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Epígrafe 

 

“Hoje me sinto mais forte 
Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 
De que muito pouco sei 

Ou nada sei 
Conhecer as manhas 

E as manhãs 
O sabor das massas 

E das maçãs 
É preciso amor, pra poder pulsar 

É preciso paz, pra poder sorrir 
É preciso a chuva, para florir” 

(Almir Sater)  
 



 
 

 
 

RESUMO 

O rio São Francisco é um importante corpo hídrico que abastece parte significativa 
do semiárido brasileiro, região de clima quente e seco, suscetível a recorrentes 
secas. Para promover o desenvolvimento dessa região, foram construídos 
reservatórios para suporte aos projetos de geração de energia e irrigação, como o 
projeto público de irrigação Senador Nilo Coelho. Este trabalho tem o objetivo de 
analisar as relações de conflito pelo uso da água naquele empreendimento de 
irrigação durante a crise hídrica do rio São Francisco. O estudo é fundamentado no 
arcabouço teórico e metodológico de Pierre Bourdieu, a partir dos conceitos de 
habitus, campo e capital. Os dados foram obtidos através de entrevistas 
semiestruturadas com 32 pessoas e técnica de observações participantes. As 
análises apontaram que apesar da importância para o crescimento econômico 
regional, o projeto foi estruturado como campo relacional fortemente hierarquizado, 
pautado por posições de privilégio que reproduziram os modelos econômicos e 
sociais da agricultura irrigada em um ambiente de desigualdades no acesso a água 
e as políticas públicas. Os agentes desse campo, durante a crise hídrica no rio São 
Francisco, aproveitaram-se do poder acumulado e da relevância da fruticultura 
irrigada, posicionaram-se mais ativamente na cobrança das instituições 
governamentais, soluções imediatas, que garantissem fornecimento de água para 
seus empreendimentos, em detrimento aos outros usos, do que realmente a adoção 
de uma postura proativa e responsável de utilização mais eficiente de água. 

Palavras chaves: Agricultura Irrigada, Conflitos, Desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The São Francisco River is an important water body that supplies a significant part of 
the Brazilian semi-arid region, a region of hot and dry climate, susceptible to dry 
recurrence. In order to promote the development of this region, reservoirs were built 
to support energy generation and irrigation projects, such as the Senador Nilo 
Coelho public irrigation project. This work has the objective of analyzing the conflict 
relations for the use of water in that irrigation project during the water crisis of the 
São Francisco River. The study is based on the theoretical and methodological 
framework of Pierre Bourdieu, based on the concepts of habitus, field and capital. 
The data were obtained through semi-structured interviews with 32 people and 
participant observations technique. The analyzes pointed out that despite the 
importance of regional economic growth, the project was structured as a strongly 
hierarchical relational field, based on privileged positions that reproduced the 
economic and social models of irrigated agriculture in an environment of inequalities 
in access to water and policies public policies. The agents of this field, during the 
water crisis in the São Francisco river, took advantage of the accumulated power and 
the relevance of the irrigated fruit growing, they were more active in the collection of 
governmental institutions, immediate solutions, that guarantee water supply for their 
enterprises, in detriment to other uses, than actually adopting a proactive and 
responsible posture of more efficient use of water. 
 
 
Keywords: Irrigated Agriculture, Conflicts, Inequalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está inserido no debate sobre a crise hídrica vivenciada 

atualmente na bacia do rio São Francisco e os reflexos na agricultura irrigada do 

Projeto Público de Irrigação (PPI) Senador Nilo Coelho, localizado na região do 

submédio vale do São Francisco, nos municípios de Casa Nova, no estado da Bahia 

e Petrolina, no estado de Pernambuco. 

 O interesse pelo assunto foi despertado pela trajetória social do presente 

autor, desde as suas primeiras experiências profissionais trabalhando com 

agricultores irrigantes e recentemente acompanhando, como técnico da Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Parnaiba, Mearim e Itapecuru 

(Codevasf), as reuniões e discussões sobre a crise hídrica no rio São Francisco. A 

questão apresentada neste trabalho é como se dá o processo de ação e reação dos 

agricultores irrigantes do Projeto Público de Irrigação Senador Nilo Coelho frente as 

regras que são aplicadas pelos organismos de controle em um processo conflituoso 

de disputa por posição e poder sobre o uso da água? 

 A partir do questionamento apresentado, este trabalho pretende analisar as 

formas e ciclos de reprodução e diferenciação social dos agricultores irrigantes do 

PPI Senador Nilo Coelho em uma situação singular para eles, a escassez hídrica no 

rio São Francisco e as disputas decorrentes do quadro de crise apresentada. Nesse 

âmbito, o estudo está embasado nas análises das práticas sociais dos usuários 

daquele empreendimento em suas múltiplas atividades, inseridos em campos de 

disputas ou conflitos, com diversos interesses e diferentes posições.  

Nesse contexto, foram identificados alguns estudos sobre a dinâmica 

econômica do PPI Senador Nilo Coelho, porém poucos retratam as práticas sociais 

em tal empreendimento e a minoria trata das relações com o momento histórico 

vivenciado pela crise hídrica no rio São Francisco, o que mostra a relevância da 

realização de tal pesquisa e dos seus resultados práticos. 

Sendo assim, reconhece-se o PPI Senador Nilo Coelho como um campo 

relacional, estruturado por um grupo de agentes, que busca garantir o 

abastecimento e a continuidade de um modelo econômico e social, pautado na 

agricultura irrigada com discurso de grande promotor do desenvolvimento regional. 
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Desta forma, é importante entender o habitus1 no contexto desses agentes para 

compreender as formas de estruturação da vida social e a sua posição no campo de 

relações. 

Para um melhor entendimento do tema abordado, o trabalho faz inicialmente 

uma contextualização, utilizando uma revisão bibliográfica que dará suporte à 

compreensão sobre os ciclos de seca no semiárido nordestino, quais as causas e 

como estas foram analisadas e mitigadas ao longo do tempo. Posteriormente, traz 

uma descrição da bacia do rio São Francisco e uma reflexão sobre o seu processo 

de ocupação econômica e os projetos governamentais para o desenvolvimento da 

região. 

Uma abordagem especial é feita para caracterizar e analisar o PPI Senador 

Nilo Coelho e sua evolução histórica, analisando e discutindo aspectos sobre o seu 

dinamismo econômico e a relação com o desenvolvimento do Pólo de Irrigação 

Juazeiro/Petrolina. Logo depois, são retratados os aspectos ligados aos usos 

múltiplos da água, a gestão da bacia e a situação atual da crise que afeta os 

diferentes agentes, caracterizados como usuários de água do rio São Francisco. 

Ainda na revisão bibliográfica, é apresentada uma análise sobre a teoria da 

prática social em Bourdieu e o recorte metodológico dos conceitos de habitus, 

campo e capital, que permitirá a compreensão das relações de disputas existentes 

no campo relacional em destaque, o PPI Senador Nilo Coelho. Como descrito por 

Nascimento (2012), os processos de desenvolvimento são um campo de disputa, 

assemelhando-se com a teoria dos campos sociais proposto pelo sociólogo francês 

Pierre Bourdieu.  

Nessa perspectiva teórica, os agentes sociais ocupam posições diferenciadas 

dentro de um determinado espaço territorial (campo social), havendo uma constante 

e dinâmica disputa por posições, definidas com base na capacidade de acumulação 

dos diversos tipos de capital (social, econômico, simbólico, etc), conseguido ao 

longo da trajetória social, através do habitus destes agentes. 

Para a obtenção e levantamento dos dados foram identificadas lideranças ou 

pessoas chaves no PPI Senador Nilo Coelho, como também nas organizações que 

participam do modelo de gestão daquele empreendimento: a Codevasf, detentora do 

                                                           
1
 O termo habitus vem do latim e deriva da palavra grega Hexis, “disposição para agir”, usada por 

Aristóteles (Bourdieu, 2011a). 



