças s~

bre o número insuficiente de v:ag.as nas :frentes de errlergencia.

O futuro por.·certo· nos dirá, infelizmente, glle não ·reduzimos

a.penas a força de ,trabalho' desses homen's que já chegaram '. ãs'"

frentes de trabalho. nos li·mites da inanição. Reduzimos também

sua. própria esper,ança de vIda.

8

A CONTABILIDADE DO' DESCASO

Sempre dissemos,. desde o p~imeiro momento, que

essa CP!' não' seria' máls. um~ COl1liss~oi a' pedir dinheiro', indis

criminadament'e', para o Nordeste', at:é-' p6~q'ue temos consciênci;

de que o problema, nôrdestino é estrutural e exige complexas

so'lo.çóes estr6tuta is. :Mas não se._ pode perder de vista a e~eE

gência da conjuntura. Em 83, o Nordeste chegou a alistar em

suas frentes três milhões de nordest{~os. Em 87, para wna 'S~

ca' verde" de um '56' ano com consequª~~ias "econõ'micas qua~e tão

desastrosas quanto todo o período o?ec~ anterior de cinco anos;

o Min'isté~io 'do lritcr'lOi:- ·alistou p,ouco mais' de um milhâo. Nâo

din'l'inuir"a,m' ~s necessidades dos serta~ejos, Minguaram a ~ens}'

biÜ.dade e a presteza no socorro.' O Gm'é~no perdeu de vista: a

urgência da"misê"ria. Falhou no curto p;a~o, como se ômit~' no

longo prazo. sã~ 1.~evi~áveis algwnas cOl1lprações. Tudo'o qu~ o

Brasil gast6u' em: '75 anos, de 1909 a 1984, c:::om o CNOC~, .(Depa!

tamento Nacional de Obras Contra as' Secas) ~m valores atual!,

zados, foi U~$ J,~~ bilhões,:"," menbs de 1/4 do que s.e paga

num. 50 ano' apenas -d~ Juros da dIvida ~xt~rna. Menos, da. metade

de:'q~á"lquer 'das g~a~des. hidroelétricas d.o paIs. Itaipu, por

exemplo, custou"usf 12 bilhões, 0,7 veze's m~isl;. a Ferrovia

do' Aço consumiu US$ 4 bi lhões, 1, 25 v~~es os 75 anos do DNoCS.

E Ó 'pro9ra~a NucÍear. que vale urna Itaip~ inteira' (US$ 12 b.!

lhões) sOrveu, da mesma forma, 3,7 vezes mais recursos qu~

quase um século de enfrentamento das secas.

Essa CPI tem a coragem de proclamar e denunciar

que parte multo expressiva do dlnhf>!iro 'que veio ao Nordeste

em nome da seca e dos flagelados, veio apenas gir~r a centen!

ria indústria 'âa' S:eca, rec{clada, é "verdade, mas nein por is~o

nie":os operante '-e' infl.uente na vida regional. Mas tem a obrigo!'

çã~ de proclamar com todas .as letras que é falso, absolutame!!

te falso, o mi to que se criou de que o Governo não pára de i!!,'

vestir na seca e contra a.' seca - e que, para suprir os rios

de verdade que fültam, 'canaliza para o Nordeste rios de d}.

nheiro qU?, 'de fat~', a'li jamais ·de~embOcaram.

A CONTABILiDADE DA' OMIssAo

Não ha recursos, multo menos em' ~lvel suficien

te. Não há seq~e~>;onta~e p-Olitlca de piodu~l-los ou· de fer,i;

em' pr~fu·ndid~de.~ qliestão 'regional. E"..a.·falta d~ recursos,' ou,

de :~ontade" poII',tiê~", gira' indefinidamente ~ c'irculo' vicio'~o
de' ·c·r iril1l'losit: otni"ssãb.

. ".Y\=:m~ad"e. polí;~:;ic,a ?'·:,os. pr.o~le.m_as, np:r:;c;1e,st)nos .t;.êni .

sido exau~'tiv,~mente'es~uda?os por' cientistas rle todos os mat,!

zes e d~·.t·6da.s as.:e~~~las.. po~cÇl, qua.s·e··n~d.a~ .no e~'t~~t~,' se

tem feito de posit·iv'o. O Governo prefere agir ape~as no . rá..!

tro da trag'édia e da 'emergencla. Na g~ande seca de '79 ~. 8J,.

por e~emplo, foram ~astos US$ J,76 bilh.õe!i·.. .:.... .p;eci~i:)~ i5',~"
a mais 'do que"o DNOCS absorveu em 75: a~os de' traba~h~', i'~c'li!

siv~ ,para cust.eio.•. ·

J:. realida~e nÇls obr~ga' ~ .reconhecer: ~,g':la; não

falta. ~em super~icin~, nelO sub.terrã!1ea, nem da chuvl3. Com t~ .

. da s~a agudez~. a· seco=a.. d~:.BJ"não dei~ou, de registrar alg.~as

chuvas, embora má .distribuídas no espaço e no tempo', ou in~~

ficientes para a maturação' .de uma ,cultura. observam~s, na pt!

tiça, ,9 que garant.~m· ..todos os· ~.rabalhos acerca': da região. O

que fàlta nãçt é. ~g~a'. O ~ordeste.~ ~ .re9'.iã9 s~mi-á~,~d~ ';ónde

mais, chove no .~úpdo: cer~~ ·de. ·500.·a 6.0'0. mi}..ímetros/a~o. ~,.a!
gum~s :~reas !'lordestin,a!?, .. chega a· -1 ;Boci·.milimetros/~no: e . ",em'

ap~nas.'o,2~% ·do- semi:"árido;: ~~te. i':ldi.~e cai aos 25'0. ,Ulil~Ul~
tro/ano. Esta precipitação: si-gnific:a :cerca: p,e' 250 bilhões ':'de'

metros cúbico~'de,ág':la.que caeJ!l,' a cada; ano, na área "-"sedime!!

tar, e outros c~lculados, 50 a ...250 'pi'lhões de metros .cúb:f.co's

no crista:lino. O Projeto .Radam";'BrllBil. 'confirma o extinto M!

nistério da. Irrigação e estima em 220 bilhões de metros cúb!'
cos O potencial hId~ico da· área de 925 mil quilômetros quadr!.

dos dÇl' Nordeste.

o'Rio são' Fr·ancisco,. 'apenà:s' um dós cursos per~

nes da região, tem vazão, mlnima de 600 metros cúbicos/s'eg:undo.

