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Resumo 
A região semiárida brasileira, em seu território do Submédio São Francisco, apesar da 
escassez relativa de água, possui funções que vão além do espaço local, alcançam a 
dimensão regional, com a otimização dos usos das águas para irrigação, geração de 
energia elétrica e transposição de águas para áreas mais secas da região. Partindo desse 
entendimento, o artigo discute e faz uma reflexão sobre a relação entre a 
hidroeletricidade e a organização do território numa fatia do semiárido brasileiro. 
Algumas questões metodológicas e instrumentos teóricos respaldam a análise. O 
encadeamento da pesquisa fundamenta-se numa análise crítica. Fez-se pesquisa 
bibliográfica, para a investigação teórica e conceitual sobre ordenamento territorial, 
governança e instituições, pensados de forma combinada, a partir do processo de 
geração de energia, como (des)organização do território local. Conclui que a construção 
de hidrelétricas destrói temporariamente a estrutura produtiva local e, posteriormente, 
possibilita sua organização em outro patamar. 
 
Palavras-chave: Região Semiárida, Geração de Hidroeletricidade, Ordenamento 
Territorial, Governança, Sociedade. 
 
Abstract 
The Brazilian semi-arid region in its Sub-São Francisco territory, despite the relative 
scarcity of water, has functions that go beyond local space reaching the regional 
dimension with the optimization of water uses for irrigation, electric power generation, - 
five hydroelectric plants, and transposition of water to drier areas of the region. Based 
on this understanding, the article discusses and makes a reflection on the relationship 
between hydroelectricity and the organization of the territory in a slice of the Brazilian 
semiarid. Some methodological issues and theoretical tools support the analysis. The 
research chain is based on a critical analysis. Bibliographical research was done for 
theoretical and conceptual research on territorial planning, governance and institutions, 
which were combined with the generation of energy as (dis) organization of the local 
territory. It concludes that the construction of hydroelectric dams temporarily destroys 
the local productive structure and, later, makes possible its organization in another level. 
 
Keywords: Semiarid Region, Hydroelectricity Generation, Land Use Planning, 
Governance, Society. 
 
Introdução 

A disponibilidade de água é uma condição essencial em qualquer localidade, e no 
Sertão brasileiro é evidente a escassez relativa do recurso, o que torna importante 
qualquer lugar onde se verifique maior disponibilidade. É exatamente a maior 
disponibilidade de recursos hídricos o fator de atração populacional e de investimentos 
produtivos que desencadeia, de alguma forma, certo dinamismo econômico na área.  
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A região Nordeste – o Sertão, em particular – vem passando por transformações 
significativas do ponto de vista econômico e social, sobretudo, a partir da segunda 
metade do século XX. No passado, o elemento água, restrito a algumas regiões, definiu 
o processo de ocupação, a apropriação de uma elite, a conquista de terras e o 
desenvolvimento de atividades de subsistência, quando praticamente todas as atividades 
se desenvolviam em função de seu ciclo. Partindo dessa premissa, qualquer solução 
pensada envolvia a questão da água, que era vista, ao mesmo tempo, como problema, 
mas também como solução para a carência e pobreza da região. No entanto, ignorava-se 
a concentração de terras, a estrutura produtiva injusta e os privilégios históricos da 
oligarquia política dominante. 

A água, naquele momento, era vista como solução hidráulica, e tinha a definição 
de uso administrada por aquela classe, muitas vezes, influenciada pela figura do 
coronel, por meio de atores institucionais, como a Inspetoria de Obras Contra as Secas 
(IOCS), Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) e Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS). Os conflitos existiam devido à pouca 
disponibilidade do recurso, e a busca do equilíbrio era feita mediante o armazenamento. 

Outros usos foram incorporados ao processo, com a visão da água como valor 
econômico. Dentre eles, os mais importantes foram aqueles voltados à geração de 
energia elétrica, administrada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), e 
à irrigação, como proposta de aumento da produtividade agrícola da região semiárida, 
cuja responsabilidade estava a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco (Codevasf). 

O território do Submédio São Francisco, situado na divisa dos estados de 
Pernambuco e Bahia – sertão nordestino (Figura 1) –, assume funções além do espaço 
local, atingindo a dimensão regional, quando o uso das águas é disputado pela 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), para geração de energia elétrica, pela 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), para irrigação, 
e, no momento, pela instância do governo federal, com a transposição de águas do rio 
São Francisco. 

 
Figura 1 

Bacia do rio São Francisco e regiões hidrográficas 
Fonte: Brasil, 2004. 
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Até o momento, a geração de energia é, sem dúvida, o potencial mais explorado 
em termos de usos não consuntivos1 do rio São Francisco. As primeiras usinas 
destinavam-se a atender pequenas indústrias locais, e somente a partir da criação da 
Chesf, em 1948, a geração de energia tomou dimensão mais ampla. Dentro da política 
de planejamento do órgão, está a definição de novos usos do espaço e das águas da 
região, com a necessidade de produzir energia abundante e a baixo custo. O setor 
elétrico passou a ser parte integrante desse processo de “desenvolvimento” regional, no 
que diz respeito ao fornecimento de energia em grande escala. Tal postura vem sendo 
responsável por mudanças no uso do território brasileiro e, particularmente, no 
Submédio São Francisco, área de análise deste artigo. Nesse sentido, para Milton 
Santos,  

 
[...] todo território brasileiro está passando por profundas 
transformações, orientadas a partir de interesses externos que se 
sobrepõem aos interesses internos [...]. Os territórios nacionais se 
transformam em espaços nacionais da economia internacional” (apud 
Cataia, 1996, p.170). 
 

Com a construção de barragens hidrelétricas, alguns impactos foram observados e 
registrados, revelando sociedades locais com suas bases de sustentação econômica e 
seus valores socioculturais parcialmente destruídos, bem como sua rotina alterada por 
uma multidão de novos moradores que foram atraídos para essas cidades, as quais têm 
pela frente o desafio de montar a infraestrutura para atender à demanda crescente. O 
desequilíbrio é temporário e o novo ordenamento do território ocorre em outras bases 
que, de uma forma ou de outra, possibilitam o retorno do equilíbrio. Como solução 
parcial para o impacto municipal, o governo introduziu, na Constituição Federal de 
1988, a Lei de Compensação Financeira, como dispositivo para atender às quedas de 
receita ocasionadas pela implantação compulsória de empreendimentos de interesse 
suprarregional. 

Chama a atenção que, em regiões de relativa escassez hídrica, como o Semiárido 
nordestino e o Submédio São Francisco, a existência de um manancial do porte e 
extensão do rio São Francisco extrapola os limites de um acidente geográfico e de um 
bem público isolado, para se converter em uma matriz de possibilidades estratégicas, da 
qual depende toda a população.  

Partindo desse entendimento, este artigo objetiva construir uma análise crítica 
sobre a importância das políticas públicas concernentes à hidroeletricidade na 
organização e no uso do território. 

Assim, as questões seguintes norteiam a reflexão: 
1. Em que medida as políticas públicas relativas à hidroeletricidade são entendidas 

como parte de um processo de (re)organização do uso do território? 
2. Em que medida a escassez ou disponibilidade de água e a definição de seus usos 

pelo quadro institucional são consideradas responsáveis pela organização e 
estruturação do Submédio São Francisco? 

