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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 

O espaço geográfico, entendido enquanto instância da sociedade, conforme a 

concepção de Santos3, cuja construção é perpassada pelas demais dimensões da realidade 

– política, social, econômica e cultural – tem a sua produção articulada pelos homens em 

sociedade e, também, através das relações exercidas com a natureza. O homem, ao 

produzir seu espaço de vivência, imprime aos processos e às formas a sua maneira de 

conceber o mundo. O espaço construído social e historicamente reflete as diversidades das 

maneiras de se pensar a realidade, expressa os conflitos de interesses, as variadas 

motivações humanas e as especificidades culturais. 

A sociedade, na sua busca contínua pela sobrevivência organiza, formas de 

produção e, conseqüentemente, de sua própria reprodução, processo que se estrutura e 

assume diferentes modos ao longo de cada contexto histórico-social. O movimento da 

sociedade e sua articulação com a natureza, diversa temporal e espacialmente, confere ao 

espaço especificidades próprias, resultantes da conjunção de fatores do contexto histórico-

social, refletindo também as inter-relações das escalas local, nacional e global. 

A prática da agricultura representa interessante exemplo da íntima relação entre 

a sociedade e a natureza. Essa relação historicamente articulada, mediada pelas técnicas, 

oferece grande contribuição para a compreensão da produção do espaço geográfico. A 

técnica é definida por Santos4 como meio instrumental e social para a realização da vida e 

para a produção do espaço. Para ele, as transformações impostas à natureza, como a 

domesticação das plantas e animais, são por si só consideradas técnicas. 

                                                 
1 Parte da dissertação em andamento desenvolvida no Mestrado em Geografia da UFBA. Trabalho 
financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. 
2 Mestrando em Geografia – Universidade Federal da Bahia - UFBA. 
e-mail: ascneto@bol.com.br 
3 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 
1996. 
4 Ibid. 
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Santos,5 considera, ainda, que a produção do espaço tem origem na organização 

da vida social, marcada pelo intenso e crescente uso das técnicas na mediação da relação 

sociedade-natureza, sendo, sobremaneira, intensificadas com a globalização que revela 

novas configurações do espaço, onde a natureza assume feições “individuais” e 

“fragmentadas”, atendendo à lógica do capital. 

Casseti também reforça este entendimento ao ratificar a importância da técnica 

como mediadora da relação entre a sociedade e a natureza, inserindo o trabalho como 

elemento chave articulador do processo, pois, no seu entender “a transformação da 

natureza pelo emprego da técnica, com a finalidade de produção, é um fenômeno social, 

representado pelo trabalho”.6 Este entendimento tem inspiração em Marx, que define o 

trabalho como 

Um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 

que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 

natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças 

naturais do seu corpo – pernas e braços, cabeças e mãos -, a fim de 

apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana(...)7

A irrigação é uma técnica praticada desde a antiguidade, cujo aperfeiçoamento 

acompanhou o próprio desenvolvimento do progresso técnico-científico. Sua utilização na 

agricultura consiste numa forma particular de uso da técnica no processo produtivo 

viabilizando a própria reprodução da sobrevivência do homem. O esforço humano para o 

desenvolvimento da técnica, e a sua efetiva utilização, realizam-se por meio do trabalho 

humano, componente essencial que vai mediar as relações da sociedade com a natureza. 

Os projetos de irrigação constituem espaços construídos a partir das relações 

entre sociedade e natureza, cujo componente técnico se destaca, e assume papel 

determinante. Através da técnica o homem viabiliza o aproveitamento dos recursos de água 

e solo, permitindo, no dizer de Germani, “o domínio do homem sobre a natureza”.8 Assim, 

entende-se a compreensão da relação em foco, articulada pela técnica, como chave para 

desenvolvimento do estudo proposto. 

                                                 
5 SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e meio técnico-científico informacional. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 
6 CASSETI, Valter. Ambiente e apropriação do relevo. São Paulo: Contexto, 1991. 
7 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I. 17. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1999. 
8 GERMANI, Guiomar I. Cuestión Agrária y assentamiento de poblecion en el área rural: La nueva cara 
de la lucha por la tierra. Bahia, Brasil (1964-1990). 1993. 665 f. Tese (Doutorado em Geografia) – 
Facultad de Geografía e Historia, Universidade de Barcelona, Barcelona, p. 501. 
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Entretanto, Germani9 destaca que a técnica não é neutra, uma vez que as 

decisões sobre seu uso estão permeadas de conotações políticas. Neste contexto, o Estado 

assume papel decisivo, respondendo como agente central na organização do espaço. 

Assim, a análise dos projetos de irrigação não pode estar desvinculada da compreensão das 

políticas públicas voltadas para irrigação da região Nordeste do Brasil, adotadas ao longo da 

história, sendo fundamental compreender a lógica, os interesses e o contexto sócio-político 

em que foram engendradas. 

No espaço, entendido como produto e condição da reprodução da sociedade, 

interagem diversos agentes que através das mais variadas estratégias são responsáveis 

pela sua produção. Estado, empresa, sociedade civil organizada, indivíduos e suas diversas 

relações concorrem para a produção de um espaço que atendam a seus interesses, 

embora, cabe destacar que a correlação de forças seja bastante desigual. No estudo de 

caso em questão, destaca-se o papel do Estado enquanto agente central na organização e 

produção do espaço, materializado por meio de políticas públicas que se concretizam nos 

planos, estratégias e ações empreendidas no processo de produção dos espaços irrigados. 