'0 que falta, garantem técnicos, estudiosos,' observadores, r'!ão

é água. O q4e falta mesmo.;é polltica da água.

. Além dos '220 bilhões de metr'os c4bicos estimados

pelo Radam-Brasil,. caem nós sertões â, cada ano, 'trilhões"' de

metros cúbicos em forma de chuva. Quase tudo se Perde.'''' Apro

veitâm-s~ menos de 10%.' A acuniulàçÜo nOs açudel:;"' s~ faz se,; ri;
nhum planejamento é sem qualquer racionalidade. A !I'.àiori"~ dos
açudes, sobretudo';de pa'rticulares" sequer' ,'chega com' ãqu~ 'ao

fim do verão: contra uma pr~ciplt~:ção' dé 500/600' ~itLn~t~s/~:"
no,. em .:m~d..iB i"a .evapo.r;àçà", ·léya:-:.2 '.·000 miHJD'é'tro'é/âÍ\o~/":~~t-::Jfiáô'
inevitável ,déficí~ .hid:t'ico, de ,conSeqU:~~ia 'às v~.z.i~· cai~~t2'

aas. oua'lquer' reservatório' com'menos 'de dois :.a.etro8·'de.:i~~

()!
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'sec~'à'Penas- co!!, a evaporação. o que flce. muitas vezes não êem

m~ior s~ivent'la.

o nordeste ":aclÚnula hoje, 64,7"bLlhões de metros

ciíbfcos 36 mil açudes públicos ,e .privados. e em barragens como

sobradtnhó; mas' "muito póuca iqua se~e, de fato, à irrigação.

Pior a.1nda: 'muitos desses grande,:" ~eservatórlQS,'sem "maior

utilidade para suas águas r~presadas, termlna~am !nWldando

fertl11ss1m~s terras. Oltimo exemplo: a barragem Armando Ri.

b'eira Gonçalves. no Vale do AÇU~ no Rio Grande do Norte.

o IMPOSTO' DA. Mx's2RJ:A"

. ".. T.tansPosta para o social, a questão climãtlca l!

va ·'a uma co~ciusão inevitável: ,a seca não é .8 c~usa.da mis!

ria. Encontramos no Nordeste úmido da Zoana da mata litorânea'.

indicadores sociais ainda mais "infamantes que no semi-áridQ.

Na ·mata. é maior a desnutrição, maiores os lndices de mortal!

dade' infiuiti~' e menor a'· esperança ~o na:scer de homens' e mU1h;'

res. O Maranhão ~~ido e chuvosó é ma,is miserãve1 que o Ceará

semi-árido. 'Nas barrancas' do São Francisco, há bo1sões de mi

s~d,a ai.nda tna~s aVi.lta~te~ q"ue no,s m~~s tórridos sertões d~
semi.:..árido. O que mata, infelizmente, .não é a seca. O que rria

ta"é .~ ;1sér'ia, ~ es'ta' estã pres~nte no Nordeste muito ante;

q~e f~ite a c~uva~. e pers:ist~ mesn:ao ~epQis do, inverno.

No Nordeste, a renda mé!1.ia anual per capita é de

800 dólares, o que' representa cerca de 4~' da m~dia nCjlcional

e 25' da rE!~da média dI? paulisti!·. Pior: at~a1mente, 50% da p~

pu1ação vivem em 'condições de' pobreza absoluta. Entre .1950 e

1980 o emprego o do setor agoro~ecuário na r,,:,giào decresceu 2~,.31,

segound~ dados do, IBASE. Q':Iaisquer que sejam ar' fontes consu1t~.

das .• ·os. dados são' igualmente chocantes. Instituto de . Nutrição

da U~~v~rsid~~e Fed~~~l d~. Pernambuco,:. 70' das fa:mIlias norde!

tinas consomém menos da metade da vitamina A necessária ao O!

ganismo humano. Resultado; ·a1tos índic~s de glaucoma e cegue!

rn, princ.ipa1mente nas crianças. Banco:' Mundial õ menos de 33'

da púpu1açâo' rec::ebem mais do que o mlnimo de calorias necess!

rias~ Ou séija. 2/3 dos brasileiros sáo'desnutrid9s: 18,6' coin

um déficit de 'até 200 calorias por dia: 32,3' com um déficit

~upe:rior ·a 400 calorias. Area do déficit maior: o semi-árido do

Nordeste.

Fundação .Instituto de Desenvolvi~ento de perna.!!!

buco·- ·FIDEPE: a esperança ~e vi~a no ,?ale do ~poj':lca, em Pe!

na~uco~ ('de a~en~s 49' anos de idade para os ho~ens, 50 anos

para as mulheres :- um I~dice compatlve1 com o da Europa do' s~

cuIa passado. 'UNICEF: 69%, das crianças, nordestinas são afe~a

das pelo "riani~m,p. Das que' s~breviy.~,é verdade; nos sert.õe~·
nordest.inos, . por oca~ião da. grande seca de 19 a' 83, de cada

.mil criança nascidas vivas, morreram' 340, antes de um ano de

:idade. Dado~ ..e. q~eixas. do Governo do Ceará.

. Por isso é ~ue, sem qualquer irol').ia, o cientista

pernambucano Nelson Chave~. diz.ia q':le os trOlnbadinhas que per8!!!

. bulam pelas r~as das grandes cidades são os fortes,· os melh~

res da ,raça, 05 que s'obreviveram às du~as condições de miséria

da região.' .