16 
 

 
 

infraestrutura e o Distrito de Irrigação Nilo Coelho - DINC, como operador do 

sistema. Já nesta fase inicial foi possível detectar que apesar da heterogeneidade 

dos agentes daquele campo relacional, as suas lideranças são predominantemente 

formadas por homens com idade superior a 50 anos.  

Na apresentação e discussão dos resultados, para uma melhor organização 

das ideias dividiu-se o texto em três capítulos. No primeiro, buscou-se compreender 

a trajetória social dos agentes e o processo de sucessão e mudança do perfil 

produtivo no PPI Senador Nilo Coelho e como isso influenciou na estruturação de 

um habitus comum, com capacidade de dar conteúdo e dimensão ao campo de 

relações. 

No segundo capítulo, os resultados são apresentados e analisados de forma 

a compreender como são estruturadas as relações de conflito dentro do campo 

relacional e de que forma se desenvolveram os processos de acumulação de 

diferentes tipos de capital e consequentemente as estratégias de reprodução social 

e econômica no PPI Senador Nilo Coelho. 

No terceiro capítulo são apresentadas as relações de conflitos do PPI 

Senador Nilo Coelho em um espaço social mais amplo envolvendo outros campos 

relacionais, que disputam o poder pelo uso da água do rio São Francisco em um 

momento de crise hídrica. Sendo analisado como são estruturadas as estratégias de 

disputas para perpetuar o modelo de produção econômica e reprodução social. 

Por fim, são apresentadas as conclusões de como o crescimento econômico 

experimentado no PPI Senador Nilo Coelho moldou o habitus dos agentes e de que 

forma foram estruturadas as relações de poder no campo relacional, que reproduziu 

e ampliou as desigualdades e conflitos sociais e econômicos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O rio São Francisco, também conhecido como rio da Integração Nacional ou 

rio da Unidade Nacional, nasce em Minas Gerais e cruza uma vasta extensão do 

território nacional desaguando suas águas no Oceano Atlântico entre os estados de 

Alagoas e Sergipe. Para Rocha (1983), este rio é um importante caminho de 

interligação entre o sul e o norte do país e o seu vale é composto de imensas e 

férteis áreas, que banhadas pelas suas águas apresentam uma ilimitada 

potencialidade econômica. 

O rio São Francisco cruza parte da região do semiárido nordestino, 

caracterizada por um clima quente e seco, com déficit hídrico frequente que resulta 

em secas recorrentes, registradas ao longo da história, indicadas como a grande 

causa da pobreza e baixos indicadores de desenvolvimento da região. Devido as 

limitações impostas pelo quadro de constantes estresse hídrico é percebido grandes 

conflitos de interesse dos diversos tipos de usuários desta importante bacia 

hidrográfica. 

2.1 As secas no semiárido nordestino 

As secas, apontadas como a causa do atraso socioeconômico do Nordeste 

brasileiro, são recorrentes no semiárido nordestino, sua ocorrência e registro 

remonta o período do Brasil colonial e sempre despertaram alguma forma de 

preocupação dos diferentes governos. Porém, a história mostra um ciclo de políticas 

descontinuadas e, insuficientes que nunca promoveram a melhoria da qualidade de 

vida dos sertanejos que ali vivem. 

De acordo com Ribeiro (2007), a seca é um fenômeno climático comum e 

cíclico causado principalmente pelas Zonas de Convergência Intertropical (ZCIT) 

determinada pelo encontro dos ventos alísios do Atlântico Sul e Atlântico Norte, 

onde se forma uma larga faixa de instabilidade e precipitação. A ZCIT é formada de 

um anel de ar úmido que envolve a terra, próximo à linha do Equador e não 

acompanha as órbitas celestes, podendo oscilar ao acaso, com pequenos 

deslocamentos de latitude, produzindo grandes mudanças climáticas, o que pode 

resultar em uma seca no Nordeste brasileiro. 
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Com o deslocamento das massas de ar úmidas para a ZCIT, permanece na 

região semiárida uma massa de ar quente e seca, que provoca baixas precipitações 

pluviométricas e variabilidade climática, apresentando grande irregularidade de 

chuva de um ano para outro. A aridez, diferente da seca, é de caráter permanente, 

caracterizado por forte insolação (radiação solar) e elevada evapotranspiração 

(perda de vapor d’água pela evaporação da água e pela transpiração das plantas), 

causa do déficit hídrico, de maior ou menor intensidade na região semiárida. 

Para Melo (1999), outro fenômeno que está associado à seca no Nordeste 

brasileiro é o El Niño, provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico Sul, 

conduzindo grande massa de ar úmida, que provoca chuvas para as regiões 

Sudeste e Sul do Brasil e levando correntes de ar seca do sudeste da Ásia 

diretamente para o semiárido nordestino, impedindo a formação de nuvens de 

chuva. 

Ainda segundo Ribeiro (2007), a seca pode ser analisada sob vários outros 

pontos de vista: 1) metereológico (quando a precipitação pluviométrica, num 

determinado período é menor que a média histórica estabelecida, criando uma 

diferenciação de seca e aridez); 2) hidrológico (caracterizado pela carência de água 

da chuva e das águas superficiais e sub-superficiais); 3) agroclimatológico (quando 

as chuvas não são suficientes para o plantio das culturas sazonais ou as safras são 

frustradas) e 4) socioeconômicos (os fatores anteriores somam-se, durante um 

período bastante longo e provocam impactos econômicos, sociais e ambientais com 

efeitos desastrosos). 

A falta de água, provocada por períodos de seca, torna o desenvolvimento da 

agricultura e da criação animal práticas muito complicadas de serem executadas, 

resultando em fome e pobreza na região semiárida, agravando o aparecimento e 

propagação de muitas doenças. São atribuídas as secas no nordeste brasileiro 

grandes perdas de contingentes populacionais, seja por morte ou pela imigração 

para outras região na busca de outras oportunidades de vida (CODEVASF, 2010). 

Ribeiro (2007) considera a grande seca ocorrida entre 1877 a 1879 como a 

pior da história no nordeste brasileiro, matando de fome e sede mais de 500 mil 

pessoas e expulsando de suas terras um número ainda maior de nordestinos. A 

desorganização social e econômica resultante, é indicada como causa de 

fenômenos sociais como a Guerra de Canudos, os milagres de Padre Cícero, o Pau 
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de Colher, o cangaceirismo, o fanatismo religioso, o aparecimento de beatos, 

traumaturgos e milagreiros de todos os tipos. 

Apesar de ser um fenômeno físico, a ação do homem pode intensificar a 

ocorrência das secas, ampliando seus impactos. De acordo com o 

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (2007), com o processo de 

aquecimento global e a maior frequência de fenômenos extremos, as secas poderão 

ser mais intensas e prolongadas, diminuindo além da pluviosidade o nível de água 

nos reservatórios subterrâneos. 

O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC (2013) complementa, 

que com o aumento das temperaturas poderá ocorrer a diminuição dos níveis de 

armazenamento dos reservatórios superficiais. Marengo (2009) chama atenção para 

o fato da combinação de alteração de clima e a competição por água poderá 

conduzir a uma crise potencialmente catastrófica, principalmente para agricultores 

mais pobres. 

2.2 A bacia do rio São Francisco 

O rio São Francisco outrora denominado pelos indígenas de Opará, que em 

sua língua significava Rio Mar, foi descoberto pelos colonizadores europeus em 04 

de outubro de 1501 e em homenagem a São Francisco de Assis foi rebatizado com 

o nome do santo (CODEVASF, 2010). Devido a sua importância na integração entre 

as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil é considerado de rio da Integração 

Nacional e os ribeirinhos que vivem às suas margens, costumam chamá-lo 

carinhosamente de “Velho Chico”. 

De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA (2015) a Região ou 

Bacia Hidrográfica São Francisco possui aprox. 638.466 km2 de área (7,5% do 

território nacional). O Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais, na Serra 

da Canastra e chega a sua foz, no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e 

Sergipe, percorrendo cerca de 2.800 km de extensão, passando por sete estados e 

503 municípios.  