Neste processo formas são construídas, conteúdos e significados são conferidos ao espaço. 

Considerando a centralidade da intervenção do Estado na produção dos espaços irrigados, 

cabe entender a lógica que orienta as medidas políticas adotadas na região num contexto 

mais amplo, no qual se inserem as ações mais especificamente ligadas à irrigação. 

Uma análise sobre a realidade nordestina remete aos conflitos de classes que se 

desenrolaram no interior da região, e os conflitos que se estabelecem com outras regiões e 

com o poder central. Estes conflitos não ocorrem apenas num nível que envolve a luta entre 

classe dominante e subordinada, pois se concretizam também nas disputas intraclasses. 

Segundo Gonçalves Neto10 a origem dos conflitos encontra-se na diferença de interesses 

entre as classes e entre as diversas frações de classes. A realização do processo de 

acumulação burguesa explicita o conflito central entre capital e trabalho, e requer a 

subordinação da classe trabalhadora. Este intento é alcançado pelo desenvolvimento de 

“mecanismos que garantam a estabilidade e a manutenção de uma ordem” que defenda os 

interesses da classe dominante. “Esses mecanismos comporão o Estado, o qual terá por 

função a guarda da ordem dominante, no caso burguesa”. 

Este princípio permeará a intervenção do Estado na região Nordeste através dos 

diversos mecanismos de políticas adotados sobre a égide do planejamento regional. Em 

concordância com esta idéia, Carvalho afirma: 

                                                 
9 Ibid. 
10 GONÇALVES NETO, W. Estado e Agricultura no Brasil: Política Agrícola e Modernização Econômica 
Brasileira – 1960 – 1980. SP: Hucitec, 1996. 
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No caso dos países capitalistas, em termos mais genéricos, pode-se 

dizer que o Estado está organizado e voltado para a preservação e 

reprodução dos componentes essenciais daquelas sociedades, ou 

seja, para a promoção das condições necessárias à continuidade e à 

expansão do processo de acumulação (...).11

Estes pressupostos demonstram o grau de dirigismo exercido pelo Estado, e 

indicam a representatividade de suas ações na conformação do espaço regional, e no 

atingimento dos propósitos institucionais que se confundem com os interesses das frações 

de classes que empalma o poder político. Sobre esta discussão, Carvalho informa: 

(...) os investimentos e as ações do Estado abrangidos pelo 

planejamento regional terminaram orientando-se para viabilizar a 

expansão capitalista, a modernização e a interação monopolista da 

economia nordestina. Principalmente pela criação das condições de 

infra-estrutura necessárias, pelo levantamento dos recursos naturais 

existentes, pela reestruturação e modernização do aparato estatal na 

região e pelos subsídios mais diretos ao capital, que se tornaram 

especialmente mais importantes no pós-64 (...).12

Os documentos produzidos pelo Estado, através de seus órgãos de 

planejamento e execução, apresentam de forma clara os objetivos perseguidos com os 

programas de irrigação no Brasil, e em particular, aqueles desenvolvidos para a região 

Nordeste, voltados para o aumento da produção e da produtividade, cujas orientações 

centrais buscam a modernização e inserção do capitalismo no campo. 

Os princípios e a lógica que orientam as políticas e ações objetivam em nível 

maior a inserção regional nos moldes de acumulação ampliada de capital, promovendo 

transformações espaciais e reproduzindo relações capitalistas de produção, segundo 

concebe Bursztyn: 

(...) O Estado tem um papel decisivo na expansão capitalista, através 

da criação de enclaves no Nordeste. Nestes ‘lócus’ privilegiados pela 

ação planejada, novos grupos sociais aparecem, enquanto outros se 

reduzem. E essa mudança não se limita à esfera dos trabalhadores, 

onde os assalariados são cada vez mais importantes em relação aos 

parceiros, moradores e arrendatários. Também no topo da hierarquia 

                                                 
11 CARVALHO, Inaia M. M. de. O Nordeste e o regime autoritário: discurso e prática do planejamento 
regional. São Paulo: HUCITEC/SUDENE, 1987, p. 37. 
12 Ibid., p. 81-82. 
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social o Estado cria novos grupos: uma parcela dos velhos 

latifundiários tornam-se capitalistas modernos e uma ‘pequena 

burguesia’ rural outrora inexistente, começa a aparecer como produto 

direto dos programas de desenvolvimento regional. Tal é o caso 

tanto dos colonos dos ‘Perímetros Irrigados’ como dos ‘Pequenos 

Negócios’ das aglomerações humanas do interior, que são o alvo da 

ação do Estado em busca de satisfazer a necessidade do capital de 

contar, a nível local, com uma classe capaz de fazer a mediação 

entre o trabalho e o próprio capital.13

Neste sentido, considera-se que o modelo de irrigação adotado no vale do São 

Francisco reflete os pressupostos das políticas de Estado, portanto, reúnem elementos e 

critérios que buscam orientar e direcionar as ações e os resultados, visando assegurar que 

os objetivos propostos nas políticas públicas sejam atingidos. Os objetivos, por sua vez, 

mesmo que considerados sobre uma política setorial, como a política de irrigação, 

expressam os interesses gerais do Estado e das classes que o controlam. 