A. ,ESTRUTURA TAMBeM MATA

o inverno e a chuva não. são desta form~, soluçãQ P!

ra a miséria nordestina, da mesma forma como a seca: não é sua ca~

sa. Ela re,side muito' mais na falta de trabalho produtivo e na,. 'fa!

ta de ~enda - em'suma, em razões sócio:-econõriticas e.não ciimá't!

cas. ~ c~n:;equén~ia"'não vemos cc:>mo pensar em SO.luCões durado.!:!.'

ras para a q~estão nordestina se.m. tocar fundo em gravlssimos pr~'

blemas e.strutura.is.

- Urge modlficac' o si.stema produtivo ..e.a . estrutura

de classes', de modo ~ que s~ possa dar ~p~egoo," renda propti,:~ade

e. 'acima de tudo,:' comida.

- Urgoe rever a questão da posse da terra. pgis não

há como 'devincular o binômio' fatifiindio-mi~ifúncHo improdutivo do

atraso' regoioilaL Não se pode também desconhecer que nos últimos

anos processou-se no Norde'st~ . uma lamer:atáve1 concentração da te!.

ra. Dados' do Censo de 1980~ 67,8' dos estabe1ec~entqs rurais

possuem menos. de 10 ha. e representam apenas 5' das terras. Os e!

tabelecimentos com mais·de 1000 ha. são apenas 0,4' do total, mas

representam 37,2% da área." Segoundo estudos, feitos pela própr'ia

S.udene (A Questão Aqrária e,a Sudene), no per~ódo 1960/1975 ,a

área média das propriedades c~m menos de 50 ha. baixou de 8,64 ha.

para 6,95 ha. No extremo oposto, a" dos estabelecimentos com mais

de 500 ha. aumentou de 1347 ha para 1965 h~.

- Urgoe criar condições para a produção de alimentos

e de riquezas no semi-árido com ou sem chuva. t preciso fazer de

conta que não está chove"nq~', qu~ há uma se~a' permanente e cU,1dar

das estruturas. O "linis~éz:i~ dQ InteJ:;i~r, ~ue roti~eiramente pr,!

para, a cada ano, ~ Plano de Emergenc~a para a e.ventuade de uma

seca, não tem um plano perm~'Zente de traba.;lho nOH anos de chuva ~

com vistas à preparação da re~.ão para a realidade da· seca. .

_ O Projeto padre"Clcero, a resposta d~ .Gove~no
seca de .1987, representa do ponto de v'ista de f~losofia, dois

gorandes avanços: valoriza os pequenos produtores, que respg,!!

dem ~o nordeste por 70' da produçio de alimentos e de '75" do

emprego rural, e valor iza o enfoque de que não se deve comb:!

ter' a seca, mas conviver com a seca ~ Mas o projeto,' ~enos ·por

culpa de sua formulação técnica e mais por falta de condiç~~s

políticas ob1etivas, não toca na estru.tura. ta!'to que as

açõe~ complementares suger idas são até mais abrangentes e,

rigor, deveriam se constituir no núcleo do próprio projeto.

Como.os demais, a rigoor, "não inclui praticamente obra alguma

que já não estivesse sendo executada pel.J.s próprias frentes.

Trouxe, contudo, uma inov~ção a~ ~ntadora, de re!

to há auspiciosamente presente no próprio programa de emergê,!!

cia da última seca: a construção de obras 'mais duradouras, c~

mo as c~sternas rurais. Até julho, o balanço· do PJjojeto regi!

tr~va li.142 cisternas concluídas, 3.719 em contrução e o..!:!,

""tras 2 mil em licitação. Em seu maior éxito, reside, parad~

'xalmente, 'sua principal falha: o Padre Clcero terminou vira!!

do um mero projeto de captação e conservação d'água, com o

que apenas veste roupa nova do enve1~ecido projeto de recuE.

sos hídricos, da seca de' 79.

De modo. algoum se resolverá duradouramente a que!

tão nordes"tina., !iem mexer nas estruturas. E sem rever, também

com a meSma p~ofundidade, ~s pollticas' de gov.erno para a· z:o.!:.

gião. Em muitos casos, elas n.io apenas 'não resolvem mas até

agravam os principais problemas regionais. Alguns exemplos de!

sas graves distorções:

A - OS PROG~S DE ~RRIGAÇAá - A CONCENTRAÇÃO DO EMPREGO

Não se discute a importância, da irrigaçãp par~ o

Nordeste como, de resto, para toda a produção agrícola. Em,~980,

a agricult.ura irrigada do Nordest~. participava com apenas .1,8\

da área total cultiva~af m~s respondia por 37\ da produção aqr!

cola.

M"a.is ainda, a irr.igoação viabiliz.ou., no Nordeste, re!!

táveis culturas de expqrtação. Mas é inegãve.l, também, que a iE.

rigaçijo '.comandada pelo Governo i:.cm agravado questões sociais.Nas

barrancas do '~ubmédio são Francisco, ouve-se a. todo instante ó

clamor das famiUas removidas de suas terras ribeirinhas pela

Codevasf com indenizações meramente simb'ólicas sobre as benfe!

torias; .pois na· região mesmo p'osseiros éentilnários não tiQham

tItulos de propriedade. Os posseiros davam lugar a empre'sãrios,

grandes e médio~, convocados em nome de um ~ais rápido e qar~!!

tido retorno econômico. São, ao ,todo', cerca' de 143 mil' h""ctares.

de terras férteis onde o Governo preparou. toda a.infra-estrutura de
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- adut~r'as e é:an~is:
ri~~.é.:r o luc.ro.

.empre~ário cabe apenas produzir e contab!, c - lNCBNTlVOS FISCAIS - A CONCENTRAÇÃO DO PODER

, O absurdo da situação geral· reproduziu-seI com p1!E

ticul~"lr crueldade. na Faoz.enda oeturne, em Sergipe I onde 90U fam!

lias saíram para dar-lugar· a 1:31 apenas. Es~ranha lógi"i:;a de .G~

.. verno, praticada hoje como ontem: na colonização do ·DNOCS eIq M~

rada Nova, no Ceará, o nú·mero dos que for.J:n removidos de suas

terras foi mais de dez vezes superior ao dos col<:>fioS assentados.