Como pode ser visualizado na Figura 01, a Região Hidrográfica está dividida 

em quatro unidades hidrográficas: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Ao 

longo do trajeto do rio passa pelos trechos mais áridos do país e sua bacia engloba 

parte da região do Semiárido, caracterizada por apresentar períodos críticos de 
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prolongadas estiagens, fazendo que o rio São Francisco desempenhe um importante 

papel nesta região, que corresponde aproximadamente a 58% de todo território da 

Região Hidrográfica.  

 

   Figura 01: Mapa de localização da região hidrográfica do rio São Francisco. 

Fonte: ANA (2015) 
 

 

Para Molinas (2013) O regime hídrico do rio São Francisco apresenta 

peculiaridades relevantes, sendo a imensa maioria do seu escoamento disponível 

produzido na região da Alta Bacia, mais especificamente no estado de Minas Gerais 

(algo em torno de 73%). A oferta é superavitária, porém, apresentando restrições em 

termos de qualidade, resultado da grande quantidade de esgotos urbanos diluídos e 

ofertados para os demais trechos da bacia, que apresentam baixa capacidade de 

geração de escoamento e um déficit hídrico frequente, cujo nível de estresse varia 

de ano para ano. 

O rio São Francisco é de fundamental importância pelo volume de água 

transportado para o Semiárido. A regularização das vazões do rio, como forma de 

afastar o risco de déficit hídricos ao longo do seu trajeto, foi proporcionada pela 
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construção dos reservatórios de Três Marias, no Alto São Francisco e Sobradinho, 

no Submédio São Francisco, acumulando juntos, mais de 55 bilhões de metros 

cúbicos de água, garantindo assim que 70% da vazão média esteja regularizada, em 

um regime hídrico de elevado caráter antrópico (MOLINAS, 2013). 

2.3 A ocupação econômica do Vale do São Francisco 

Os indígenas, que historicamente foram os primeiros ocupantes do Vale do 

São Francisco, tinham um estilo de vida nômade e adotavam práticas para suportar 

as intempéries climáticas da região, com a expansão da conquista dos portugueses 

do litoral para o interior, a expulsão dos indígenas a fixação dos colonizadores com 

seus estilos de vida, fizeram com que os efeitos das secas tornassem-se 

catastróficos (MELO, 1999). 

O rio São Francisco serviu de canal de povoamento e controle no interior do 

Brasil, o seu povoamento deu-se de forma lenta, devido a concentração da atividade 

econômica desenvolvida pelos europeus ficar localizada no litoral, com um clima 

menos severo. A primeira atividade econômica introduzida foi a pecuária extensiva, 

principalmente a criação de bovinos e as culturas de subsistência, que dariam 

suporte a dinâmica economia dos engenhos de cana de açúcar instalados nas 

regiões litorâneas, fornecendo gêneros alimentícios e tração animal, porém, sem 

criar concorrência e disputa de área com os canaviais (CAMELO FILHO, 2005). 

Os currais eram implantados geralmente a uma certa distância do rio, 

preferencialmente perto de riachos por conta de problemas diversos (atolamento, 

enchente, ataques de cobras, piranhas, jacarés e dificuldades de manejo pelo 

vaqueiro). O proprietário da terra, que geralmente residia no litoral, levava para a 

região um vaqueiro e um certo número de animais que seriam criados e cobrava 

uma prestação de conta de tempos em tempos, desta forma, os currais se 

multiplicavam ao longo do rio. (Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2002). 

Ainda de acordo com MDA (2002) os vaqueiros nem sempre recebiam 

remuneração pelo seu trabalho, sendo disponibilizado a ele a moradia, o leite e uma 

pequena área para cultivo e uma parte da produção do gado, caracterizando uma 

prática existente ainda hoje na região, a quarteação, a cada três bezerras separadas 

e marcadas para o fazendeiro, uma ficava com o vaqueiro.  
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Junto aos vaqueiros, coexistiam meeiros, responsáveis por um pedaço de 

terra para agricultura de subsistência (feijão, mandioca, milho e algodão), 

geralmente nas vazantes do rio, caracterizando dois tipos bem distintos de 

agricultores na região: os ribeirinhos e de sequeiro; e uma relação de dominação 

bem estabelecida entre fazendeiros e trabalhadores (MDA, 2002). 

De acordo com Marengo (2009), esse primeiro ciclo econômico com a 

predominância da pecuária extensiva e a manufatura do couro, como atividades de 

grande importância durou até a grande seca de 1877, quando sete oitavos de todo 

rebanho que existia no semiárido foi dizimado. Com a crise da pecuária, houve a 

necessidade de diversificação da atividade econômica com os plantios de cana de 

açúcar, algodão e mandioca, com a instalação de pequenas agroindústrias 

(alambiques e casas de farinha), mas sem haver grandes alterações na estrutura 

fundiária. 

Outras secas aconteceram no início do Século XX, resultando em grandes 

perdas na agricultura, forçando o governo federal a criar a Inspetoria de Obras 

Contra a Seca – IOCS, responsável pelos estudos e ações de enfrentamento dos 

fenômenos climáticos no semiárido. O IOCS mais tarde foi reestruturado e 

transformou-se em Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca – IFOCS, 

implantando uma série de ações de melhoria da infraestrutura, predominantemente 

hídrica, de toda região Nordeste (CODEVASF, 2010). 

Segundo MDA (2002) a criação de organismos governamentais promoveu 

mudanças significativas nas relações sociais locais, uma vez que os coronéis, que 

exerciam o poder local de forma senhorial, a partir de então, passaram a dividir o 

seu poder com os diretores do IOCS/IFOCS. Além disso, os funcionários públicos 

desses órgãos, juntamente com grupos eminentemente urbanos foram 

diferenciando-se numa nova classe social que consolidaria alguns centros urbanos 

proeminentes como Juazeiro, na Bahia e Petrolina em Pernambuco. 

2.4 Ações governamentais para o desenvolvimento do vale do São Francisco 

Na segunda metade da década de 1940, após os desdobramentos da 

Segunda Guerra Mundial e a hegemonia da economia americana é criado um 

quadro institucional brasileiro, com inspiração no modelo americano para o 

desenvolvimento regional (SILVA M., 2015), sendo destinado naquela época um 
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fundo constitucional de 1% de toda renda nacional para investimentos, recuperação 

e dinamização econômica do vale do São Francisco (CODEVASF, 2010). 

No período que se segue foram criados: a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (Chesf) com o objetivo de promover o aproveitamento do potencial 

hidrelétrico do São Francisco; o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

(Dnocs), com a finalidade de construir todas as obras destinadas a prevenir e 

atenuar os efeitos das secas e a Comissão do Vale do São Francisco, que 

administraria o fundo constitucional criado e promoveria o aproveito econômico 

global do vale do São Francisco. Ainda foram criados o Banco do Nordeste do Brasil 

e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

Para Silva M. (2015) o início dos anos 1960 foi caracterizado por intensa 

movimentação política no cenário nacional, com impactos em todos os setores da 

sociedade brasileira. Naquele momento foi criado o GTDN (Grupo de Trabalho para 

o Desenvolvimento do Nordeste) com o objetivo de planejar e promover o 

desenvolvimento do nordeste brasileiro, a partir de um conjunto de ações 

institucionais, de investimentos do governo federal e da iniciativa privada, na 

tentativa de reduzir as desigualdades regionais. Sendo responsável por coordenar o 

grupo, o economista Celso Furtado, vindo de sua experiência na Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe - Cepal. 

A dedicação à causa do subdesenvolvimento proporcionou a realização de 

estudos que serviram à elaboração do Programa de Metas do Governo Juscelino, 

entretanto com relação ao quadro nordestino, Furtado negava as causas da pobreza 

associadas à questão da seca, apontando a formação histórico-estrutural como 

elemento explicativo, que só poderia ser superada por transformações estruturais 

(DINIZ, 2009). 