Este trabalho propõe uma análise das repercussões espaciais das políticas de 

irrigação, vinculada à compreensão da organização e produção do espaço via processos 

sociais, pois, os projetos de irrigação são exemplos marcantes da utilização da técnica pelo 

homem, modificando a natureza e produzindo o espaço socialmente, cujas características 

abarcam o diálogo e a interação das esferas ambiental, política, social, econômica e cultural. 

Considerando que a análise envolve a comunicação entre sociedade e natureza, julga-se 

fundamental que esta abordagem esteja amparada em pressupostos sólidos que permitam o 

trânsito transdisciplinar, em temáticas tradicionalmente tomadas de forma separadas. Assim, 

utiliza-se, a concepção de Rodrigues (1998), no sentido de que a questão ambiental deve 

ser orientada para a compreensão do processo de “produção e consumo do e no espaço”14 

onde sociedade e natureza não sejam vistas dissociadamente, pois, a temática ambiental é 

fruto da intervenção da sociedade sobre a natureza; assim, entende-se como fundamental a 

compreensão da lógica de apropriação e produção do espaço em estudo, identificando o 

modelo adotado pelo Estado e suas implicações na produção desse espaço. 

O MODELO DE IRRIGAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

O Vale do São Francisco, a partir da década de 1970, torna-se efetivamente, 

espaço privilegiado no âmbito da política nacional de irrigação. Esta afirmativa se sustenta 

através das seguintes manifestações: (a) estudos objetivando a identificação das 

                                                 
13 BURZTYN, Marcel. O Poder dos donos. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 165-166. 
14 RODRIGUES, Arlete M. Produção e Consumo do e no Espaço: Problemática Ambiental Urbana. São 
Paulo: Hucitec, 1998. 
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potencialidades de aproveitamento das terras banhadas pelo Rio São Francisco; (b) criação 

da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)15 em 1974, 

destinado ao aproveitamento dos recursos de água e solo do Vale do São Francisco para a 

agricultura irrigada; (c) elevado volume de investimentos direcionados para implantação de 

infra-estrutura de irrigação; (d) divulgação, por parte do governo, sobre as perspectivas de 

desenvolvimento regional representado pela agricultura irrigada. 

A atividade atual da CODEVASF, órgão federal responsável pela execução da 

política nacional de irrigação nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, encontra-se 

direcionada, centralmente, para a construção de perímetros públicos de irrigação. O modelo 

atual de gestão da agência organiza o espaço em sete superintendências regionais, e 

encontra-se vinculado ao Ministério da Integração Nacional. A CODEVASF possui 25 

projetos em fase de operação ou em implantação, e mais 14 projetos entre as diferentes 

fases de estudos, elaboração de projetos e construção de infra-estruturas. 

A implantação dos perímetros irrigados pela CODEVASF responde a um 

processo que envolve genericamente três momentos distintos: Inicialmente ocorre uma 

longa fase de estudos que vão desde macro-estudos e planos elaborados em parceria por 

órgãos públicos e empresas estrangeiras buscando a identificação de potencialidades16, até 

os estudos mais específicos e localizados nos espaços escolhidos para implantação da 

infra-estrutura de irrigação. No decorrer da fase de estudos são empreendidas articulações 

institucionais com as diversas instâncias governamentais do Estado, voltadas para dotação 

de recursos orçamentários. Os movimentos no sentido da obtenção das terras, 

licenciamentos e outorga de água também são desencadeados nesta etapa. Após 

conclusão dos estudos, ocorre a construção da infra-estrutura (obras de engenharia, 

transporte, energia, saneamento, saúde e educação). A seguir inicia a operação do 

perímetro irrigado, procedendo-se à seleção e assentamento dos proprietários, titulação das 

propriedades, inicio do processo produtivo, e a criação do “Distrito de Irrigação”, entidade 

responsável pela gestão e viabilização do processo de emancipação. 

A apreensão do modelo de irrigação em discussão requer um esforço de 

identificação e análise dos elementos estruturantes do modelo de irrigação, que integram os 

documentos legais que regulamentam a política nacional de irrigação e, aparecem 

subliminarmente na divulgação do modelo de irrigação efetuada pelo Estado. 

                                                 
15 Criado pela Lei Federal nº 6.088 de 16 de julho de 1974, em substituição à antiga Superintendência 
do Vale do São Francisco (SUVALE). 
16 Dentre estes se destacam: Ministério do Interior, Superintendência do Vale do São Francisco e sua 
sucessora, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Organização dos Estados Americanos e 
Bureau of Reclamation. 
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A Lei nº 6662/79 regulamenta a forma de obtenção das terras selecionadas para 

implantação dos projetos públicos de irrigação, estabelecendo a desapropriação como 

mecanismo a ser adotado, após declaração de interesse social das terras. Contudo, os 

critérios definidores do que é considerado “interesse social” são estabelecidos apenas no 

Decreto nº 90.309/84: (a) área sujeita ao fenômeno das secas; (b) elevada taxa demográfica 

e/ ou desemprego; (c) grande número de agricultores com terra insuficiente ou sem terra, ou 

com terra de baixa produtividade. O Decreto nº 2.178/97 restringe a desapropriação por 

interesse social exclusivamente para o reassentamento de famílias desalojadas pela 

construção de obras públicas. O Novo Modelo de Irrigação que integra o Programa Avança 

Brasil17 reafirma o esvaziamento dos objetivos de desapropriação de terras por interesse 

social, prevalecendo o mecanismo de aquisição das terras por negociação direta com os 

proprietários. 