3. Em que medida existiu a aplicabilidade da governança no momento que 
antecedeu a construção de hidrelétricas? 

4. Em que medida a sociedade foi envolvida no processo? 

                                                            
1 Usos não consuntivos são aqueles que não afetam o suprimento ou que retornam ao corpo de suprimento 

praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma modificação em seu padrão temporal 
de disponibilidade. 
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Algumas questões metodológicas e instrumentos teóricos respaldam a análise. O 
encadeamento da pesquisa fundamenta-se numa análise crítica e, para tanto, fez-se 
pesquisa bibliográfica, bem como pesquisa de campo, para fins de levantamento de 
dados empíricos, observação e entendimento do espaço. A fundamentação teórica e 
conceitual sobre ordenamento territorial, governança e instituições é pensada de forma 
combinada, a partir do processo de geração de energia como (des)organização do 
território local.  

O trabalho está organizado em três etapas. A primeira parte expõe uma visão geral 
sobre o tema tratado; a segunda está centrada na reflexão teórica, discute conceitos de 
ordenamento do território, instituições e governança associados ao planejamento 
regional do Nordeste brasileiro; a terceira parte trabalha uma perspectiva do processo de 
eletrificação e a (des)organização do território. Por fim, apresentam-se as principais 
considerações. 
 
Reflexão Teórica: Uma Relação Intrínseca 
Ordenamento territorial, instituições e governança 

 
É possível pensar o espaço por meio de vários prismas, e como geógrafos ou 

profissionais do ordenamento do território, conforme sugere Ferrão (2011), não 
podemos perder de vista a necessidade de trabalhar com várias escalas simultaneamente. 

Nessa etapa, a proposta é pensar o espaço, ordenamento territorial, a governança e 
o arranjo institucional conjuntamente, a partir da escala regional do nordeste semiárido 
brasileiro. 

Para tanto, consideramos uma possibilidade de interpretação que associa a política 
pública da eletrificação do Nordeste gerada a partir do rio São Francisco e sua interação 
com a dinâmica econômica, política, social e o papel do Estado. 

Existem diferentes interpretações e perspectivas de espaço e território. Para 
Raffestin (1993), o espaço geográfico é anterior ao território. O espaço, segundo 
Eduardo (2006), é complexo quando apropriado pelo tecido social e, caso haja a 
pretensão de compreender uma dada realidade objetiva, deve-se buscar apoio em 
método investigativo, que demanda outros temas e noções interdisciplinares. Haesbaert 
(2005) aponta o território como um dos principais conceitos para tentar responder à 
problemática da relação entre a sociedade e o espaço. No território, complementa 
Eduardo (2006), existe, pois, uma dinâmica relacional entre território, trabalho e poder, 
presente na produção do espaço geográfico.  

Saquet (2003) reitera que o território é um lugar de relações que levam à 
apropriação e produção do espaço. Raffestin (1993) completa que, ao se apropriar de 
um espaço concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço. E mais, o território 
“[...] é natureza e sociedade simultaneamente, é economia, política e cultura, ideias e 
matéria [...] é local e global e singular e universal concomitantemente, terra, formas 
espaciais e relações de poder [...]” (Saquet, 2005, p. 144).  

Com relação ao poder, Haesbaert (2005) entende que, a partir do exercício do jogo 
de poder, objetiva-se o espaço, desagrega-se-lhe, enfim, é uma relação social 
historicamente (re)produzida. O autor vai mais à frente e complementa que o poder 
exercido é fluidez, movimento, temporalidade, processo. Em Foucault (1988), há um 
enfrentamento constante e perpétuo. 

Então, aqui levamos em consideração que o território é multidimensionalidade 
imbricada pelas relações da historicidade e conflitualidade, inerente a toda esfera social 
em seu cotidiano, num verdadeiro campo de forças. Nessa direção o texto segue. 
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Ao tratar o território com algumas de suas particularidades, chega-se à política de 
ordenamento do território. Lacaze (1995, p.21) afirma que, além de se tornar uma 
política pública definida como tal, o ordenamento do território é um campo de forças 
em tal domínio: por um lado, há o poder centralizador dos Estados, desejosos de impor 
de cima um modelo de organização fundamentado no controle e no domínio; por outro, 
há o jogo complexo das iniciativas individuais e das forças econômicas, no qual as 
cidades desempenham papel principal. É um jogo de força entre os vários grupos 
envolvidos em determinado ordenamento do território.  

Assim, a definição de ordenamento do território é entendida como uma política 
pública, adaptada ao caso das nações industriais modernas. Deve ser posta em confronto 
com as reflexões de ordem econômica e política envolvidas, segundo Lacaze (1995, 
p.23-27), que vai além em suas reflexões, quando afirma que a organização dos poderes 
públicos e a ação econômica são as duas grandes séries de meios de ação utilizáveis.  

Em qualquer processo de planejamento, políticas públicas ou ordenamento do 
território, faz-se necessário oficializar sua condução via leis e decretos que viabilizem 
sua implantação. Então, o que são as instituições? Para Veblen (1965, p.178-179), o 
conceito-chave da corrente institucionalista está na própria concepção de instituição 
como conjunto de ideias, modos de pensar compartilhados, passíveis de serem 
identificados e mutáveis no tempo e no espaço. A instituição definia-se como um modo 
de conceber a organização da vida em comum. Dessa forma, as instituições são vistas 
como ordenadoras das ações políticas, e fazem parte do processo que oficializa medidas 
pensadas em determinado plano de ordenamento territorial. 

Na sociedade, existem dois tipos básicos de instituições: as formais e as informais. 
As primeiras consistem de normas formais, leis da sociedade, como a Constituição 
Federal, leis e decretos que orientam os planos e programas governamentais. Com 
relação às instituições informais, trata-se de tradições e costumes da sociedade, sendo a 
religião uma das mais importantes. As instituições informais influenciam as instituições 
formais, como, por exemplo, a transformação de um costume nacional em lei. Em 
outras palavras, elas misturam-se, combinam-se e se contradizem. Existe dinamismo, é 
um processo que se materializa no espaço. 

As instituições são passíveis de mudanças, e elas ocorrem de forma diferente. As 
instituições formais mudam em menor espaço de tempo e precisam da ação coerciva do 
Estado para ser observadas, enquanto as instituições informais não necessitam de ação 
coerciva do Estado, pois dependem das crenças de seus seguidores – a sociedade. Já as 
crenças não mudam em espaços de tempo curtos, ao contrário, demoram muito para se 
consolidar. Enfim, as instituições (formais e informais) têm papel de restringir o 
processo de decisão de cada agente (Alston, 1999 apud Barcelos, 2003, p.6). 

Nesse sentido, é possível ir além da mera tentativa de compreensão, não se 
conformando com uma imagem simplificada e redutora desse processo. O ordenamento 
do território está intrinsecamente ligado à governança, que é uma nova forma de 
governar. Para Carmo (2014, p.42), a governança territorial é um conceito amplo e 
encontra-se num campo conceitual particular: o território, que é um objeto complexo – 
governar, gerir as dinâmicas territoriais, torna-se difícil, tendo em vista a multiplicidade 
de atores.  