 Começam, ainda na década de 1960, no Submédio São Francisco as 

primeiras experiências com projetos públicos de irrigação pela Superintendência do 

Vale do São Francisco (Suvale), que substituiu a Comissão do Vale do São 

Francisco e é a precursora da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco - Codevasf, criada em 1974, com o intuito de dar continuidade e expandir 

os estudos das potencialidades econômicas do São Francisco e implantar projetos 

para melhorar a infraestrutura e diminuir as desigualdades regionais (CODEVASF, 

2010). 
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Foi uma época de grande efervescência econômica no Brasil, considerado o 

período do “milagre brasileiro” com o estabelecimento de grandes projetos de 

desenvolvimento financiados pelo crédito internacional, especialmente pelo capital 

americano. Baseada na política de desenvolvimento daquela época, a Codevasf 

promoveu a implantação dos Projetos Públicos de Irrigação (PPI), que consolidaram 

o dinamismo do Pólo Juazeiro-BA e Petrolina-PE, como importante produtor e 

exportador de frutas. 

2.5 O Projeto Público de Irrigação Senador Nilo Coelho 

 Em 1984 entrou em operação o PPI Senador Nilo Coelho, com captação de 

água a partir da Barragem de Sobradinho e localizado na região do Submédio Vale 

do São Francisco, entre as coordenadas geográficas 40°50´ e 40°23´ de Longitude 

Oeste e 09°14´ e 09°27´ de Latitude Sul (DINC, 2018). A sua localização pode ser 

visualizada na Figura 02, compreende desde o Município de casa Nova, norte do 

Estado da Bahia, representando 20% da área do projeto até o Município de Petrolina 

Estado de Pernambuco, onde está os 80% restante da área. 

 

   Figura 02: Mapa de localização do PPI Senador Nilo Coelho. 

 

Fonte: Codevasf (2018) 
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De acordo com Codevasf (2018) o PPI Senador Nilo Coelho, possui 

aproximadamente 45 mil hectares, dentre os quais 22 mil hectares são irrigáveis. As 

principais culturas são a manga e a uva, que representam juntas aproximadamente 

63% da área cultivada. Destacando-se assim como vetor de desenvolvimento da 

região a partir da produção agrícola e na geração de emprego e renda.  

Diferente de experiências anteriores, o PPI Senador Nilo Coelho, foi 

implantado com duas tipologias diferentes de agricultores: Os empresários (com 

áreas de médias e grandes empresas com áreas que variavam em seu tamanho, 

mas sempre superior 7 ha irrigáveis) e os colonos (com uma área média de 6 ha 

irrigáveis), sendo destinado para estes últimos um maior número de lotes. 

Os colonos foram selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos, 

priorizando um perfil direcionado aos proprietários de terra desapropriados na 

implantação do PPI e logo depois, os agricultores, trabalhadores rurais, 

arrendatários e meeiros da região, com famílias numerosas, como forma de garantir 

a mão de obra para as atividades agrícolas. A concepção era além de desenvolver a 

atividade irrigada, promover um programa de acesso a terra, problema histórico no 

semiárido nordestino. conforme Graziano da Silva (1989): 

O assentamento de colonos cria oportunidades para as famílias de trabalhadores rurais (...) 
tenham acesso à terra em condições excepcionais. Além do acesso a terra, os PPIs 
oferecem aos irrigantes uma assistência técnica quase total, uma vez que proporcionam, 
além da infraestrutura específica para irrigação, moradia, escola, posto de saúde, 
assistência técnica e creditícia (GRAZIANO DA SILVA, 1989, p.115). 

 

Os colonos receberam além do lote agrícola uma casa nos núcleos 

habitacionais ou agrovilas, como comumente são chamadas, que de acordo com 

Banco Mundial (2015) representa a infraestrutura social do empreendimento, sendo 

construídas para suprir as necessidades de moradia e serviços públicos 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, saúde, educação, segurança e 

comunicação) para os agricultores e trabalhadores rurais.  

As áreas empresariais foram disponibilizadas inicialmente por contratos de 

arrendamento, tendo como pré-requisito a apresentação de uma “carta consulta”, um 

plano de exploração, que era acompanhado pelos técnicos da Codevasf, com o 

objetivo de não haver uma subexploração dos lotes. 
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A modelagem com tipos diferentes de agricultores teve o objetivo de 

promover as áreas empresariais como âncoras do desenvolvimento, que conduziria 

processos de comercialização, beneficiamento e industrialização da produção, 

induzindo um fluxo de trocas entre os produtores a fim de fomentar a qualificação e 

tecnificação dos colonos. No início de operação do PPI foram introduzidas 

preferencialmente as culturas temporárias ou de ciclo curto, principalmente tomate, 

devido a presença das indústrias de processamento na região. 

Todo o processo de concepção, planejamento e implantação do PPI Senador 

Nilo Coelho obedeceu a lógica de uma política exógena, com pouca participação da 

comunidade local e voltada para a produção de larga escala (ORTEGA e SOBEL, 

2011). Trazendo a luz o que Barros e Sá (2010) chama a atenção para o dinamismo 

da região, mas alertam as possíveis perversidades desse modelo de exploração na 

promoção do desenvolvimento regional: prevalecimento da lógica capitalista, da 

mercadificação dos recursos socioambientais e da submissão aos pressupostos dos 

atores internacionais que impõem regras às agências locais de regulamentação e 

normatização. 

Segundo Silva P. (2001) a agricultura irrigada mudou a dinâmica da 

agricultura regional, aumentando e diversificando a produção agrícola, através da 

incorporação de tecnologia desde a implantação dos projetos públicos de irrigação. 

Na década de 1990, o quadro macroeconômico e a instabilidade das políticas 

agrícolas, decorrentes da escassez de investimentos e mudanças do padrão de 

financiamento da agricultura, promoveram um colapso na agricultura irrigada 

tradicional. 

 Ainda de acordo com Silva P. (2001) a crise da agricultura irrigada tradicional 

acelerou o crescimento da fruticultura, pois esta despontou para os produtores como 

alternativa de cultivo para saída do quadro de instabilidade. Entretanto, a estratégia 

de mudança para fruticultura não pôde ser posta em prática pela maioria dos 

produtores, especialmente os colonos, que já se encontrava arruinado pela própria 

crise, ou que não tinha condição de arcar com os investimentos iniciais exigidos pela 

fruticultura. 

A consolidação da fruticultura aconteceu inicialmente com a banana, que 

depois foi cedendo espaço para outras culturas com maior valor agregado, com 

destino a exportação, como manga e uva. A produção de frutas no Vale do São 
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Francisco é vista com grande potencial para abertura de novos negócios e geração 

ou ampliação de renda. 

Segundo Codevasf (2018) o valor comercializado pelos agricultores do PPI 

Senador Nilo Coelho durante o ano de 2017 foi superior a R$ 1,4 bilhões, sendo que 

deste total a fruticultura contribui com 99% do valor gerado. Com uma estimativa de 

produção superior a 700 mil toneladas de frutas e a geração de aproximadamente 

60 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos. 

Em seus estudos sobre a dinâmica das atividades econômicas no nordeste 

Bacelar (2002), destaca a importância da produção irrigada de frutas, com valor 

agregado maior que as culturas tradicionalmente da região, destinados a exportação 

no Polo de fruticultura (Petrolina-PE\Juazeiro-BA), e sob forte patrocínio do Estado, 

na dinamização da economia regional. 

De acordo com Correia; Araújo e Cavalcanti (2001) a agricultura irrigada, 

especialmente a fruticultura implantada no PPI Senador Nilo Coelho, transformou o 

Polo Juazeiro-Petrolina em verdadeiros “paraísos” de desenvolvimento, consistindo 

como o mais importante exportador de frutas tropicais do Brasil, e também como 

elemento de sinergia de crescimento de outros setores produtivos, demandando 

continuados investimentos em melhores infraestruturas e no aperfeiçoamento das 

relações institucionais entre os agentes econômicos envolvidos. 