A forma de parcelamento dos lotes apresenta alterações substantivas das 

mudanças operadas no modelo de irrigação. Enquanto o texto da Lei nº 6662/79 

regulamenta que as terras desapropriadas por “interesse social” devem ser parceladas em 

lotes familiares, o Decreto nº 89.486/94, já acena com a possibilidade de ocupação de até o 

limite de 20% do perímetro público seja ocupado com pequenas empresas, abertura 

ampliada com o Decreto 90.309/84 que admite a destinação de até 50% para implantação 

de médias empresas. O marco na mudança de rumo fica evidenciado pelo Decreto nº 

2.178/97 permitindo que a totalidade do perímetro irrigado seja dirigida a empresas. O Novo 

Modelo de Irrigação que integra a proposta política do Estado ratifica a prioridade para a 

atuação empresarial, contudo, as mudanças na orientação da política nacional de irrigação 

expressas nos documentos legais, demonstram-se muito mais agudas no plano prático, 

cujos números já apontavam em 1983, uma destinação de 56,3% das terras nos projetos 

públicos de irrigação no vale do São Francisco a iniciativa empresarial18. Outro exemplo 

ilustrativo é o Projeto Tourão localizada no Baixo Médio São Francisco que começou a 

operar em 1979 com 98% das terras destinadas a empresas19. 

O processo de seleção dos irrigantes é outro elemento que demonstra a ruptura 

no modelo de irrigação. Apesar da lei de irrigação nº 6662/79 não estabelecer critérios, o 

Decreto nº 89.486/94 prevê preferência na aquisição do lote para posseiros, parceiros, 

arrendatários e trabalhadores rurais que residirem no imóvel desapropriado. A Lei nº 

8.666/93 estabelece como critério de seleção dos proprietários o processo de licitação. O 

aprofundamento do movimento da lógica capitalista se manifesta coma adoção do novo 
                                                 
17 BANCO DO NORDESTE. Políticas e estratégias para um novo modelo de irrigação: documento 
síntese. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2001. 128 p. 
18 CARVALHO, Otamar. A economia política do nordeste – Secas, irrigação e desenvolvimento. Rio de 
janeiro: Campus, 1988, p. 364. 
19 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO. Inventário de projetos. 3. ed. 
Brasília: CODEVASF, 1999. 
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modelo estabelecendo duas etapas no processo de escolha. Primeiro ocorre uma pré-

qualificação que avalia critérios como experiência acumulada no setor agrícola, 

especialmente em agricultura irrigada, nível de escolaridade, condições financeiras e, 

capacidade administrativa e gerencial; seguida da fase de apresentação e avaliação das 

propostas de preços para o lote desejado. 

Nos termos da Lei 6662/79, a gestão do perímetro irrigado fica a cargo do 

Estado, a partir da atuação de seus órgãos executores. Embora, o Decreto nº 89.486/94 

indique o processo de emancipação do perímetro público quando assentados, pelo menos 

2/3 dos irrigantes, e verificado uma organização interna dos proprietários que lhes assegure 

condições autônomas de desenvolvimento social e econômico, informa, contraditoriamente, 

que as infra-estruturas de uso comum continuam pertencendo ao poder público, e que a 

administração e a operação (controle e cobrança de tarifas sobre o uso da água) ficam sob 

responsabilidade do órgão executor (papel desempenhado pela CODEVASF no caso do 

Vale do São Francisco). A atual política de gestão dos perímetros públicos adotada pela 

CODEVASF foi iniciada a partir de 1983, distinguindo três momentos distintos no processo 

de gestão do projeto: na fase de co-gestão, ocorre a criação de um Distrito de Irrigação que 

congrega compulsoriamente a associação de todos os irrigantes com uma administração 

conjunta com a CODEVASF. Na fase de autogestão, o papel da CODEVASF volta-se para o 

apoio técnico e financeiro, ficando as operações administrativas, operacionais e de 

manutenção sob responsabilidade da associação de produtores. Finalmente, ocorre o 

processo de emancipação, no qual a administração do perímetro passa integralmente para 

os irrigantes, cumprindo a CODEVASF papel de acompanhamento das atividades tendo em 

vista os objetivos do projeto. 