No início do século XXI, vários autores (Ascher, 2001; Jouve, 2005 apud 
Chamusca, 2013) sublinharam a ideia de que a sociedade contemporânea se transforma 
rapidamente, colocando novos desafios à governação dos territórios e obrigando a 
repensar modelos e estratégias de organização política, econômica e social. Para 
Chamusca (2013), ganhou destaque a valorização de processos deliberativos e 
regulatórios, bem como a emergência de modelos de governação em que o Estado deixa 
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de ser o único ator envolvido na gestão dos territórios, ou pelo menos deixa de ter claro 
predomínio. Nesse ponto, podemos ver duas formas: a primeira, com o governo à frente 
e responsável por todo o processo de decisão, e a segunda, possibilitando a participação 
de diferentes atores sociais, políticos, econômicos etc. A esse processo chamamos de 
gestão participativa, governança. Seria, pois, uma equação composta por três elementos: 
o Estado, a sociedade e o setor privado. Nesse processo está posto um jogo de forças, e 
ganha quem estiver mais bem preparado, portanto, quem tiver maior poder de 
articulação. 

Em termos de Brasil, tal processo encontra-se menos presente em nossa realidade, 
como no caso específico das políticas públicas do setor elétrico. As decisões são 
tomadas de cima para baixo, sem a consulta efetiva à sociedade, e, quando esta é feita, 
não considera os pareceres advindos da sociedade, de especialistas, de modo que avança 
o projeto governamental conforme pensado inicialmente.  

Esses aspectos citados e outros mais contribuem, sem dúvida, para a compreensão 
dos elementos e forças que atuam no território. Concordamos com Veblen (1965), 
quando ele aponta a importância de considerar as instituições como possíveis agentes 
estruturadores e de transformação, por meio da adoção de políticas públicas capazes de 
definir usos e base material do território. O valor desses elementos é ressaltado quando 
North (1993) admite que a chave do crescimento econômico e social estável e 
sustentável não está, apenas, na manipulação de variáveis macroeconômicas, e sim nas 
relações entre indivíduos em sua atividade cotidiana, no interior das empresas e no 
aparato do Estado (Kalmanovitz, 2003). 

 
Hidrelétricas e a (des)organização do território 

 
Ao tratar de uma realidade brasileira, optamos por entender incialmente o papel 

assumido pelo Estado em dois momentos históricos da política regional brasileira aqui 
enfocados. O primeiro momento seguia o modelo do keynesianismo e o segundo, o 
modelo neoliberalista. 

A região semiárida brasileira, em seu território do Submédio São Francisco, 
apesar da escassez relativa de água, possui funções que vão além do espaço local, 
alcançam a dimensão regional, com a otimização dos usos das águas para irrigação, 
geração de energia elétrica – cinco hidrelétricas – e transposição de águas para áreas 
mais secas da região. É possível observar as consequências espaciais e sociais da 
política de ordenamento do território associada à geração de energia elétrica, a partir do 
planejamento no Nordeste brasileiro. 

Considera-se, assim, que a estrutura de apropriação cria um território pela 
projeção de interesses, frente de articulações e negociações. Nesse sentido, retoma-se o 
conceito de território, tal como definido por Raffestin (1993, p.143): 

 
Espaço e território não são termos equivalentes... o espaço é 
anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é 
resultado da ação conduzida por um ator em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente o ator 
territorializa o espaço. 
 

No primeiro momento, serão abordadas as ações da Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco (Chesf), que, ao longo dos anos, constituiu-se numa organização 
dominante para o setor elétrico na região. Como companhia de eletricidade, tornou-se 
centro de decisão e controle dos recursos hídricos, assumindo posição hegemônica 
durante algumas décadas.  
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No segundo momento, o trabalho concentrar-se-á nas ações da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), no âmbito da irrigação, setor 
apontado como principal usuário consuntivo. Vale lembrar que, na prática, essa divisão 
estrita não é possível, porque as ações dessas organizações, apesar de individualizadas, 
misturam-se e se complementam, ou seja, caminham paralelamente, tocando-se em 
vários momentos. 

Então, numa região de relativa escassez hídrica, é interessante perceber o peso do 
padrão institucional no planejamento regional, associado ao uso dos recursos hídricos. 
Três usos refletem de modo claro esse padrão e controle do espaço: a geração de energia 
elétrica, com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf); a irrigação, com a 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf); e, na atualidade, 
a transposição de águas do rio São Francisco2. A cada um corresponde uma organização 
com lógica de atuação diferenciada, embora haja interdependência entre elas, uma vez que 
não se pode compreender o território, encarando os elementos isoladamente, fora dos 
fenômenos circundantes (Stalin apud Lakatos e Marconi, 2000, p.84). 

Entre 1909 e 1945, a preocupação do governo federal com o Nordeste estava 
ligada, basicamente, à acumulação de água com vistas às soluções hidráulicas.3 Depois, 
as mudanças na economia impuseram novos usos para as águas do rio São Francisco 
(Chesf, 1998, p.151; Leite, 1997, p.95). 

Para atingir tal objetivo, a Chesf, ligada à presidência da República, era dotada 
de flexibilidade na gestão de seus recursos e na adoção de soluções técnicas. Tratava-se, 
de fato, de gerar energia para uma região que não havia sido bem atendida pelas 
empresas do grupo Amforp4 ou por empresas locais. A Chesf obteve concessão pelo 
prazo de cinquenta anos, para efetuar o aproveitamento progressivo de energia elétrica 
do rio São Francisco, no trecho compreendido entre Juazeiro (BA) e Piranhas (AL).5  

A criação da Chesf representou o marco inaugural de um novo estágio no 
desenvolvimento do setor elétrico, com o envolvimento direto do Estado nesse campo. 
Contudo, atrás dessa ação havia um sentido mais abrangente, uma vez que a 
preocupação do governo com a seca deixou de ser apenas no campo assistencialista, e 
voltou-se para a adoção de planejamento para a região. Nessa situação, é possível 
estabelecer diálogo com as ideias de Veblen (Velho Institucionalismo), que reconhece a 
existência de uma relação entre a instituição e a necessidade que a fez surgir, a qual 
resulta, quase sempre, numa defasagem das instituições.  