Ortega e Sobel (2011) destacam que o Polo Petrolina-Juazeiro e em especial 

o PPI Senador Nilo Coelho é considerado com o polo de irrigação de maior sucesso 

para a Região Nordeste, evidenciando a sua capacidade de geração e distribuição 

de renda e que as críticas atribuídas ao modelo ali implantado pelos insatisfeitos são 

imaturas. 

Por outro lado, Alves (2006) ressalta que o PPI Senador Nilo Coelho tornou-

se um centro de grande atração de trabalhadores rurais com pouca qualificação, 

vindos das áreas de sequeiro de regiões próximas, na busca de melhor qualidade de 

vida neste ambiente economicamente dinâmico. Apesar dos números significativos 

de postos de emprego, estes são concentrados e sazonais não sendo suficiente 

para atender a oferta constante de mão-de-obra, que precisa diversificar suas 

habilidades, para manter-se ocupado. 

Segundo estudos do Banco Mundial (2004), comparando municípios 

nordestinos onde foram implantados os PPIs com outros de características 
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semelhantes onde não foram implantados, constatou que a agricultura irrigada gerou 

uma série de benefícios sociais e econômicos, a partir de análise de dados 

estatísticos, contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico regional e a 

consequente melhoria das condições de vida da população local. Cabendo ao 

Município de Petrolina, destaque na elevação do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), na retenção da migração, no aumento do PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita, crescimento demográfico e diminuição do nível de pobreza. 

A especialização do PPI Senador Nilo Coelho em uma forte cadeia produtiva 

de fruticultura irrigada, transformou a região no que North citado em Madureira 

(2015) chama de polo de crescimento, sob base exportadora, reproduzindo a 

tradição brasileira de economia primário-exportadoras. Para Furtado (1990) esse 

modelo de crescimento econômico tende a reproduzir e agravar as desigualdades 

econômicas e sociais características de regiões subdesenvolvidas. 

2.6 Gestão da bacia para os usos múltiplos das águas 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE (2015) A água é um fator limitante para o desenvolvimento 

econômico do país e tornou-se fonte de conflito em várias regiões. As questões a ela 

relacionadas são complexas, de importância para todos os setores, permeando 

todos os agentes econômicos, combinando valores sociais e interesse privados, com 

a formulação de políticas e a tomada de decisão. Estando sempre ligadas a debates 

acalorados. 

Para Vieira R. (2015), a demanda mundial para a produção de alimento 

aumenta progressivamente de forma geométrica, trazendo a necessidade de adotar 

medidas urgentes de caráter prático e duradouro para a conservação e boa 

utilização dos recursos hídricos, principalmente para irrigação, que deve buscar 

constantemente o aumento da sua eficiência no uso da água, através de tecnologias 

adequadas, eliminação de desperdícios e reuso de água. 

Para Pradhan et al. (2015), existem duas formas de atender o aumento da 

demanda de alimentos: através do aumento da área plantada ou pelo incremento no 

rendimento das culturas. Portanto, a maneira mais adequada para aumentar a 

produção agrícola é a combinação de intensificação da agricultura combinada com a 

redução dos impactos ambientais. Edenhofer et al. (2014) complementa afirmando 
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que a expansão agrícola por meio de desmatamento e mudança do uso da terra é a 

principal fonte demissão de gás de efeito estufa. 

Segundo Rodrigues et al (2017), a necessidade de produzir mais alimentos 

precisa ser analisada de forma mais abrangente, considerando os aspectos de 

sustentabilidade ambiental, ou seja, o objetivo é produzir mais alimentos com melhor 

qualidade e com menores danos ao recursos naturais. De acordo com o autor: “o 

desafio técnico será produzir tecnologias para garantir a segurança alimentar e 

nutricional para a população sem aumentar os impactos negativos da agricultura ao 

meio ambiente” (RODRIGUES et al, 2017, p. 23). 

Para Bhatia e Bhatia (2006), melhorar a gestão dos recursos hídricos 

integrando e otimizando os usos múltiplos, alocando de forma flexível a água para 

os diferentes usuários e investindo em saneamento público é uma das formas mais 

relevantes de desenvolvimento econômico e social, pois melhora a qualidade de 

vida, promove a geração de empregos e renda e amplia a capacidade de 

abastecimento de água para usos múltiplos e estímulo à economia. 

Nesse contexto, a Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), é fundamentada nos princípios de que a água é um bem 

público, limitado e dotado de valor econômico e em sua gestão deve ser sempre 

proporcionalizado os usos múltiplos, dando prioridade ao abastecimento humano e 

animal, nos períodos de escassez. O acesso a água é um direito de todos, 

principalmente para o atendimento das necessidades básicas, dando-lhe um caráter 

além de econômico, social (VIEIRA V., 2003). 

A Lei do PNRH também instituiu que a gestão dos recursos no Brasil seria 

organizada por meio de bacias hidrográficas, conceituada por Tucci (1997) como 

uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o 

escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 

de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório. 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 

gestão é pouco conhecida pelo conjunto da população brasileira que tem seus 

interesses mais localizados. Questões mais específicas que atingem apenas um 

grupo de usuários e que podem ser solucionadas por meio de articulações mais 

localizadas demandam organizações locais para a tomada de decisão sobre o que 



30 
 

 
 

será feito, no período seco, com a água acumulada no período chuvoso (ANA, 

2013). 

Dentre todas as regiões hidrográficas do Brasil, iremos destacar neste 

trabalho apenas a bacia do rio São Francisco, base do estudo e que, segundo a 

ANA (2015) tem importante papel na geração de energia elétrica, cujo potencial 

hidrelétrico instalado, em 2013, correspondia a 12% do total instalado no Brasil. Mas 

também apresenta uma demanda total dos usos consultivos de água na região de 

278,8 m³/s de vazão de retirada. Sendo que a irrigação o principal consumidor com 

vazões de retirada de 213,7 m³/s, representando 77% do total de demandas da 

região. Seguido pela demanda urbana, com 31,3 m³/s (11%) e a demanda industrial 

com 19,8 m³/s (7%). A demanda animal da região é de 10,2 m³/s (4%) e a rural, de 

3,7 m³/s (1%). 

Para Possas (2011), os usos consultivos referem-se aos usos que retiram a 

água de sua fonte natural, afetando a disponibilidade (abastecimento humano, 

dessedentação, irrigação e indústria), enquanto os usos não-consultivos referem-se 

aos usos que retornam quase a totalidade da água para sua fonte de suprimento, 

podendo haver modificação no padrão de disponibilidade (geração de energia, 

piscicultura, lazer e navegação). 

Historicamente o uso preponderante ou não-consultivo das águas do rio São 

Francisco foram para a navegação, porém as politicas públicas de desenvolvimento 

para o vale do São Francisco implantadas no século passado privilegiaram o uso 

das águas para geração de energia. Segundo Molinas (2013) um contrassenso, pois 

as economias regionais e nacionais dependem da disponibilidade adequada de água 

para os múltiplos usos: geração de energia, abastecimento público, irrigação e 

produção de alimentos entre outros usos. 

Segundo Molinas (2013), não há duvidas que a distribuição de recursos 

hídricos entre usos consultivos e não-consultivos ocasionam e ocasionarão uma 

constante competição entre os diferentes tipos de uso/usuários na bacia do São 

Francisco. O autor cita como exemplo, a geração de energia, principal responsável 

pela regularização do rio e responsável pelas mudanças do padrão de escoamento 

das águas, que deflui vazões maiores em relação aos outros usos, evidenciando 

problemas históricos inerentes à implantação de barramentos, particularmente a 
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formação de obstáculos a navegação, a circulação dos cardumes e demais serviços 

ambientais. 

Ainda de acordo com Molinas (2013) a Chesf e a Codevasf reconhecem os 

conflitos sobre a utilização das águas do São Francisco, porém, o tema era 

centralizado na disputa irrigação versus geração de energia. Atualmente, outros 

aspectos entraram na pauta como a exportação/importação de águas, que permite 

outras configuração aos possíveis conflitos: abastecer, gerar energia e irrigar 

também fora da bacia.  