DELINEAMENTOS E CONTRADIÇÕES DO MODELO DE IRRIGAÇÃO 

A ação do Estado, concretizada através da implantação de perímetros públicos 

de irrigação, fundamenta-se na sua função social, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 

6.662/79, que defende a “preeminência da função social e utilidade pública do uso da água 

e solos irrigáveis”. Para viabilizar estes propósitos, o Estado mobiliza sua máquina 

administrativa e desloca recursos públicos, justificando sua intervenção pelo interesse 

social. Este, segundo a legislação, caracteriza-se pela intervenção em “área sujeita ao 

fenômeno das secas ou sempre que se verificar elevada taxa demográfica e/ou 

desemprego, existência de grande número de pequenos agricultores com terras 

insuficientes ou sem terra, ou com terra de baixa produtividade, na área de influencia do 

projeto”20. Assim, os meios adotados pelo Estado estão pautados nos objetivos pretendidos 

com a sua ação, que vai justificar a necessidade de intervir no funcionamento da sociedade 
                                                 
20 Decreto nº 89.496 de 29 de março de 1984. GANEM, Nadir. A irrigação e a Lei. Brasilia: Editerra, 
1997. 
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buscando alternativas para solucionar as situações de atraso e pobreza prevalecentes nas 

regiões escolhidas. Este processo implica, de forma geral, na reestruturação fundiária, uma 

vez que envolve a desapropriação de terras de agentes privados, o uso de recursos públicos 

para realizar as indenizações, construção das infra-estruturas e oferta de créditos, e o 

estabelecimento de critérios para seleção dos beneficiários, dentre outros procedimentos. 

A garantia do atingimento dos objetivos sociais propostos pelo Estado passa pela 

definição de diretrizes e procedimentos coerentes e adequados com tais propósitos. No 

entanto, a constatação de que as populações desapropriadas/ desapossadas não obtiveram 

aproveitamento efetivo nos projetos implantados, que as áreas de irrigação pública estão 

sendo destinadas predominantemente para empresas, e que os atuais critérios de seleção 

dos irrigantes inviabilizam o acesso à terra para a grande massa da população rural, conclui-

se que as medidas políticas estão negando os pressupostos que justificam a intervenção 

estatal. Neste sentido o uso de recursos públicos, justificados por interesses sociais passam 

a ser direcionados para o privilégio de agentes privados. O quadro 07 apresenta uma 

síntese da evolução dos elementos estruturantes do modelo de irrigação ao longo dos 

dispositivos legais que orientam a política nacional de irrigação, demonstrando com clareza 

o caminho e as opções do Estado. 

Os pressupostos que justificaram a política nacional de irrigação em seus 

primórdios são negados veementemente a partir do movimento desencadeado no final da 

década de 1990, com a elaboração do Novo Modelo de Irrigação estabelecido no bojo do 

Programa Avança Brasil do governo federal, que propõe tratar a agricultura irrigada como 

um “agronegócio”. Esta proposta acompanha o movimento de modernização da agricultura 

brasileira, representando o processo de avanço do capitalismo no campo, e a ampliação das 

fronteiras da agricultura nordestina e, em especial sãofranciscana, inserindo-a no contexto 

mais amplo da economia mundial a partir do aprofundamento das relações locais/regionais 

com as escalas nacional e internacional. 

Discutiu-se uma nova proposta para uma política nacional de 

irrigação, com base no Projeto Novo Modelo de Irrigação. Esta 
proposta considera que, num mundo globalizado, a capacidade 
de competir define as possibilidades de sobrevivência e de 
expansão. Quem dominar a tecnologia de informação será 

competitivo e crescerá. Considera, também, a irrigação como 

importante instrumento de desenvolvimento, especialmente para o 

Nordeste e Norte de Minas, pela sua capacidade de gerar renda, 
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emprego estável, divisas, ampliar ofertas de alimentos além de 

fomentar a modernização do meio rural21 (grifo nosso). 

A proposta da Nova Política muda a diretriz dos projetos 
públicos de irrigação até agora focado em obra, para a visão de 
agronegócio. Requer a promoção negocial do empreendimento, 
a implantação de plataforma de informações e a sua divulgação 
em escala nacional, visando atrair agricultores e empresas 
competentes. Propugna pela organização dos produtores, visando 

uma coordenação mais simétrica na cadeia do agronegócio. Propõe, 

ainda, um modelo de financiamento da agricultura que associa o 

crédito rural a outros tipos de crédito e à gestão do negócio22 (grifo 

nosso). 

A lógica que orienta o Novo Modelo de Irrigação é a da racionalidade econômica 

do mercado, pautada em parâmetros de produtividade, competitividade e lucratividade. O 

funcionamento da “moderna” agricultura irrigada, estabelecida nestes moldes exige uma 

contínua intensificação do uso de capitais, tecnologia e informação, desenvolvimento de 

pesquisas, construção de infra-estruturas para viabilização dos fluxos e o estreitamento de 

relações com o mercado financeiro, de insumos e de produtos. 

Os espaços irrigados, produzidos ou reestruturados, no bojo da nova 

complexidade da agricultura irrigada, planejada sobre novas bases, constituem-se em 

formas específicas de organização da produção, cuja atuação de diferenciados agentes 

concorre para uma conformação e organização espacial peculiar. A imbricação destes 

espaços locais com os variados níveis escalares, refletindo o surgimento de novos atores e 

de novas relações, sobretudo, a dependência aos agentes globais, foram sintetizados por 

Castro: 