Com o fortalecimento do setor elétrico, implantou-se um dos pilares do 
desenvolvimento nacional, não só com o abastecimento de energia elétrica das cidades, 
mas também com o acionamento do equipamento fabril, condição essencial para o 
ingresso do Nordeste brasileiro no estágio da industrialização, já disseminada no 
                                                            
2 O projeto de transposição de parte das águas do rio São Francisco vem sendo apresentado como 
alternativa para reduzir a oferta desigual de água na região sertaneja (BRASIL, 2000, p.25). Sua primeira 
etapa prevê a construção de gigantescas tubulações e canais, num percurso de 1440km de extensão, cujo 
objetivo, segundo o governo, é dar segurança hídrica a uma população de 12 milhões de pessoas e irrigar 
o sertão dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte (Eixo Norte – 402km, transportando 45,2m3/s) e 
Pernambuco e Paraíba (Eixo Leste – 220km), seguindo até o rio Paraíba, no Estado da Paraíba, 
transportando, em média, 18,3m³/s de água. 
3 Naquele momento, apontava-se como problema do Nordeste a falta de água, e a solução viria da 
engenharia, com a construção de açudes. 
4 American and Foreign Power Company (Amforp), organizada em 1923 pela Electric Bond and Share e 
atuante no Brasil a partir de 1927. 
5 A área de atuação da empresa foi inicialmente definida por um raio de 450km em torno de Paulo 
Afonso. Vale salientar que 90% dessa área estavam localizados na demarcação do Polígono das Secas. 
Em agosto de 1964, o decreto n.º 54.160 ampliou a área de concessão da Chesf de 450km para 700km, 
em torno da cachoeira de Paulo Afonso (Chesf, 1998, p.37). 
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Centro-Sul do país desde os anos 1930. Nessa concepção, a energia elétrica 
desempenhava papel fundamental, como alavanca do processo de desenvolvimento, o 
que, em muitos momentos, confundia a companhia de energia elétrica com a companhia 
de desenvolvimento. 

Ao tratar de alternativas ou estratégias de desenvolvimento regional, a economia 
dá a possibilidade de análise, via equações e abstrações da própria ciência. No entanto, 
segundo autores da Velha Economia Institucional, como Veblen (1965, p.180-81), 
também é possível integrar a economia a outras ciências sociais, numa abordagem 
multidisciplinar. É nesse sentido que este estudo segue. 

Dando continuidade a essa política de ampliação da infraestrutura de geração de 
energia elétrica para fins econômicos, o governo Dutra instituiu a primeira equipe para a 
construção de uma represa e a implantação de uma usina de grande capacidade, para 
fornecer energia aos principais centros urbanos da área. Paralelamente, entrou em 
funcionamento o primeiro circuito de alimentação da rede de Recife, por meio de linhas 
de transmissão.  

A potência gerada foi de 180.000kW, a qual representava mais do que o dobro da 
capacidade disponível na região. Para se ter ideia de o que isso significava, a capacidade 
total de geração na região era, na época da inauguração, 110.000kW (Chesf, 1998). 
Nesse momento, foram construídas três hidrelétricas6 no Submédio São Francisco e, em 
termos do espaço local houve uma mudança significativa com aumento de população 
atraída pelos empregos gerados no canteiro de obras, ampliação das relações comerciais 
– em função do aumento da massa salarial – e dos serviços para atender à demanda ora 
estabelecida. Nessa conjuntura, ocorreu uma série de consequências acompanhadas de 
mudanças, a princípio temporárias e depois permanentes, dependendo do poder de 
articulação das relações locais com a empresa construtora. 

Havia, também, a necessidade de utilizar a energia para o desenvolvimento 
agrícola, com o propósito de viabilizar a irrigação. Assim, naquele momento, tal modelo 
tinha como base uma política industrial e agrícola, e o uso das águas para geração de 
energia era visto sob uma perspectiva diferente, com a possibilidade de frear o acelerado 
processo de desequilíbrio entre as duas regiões: Nordeste e Sudeste brasileiros. Os 
dados indicam a importância da produção de energia hidrelétrica para além do local, 
alcançando economia regional. 

A partir do dinamismo e complexidade da sociedade, da economia e da política, o 
governo reconheceu a necessidade de aproveitar as águas acumuladas durante a fase das 
soluções hidráulicas,7 bem como a utilização dos recursos hídricos para outros usos, 
como condição direta do desenvolvimento econômico.  

Paralelamente à criação da empresa específica do setor elétrico, e inspirada na 
Tennessee Valley Authority (TVA), após a II Guerra Mundial, nasceria, em 15 de 
dezembro de 1948, a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF),8 concebida para 
desencadear o Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco, que preconizava a 
importância do uso das águas do rio São Francisco para navegação (1952), irrigação 
(1950) e geração de energia elétrica.  

A extensa gama de responsabilidades atribuídas à CVSF promoveu uma série 
importante de ações, que resultaram na construção da barragem hidrelétrica de Três 
                                                            
6 Paulo Afonso I, II e III. 
7 Por “soluções hidráulicas”, entende-se o momento em que o modelo de desenvolvimento para o 
Nordeste viria por meio do armazenamento de água e, nesse caso, são típicos os agentes institucionais 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), a princípio, e o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS), posteriormente, responsáveis pela ação instrumental. 
8 Seu primeiro Plano Quinquenal foi para o período de 1951-55.  
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Marias,9 em convênio com as Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), com funções 
múltiplas de regularização do rio. Posteriormente, viabilizou a construção da barragem 
hidrelétrica de Sobradinho (médio curso), além da implantação de projetos pioneiros de 
irrigação no médio e Submédio São Francisco, principalmente em Petrolina e Juazeiro. 
Vê-se, portanto, que foram ações conjugadas em dois sentidos: o primeiro, na geração 
de energia elétrica, e, o segundo, na implantação de irrigação que estava atrelada 
diretamente à disponibilidade de energia elétrica. 

Para melhor compreensão de o que esse arranjo institucional representou décadas 
depois, a irrigação, sobretudo a privada, passou a comandar o processo de produção 
agrícola no polo Petrolina-Juazeiro e, de modo geral, tem sido extremamente eficaz no 
processo de modernização e criação de empregos, constituindo-se, também, num 
instrumento de crescimento socioeconômico do semiárido nordestino. Para Domingues 
(1989, p.213), os projetos de irrigação podem ser considerados como a “mola mestra” 
do crescimento econômico do polo. 

Ainda com relação ao quadro regional, num momento de significativa importância 
do papel da Chesf e da CVSF, o sertão brasileiro vivenciou grande seca, no período de 
1951-53, ocasião que levou o governo a introduzir mudanças, como a criação de outro 
agente, o Banco do Nordeste, destinado a financiar a infraestrutura da região. Porém, o 
ano de 1958, em que ocorreu outra grande seca, serviu para constatar que a solução 
pautada na açudagem, ainda que combinada com ações de agências como a Inspetoria 
Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) – malha rodoviária –, a CVSF e a Chesf –
energia elétrica farta –, não era capaz de resolver o problema da estagnação da região. 
Constata-se que a água era percebida, naquele momento, como problema e solução de 
problemas da região semiárida. Todas as intervenções governamentais se deram no 
lugar, alterando a dinâmica local, e suas respostas alcançavam a dimensão regional. É 
uma questão de escala. 

Aqui cabe uma colocação. Naquele momento histórico, todas as ações 
implantadas pelo governo federal eram decisões que vinham de cima, compatíveis com 
o modelo econômico do keynesianismo, quando o Estado estava no centro das decisões.  

Na busca por resolver o problema da estagnação da região, foi criado o Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que, seguindo orientação de 
Celso Furtado, aprofundou as análises em busca dos problemas reais e de soluções que 
pudessem ser viabilizadas mediante uma nova organização, a Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)10, no final dos anos 1950.  