Para Vieira R. (2016), nesse campo de conflito quanto aos usos da água, o 

setor da agricultura irrigada é considerado pela mídia geral o grande vilão do 

consumo de água, por mero desconhecimento, pois, de toda água consumida pela 

irrigação apenas 1% fica na matéria seca da planta, sendo que o restante retorna ao 

ciclo hidrológico.  

De acordo com Rodrigues et al (2017), a perspectiva crítica e equivocada da 

sociedade em relação a agricultura irrigada, está inserida em um contexto de 

informação e desinformação em que os irrigantes precisam repensar os processos 

produtivos nas diferentes etapas, de forma a atender as exigências da sociedade, 

principalmente com relação a sustentabilidade e uso racional da água. 

Por outro lado, o abastecimento humano feito através das concessionárias de 

serviços de água no Brasil apresenta um desperdício médio da ordem de 37%, mais 

do que o dobro da média mundial, em torno de 17%. De toda água tratada 

desperdiçada no Brasil, somando aos efluentes tratados e não-tratados, seriam 

suficientes para agregar 800 mil hectares/ano à matriz de irrigação, apontando as 

concessionárias de serviço de água e esgoto dos centros urbanos como os piores 

consumidoras de água, devido a sua inoperância no atendimento a população e sua 

baixa eficiência de fornecimento (VIEIRA R., 2016). 

Como forma de arbitrar os conflitos e promover o debate das questões 

relacionadas aos recursos hídricos da bacia do rio São Francisco, entre outras 

atribuições, foi criado em 2001 o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

- CBHSF. Sendo o órgão colegiado de mediação dos diversos interesses quanto ao 

uso da água daquela bacia pelos agentes representados pelas instituições 

participantes (AGÊNCIA PEIXE VIVO, 2018). 
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Siegmund-Schultze et al (2015), afirma que a bacia hidrográfica do rio São 

Francisco abrange desafios complexos de governança por ser um rio federal com 

afluentes estaduais, que deve atender tanto os usos múltiplos da população variada, 

como requerimentos ambientais. Acrescentando que um bom processo de 

governança leva em consideração equidade, responsabilidade e transparência, entre 

outros aspectos. 

Ainda de acordo com Siegmund-Schultze et al (2015) existem vários 

mecanismos de governança na bacia do São Francisco, mas nenhum com suficiente 

eficácia. Os diferentes agentes e os papéis identificados em seu estudo, mostraram 

sobreposição de papeis, comunicação limitada entre eles, deficiência na educação 

ambiental e no envolvimento das partes interessadas através do comitê do rio 

principal da bacia que, dificilmente liga a escala da bacia com a local. Dificultando a 

gestão dos usos múltiplos dentro da bacia 

Para Porto e Porto (2008) os principais mecanismos de gestão dos usos 

múltiplos em uma bacia hidrográfica são os mecanismos de outorga, cobrança e 

sistema de informações. Destaca-se que a outorga representa o poder disciplinador 

do poder público para atender à sua obrigação de fazer valer a equidade entre os 

usuários da água. Constitui um direito intransferível do poder público, o qual dá aos 

usuários a autorização formal, inalienável, para uso de recursos hídricos, por prazos 

preestabelecidos. Molinas (2013) chama atenção que esses mecanismos de gestão 

já estão implantados na bacia do São Francisco. 

Muitos são os projetos de uso das águas para atividades econômicas, fontes 

constantes de apropriação do recurso natural, que passa a ser considerado, cada 

vez mais, como apenas um insumo para produção de outros bens comercializáveis. 

Porém, poucas ou insuficientes foram as ações para promover a conservação e 

revitalização do rio, que sofre com constante degradação do seu leito e suas 

margens. Junta-se a isso a precipitações abaixo da média ao longo da bacia nos 

últimos 7 anos, tem-se a maior crise hídrica do Rio São Francisco dos últimos 100 

anos (CORREIO, 2017). 
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2.7 A atual crise hídrica na Bacia do São Francisco 

Como visto em capítulos anteriores os padrões nos regimes de distribuição de 

chuvas variam naturalmente com certa periodicidade, resultante de diversos fatores 

climáticos, influenciados também pela ação humana. Em seus relatórios, o IPCC 

(2007) e o PBMC (2013) alertaram para previsões de eventos extremos de escassez 

ou excesso de chuvas decorrentes do aquecimento global e esses eventos já foram 

percebidos ao longo dos anos. 

Assis e Souza (2015) em seus estudos sobre Índices de Anomalias Climáticas 

(IAC), do período de 1964 a 2014, ressaltam através da figura 03, que ocorreu uma 

modificação no padrão de precipitação média no Submédio São Francisco, com a 

predominância de mais períodos de anos secos do que de anos úmidos. Até a 

década de 1980 os anos chuvosos ocorriam com mais frequência que os anos 

secos, esse período corresponde a um ponto de inflexão, e a partir de então, os 

anos secos começaram a predominar, agravando-se da década de 1990 em diante. 

De acordo com a ANA (2017), os volumes totais de precipitação de chuvas no 

período de 2012 até os dias atuais estão muito abaixo da média, resultando em um 

balanço hídrico desfavorável, caracterizado pela relação entre as demandas de uso 

da água e a quantidade de água disponível. Demonstrando assim, o cenário atual de 

crise hídrica na bacia hidrográfica do São Francisco. 

Diferentemente da identificação das causas da seca no semiárido, não se 

pode aceitar que os baixos índices pluviométricos e a dinâmica de ocorrência das 

chuvas e suas razões podem ser encaradas como único motivo da crise hídrica, pois 

existem outros fatores relacionados com a garantia de oferta e a gestão de demanda 

de água, principalmente após a construção das barragens de regulação da vazão do 

rio. 

Para subsidiar as ações e definições de regras de operação dos diversos 

usuários dos recursos hídricos da bacia durante o período de crise, foi instaurado o 

grupo de acompanhamento e monitoramento da crise hídrica do rio São Francisco, 

uma instância colegiada que congrega diversas instituições públicas e da sociedade 

civil, coordenada pela ANA, que participam de reuniões semanais, desde 2012.  
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Figura 03: Classes de intensidade do índice de anomalias de chuva no Submédio São Francisco, no 
período de 1964 a 2014. 

   Fonte: Assis e Souza (2015) 
 

Resultante das condições hidrológicas adversas desde 2012, na bacia do São 

Francisco, os níveis de armazenamento de seus reservatórios tem baixado 

significativamente. Entre 2014 a 2016 foram registradas as menores vazões naturais 

médias anuais em Sobradinho desde 1931. Nessa situação, regras de operação de 

reservatórios vêm sendo definidas por meio de resoluções específicas, visando 

garantir água para os diversos usos. No caso do reservatório de Sobradinho, por 

exemplo, conforme figura 04, a vazão defluente saiu de 1.300m3/s em 2013 para 

menos da metade (550m3/s), em 2017. 

As reduções de vazão, a partir dos reservatórios de regulação, ampliam 

alguns impactos como a intrusão da cunha salina na região próxima a foz e 
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dificuldades de captação de água para os projetos públicos de irrigação e para 

adutoras localizadas a jusante da barragem de Sobradinho, que fazem o 

abastecimento humano em várias cidade e comunidades, como por exemplo, a 

adutora que atende a cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Sendo necessário 

fazer adequações das tomadas d’água com obras de engenharia. 

 

   Figura 04: Evolução da redução de vazão na barragem de Sobradinho, no período de 2013 a 2018. 

 
   Fonte: ANA (2017) 
 

 

A figura 05 mostra dados históricos do comportamento de armazenamento do 

reservatório desde janeiro de 2013 até janeiro de 2018, demonstrando que durante 

este período não foi possível restabelecer um volume útil que permitisse com 

segurança retornar as vazões normais da barragem. Sendo possível perceber 

períodos muito críticos com volume útil armazenado bem próximo do ponto de 

esgotamento do reservatório. 