Os efeitos da fruticultura irrigada devem ser avaliados em função dos 

seus desdobramentos necessários em diferentes escalas. Em 

conjunto, estas atividades definem suas conexões nas escalas local, 

regional, nacional e internacional, porém de modos e prioridades 

diferenciados. Ou seja, na escala local encontra-se a base produtiva – 

solo, sol, água, mão-de-obra e infra-estrutura – e as mediações 

políticas locais – esferas administrativas públicas, sindicatos rurais, 

associações empresariais, representantes políticos. A escala regional 

pode ou não constituir um mercado, porém como mediação para 

                                                 
21 BANCO DO NORDESTE, op. cit., p. 14. 
22 Ibid., p. 15. 

 3514 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

recursos não pode ser ignorada, pois ela define o recorte 

administrativo de importantes fundos públicos e de solidariedades 

políticas de atuação nacional. A escala nacional, por sua vez, é 

importante como mercado, pois a parcela da produção que não 

consegue colocação no exterior é, em muitos casos, superior a 50%; 

como fonte de financiamentos – BNDES, Banco do Brasil – e como 

mediadora e interlocutora internacional. A escala internacional é 

fundamental como definidora dos parâmetros de qualidade dos 

produtos e da sua competitividade, pois trata-se de atividade produtiva 

que se instala estimulada pela perspectiva do mercado externo e 

organizada de acordo com as exigências dos padrões técnicos e 

científicos desses mercados.23

Esses novos arranjos de diretrizes conferem maior complexidade ao 

funcionamento do processo de produção, engendrando novas espacialidades no Vale do 

São Francisco e permitindo o questionamento sobre a inserção da população rural 

nordestina nas políticas de desenvolvimento regional promovida pelo Estado. Os resultados 

do Novo Modelo de Irrigação estão sendo gestados, fato que se constata com a inclusão de 

vários projetos de irrigação do Vale do São Francisco sob sua égide. As implicações, 

desdobramentos e repercussões deste novo conjunto de normas demandam análise, 

objetivo perseguido com o quarto capítulo deste trabalho. 

A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL PROJETO FORMOSO 

O espaço objeto deste estudo representa uma área contígua de 

aproximadamente 20.000 hectares, envolvendo, além dos lotes irrigados, toda uma infra-

estrutura complementar de canais, estações de bombeamento, reservatórios, estradas, 

vilas, área de reserva, centro técnico administrativo, dentre outros fixos de menor 

expressão. 

O Projeto Formoso localiza-se no município de Bom Jesus da Lapa (a 25 km da 

sede municipal), na região do Médio São Francisco, encontrando-se sob jurisdição da 2ª 

Superintendência Regional da CODEVASF, sediada nesta cidade. A acessibilidade ao 

perímetro decorre de uma teia de rodovias estaduais e federais que ligam o município de 

Bom Jesus da Lapa a diversos centros urbanos e metrópoles regionais. A BR-349 conecta 

Bom Jesus da Lapa a Santa Maria da Vitória e Correntina, viabilizando o acesso a Barreiras, 

Goiânia e Brasília. A BA-160 viabiliza o acesso a Caetité e Vitória da Conquista no sentido 

                                                 
23 CASTRO, I. E. de. Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos no 
Nordeste. In: CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da. C.; CORRÊA, R. L. Brasil: Questões Atuais da 
Reorganização do Território. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 311-312. 
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sul, a Ibotirama e BR-242 no sentido norte, permitindo chegar a Feira de Santana e 

Salvador. 

A organização do espaço no Projeto Formoso pode ser verificada em várias 

perspectivas. Uma primeira divide o espaço em dois perímetros, cujas diferenças se 

expressam no tempo de implantação e nas diretrizes que nortearam este processo, cujo 

detalhamento da análise será procedido no capítulo seguinte. Do ponto de vista da 

superfície líquida irrigável24, excluídas as áreas que comportam a infra-estrutura, apresenta 

7.842 hectares no Projeto Formoso “A” e 4.134 hectares no Projeto Formoso “H”. 

Uma segunda forma de organização espacial informa o parcelamento das terras 

do perímetro, refletindo a divisão da sociedade em classes e apontando a contradição 

básica na política de irrigação do Vale do São Francisco, ou seja, a introdução de empresas 

privadas num projeto público, cuja construção foi justificada pelo interesse social. Neste 

particular, os perímetros estão subdivididos numa área empresarial que corresponde a 

61,61% da área total, e numa área de colonização que possui os 38,39% restantes, 

considerado o Projeto formoso como um todo. 

Uma terceira possibilidade de fracionamento do espaço, responde a uma divisão 

técnica da infra-estrutura de irrigação, apresentando também especificidades que 

expressam as diferentes formas de tratamento das duas categorias de irrigantes existentes. 

Neste sentido, os lotes dos colonos foram entregues com infra-estrutura interna instalada, 

com sistema técnico de irrigação por aspersão convencional, enquanto, que a infra-estrutura 

interna dos lotes empresariais fica sob responsabilidade dos proprietários. 

O sistema de irrigação é alimentado pelo Rio Corrente, afluente do Rio São 

Francisco e está estruturado em duas estações principais de bombeamento (EBP) que se 

desmembram em setores de irrigação, cada qual com sua estação de bombeamento 

secundária – Estação de Bombeamento e Aspersão (EBA) – que fornece água para os lotes 

localizados no setor. O perímetro Formoso “A” encontra-se estruturado em 17 setores de 

irrigação na área de colonização e 3 setores na área empresarial, enquanto que o Formoso 

“H” possui 8 setores de irrigação na área de colonização e 1 setor na área empresarial. Esta 

divisão, a princípio técnica, conformou uma específica de organização social dos produtores, 

levando a constituírem associações que se agrupam setorialmente buscando maior 

operacionalidade e funcionalidade em face da proximidade espacial. 