Nesse sentido, é possível ir além da mera tentativa de compreensão, não se 
conformando com uma imagem simplificada e redutora do quadro regional. Para Veblen 
(1965, p.180/1), na origem da abordagem institucional, as regras não se materializavam, 
necessariamente, em ordens executadas, pois, hierarquizadas, misturavam-se, 
combinavam-se e se reforçavam ou se contradiziam, possibilitando a sobrevivência das 
instituições, ainda que em desequilíbrio. A Sudene seria, pois, uma forma de assegurar a 
liderança do governo federal no processo de desenvolvimento e uso de receitas por meio 
do planejamento regional.  

Embora não seja a temática principal do estudo, para Francisco de Oliveira (1981, 
p.37-38), o diagnóstico do quadro regional que antecedeu a criação dessa agência 
incorporava elementos do falso conflito inter-regional, para ganhar força e dar maior 
dimensão à própria definição da região Nordeste. Suas respostas vieram, no sentido 
reformista, em 1959, com a criação da Sudene, por meio da Lei n.º 3.692, de 15 de 
                                                            
9 Foi construída de 1957 a 1962, ano de sua inauguração. 
10 O modelo da Sudene para reduzir desigualdades entre o Nordeste e Sudeste do país foi inspirado no 

planejamento italiano (Mezzogiorno). 
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dezembro de 1959, que identificava o problema central do Nordeste como de caráter 
econômico, e não mais natural, observando que a estratégia do planejamento regional, 
naquele momento, era a industrialização. 

Sendo a Sudene órgão de planejamento regional, sem dúvida, ela trabalhava 
conjuntamente com a Chesf e a CVSF, posto que as estratégias de desenvolvimento 
estavam calcadas tanto no processo de industrialização como na implantação de 
sistemas agrícolas modernos, uma vez que não eram, naquele momento, muitas as 
alternativas para a região. A partir de 1964, a atuação do governo seguiu duas direções: 
recriar condições para a retomada da expansão da economia e fornecer as bases 
institucionais adequadas à instauração da eficácia do mercado como elemento ordenador 
da economia.  

Com relação à região Nordeste, o aumento acelerado da demanda de eletricidade 
determinou a construção da hidrelétrica de Sobradinho, pensada, a princípio, para 
regularização do volume de águas do rio, mas logo incorporada à produção de energia 
para atender à demanda da região. 

Com Sobradinho, a Chesf praticamente dobrou a vazão regularizadora do rio São 
Francisco, que passou a 2.060m3/s, e a potência do conjunto das unidades I, II, e III de 
Paulo Afonso, 1.200MW, que pode receber reforço de 3.000MW, com a unidade IV, e 
chegar a 7MW, com a usina junto a Sobradinho e a de Xingó (posteriormente 
construída), dentro do planejamento de médio prazo. 

A construção da barragem de Sobradinho e consequente formação do reservatório 
apresentou um problema crucial: a desterritorialização de aproximadamente 72 mil 
pessoas. Desse universo, 8.619 famílias habitavam a zona rural. O remanejamento da 
população atingida, estimada inicialmente em 10.000 famílias, segundo as Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), número este que, em 1978, já se encontrava em 
torno de 16.000 famílias, distribuídas em quatro sedes municipais e onze distritos, numa 
área de 4.250km2.  

Aos habitantes das sedes municipais de Remanso, Pilão Arcado, Casa Nova e 
Sento Sé, foi oferecida a opção de mudança para as novas sedes construídas. Maior 
transtorno foi para a população rural, pois perdeu suas terras e possibilidades de 
trabalho e, como agravante, por se tratar de agricultores e pescadores, não tinha 
qualificação profissional para o trabalho no canteiro de obras. 

As opções de mudança para essa população limitavam-se ao Projeto Especial de 
colonização da Serra do Ramalho (PEC-SR), cuja absorção ficou muito abaixo do 
programado. Entretanto, estudos realizados pela Eletrobrás na área indicavam que a 
maioria permaneceria. Não resta dúvida de que isso constituiu um choque para essa 
população, tendo em vista a rápida transformação em sua vida econômica e social, uma 
vez que vivia ainda com a produção voltada para a subsistência e, no máximo, uma 
pequena comercialização do excedente. Com a mudança, passou a viver de uma 
economia de mercado, deixando de ser pequenos proprietários, passando a ser 
assalariados, vendendo sua força de trabalho para adquirir os bens que lhe eram 
indispensáveis. 

Por outro lado, numa escala macro, a região experimentou mudanças 
consideráveis em sua estrutura econômico-social, tendo em vista que, para a área, foram 
atraídas empresas e indústrias, as quais se viram beneficiadas com a abundância de 
energia elétrica e favorecidas, ainda, pela isenção de impostos e incentivos fiscais, via 
Sudene, por parte do Governo Federal. Com isso, houve considerável crescimento 
diferencial na cidade de Petrolina, em Pernambuco, Brasil, em relação à área vizinha. 
No setor agrário, também foi significativa essa influência, uma vez que, com a 
construção da hidrelétrica, estava posta a edificação de uma tomada de água, 
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destacando-se a agricultura irrigada, com grandes empresas nacionais, médios e 
pequenos proprietários, operando na área.  

Conclui-se, portanto, que a política energética foi favorável a Petrolina, em dois 
momentos distintos, conforme aponta Domingues (1989). O primeiro, durante as obras, 
quando foi significativa a oferta de empregos, chegando mesmo a piques de 8.500 
pessoas trabalhando, o que favoreceu, sobretudo, ao comércio e aos serviços. O fluxo de 
dinheiro que correu em Petrolina nesse período, por meio dos salários, proporcionou 
crescimento nesses setores. 

O outro momento favorável ao local foi aquele posterior às obras, e um exemplo 
dessa situação foi registrado em estudo anterior (Domingues, 1989, p. 206), no Polo de 
Petrolina e Juazeiro, a partir dos anos 1980, por ocasião da construção da barragem de 
Sobradinho para geração de energia. Esta, por sua vez, impulsionou a irrigação a partir 
da construção de uma tomada de água. O setor industrial, naquela ocasião, beneficiou-se 
da abundância de energia elétrica gerada pela usina, que viabilizou, assim, a 
instalação de indústrias voltadas ora para a transformação da matéria-prima vinda 
da irrigação, ora para implementação de equipamentos e maquinarias para a própria 
irrigação, gerando oportunidades de empregos significativas. O setor comercial também 
foi favorecido, com o aumento no fluxo de dinheiro via salários, e o setor de serviços 
foi estimulado pelo aumento na demanda. Por outro lado, registrou-se a decadência do 
município de Belém do São Francisco, em função da inundação parcial de terras férteis 
pelo enchimento da barragem de Itaparica  

Acrescentando-se às estratégias nacionais de desenvolvimento, a industrialização 
era vista como alternativa da economia e, nesse sentido, a energia devia ser consolidada 
e adequada ao processo de desenvolvimento regional. Tal estratégia coincide com o 
segundo momento, de término das obras, quando o saldo positivo foi em termos de 
energia elétrica farta e a baixo custo, concorrendo para o aumento do parque industrial. 