Na figura 05 pode ser visto também o momento mais crítico da crise, quando 

em dezembro de 2015, o reservatório de Sobradinho apresentou o índice de 

reservação mais baixo da história, próximo a 1% do volume útil. Tal fato reforça o 

argumento da necessidade de diminuição das vazões deflluentes a partir da daquela 

barragem de regulação. 
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Figura 05: Percentual de Volume Útil Armazenado no reservatório de Sobradinho, no período de 
janeiro de 2013 a janeiro de 2018. 

   Fonte: ANA (2018) 
 

 

De acordo com a ANA (2017), o reservatório de Sobradinho teria esgotado o 

seu volume útil em 2014, se não fosse executada a diminuição da vazão, o que teria 

submetido o reservatório a condições de grandes limitações de liberação de água, 

restringindo o atendimento dos diversos usuários desde o lago até a foz. 

2.8 A teoria da prática social de Bourdieu 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu, considerado um dos mais célebres 

sociólogos das do século XX, que embora seja contemporâneo é considerado por 

muitos um clássicos das ciências humanas e sociais, opôs-se a visão tradicionalista 

de interpretação da sociedade em indivíduo versus sociedade. Bourdieu propõe uma 

concepção relacional de interdependência das condicionantes materiais e 

simbólicas, que agem sobre a sociedade e o indivíduo.  

Para tal sociólogo em sua concepção relacional, a estrutura social está posta 

em uma forma hierarquizada de poder, determinada não somente por uma vertente 
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econômica, e sim, também pelas relações materiais, simbólicas e culturais entre os 

indivíduos ou agentes, como ele prefere denominar. Sendo que a hierarquização do 

poder tende a perpetuar as desigualdades em um processo de reprodução social, a 

tendência dos agentes em um campo relacional é perpetuar suas posições de poder. 

Para Bourdieu (2011a), a conquista de posições por parte dos agentes sociais 

tem referência com um campo relacional, derivado da desigual distribuição de 

diferentes formas de poder ou capital (econômico, social, simbólico ou cultural). A 

posição é definida de acordo com o volume de capital adquirido e incorporado ao 

longo da trajetória social dos agentes, que dispõe o habitus dos agentes em um 

determinado campo relacional. 

Bourdieu (2011b) descreve o campo como um espaço social de relações 

objetivadas, onde ocorre a diferenciação social dos agentes. É um ambiente tão real 

quanto um espaço geográfico, dotado de forças e campos de luta, decorrentes das 

diferentes posições que os agentes ocupam, que devido a sua capacidade de 

conservar ou transformar, moldam a sua estrutura social. 

Os campos como decorrência da diferenciação social dos agentes e de 

instituições que compartilham do mesmo habitus, são dotados de autonomia e criam 

suas próprias normas de funcionamento. Cada campo relacional tem suas próprias  

regras e delimita a entrada e saída dos agentes, que compartilham  poder e 

disputam sua hegemonia,  os agentes mais bem posicionados no campo têm, assim 

como Bourdieu ( 2009) discute, o poder para nomear, ou seja, ditar as regras. 

Os campos são flexíveis e mutáveis, pois são construídos ao longo do tempo, 

adequando-se aos interesses comuns de seus próprios agentes, pois, como 

espaços estruturados de posições, residem conflitos e lutas internas, que resultam 

em forças e estratégias para a conquista de posições que podem monopolizar os 

recursos relacionais disponíveis no campo, sob a forma de um tipo de violência 

simbólica, que é usada pelos dominantes. Agentes controladores do campo, em 

relação aos dominados (BOURDIEU, 2011a). 

Para Oliveira (2015) na análise bourdiesiana os agentes com melhores 

posicionamentos, conquistados pela acumulação de algum tipo de capital, 

conseguem nomear, dar sentido e monopolizar o campo, promovendo um ciclo de 

reprodução social, em que as ideias e posições tendem a perpetuar-se. Aos agentes  

cabem apenas à reprodução das estruturas do campo, mas somente aos que estão 
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ocupando as melhores posições é que são permitidas as condições de modificação 

das regras. 

Como um espaço social, o campo precisa ser reconhecido, ter importância 

para os agentes, que necessitam legitimar temas e objetos, definindo o que será 

valorizado pelos agentes como algo comum. Consequentemente, a disputa pelo que 

é visto pela comunidade como mais importante, definirá a capacidade de acúmulo 

de algum tipo de capital, em maior ou menor quantidade e qualidade, posicionando 

os agentes de forma desigual no campo, permitindo uma maior clareza das disputas 

existentes. 

Bourdieu (2005) faz um comparativo entre um jogo, com regras estabelecidas 

muito claras com o funcionamento de um campo, que apresenta uma tendência a 

auto reprodução, perpetuando as desigualdades já existentes entre os agentes e 

criando barreiras para desestabilizar as possíveis ameaças na hegemonia das ideias 

e posições. Criando dificuldades para a entrada de novos agentes, decorrentes de 

dispositivos culturais para impedir a influência dos agentes externos. 

Toda essa força e disposição para lutar pelo acúmulo dos diferentes tipos de 

capital, garantindo o ganho de posições e o monopólio no campo é decorrente do 

habitus. Segundo Bourdieu (2009) o habitus é um conjunto de disposições 

adquiridas, permanentes e geradoras de ação prática, expressados por dinâmicas 

inconscientes de sentir e pensar que conduzem o modo de agir de um agente. 

Para Vieira D. (2013) o conceito de habitus em Bourdieu surge em oposição a 

dicotomia tradicional das ciências sociais de análise da realidade exterior 

(estruturada) e da realidade individual (estruturante). Conciliando o diálogo entre o 

objetivo e o subjetivo, havendo assim, uma relação dialética entre as duas 

condições, que durante muitos anos foram vistos como formas explicativas 

antagônicas. 

Para Bourdieu (2009), o habitus individual é mediado pela capacidade da 

estrutura estruturada e da estrutura estruturante ser incorporada pelo agente. É um 

sistema de esquemas mentais individualizados, socialmente constituídos nos 

campos estruturados pelas suas relações com os outros agentes e instituições e de 

suas experiências práticas, que o fazem agir desta ou daquela forma. 
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Produto da história, o habitus produz as práticas, individuais e coletivas, portanto, da 
história, conforme aos esquemas engendrados pela história; ele garante a presença 
ativa das experiências passadas que, depositadas em cada organismo sob a forma de 
esquemas de percepção, de pensamento e de ação, tendem, de forma mais segura 
que todas as regras formais e que todas as normas explícitas, a garantir a 
conformidade das práticas e sua constância ao longo do tempo (BOURDIEU, 2009, 
p.90). 

 

 

 De acordo com Vieira D. (2013) em sua análise sobre a obra de Bourdieu 

destaca que o habitus é resultado do processo de estruturação da vida social do 

agente, gerador de práticas sociais, é histórico, sendo adquirido ao longo da sua 

trajetória e auxilia na definição da posição no seu campo de relações. As formas de 

agir dos agentes são decorrentes não de uma racionalidade estratégica, mas por 

uma combinação entre as ações de forças externas (estruturas estruturadas) e de 

suas subjetividades (estruturas estruturantes). 

É um sistema de características não-determinantes, flexíveis, resultante de 

interação social, atuando sob diferentes aspectos e agindo de forma aberta, com 

possibilidade, inclusive, de promover mudanças de posicionamento em seus campos 

relacionais e no espaço social ampliado que o agente está inserido. Ainda de acordo 

com Vieira D (2013), em Bourdieu campo e habitus estabelecem influência dialógica 

um sobre o outro, são relacionais e complementares. O campo intervém no habitus, 

em sua constituição e forma da mesma maneira que o habitus intervém no campo, 

transformando-o e dando-lhe conteúdo e dimensão. É o campo dentro do habitus e o 

habitus dentro do campo. 