O Governo que, rotineiramen·te,. contribui para a concentração da

r·enda, concentra também b emprego.

No caso e~pecíflco da irrigação,· ê considerável

transferência de .recursos do setor públi~o para o setor priva

do. O Programa de Irrigação do Nordeste - PROINE·- prevê não

ape~~s·a, S~nce'~·~ão ·d~" ~~édito superlo·r a US$ .1 :"'ilhão às empr~
sas ~rivadas partl.cipantes do Programa como se propõe a con~

truir toda a.,infra-cstrutura bá~ica. da estradas e eletrific~

ção. por exemplo -. uma generosidade d~ custo inestimado.

A. construção de Sobradinho exigiu a ~emoção de 70

mií 'pessoas:. ·Os; iigriéul tores tangidos das· margens do rio foram

reassentaàos·· no meio da caatinga. Oueixas do bispo de Juazeiro

.da: Bahia··..

questionãveL ~inda,. é a própria ori~ntaçãodos pr~

jetos de. irrig~ç.ão, vol.tadQ:5 a.ntes paia ~s interesses ,da. agr2.

i~dústr.ia..R.aran:'ente produzem para a região. ~ ,inegável que ao

empresáriQ deve ser. garant~r a. absoluta. libe~dade de decidir o

qUe" produzir com mai~ rentabilidade e' l~cro. Has por que numa

agricultura t~o fortemente subsidialia como a de irrigação o G,2.

yern~ tem de entra~: apehas com dinhe~ro e infra-estrutura, sem

estabelecer diretrizes de interes~e ·social? Não se pode perder.

d~ vista'o p~pel. de gqverno .. que não ê mE7ro .a~ente econc?mico de

aumento e estimulo ã prOdução. A tarefa de Governo é resolver

a quest~o ~ocíal. N.~. Nor~est~, no .. Sã~ Francisco, em, partic~

,1~1i' ele"o ~9J;av~ ..

B ',- ·A CO~CEN'rRAçÃO DA AGUA

P4 cons.t~~ção de aç~des, reservat:-õ~~os e cisternas,

~·uma das práticas mais.cons~altes dos programas de eme~gência no .

Nordeste não se faz com,! cuidade prévio de desapropriação das

ár~as servidas. Constrói-se em propriedades pr::'vadas. O ~ais

que se avançC\ é com a "sujeição" - um compromi~;so do pr-opriet~

rio de franquear às populações vizinhas o acesso à aguil. PQ

. de-se até arQumen~ar q~e ~. desapropr~ação prévia dificulta

r,ealizaçãu das obl-as mas, com o processo que S,,! tem, .':IS obras

públicas só contribume .para a val~rização da pl:opriedade priv~

da, para a consolidação do latifúndio, tornan~o ainda .mais r!

mata a possibilidade de uma r~es~ruturação fundiárla na região.

Diga-se o mesmo dos programas de pereni~ação de ·rios - uma in~

gãvel nec@ssidade para a região semi-árida. ·Apenas ela não se

faz com Q cuidado prévio de· destinação social das mar~rens dos

rios ·pereni zados.

.E: .veraade que, em 67, não Se repetiu o ab5urdo da

seca anterior de 79 a 84, quando· o própr.!:o Ministério do lnt~

ri0:t:' dest"inava os alistados das frentes de emergência para tr~

balhos de infra-estrutura na.s propriedades privadas, pagando;

em alguns casos, 100% do salário. O resul taào é qu.e, .após

seca,. quintuplicou o preço"da terr;; nos sertõ'~s, em razão das

melhocias I:inanciadas pelo .Poder PúLlico.

De uma form·a,ou outr~, o próprio Governo confritui

para tornar a água penhor d.e servidão, moeda iorte no processo

de. dominação política e elei t~ra~ nos sertôes do Nordeste, O!!

. de tran,sa~iona e se barga~ha com a. se~e. da população. Além de

renda: ~: emprego, além de t.erra e poder. a política dos Gove!

nos; concentram até a_,água.

Não se discute, da mesma forma, a ·imp~rtãncia dos

incentivos fisc~is, até ,pelo princípio de justiça de que não

se pode tratar igualmente a partes .desiguais. Mas in~gãvel

que urge reorien·tar sua poli ti·ca e· sua· aplicaç~o•

Além da concentração de renda a que eles inegave!

mente se pre·stam, os inCentivos do Finar têm a·gravado, partic~

larmente, alguns dos problemas cruciais. da região. Falam par si

as conclusões da Comissão de Avaliação dos lncentivos Fiscais,.

criada na Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbl!

cal contidas em relatório aprovado em maio ~e ·1985. DOS· 1iw~~

timentos totais destinados ao Finar AgropecuáriC?, 89~ se dest!.

nam à pecuária, apenas ) 1 % à agricul·tur.a.

. - ';6 Fin~.r· "Agro.~ccu-ãri.o, , ~sc:reve~'~ ~om~s.são, lim!.

tou-se a incentivilr a modernização do latifúndio, orientando-se

· ba.sicamente par~ as grandes propried~d~.s co~ superfíCie !T'édia

supe~ior a 4.500 hectar.e.s.'" Es~a média é mui to Sup~~ior ao t~
manha m"édio dos estabele~lmentos· agropec~ários··do.Norçleste que,

· segundo o Censo de 1980, eFa.~e 37 hectar.es. n

- "O Fi~'or·,'c·ÜnplÜ:itamente, as·sumiu. a hipótese da

· existência de ecorlomia de 'escala··tia' agr'icult~ra. Entretanto, e~

tudos· realizado's 'na ·região"·não "têm inóstrado evidên'cia's de: h~

ver ganhos de escala com o aumento da área. A luz des!i<ls ev!

dênci-as' ( ... ), ~. $r.ande propri·e?ade se· torna um mo~elo equiv,2.