Neste ponto, cabe uma reflexão. A influência das ações do setor elétrico pode ser 
analisada por meio de duas escalas: a local e a regional. Na dimensão local, foi 
incentivada a atração de empresas totalmente vinculadas à agricultura irrigada. Na 
escala regional, também por meio da Sudene11, deveria ser incentivada a transferência 
de parte do capital industrial do Sudeste para o Nordeste, deslocando, para essa região, 
atividades que certamente liderariam o crescimento industrial, possibilitando o 
dinamismo na área.  

A partir da disponibilidade de energia abundante e a baixo custo, na região do 
Submédio São Francisco, especificamente, vários projetos industriais foram aprovados 
e, paralelamente, os projetos públicos de irrigação, que permitiram às empresas 
industriais de beneficiamento agrícola ampliar a escala de produção e, ao mesmo tempo, 
constituir um mercado de peso de maquinaria e insumos agrícolas. É um fato que 
favoreceu Petrolina como um todo e, dentro dela, os grupos dominantes, por serem 
latifundiários ou empresários e, em menor escala, toda sua população. 

Com base nessa política de incentivos, houve, sem dúvida, avanço representado 
pela ruptura com a política de açudagem, embora, mais uma vez, “não se questione a 

                                                            
11 A legislação federal (ambiente institucional) aprovou o Primeiro Plano Diretor da Sudene (Lei n.º 
3.995, de 14 de dezembro de 1961), e instituiu um mecanismo de dedução do imposto de renda para as 
empresas de capital nacional que aplicassem essa dedução em investimentos industriais no Nordeste do 
país. Dois anos mais tarde, os benefícios desses incentivos foram estendidos às empresas transnacionais e 
aos empreendimentos agropecuários. Os recursos seriam oriundos do Fundo de Investimento do Nordeste 
(Finor) e dos mecanismos de incentivos fiscais, conhecidos como Artigo 34 da Lei n.º 3.995 de 14 de 
dezembro de 1961 e Artigo 18 da Lei n.º 4.239 de 27 de junho de 1963, que na prática serviram, de fato, 
ao financiamento da expansão de grandes empresas. 
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existência da grande propriedade, nem tampouco a fragilidade da classe trabalhadora e 
as relações de produção perversas” (Gomes, 1995, p.74). Com tal postura, as ações do 
governo assumiram os contornos da ideologia da classe dominante da região. 

O comportamento apontado é compatível com as ideias de Veblen (1965, p.178-
179), da Velha Economia Institucional, uma vez que vincula instituições a tipos de 
caráter, a indivíduos, normalmente, da classe dominante, que, uma vez selecionados, 
moldarão as instituições a sua imagem e semelhança. 

Dessa forma, o fortalecimento da economia nordestina seria promovido por 
setores cujos responsáveis eram os empresários, por outro lado, a eliminação do 
problema aconteceria no lado mais frágil, o dos trabalhadores, que, historicamente, 
ficaram à margem de qualquer grande projeto que tenha sido pensado como solução. 
Para Andrade (1983, p.23), não se deve confundir “os interesses e as aspirações do 
Nordeste com os interesses e as aspirações da classe dominante, que se beneficia do 
subdesenvolvimento”. Nesse caso, as organizações que definiram o padrão institucional 
na região estavam influenciadas pelo jogo de poder entre as oligarquias dominantes dos 
nordestes (canavieiro-têxtil e algodoeiro-pecuário) e, ainda, do Centro-Sul, marcando 
presença em todas as etapas do processo: implantação, atuação e definição de políticas 
públicas de uso do espaço. 

Ainda nesse contexto, Ferrão (2011, p. 34-7) chama a atenção para o fato de que 
se torna evidente a existência de diferentes modelos sociais e sistemas de ordenamento 
do território, que são acompanhados e condicionados pela ocorrência de diferentes 
culturas, crenças e percepções predominantes no nível dos cidadãos que condicionam o 
funcionamento e os resultados dos sistemas de ordenamento do território e, em menor 
grau, neles refletem. 

Ferrão (2011, p. 34-7) admite ainda, para uma análise dessa dimensão, ser 
imprescindível considerar a variável tempo. Esse entendimento remete a North (1993), 
quando reforça a importância de considerar as normas informais de uma sociedade que, 
direta ou indiretamente, influenciam a criação das instituições. Em Veblen (1965), 
também encontramos um paralelo, quando ele mostra que se deve considerar o 
indivíduo, as ideias e percepções particulares, pois tais particularidades influenciam a 
criação de instituições, que se misturam e complementam o processo de ordenamento 
territorial. 

Paralelamente, no que se refere à política de irrigação, no final da década de 1960, 
havia sido estruturado pelo governo federal o Programa Plurianual de Irrigação (PPI), 
visando à implantação de estudos, projetos e obras de irrigação e drenagem, 
particularmente na região semiárida do país. Em setembro de 1966, a Comissão do Vale 
do São Francisco (CVSF) deixou de dispor de recursos constitucionais para o vale, 
situação essa reiterada pela Constituição de 1967. 

A importância dessa comissão é comprovada, posto que, durante os vinte anos de 
sua existência, foi a grande provedora de infraestrutura do vale do São Francisco, por 
meio de conjunto de dados básicos, levantamentos e estudos de aproveitamento setorial, 
planos regionais e estaduais de desenvolvimento integrado e outros, que permitiram 
identificar e quantificar as potencialidades do vale, principalmente, no que se refere à 
irrigação e navegação. Mudanças institucionais se fizeram necessárias, e à comissão 
pioneira sucedeu a Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale), em fevereiro 
de 1967, por recomendação de estudos conjuntos da CVSF, da Sudene, e da Chesf. 
Dentre as principais conclusões desse estudo, foi demonstrada a existência de três 
milhões de hectares de terras potencialmente irrigáveis no vale, além de um potencial de 
12.500MW de energia hidrelétrica (Brasil, 2003). 
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Segundo relatório do Senado Federal (Brasil, 1995), em 1972, o governo federal 
criou o Programa Especial para o Vale (Provale), visando a complementar programas 
existentes e, novamente, a partir de estudos da Development and Resources 
Corporation, dirigida pelo fundador da TVA, foi proposta a reformulação da Suvale e 
criada a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, em 1974.  

O modelo americano (TVA), dos anos 1930, estabelecia um programa para 
conservação e melhoria do uso da terra e dos recursos hídricos, em toda a bacia 
hidrográfica do Tennessee, com proposta de coordenação dos diferentes usos. No Brasil, 
esse modelo foi o maior inspirador do projeto da Codevasf, e consistia em destinar 1% 
do orçamento da União para recuperar o vale do rio São Francisco. 

Somente no final dos anos 1970, foi divulgado o primeiro texto legal sobre a 
irrigação no Brasil, com a edição da Lei n.º 6.662 – a Lei de Irrigação –, de 25 de junho 
de 1979. Sua regulamentação ocorreu em 29 de março de 1984, por meio do decreto n.º 
89.496, quando então se instrumentalizou no plano legal a irrigação. Observa-se, 
portanto, o arranjo institucional criado. 

Diante de tantas mudanças institucionais e na proposta de fazer o diálogo entre a 
teoria e a realidade, tomam-se de empréstimo as ideias de North (1993, sección II p.2.), 
sobre a Teoria das Instituições e da Mudança Institucional, acerca de um novo programa 
de investigação, que se apoia, cada vez mais, em argumentos institucionais, para 
explicar os complexos problemas do crescimento econômico em perspectiva histórica.  