Uma quarta divisão expressa a lógica individual que permeia a concepção dos 

projetos de irrigação fragmentando o espaço em lotes. O Formoso “A” possui 695 lotes 

familiares distribuídos em 3.046,5 hectares e 162 lotes empresariais em 4.749,7 hectares, 
                                                 
24 Conceito utilizado pela CODEVASF para designar o cálculo da área efetivamente irrigável, excluindo 
a pequena parcela de sequeiro existente nos lotes.  
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ao passo que, o Formoso “H” possui 233 lotes familiares numa área de 1.551,4 hectares e 

91 lotes empresariais dispostos em 2.583,3 hectares25. Os lotes empresariais possuem 

tamanho médio entre 28,39 e 29,60 hectares, respectivamente, no Formoso “A” e “H”, 

enquanto que os lotes familiares possuem em média 4,38 hectares no Formoso “A” e 6,66 

hectares no Formoso “H”, considerando apenas a superfície líquida irrigável. Segundo 

Germani26, o tamanho do lote é definido através de cálculos de viabilidade para a 

sobrevivência de uma família, contudo, não contempla a perspectiva de aumento desta 

unidade de produção. 

Germani27 apresenta duas experiências distintas de organização física e social 

dos projetos de irrigação: (a) a moradia dos irrigantes concentradas nas agrovilas; (b) 

moradia dispersa pelos lotes. O Projeto Formoso, embora possua as duas realidades, 

apresenta predominantemente a segunda situação. A população do perímetro é de 

aproximadamente 8.000 habitantes, dos quais, 5.500 residem nos lotes e 2.500 nas vilas.28 

As casas foram construídas pelos colonos numa parte do lote, formando um agrupamento 

de quatro casas, promovendo uma integração e solidariedade engendrada pela proximidade 

física. 

No planejamento físico do perímetro foram reservadas cinco áreas para 

implantação de agrovilas, entretanto apenas duas estão efetivamente implantadas. A 

primeira, denominada “Vila do 3329”, é a principal agrovila do Formoso, representando o 

centro de gestão de todo o projeto em face de contemplar a localização da sede do Distrito 

de Irrigação do Formoso. A vila já apresenta pequena atividade comercial, composta por 

mercadinhos, restaurantes, lojas de insumos agrícolas e bares. A população alcança 

aproximadamente 1.500 habitantes, composta predominantemente por colonos dos setores 

mais próximos e por pequeno contingente populacional que começa a se aglomerar por 

conta da oferta de serviços. A segunda vila é predominantemente residencial, servindo de 

moradia para colonos dos setores de irrigação 3 e 4, cuja população soma 

aproximadamente 1.000 habitantes. Esta agrovila apresenta maior carência em termos de 

infra-estrutura de serviços, caracterizando-se espacialmente por um isolamento em relação 

à centralidade da gestão do perímetro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS REPERCUSSÕES ESPACIAIS DA IRRIGAÇÃO PÚBLICA 
NO VALE DO SÃO FRANCISCO 

                                                 
25 Levantado em pesquisa de campo realizada em Janeiro de 2004, na Divisão de Administração do 
Distrito de Irrigação do Formoso. 
26 GERMANI, op. cit., p. 619. 
27 Ibid., p. 627. 
28 As informações sobre a população residente no Projeto Formoso são estimativas fornecidas pelo 
Distrito de Irrigação do Formoso, obtidas através de questionário complementar. 
29 Esta denominação decorre de sua localização próxima ao antigo setor 33 não concretizado e que 
está contemplado atualmente pelos setores 1, 2, 20 e 21. 
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A política de irrigação tem produzido espaços seletivos na realidade regional do 

Vale do São Francisco, ratificando a concepção de Castro30, que considera os perímetros 

irrigados como “sub-espaços dotados de infra-estruturas modernas” que destoam da 

regularidade regional. No caso do Projeto Formoso ficou evidenciada sua condição seleta 

em relação à realidade da região do Médio São Francisco, pois se constitui em lócus 

privilegiado de produção agrícola viabilizado pela técnica da irrigação. Esta condição foi 

demonstrada também a nível local quando comparado com Projeto Especial de Serra do 

Ramalho que pratica uma agricultura de sequeiro e apresenta baixos índices de ocupação e 

produtividade em relação ao Formoso. 

Os critérios que orientam a seleção dos irrigantes (pré-qualificação e licitação), 

também promovem uma seletividade sócio-espacial, na medida em que privilegiam agentes 

com melhor nível instrucional e que possuam capital e informação, ignorando trabalhadores 

rurais, inclusive, posseiros, arrendatários e parceiros que ocupavam produtivamente as 

terras desapropriadas, pois, geralmente estas frações da sociedade dificilmente atendem 

aos pré-requisitos exigidos na seleção. No Projeto Formoso, embora não se tenha verificado 

a existência prévia destas categorias de trabalhadores rurais, constatou-se a seletividade na 

seleção dos colonos do Formoso “H” cujos beneficiários são predominantemente da cidade 

e desenvolviam atividades ligadas ao terciário urbano. 