· . cada de desenvolvimento rural. Um modelo 'alternativo de pequ~

nas e médias propriedades, ·organizadas associativamente, capt~

ria as ~~onomias·de um~ administraçiio mais cuidadosa (eficiê!!

cia da unid~de produtiva de meno~ poit~~) e as economias de c2,

mercialização e acesso ao crédito (apanagios financeiros da gra!!

de própri~d~de). Evi tar-se-iam o sUI?~rinvestimento, o ·desperd!

cio de ·r$cursos e a concentração de rend.a." ·'E mais:

- Em geral as empresas que se candida tam ao Finar

têm suas térras praticamente improdutivas.' Verificou"'se ..que

maioria é classificada no INCRA como latifúndio po~' exploração

·antes de iniciar o projeto.

- A maioria dos prÇljetos não conseguiu sair dessa

si tuação de latifúndio por exploração.

- Do~ 158.projetos com incentivas fiscais examin~

dos. 52 não se enco~travam sequer: cadastrados no INCRA. Alguns

desses já se encontra";am em i~piantação há 15 anos".

- O Finar não tem contribuido p~ra sliferenciar si~

ficativamente os imóveis que. são· incentivados daqueles ·que não

o são. l"lesmo os projetos· classificados como empresas rurais

têm t~do impacto transformador reduzido, uma vez que não cons,!

guiram sair dos limites mÚümos de rendimentos regionais.

- "Embo~a tenha· sido criado para incentivar a agrQ"

pecuária do Nordeste 'sem subsidios, o Finar Agropecuário tem se

configurado mais .em instrumC!nto de doação de recursos 5.s empr~

sas do que de capi talização que fortaleça o mercado de açôes."

. . .
Reflexos sociais dessa política "de incentiv~s do

Finar, para o setor agropecuário. Muitas das melhoret e .mais

férteis terras da região têm sido destinadas. inapelav.elrnente. a

pastos. O capim substitui as roças de subsistência, o boi tange

o homem." Agrava-se· a dependência externa de aliínentos, acaba-se

o emprego ru.ral e se intensifica o êxodo para as· cidades.

Os núm·eros do Finor Agropecuário, insuspeitamente

atestados e examinados por técnicos da Secretaij a de ptanejame!!

to da Presidência· da· Republica·, permi tem conclu.ir que seu ~es_e!!!.'

·penho foi abso·lutamente ·medíocre para a eConoIr,ia .regional·, mas

foi trágico para as co"ndiçoes .de vida dos nordes!:inos." Além de

concentrar renda,· 'utilizou recursos públicos. para ag·ravar os pr,Q

blemas que pretendia resolver.

8
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:' diui .i C"ul túr~s" ÚldustJ}ais, que produzem riquezas', como produ

ção de fibra3,.· !5leos, 'cera, tanino e borracha. Tomemos algumas

• c~mpa~~ções c~o. ~xe,mplo: à. mil~ e· o feijão exigem cerC6 de

,6,00 .millmet;ros. de. chuva ao ..1~ng"C qe l ~rês meses •. O sorgo: produz

bem ,cQm. ap:~nas:, ~'o0 milímetros .~ft\ qois me~e.s, A .algar:ol?a, ~x.c.!

":lente prod~toJ;a de vagens riq.uls.si,mas e~ p.r~ter~as. para .c0n~,!!
· rqo animal e at~ humano conten~a-se c~ 100 milImetros ao, longo

de todo um ~1.no. Afinal, se. não dá para. aumentar a cl1t..I;va,. é PC!
· slvel pelo menos trabalhar com. pla~tas menos exigentes d I água.

.... Retomada dos proqr'amas .e projet:os de 'irrigação__

f C

,: E: i'ndispensável 'que' universi~ades 'e·org'anismo-s to.!.
Igionai6 e .nacionais se debrucem ·sobre o· d'E:safiio do sem~-ár,1doJ

"pesquisar .espécies nativas., ~omo la.:ema" o. preá;i" mocõ. cut-t.• ,.

qualquer ·animal r.ústico e. nqrdei>ti~o .. ·.Pesquisa~ .a criação .' ,~e .

"abelhas e ~eiJ:'es"" de' forma a que,' -se aumente -a renda', .' prodQZi!l

do alimentos e' r"iqueza. ',"

UMA TAREFA DE TODOS

Mexer fundo em h5bltos sec~lares d~' a'l!~e'~taçi9 .e
· ~eprOqram:ar uma a9~icultura q'ue .~g~~~Qa todos os traç'os' ;.: ~ "vi
Ci08 - dos. colonizador~s não é~ por certo, tarefa f~c:il.···~ ~~!

..ve~.:~e~ d~. um~ ge.raçào. Com· .cerr~eza não. de uma região', apenas.

A questão do Nordeste ,diz ·respe.1to, sem dúvlda., a tOdos:os brâ

"siieir'~s:,"Afin<l!l; Ilse o proble':l'a ~u~bano ~omeç'a ,,"a, ~.~.na;· .r.~~l:
o p~bblema, d,~:-'zona r~t:al tem, ~~u :epicentro ex~tqmer,té·~Ai.. "2:Qnâ"
~e~i-·.~r,J.da. do' Nordeste", c01l\0, l,e~rava o economi~~a...~omu.i:o . ~ de

Al~lei~a.• P~~ se.~ raciocínio'L ".h~ ...no .mameo.to' ~m"~: .mud~~.ç~.·. ~ ~ub~
· tanc.~~l na. i!,sercio do semi.-~rl.do. no processo cap~tal~st.a '. n,!

cion~l. Há tempos, at; poUco .tempo,., a mi9'ração. d;o . !ie~i.~';rldo

la: inchar as .cidades nórdes~inA;s ·e. 'depol:s tran3l;>ordáva. par~ .:' o

·R~O f:! ,São. paulç. Tinha'o pape.J 'de en.gross,ar, ~ ~é~é.rçi.1=q.de re,se!