O programa de irrigação teve por finalidade o desenvolvimento socioeconômico 
da região e pretendia contribuir para o equacionamento de um amplo conjunto de 
problemas e deficiências estruturais do setor. Tais ações seriam implantadas pela 
Codevasf, estabelecendo uma relação entre as ações governamentais e a iniciativa 
privada, com ênfase, porém, no capital privado. Esse modelo era compatível com a 
política nacional, e, como resultado das ações, favoreceu grupos locais fortes, empresas 
externas à área, mantendo a tendência de concentração do capital. A produção era 
voltada, sobretudo, para a exportação, em vez de beneficiar a população local.  

Por outro lado, em termos de mercado de trabalho – apenas com relação ao polo 
Petrolina-Juazeiro –, a importância da agricultura irrigada fica mais clara, quando se 
confronta o número de empregos por ela criados com o total rural da região 
(Domingues, 1989, p.208). Para se ter uma ideia, cada hectare irrigado gera um 
emprego direto e dois indiretos.  

Mais especificamente, segundo Domingues (2006, p.134), um hectare de manga, 
banana e goiaba gera dois postos de trabalho, o de uva gera quatro e o de acerola, cinco 
novos empregos diretos. Somente nos projetos localizados no município de Petrolina, 
são 23.336 empregos diretos e uma média de 46.672 empregos indiretos. Somando-se a 
esses os 23 mil hectares do lado baiano e os do Empreendimento de Itaparica em 
operação, que totalizam, hoje, cerca de 12 mil hectares, tem-se um significativo número 
de empregos gerados numa parte do semiárido nordestino. A geração de emprego 
significa renda e autonomia financeira, enfim, dignidade e cidadania, acompanhadas da 
possibilidade de fixar o homem em seu local de origem, mesmo que não seja num 
padrão empresarial.  

Nos anos 1980, o setor elétrico brasileiro caracterizava-se pela hegemonia de 
empresas estatais, pela baixa competitividade e falta de estímulo à eficiência e à 
competição, fatores que culminaram com tarifas defasadas, obras paralisadas e 
inadimplência setorial generalizada (Aneel, 1999, p.113). Esse momento está 
fundamentado no modelo neoliberal, com o Estado mínimo e a predominância da 
política de guerra fiscal entre os lugares, na busca de inserção no caminho do capital 
latente. Entretanto, Oliveira (2001, p.150), trabalhando a perspectiva da Chesf, admite 
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que seu declínio teve início já no princípio dos anos 1960, quando a empresa começou a 
sofrer os efeitos da perda de autonomia, em virtude da criação do Ministério de Minas e 
Energia (MME), ao qual passou a subordinar-se, deslocando-se da ligação direta que 
mantinha com o gabinete da Presidência da República.  

Apesar das dificuldades, o crescimento do Nordeste exigia que a cada quatro anos 
e meio fosse duplicada a potência instalada para geração de energia. A Chesf concentra 
seus esforços no sentido de ampliar o conjunto energético de Paulo Afonso com a 
hidrelétrica de Moxotó. Em pouco tempo, houve a necessidade de gerar mais energia, 
acelerando a construção da usina de Itaparica12 que, em 1990, entrou em operação com 
sua capacidade total de 1.500MW de potência instalada. Todo esse potencial instalado, 
essencial para o desenvolvimento energético, hidráulico, agrícola e industrial da região, 
encontra-se no rio São Francisco.13 

A inundação da área14 para o reservatório veio acompanhada de desalojamento e 
reassentamento de uma população aproximada de 10,5 mil famílias, das quais 4,6 mil 
(cerca de 21 mil pessoas) estavam na zona urbana e 5,9 mil (cerca de 19 mil pessoas), 
na área rural. Entre elas, havia 200 famílias indígenas da tribo Tuxá (Matos e Villegas, 
s.d.). Para a realocação das populações urbanas afetadas, foram construídas as cidades 
de Petrolândia, Floresta, Belém do São Francisco e Itacuruba, em Pernambuco, e 
Rodelas, Barra do Tarrachil, Chorrochó e Glória, na Bahia. Para o atendimento da 
população rural, foram construídos e implantados nove perímetros de irrigação, que 
hoje se encontram em condições operacionais. É comprovadamente uma energia limpa e 
de baixo custo, porém de custo elevado na etapa construtiva e geradora de grandes 
impactos ambientais e sociais locais. 

Por outro lado, a geração de energia e a construção de tomadas de água 
possibilitaram a implantação de diversos projetos de irrigação. O polo de irrigação mais 
desenvolvido do Vale está situado em torno das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina 
(PE)15. Segundo a Codevasf (2016), empresa do Governo Federal, ali se encontram os 
perímetros Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, Senador Nilo Coelho e Bebedouro, 
com total de 44.145ha em operação, conforme a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 A usina Hidroelétrica (UHE) de Itaparica, denominada também de UHE Luiz Gonzaga. 
13 Para mais informações ver: <http://www2.codevasf.gov.br/programas_acoes/sistema-itaparica-1>.  
14 A área inundada se estende por 150km e cobre uma superfície de 83.400 hectares dos estados da Bahia 

e de Pernambuco. 
15 São projetos públicos e privados. 
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Figura 2 
 Projetos de irrigação no Submédio São Francisco 

Fonte: Elaborado com dados da Codevasf/Chesf, 2004. Adaptação da autora. 

Outro projeto é o do Pontal, com área total de 39.167ha, dos quais já estão em 
operação 8.680ha (Codevasf, 2016). Além desses, foram implantados posteriormente os 
projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga de Baixo, Apolônio Sales, Brígida, Icó-
Mandantes e Caraíbas, do complexo Itaparica, conforme a Figura 2.  

É intensa a produção a frutas, como maracujá, banana, coco, goiaba, melancia, 
melão, mamão, limão, manga, uva. As duas últimas colocam a região numa posição de 
liderança, pois detém cerca de 90% das exportações brasileiras dessas commodities. 
Esse é o perfil que caracteriza o Vale do São Francisco, sintetizando o conjunto das 
culturas permanentes ali produzidas (IBGE, 2014)16. 

Não se fala de irrigação de frutas no Brasil sem se referenciar o polo de Petrolina-
Juazeiro. Isso indica o grande potencial existente nessa parcela da região semiárida 
nordestina para a produção de frutas tropicais e, em especial, para o cultivo da uva, com 
possibilidades reais para a fabricação de vinho.  

A década de 1990 tornou-se um marco, e, como resultado dessa política de 
hegemonia de estatais, verifica-se disparidade entre oferta e demanda elétrica. Ainda 
nesse período, o Estado abandonou sua trajetória histórica de responsabilizar-se por 
investir em setores estratégicos, presumindo poder transferir, logo em seguida, a 
responsabilidade dos investimentos para empresas privadas, e proclamou que passaria a 
priorizar o saneamento de suas contas. Naquela conjuntura de reestruturação, ele 
assumiu a postura de privatizar as empresas estatais, sob a alegação da necessidade de 
melhorar a eficiência dos serviços prestados à comunidade, abater as dívidas e, ao 
mesmo tempo, inserir-se com competitividade no cenário mundial.  