O processo de seletividade não se circunscreve apenas na escolha dos 

irrigantes, mas perdura continuamente durante a operação do perímetro, oriundo da 

necessidade de adequação à competitividade do mercado. A lógica imposta aos espaços 

irrigados exige uma ação empresarial demandando dos novos agentes (irrigantes) recursos 

financeiros, aparatos técnicos, informações e novas relações com o mercado (de insumos, 

de produtos e financeiro). A necessidade de geração de receitas para pagamento do lote, 

tarifa de água, administração e operação do perímetro, aquisição de insumos, aliado as 

dificuldades de financiamentos bancários e de manuseio da tecnologia engendra um 

movimento esperado de “seleção natural” dos pequenos proprietários, verificado no elevado 

índice de rotatividade dos lotes. Outra repercussão do mecanismo de mercado colocado em 

funcionamento na agricultura irrigada é o processo de concentração de propriedade dos 

lotes em favor de alguns poucos agentes que melhor se adequam aos novos parâmetros. 

A prioridade conferida a iniciativa empresarial apresenta-se contraditória quando 

avaliada a realidade empírica do Formoso, pois a maior parte dos lotes destinados às 

empresas encontra-se ociosos. Este fato provoca uma elevação dos custos operacionais do 

perímetro ampliando suas dificuldades e afetando diretamente os colonos. As áreas sem 

aproveitamento produtivo representam um custo social, uma vez que poderiam ser 
                                                 
30 CASTRO, Iná Elias de. Ilhas de tecnologia no Nordeste brasileiro e a reinvenção da natureza. 
Território, Rio de Janeiro, LAGET/UFRJ, n. 9, v.5, p.45-63, jul./dez., 2000. 
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direcionadas para o assentamento de pequenos produtores, representam também, uma 

sub-utilização de recursos públicos. A utilização do sistema de irrigação por aspersão 

convencional, instalado nos lotes de colonização, apresenta eficiência inferior a outras 

técnicas existentes, mostrando-se, inclusive, inadequado a fruticultura. A necessidade de 

mudá-lo para a micro-aspersão implica num ônus para o produtor, que geralmente não tem 

condições de efetivá-lo. 

A gestão do perímetro constitui-se num grande desafio para os irrigantes haja 

vista as peculiaridades que caracterizam sua condução. Os irrigantes são congregados 

compulsória e artificialmente em torno do Distrito de Irrigação, devendo superar suas 

diferenças e viabilizar uma organização que possa responder satisfatoriamente pela 

administração e viabilidade do perímetro. Apesar das dificuldades enfrentadas, o Distrito de 

Irrigação do Formoso tem demonstrado certo êxito no esforço de mobilização e nos 

resultados alcançados. 

Os percalços que ocorrem no âmbito da organização dos produtores repercutem 

na fragmentação do processo de comercialização. A ausência de articulação entre os 

irrigantes os torna subordinados aos agentes de intermediação reduzindo as possibilidades 

de captura do excedente econômico gerado no perímetro. As evidências empíricas 

demonstraram que alguns poucos irrigantes tem desempenhado este papel, promovendo, 

também, um processo de concentração de propriedade e de renda. 

As repercussões espaciais da irrigação pública podem ser verificadas nos 

problemas sócio-ambientais gerados pela deficiência de infra-estrutura. As obras de infra-

estrutura social não contemplaram energia elétrica, abastecimento de água tratada e 

esgotamento sanitário. As articulações institucionais que integram a fase de decisão de 

implantação do perímetro não garantiram a oferta dos serviços de coleta de lixo, educação e 

saúde. A inexistência destas condições básicas de habitação é agravada pelo modelo de 

organização física e produtiva, que estabeleceu a moradia dos colonos predominantemente 

nos lotes. Esta decisão amplia a precariedade das condições sócio-ambientais em 

decorrência dos custos de criação da infra-estrutura necessária. 

Os diversos procedimentos que integram o modelo de irrigação – desapropriação 

e parcelamento da terra, seleção dos beneficiários e o modelo de gestão – produzem 

repercussões espaciais – seletividade sócio-espacial, rotatividade e concentração das 

propriedades, ociosidade e elevados custos de operação, problemas sócio-ambientais – que 

indicam para a negação dos pressupostos sociais que justificam a construção dos projetos 

públicos de irrigação, abdicando da possibilidade de garantirem redistribuição da terra e da 

renda e a promoção do desenvolvimento das regiões. 
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As questões levantadas neste estudo são indicativas da necessidade de análise 

e discussão das diretrizes que norteiam as políticas de irrigação no Vale do São Francisco. 

Repensar o atual o modelo de irrigação colocado em prática pelo Estado é ponto imperioso 

para o redirecionamento dos resultados experimentados no Vale do São Francisco. 

As repercussões espaciais identificadas no Projeto Formoso são indicativas das 

particularidades da irrigação pública no Vale do São Francisco, contudo, considerando a 

pontualidade dos resultados avaliados, bem como, o curso das mudanças recentemente 

implementadas na política nacional de irrigação, cabe a ampliação dos estudos sobre os 

espaços irrigados buscando o aprofundamento da compreensão da dimensão espacial 

destes fenômenos. 
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