.~~ ~ ,evi ta.r .a. pt"9fiS~0 sobre p.~ .s,?i..~riC?~. Iss~ dep.riin~a.. <?s.~ sal!
rios "frban09 no centro-sul, o .que· facilitava a. ~c.~uias:ão d!.

senfreada e propiciava uma produção também :desahfreada' de exc!

denteo, em favor .de uma elite no paI.s. As. con~içõe~.;:':\~.. emprego,

i época, fle['~itiam absorver, aos poucos; ess~ exército 'd~ r!

s~r.vas~ Mas um' r~sidC1o sempre er,a m~ntido,.. tranquilamente, p!!

la:,~·. so~~as .da eC~llmia ':lrbana e, ru..;:,a·l nessas á~p.as •.. ~e_c7!'~~a

.··ti!,. O .agr~v~mento da cr·ise eqonõmil::a bloqueou a-ficnl;~efz.:áf:,:'~4ê

emp~ego no ce~tro-sul. E prov~cou a· em19ra"ção de .pauliStas,·p!

, rana~nse&, gaúchos.• Essas mlgrações pllssaram' a se:r'~ trans:tOr

'.no, um problem que está aqravando ~ explosão urbana.. E '~'ã? ."S;
,: sabp.· a· salda" ~ Passou o tli'JnpO -em, que'o problema- dO' .~~1;"ár1d9
. diz.-ia -res'peito apenas aos sertanejos ou aos··nordest11'Í'~S'~.'S8';',·0

,probiemil. é de todos, a sol~" também 'nãó .será ·J:soiãCSa:•. E' "'Pl'!,

:.ciso, por isso, mobilizar toda· .a·, con'sclê~cJ,a nac-ion~l pua. iie

all.cerçar .e conso.lidar a vontade· polItica lnd~spensá.v-e·~ ao" :e,2
caininhamento das verd~deiraç soluções pa~Q o· proJ;iiem~ :norde!.

· tino. e preciso ·g.:lranUr a mobilização da~. universlda~Ers e dos

insti tutC;;s de pesquisa para qU9' desenvolvaJn tec'nóloqia simpl:éS
ele convivência com a seca. Mas & preciso, sobre:bido,j; lClarant~'r

ao homem do Nordeste' nIveis de .renda rreros inf~téà dos que

ho~e a~ridem a cOnsciêncla na~ion·al. Não.' se pod~, af1na~, 4e!
conhecer a judlciosa observação' 'de um 'técnlco' cio Ceft.t"r6 .• 48
Pesquisas AgrQpecuárias do Trópico' semi":A.riclo, ·CPATSÂ:. '.' '. ~a~

Errib.r~pa, 10cal~2ada ~m Petrol.ina-pe. NãO. ~xiste tec~~log.la a
custo zero, dizia ,o técnlco, acresc;:entando: um .homem ~e n:'ào

tellt recursos sequer' para um arado de tração aniio,al', 'não .' tem

condições de absorver ':I~alquer ·tecraoloqla r ·por mais . slmDle~
que seja. A re.:llJ.dade sócio-econômica do Nordest:", atual. eOn~e

na 00 'oor'destinos a se adaptarem ao cli~ 'cio seRl-iriclo ~pena;'
c~m. a enxada e o chapéu de co'Uro. ~ convivenéic:1. 'com a sec; e'v!

denteni~nteo oxige rqui t:~ mais',' por .mai9 'h~rõica que sC90 a b'iirv!!
.ra,. por' tn.:lls cOmovente que seja ~ resi:stê~cia•.

'REcOMÉNDACOBS ·8 CONCLUSÕES

.,."," L, ,," ...

'''.'

MUDANCA DE. ENFOQUE

A irrigação é . importante, b3dos' gax:~te",mas absol,!!

tamente insuf~Qn·te. Até .porque d08 llS. milhões de hectares do
semi-ãrid~, somente pouco mais de 7 lDilhões são, .irrigáveis.Mais

ainda', a irrigação que se defende tem que l~v~r em conJ;a as oo!!.

dições de renda e de tecnologia· do nordestino. peq\len9 proprJ.et!

rio ou do 'tr~ti~lhador 'r~i'ail ~ tecnÓlog'la import~d~, .cara, int~!!
.slva de insumos oio'" apenas difioiimente será' apreendida: ." peio .

trAbalhador' ru"r.~l do sémi-árido' do Nordeste, COlllO pode levar a.

desast~es 'eooló91~s, COIDO oS que ''já .e .aSsistem· 'muitos dos

projeb3S de irrigaçio do DNOCS:. c, ~olo está sálinizado,. agora

só pres'ta para a pianta.ç~o de cap~m~

CUL'IURAS X1!RoFITAS

'. Não se p6<J'e", Üjü,ilht$'~t~~' 'â~ime'nta:r "a"'ingenuidade de
que a questão -norde'stina: ·s~~.res·t):lnge·à" prc5pria "t';9i'icS, feie;"se

"apenas ao limite de·seu.. teI'ri·tóilo,.~ Ao con'ti:'arlo," .efa '"elctrap'ola' as

fronteiras rcg.iànal~ -e' àe si tua "det."tro '4.- própria polI tlea .n!

cional. ·Discutir o Nordeste, por co'nsegulnte, é discutir o mode

10 .econõmi'co de c~n"Ce'ntr~~i~'de :r.e~~as e de pode~l é q~estior:'~;
as prioridades ·para o~ grandes e~prée~dimentos, em pJ;ejuh;o de

pe.q.uenaS lnlclaUv~s; .-,.é ~l~crut_lr ·a:.,~e~.e~i~·~~Ç;~ dos in~:U~ado.t:es

:s,~.clal~ e. o .a.~~~!1.~~ .,~~ ..pro?:r:.~~.~·~.~~.,~,P.~~~. ~~<n~~/.J "dfs~c~t __1I;. ~ ..d!
visão de tarefas e a especialização d,,"s dlv.erl!pas rçgiões. do