A privatização do setor elétrico não é um processo uniforme. Existem grupos que 
podem constituir, com relativa facilidade, atividades independentes, enquanto em 
outros, considerados usinas chave de sistema e respectivos troncos de interligação 
regional, a situação torna-se mais complexa, pois a possível privatização seria em 
conjunto com as correspondentes usinas chave (Leite, 1997, p.321-328). Nesse cenário, 
foi prevista a privatização da Chesf. 

É bom lembrar que as empresas públicas de energia surgiram em um momento 
histórico, em que o Brasil estava na fase de substituição das importações, precisando de 
empresas industriais e de serviços que melhorassem sua infraestrutura. O setor público, 
naquele momento, surgiu como proposição pragmática, voltada para a promoção do 
desenvolvimento e, por trás desse processo, estava o Estado. Aqui, pode-se fazer uma 
comparação do processo de criação de estatais ocorrido no passado e o processo de 
privatização que ocorre no presente. O primeiro foi determinado no espaço político 
nacional, enquanto o segundo é elitizado e impulsionado por forças exógenas, embora 
pactuadas com as elites locais. 

Então, de que modo essa política repercutiu nas ações da Codevasf? Houve 
redução na expansão das áreas com irrigação, inclusive, comprometendo parcialmente a 
implantação dos reassentados da barragem Itaparica, apesar da participação dos recursos 
do Banco Mundial, posto que não havia a contrapartida financeira do governo brasileiro. 
Contudo, além da bacia do rio São Francisco, a Codevasf teve sua área acrescida, 
incorporando, sob sua responsabilidade, a irrigação da bacia do Parnaíba/PI. 

                                                            
16 Mais informações: <http://ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2014/default_zip_perm.shtm>. 

http://ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2014/default_zip_perm.shtm
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Assim, aquela década (1990) foi portadora de dois processos de extrema 
relevância para a evolução do setor elétrico e, consequentemente, para o 
desenvolvimento industrial e econômico do país. O primeiro estava ligado às mudanças 
estruturais ocorridas no setor, que iam desde a privatização da geração, distribuição e 
algumas linhas de transmissão de alta tensão, até a criação das agências reguladoras: 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 1996, Agência Nacional de Águas 
(ANA), em esfera federal e estadual, e um Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS). O segundo processo foi a deflagração de uma crise no setor elétrico brasileiro, 
que ocasionou diversos impactos ao país, nos âmbitos econômico, político e social. 

Mais recentemente, no final dos anos 1990, o país promoveu uma nova alteração 
na estrutura institucional, desencadeada por mudanças macroeconômicas e conjugada 
com uma nova visão sobre a importância da água como um bem finito. Essa concepção 
deveu-se à preocupação mundial no que se refere ao déficit de água que afligirá a Terra 
neste milênio. Aquela mudança refletiu-se na Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 
adotou um novo arranjo institucional para a “gestão dos recursos hídricos”. 

O novo arranjo institucional propôs a descentralização no poder de decisão, 
abrindo espaço para organizações não governamentais. Foi criado o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que integra conselhos, comitês e agências, 
como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a Agência Nacional de 
Águas (ANA) e agências de água, e inclui a participação de atores da sociedade civil no 
processo decisório. 

No setor energético, o ano de 2001 revelou o fim do mito de que o país tinha 
energia abundante para sustentar o crescimento econômico. O contexto de crise exigia 
mudanças radicais para adaptação a um novo modelo setorial que compatibilizasse a 
privatização, o livre acesso à rede de transmissão por qualquer agente do sistema e as 
novas formas de comercialização.  

No que se refere à irrigação, Guivant (1998, p.101-111) indica a necessidade de 
articular vários níveis institucionais, no sentido de promover um novo modelo de 
agricultura nacional. O autor ressalta a importância do papel do Estado como indutor de 
política setorial, das instituições de pesquisa e de outras instituições e organizações de 
apoio, dentre os fatores estruturais fundamentais para o desenvolvimento da agricultura 
sustentável. Isso de alguma forma justifica-se, no Brasil, na ação estratégica do Estado, 
quando mantém sob sua tutela o principal sistema de pesquisas agropecuárias do país – 
a Empresa Brasileira de Pesquisas agropecuárias (Embrapa) –, em abrangência nacional, 
e a implantação de projetos de irrigação – Codevasf –, no âmbito da área específica.  

Vejamos, pois, que a eletrificação encontra-se atrelada a diversos setores 
econômicos e escalas, sendo, portanto de grande importância para a (re)organização do 
território. 

 
Conclusão 

A perspectiva adotada ao longo deste trabalho permite compreender que as 
mudanças institucionais e as ações de organizações – DNOCS, Sudene, Banco do 
Nordeste, Chesf e Codevasf – são responsáveis por uma organização do espaço, num 
processo de construção que nunca para. Mais do que isso, o entendimento de que as 
ações dessas organizações estão pautadas por instituições formais abre uma 
possibilidade de análise e de compreensão da dinâmica de longo prazo e das 
contradições e dos ajustes necessários a toda mudança de caráter estrutural. 

Assim, é possível perceber que o processo de eletrificação e o ordenamento 
territorial caminham juntos, formalizados por um padrão institucional que repercute 
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diretamente no desempenho econômico e no segmento social, por meio dos impactos 
advindos da implantação de barragens hidrelétricas.  

Essa combinação de elementos pode ser um recurso para entender o peso e a 
importância das ações de organizações em determinada região, especificamente, no 
Submédio São Francisco. Portanto, essa percepção ocorre ao se concentrar a atenção na 
adoção de estratégias, normas e procedimentos que conferem força política e econômica 
a determinadas organizações. Inclui-se, nesse caso, a Chesf, empresa que define, na 
região, o uso de água para geração de energia elétrica, e a Codevasf, companhia que, 
indiretamente, estrutura o espaço produtivo com modernas técnicas agrícolas de 
irrigação, como responsáveis pela organização territorial no Submédio São Francisco 
semiárido nordestino.  

Com relação à questão da participação da sociedade (governança) no processo de 
decisão das políticas públicas referentes ao setor elétrico –, as investigações nos levam a 
discorrer sobre três pontos fundamentais: o comportamento assumido pelo Estado, 
sociedade e setor privado. Em todo o processo, não houve envolvimento da sociedade, e 
sim de entidades oficiais, mediante estudos elaborados por técnicos especializados, pela 
academia, em debates e reuniões públicas. Houve avanço em direção à governança – 
posto que fosse possibilitada a discussão, dentro do contexto democrático –, mas o 
diálogo com o Estado não ocorreu. Como resultado, a realidade aponta que não foram 
consideradas as recomendações e preocupações de natureza racional-científica, 
advindas de representantes de organizações, pelo governo na decisão final. 

Com relação à participação do setor privado, não se percebeu uma postura ativa, 
uma participação como sujeito da história, pelo menos de forma clara. Por outro lado, 
esse setor aparece claramente na competição e negociação com o Estado para assumir as 
obras, por meio de empreiteiras e empresas, para a execução das barragens. 
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