:pals, q'u'~' t·r4~S'f~rm~~~~:.~·:·N~~d~..~t~;te~ ~m~r~' :f~~~~·~ed~~J d~·'.. mã~"
-de":obra a:b~nda'nte"~ bar~·t~··.; Óis~~ir '0 ;Nor~eB't~;, '~~f,i~, '. é···.q"iS

do que nunca ,discutir '0 p~6~~f~:'Bra~{1~. Ate···~;ciü~ ';;' "Nord~ste

.4~ixou·. de' ser apenas.. _uma. ~!'3~er~cJ.." geog~áfiCa,. para .se· tran!

formar ·num 4o~or,oso referen.ci"a:l ..:Bó~io",:,e.c~õid;co de :'miséri~ .e· de

fome. Infellzmente. t)á. nozuf~~t~:es'p~lhac1os'de Norte'a ·Sul ~

Essa. ~bo~cfag~ ~~cl~n.~l do\l qu~~'tão 'no~~~~tin~ não

'exlm~;' porém, 'da l;?brigaçio e ~rgê'n~ia de.: o"utr';ls'·. pro~idê':lc~~s, que

: envo~v~ mai~' uma ~'ud~~Q~ 'd~ .Po~~ur.a ,que ·um~. alter~ção de estr!:!

r .. s; ~.l~u~~s .4e,~.J,s..:;, . .

uS ~m~.. ·~v~d~nte··.e 'u~ge~t~ n:e~~~~icla4~~.·de ..rE!Progr~
mara .toda a .agr~.c.~ltur~ :..nor~es~~na,. e .~,~. pr~parar QIl r~~orosó

e. rio.,' -20n~am,e.nt? 'a9ropei;:~i~i.Ô.:··A ~i~~r~' d~ Qil,me~~~"deYe' f!
car restrita àp .~ lrri9iYIi'1~,.p61e. '. o. r18~o <l~ ~r,cJ~ .~tal.
será inflnitivamente ~nor. As··áreas s~cas tem 48" fi~~'~' r~.'~ria
'. . . ..-

'. In'Ípõe'-~e ..aos.-bra'S~.\e~rO~,e,..em... par,ticu~flr ... ~O.~ ··n'ir
.de1;in~s.qu~~ ;de~tro ·e~·:'ci\lest4."a·teqiona:i, ··.m\ldS~;.t~~~Jr. ~,.enfoqu;

· 'do .proble~ ·da·· !'I~çJl.. ·s 'precis'o ~p~-1m"e'~l'O'acapo,r :'c:qm .~: ~.iusio' .do

·á·qua·e do V~rde •. No ~9r~~i:i tl;!l', ·.0 ,p~rlD~nen te ~ '" a ,"sec"a". '<{\le: nenhum

governo..v~.i a:ç~bar eR!- ..~e~Po-.·á.~g~,~' N~O ·se. t·rat:;e. 4~ ...co~ter . a'

· seca,' ÇOmo. Ú.. ~~.f.-':I:l~ :.:a: .. s·lg~41·. 'de;> Jaa~,j·. ~nt.~go· orga:I1,~smo .. ~egiona~ ~o

~No~de~te, .. o ,D~pat;t~en,tQ Nqc~o":,a}.<.~é :.Obras. C~nt.~â .. as Secas •.. " t
· preciso apt:'7nder ~ co~~iy~~'cO(n~:~las..-...:.Afin~i, ·,em·.·cada.. ,cl:ez·. ano~.

no semi-árida.do .Hordes.te; ·s.egu..,do as e~tatIsticas, .há apenas
quatro &tiOS dÉi:' bo~' 1:nver'~!J:" cortl"\ chu;';as ·.8~f.1c:leiites para uma . c,2
.1hefta de '60~ a la-O" :de'~a:r.~á:':;púint~d~: 'Em' C:>tiÚ·c!:!·: tri;s' anos, o

~ue'; ai:ont~'ce~ ~ ·3.'··r'tu-8ciiçaó~~~e .•"""o\nIri!mó!, 50%'; ~o· ~'lantio~ Nós

outros três al)os, perde-s~ ~ 80 a ldot· dê' toda' a· lavotik-a, p~r

...fal~a ·ou. e.xc~s~~ d"~gua.

Secas, n'o Nordeste ..·· sempre' e~i"tl'ti~am' i, .ão·· eÓnhec!
da~ há ~u~s~ çinCo' séculos; desd~ o aesçobrimentO" em 1.500, !
liãs num, ano·,,~~ço'~. ':". ,'. . ~.'.. .' ....

O.'·lmpÕrt~ritÉi"não"é':qu~rer at:abar" é~" as secaé,' até

.I?o~qu~~ IllU:'-~. ~i~;,~~Cl~ .,e. ~ar~to ~o.!'vl!~r ~~ elas 'dQ qQe inQd!.
· flcal:. O ,1mpo:r~<l!nte é ·apr.e!"der ,a.,.c~n~lver c;o~ ~l•• ·Pa.~a isso há

p~lo menos tr~s çarnJ,nhos:..

o
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segundo·o cronograma físico dos planos quinquenais de irrig!

ção para·o país cC?mo um todo e para ·0 Nordeste semi-árido em

especial, reorientando-os de. acordo com os seguintes princ!

pios:

Prioridade absoluta para a pequena irrigação,

tanto na destinaçâo da água como na implant~

. ç~o da in·fra-estrutura física;
. .

b - Prioridade absoluta para a absorção, em qual

. quer projeto de irrigação, dos po~seiros e tr~l

balhadores rurais desapropriados das áreas a

. serem irrigadas;

c .~ Prior.idade absoluta para ~ cOlonização.

6 - Hxtensão de todas as vantagens do cr.êdi to !
grícola e d()s pl:eços minÚllos a cul turas mais recomendáveis

clima dó semi-árido, como o ··s·orgo.

7 - Extensão· do crédito rural a'culturas industr,!

ais e forrageiras xerófila~ para a produção de ·forragem, óleos,

;fibras c ·suhst3.nei.:ls :·i'ntlust·ri.:ü·s no scmi-.=irido.

8 - Apoio ·:cr.ed1·ti-e10 ·para o reflol"estamerito e· fOE .

mação de·.bosques arbores especialmente' nas margens· de rios e

cur50!::l d'água do semi-árido, como forma. de prevenir'e conter

a erosãoiassoz'eamento ·de r.ios :e co"ns·equentes ··1nun'd·açôes.

2· - Execução·.do .Plano Nacional de· Regorma Agrária

. para c:. semi-árido, acompa-nhada das seguintes ·medidas emerge.!!

ciais: .

.....

Desapropriação imediata de toda·s as áreas de
conflito:

b - Itegularização imedia ta da si tuação ··de ~~os·~~l
r~sem condições de ·obter titulÓ··definitivo de

propriedade-;·

c - ·Ti t·~lação d~ ·t~r:ra~·.~~.voluta~.

9 _. JI.bertura de ·crétido subsidi'"ado para a constrE.

·ção ·de ;cisternas ·r~ra·is.·

·10 - In'st"alação,i no semi·-ár·ido,· de· campos e :postos

avançados. de :universidades,:.!·e.sp·eci'alrilente as rurais, de, inst:.!.

tutos de pestJuisa.e de orgiJ,ni.smos públicos voltados para a s~

ca·. obs~rvé:';si:!~,' á"-p'rop·osito, q~é~ ~- DN6'd;";' ó~'?riri~i~at órgão

f~dera{~de ·~í~'frent~a~·é·nt6·dà' sé~i, te~ ·tod.ú··a·s ~ua:s eiretorl~t .

·e·s:t.~du~is:; ú'cab.. za:d·~'~ r;~f capi tais: ·a ·~:"'als·:):l)ng.~'di:,·'· l'it~iraf·

est~ cm 'reresina, por ac.:lSO e ünica capi tal ·~or,'d~stir\:a ·hãd,::
-litoránea.

Q
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3 .- V~.~culaç:ão. da ..construção de nc,vos açude~ ~ .~a

pérenização. de rios no semi-árido do No.rdeste ao aprqveit~men

to social de .su~~ á~uas,· med~an~e ~rév:~·a desapropri~ç.ão·.' . q~
suas margen~. : .

:.. Suspensão temporária dos. incen~i\'os fis~ais

do ~INOR h~:;~pe;u~r·io" a·té· sua. :~omp~~~a. re",:·~ali~çã.o e .~eorie~
~aç~q ·de es~..~at~'3"i.as e d~ret.z::iz.es.1:)11 fii~?~:ese .~lguma.o F~N~~

'Ag·ropecuá~io pOder,á permanecer com a sist.emãti~a at~.a.l ge. de~

..pe~dicio tle rflCIll:SOS pÚbJ.ico~. Essa .ori.c!ltaçào dlÕwe.r3 conte~

pIar algumas pr~,:)(:upações e indicações:

a - Prioridade para a implantação e consolid"lçào

de agroindústrias, sobretudo de aprovei:tamento

·de matérias primas produzidas nos perimetros

irrigados,;

, b - priorfdade par·~ ci implahtação e con··solidaç~o

d~ ·cooperativas agrlcolas ,)u agroindus·trials,

especl'alml'!nte nas· áreas ·irri.giidas~

EJl:!n·ef1cíami;;.nto de méclto e pequ'~nos propri~t!

rios;

tl - E~clusão da. pCç'.uária de corte das áreas de fi

na.nc':'ol.mef!.to do F.'undo.

5 - Ins'ti tuição· do seguro· iJ,1]"ricol-l, des·vinculado

de operaçõe·s· do cr·édi to. agric:ola convencj onal.

11· - Promoção de campanhas educativas de valoriz~

ç·ãb d~ produt-ds;· da·'·flora régio'na!,· esp~cíaltnente·déxerõfilas,
J.lO'·;;::ttà,ipi6' al·Úne"n"'tar' rú:ji·desürib ..··.·· t:, " I, ,'...

~ :.. ..!: '.' .. ..: ;, r .; ..

'1·:;; ..;.' Rcé\;tIJd6'·'da'~:·pribr·idad~s· cik 1fl·'é~timent·b tí§.···
blicó::em' lnfr~::"es·~ri.itli~a:·ási6ii! de: 'e-s{rl:illis, ·Eijl~r9:ia· 'eié·t.'i:f
éa e·;.t·eiefO~.1.~,/·~t;e·téni 'tido ·'p·cfiJi::6~:íní~~éic1.t"o '~râj:'S:fo1-mádor ~tf~··

·vida· ·(10' ·'l~~l~'elf' :do· ~~~inl~â";ii~o~,~ mdli~c-âi~rit~' ·d'~" ih"vestÜne'n·'t~s: :s"~.

ci~lS em sâGae;· e:ducáç'~6(t e ·<>-ch'iment·açâô'.-; ,.~

13 - Promoção de am'pl~ semi~ário. ~Çlbre. ·~·água no

semi-áriilo, corllo base p;,i"ra i:ii9postas de uma nova ·pOlíÜca ·de

·água par'a a região·.

l4 - Promoção de debiJ,t~s com' á so~.t.~daci~·~:·-nori:l~st.{'

~a ,pip:a r.~.fpr.mu~.ar. P. :,?~rt}9~}o. e, p..c.a;i..e~dário...4ps::escolas. do

.int:.e.~ior: ~o, N0f.4~.ste.~-. ~~~.p~~rd.C?7:.s~, à,s n~~ul.i~~Á?a:~e:.~. :q~: l, r:~;'

gião.

.',~ .

. .

Sala das· reuniões·d~.Comi6sâo, em 161dc· aq(;);;.tO·de"1989:

~~\~~--\~'~~~Q
SENAooR TEOTONIO ViLELA FILHO

-Presidente-
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