Através do habitus, os agentes no interior de um campo, estão em constantes 

disputas e traçam estratégias, nem sempre racional, de acumulação de diferentes 

tipos de poder ou capital. Bourdieu (2011a) refere-se ao capital não apenas na sua 

forma econômica, mais usual e conhecida, obtido a partir da acumulação de bens 

materiais e recursos financeiros, mas também numa diversidade de outros tipos de 

capitais: político, religioso, social, cultural simbólico e tantos outros. 

Setton (2001) resume todos os tipos de capitais descritos nas obras de 

Bourdieu, em quatro principais: o capital econômico, correspondente a renda, 

salário, patrimônio e imóveis; o capital cultural, relacionado a títulos, diplomas e 

saberes; o capital social, através das relações sociais que podem ser capitalizadas e 

o capital simbólico ligado ao prestígio e a honra. 
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Para Bourdieu (2007), o capital corresponde à ideia de valor, que ao longo do 

tempo podem ser adquiridos, acumulados e reproduzidos, representando poder 

sobre um campo, quanto maior o volume adquirido e acumulado dos diferentes tipos 

de capital, melhor será a posição de privilégio ou não dos agentes e grupos em seus 

campos de relação, destacando-se na hierarquia da estrutura social e perpetuando 

as desigualdades. 

No presente trabalho dar-se-á ênfase aos estudos dos capitais social e 

simbólico, por entender que estes promoverão uma melhor compreensão das 

análises que se pretende fazer durante a pesquisa. 

De acordo com Bourdieu (2007, p.67) “capital social é o conjunto de recursos 

atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações 

mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento”. 

Sendo construído a partir de interação social entre os agentes, que ao longo do 

tempo estabelecem ligações ou elos do ponto de vista material e simbólico, que se 

tornam comuns, prevalecendo o coletivo em relação ao individual, mesmo que este 

coletivo esteja numa escala limitada. 

Através do capital social, as redes de articulação social e política são 

construídas e ramificam-se dentro de um campo de relação, sendo reproduzidos por 

meio de laços de reciprocidade, identidade e confiança, tornando-se um valor de 

uso, que quanto mais é utilizado ou exercitado pelos agentes, maior será o seu 

acúmulo. Como o capital social é acumulado de forma individual ou por delegação 

dos outros, o montante de capital individualizado está relacionado ao tamanho da 

rede de relações estabelecidas. 

Divergindo do conceito de capital social apresentado por Putnam (2006), 

caracterizado como sinônimo de relações sociais horizontalizadas de poder, a partir 

de laços de solidariedade e confiança, produzindo um bem coletivo. Bourdieu (2007) 

apresenta um pensamento mais complexo, pois o capital social sendo um recurso 

relacional pode ser obtido tanto através de relações horizontalizadas, quanto 

verticalizadas, usados para obtenção tanto de ganhos coletivos, como individuais. 

Nessa concepção, o capital social tem por finalidade promover facilidade para quem 

dele faz uso.  

Em ambientes hierarquizados, marcados por uma relação de dominação e 

concentração, o capital social se reproduz através de um sistema de obtenção de 
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facilidades, pois sendo recurso disponível dentro do campo são mobilizados para os 

agentes que o detém em maior quantidade, os detentores da hegemonia dentro de 

um campo, que continuarão concentrando o capital, utilizando-o em benefício dos 

mais próximos e mantendo as diferenciações sociais. 

Por fim, ressaltaremos o capital simbólico, que Vieira D.(2013), considera 

como o mais importante, por tratar-se da resultante dos outros tipos de capital 

acumulados pelos agentes e pelo reconhecimento dos demais agentes de um 

campo relacional. Para Bourdieu (2011a, p.15) “o capital simbólico é o poder 

invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade de quem lhes estão sujeito ou 

mesmo quem o exerce”. 

Como o campo é um espaço em disputa, o agente que adquire 

reconhecimento e prestígio dos outros, ganha legitimidade. Esses valores são 

convertidos em capital simbólico, extremamente apreciado nas relações sociais, 

segundo Bourdieu (2011a, p.145) “na luta pela imposição da visão legítima do 

mundo social (...), os agentes detêm um poder à proporção do seu capital, quer 

dizer, à proporção ao reconhecimento que recebem de um grupo”. 

O acúmulo de capital simbólico outorga autoridade aos agentes que o possui, 

tornando seus discursos, mensagens e visão do mundo social mais eficiente e 

convincente perante os outros membros do grupo, conferindo capacidade de 

nomear, classificar e dar sentido ao funcionamento de um campo. É o que destaca 

Vieira D. (2013, p.45), “o poder de nomeação está constantemente em disputa. Ele é 

a própria luta pelo poder de classificar o mundo social, de dizer o que é certo e 

errado”. A capacidade de nomear é consequência da posição do agente em um 

campo de relação, estruturada pelo seu habitus, que é abastecido pela sua 

trajetória. 

As trajetórias sociais compõem o habitus individual ou coletivo e são distintas 

entre os agentes, o que resulta em acesso desigual aos recursos disponíveis e desta 

forma, definem o potencial de capacidade de aquisição e acumulação dos diferentes 

tipos de capital pelos agentes e que serão utilizados nas disputas internas por 

posição nos campos de relação. 

Opondo-se mais uma vez em relação a sociologia clássica, que em suas 

análises utilizam os conceitos antagônicos de condicionamento da ação partir da 

sociedade ou dos indivíduos. Bourdieu (2011a) descarta a teoria de sujeito social, 
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como um ator estático, programado para agir independentemente, preferindo 

trabalhar com o conceito de agentes, que são dinâmicos, construídos de forma 

complexa, a partir da interdependência das estruturas estruturadas e das estruturas 

estruturantes, vivendo em constante disputa com outros agentes dentro de um 

campo.  

Bourdieu (1996) nega também, o método bibliográfico para análise 

sociológica, por considerar que as bibliografias são estudos isolados, que 

descrevem uma sucessão de fatos históricos, insuficientes para compreender a 

complexidade das trajetórias decorrente de uma determina posição ocupada em um 

campo. A análise da trajetória diferentemente permite fazer análises, que expliquem 

o modo de atuação atual do agente que ocupa determinada posição em um campo. 

O estudo da trajetória social é relacional e o seu entendimento permite uma  

compreensão do habitus dos agentes, que não é formado de forma isolado, 

resultando de diversas referências e interações sociais. Desta forma, a trajetória 

social e não a trajetória individual permite compreender a prática social dos agentes 

dentro de um campo, prezando por compreender a dialética implícita no interior da 

trajetória (BOURDIEU, 1996). 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo geral 

Analisar as relações de conflito entre o poder público e os agricultores irrigantes 

para garantir os diferentes usos da água no Projeto Público de Irrigação Senador 

Nilo Coelho, localizado na região do submédio vale do rio São Francisco. 

4.2. Objetivos específicos 

 Compreender as disputas sobre o uso da água entre os diferentes agentes 

no PPI Senador Nilo Coelho; 

 Compreender quais as estratégias dos agentes para obter maior eficiência 

e o abastecimento de água para a sua atividade econômica; 

 Compreender a percepção de diferentes agentes sobre o processo 

produtivo da atividade da fruticultura irrigada no Projeto Público de 

Irrigação Senador Nilo Coelho, durante a crise hídrica enfrentada no vale 

do São Francisco 

 Analisar as estratégias governamentais para garantir a viabilidade da 

atividade irrigada, sem prejudicar os outros usos da água na bacia do Rio 

São Francisco; 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, interdisciplinar e de 

características construtivistas e foi desenvolvida e fundamentada a partir do 

arcabouço teórico e metodológico da teoria das práticas sociais e dos conceitos de 

habitus, campo e capital do sociólogo francês Pierre Bourdieu, considerado um dos 

mais célebres sociólogos das últimas décadas. 

A pesquisa está baseada na ideia de trajetória social, identificando e 

compreendendo o conteúdo das falas e posições dos agentes, como também suas 

relações com o grupo e fora dele, identificando as suas formas de agir, as 

estratégias de negociação e os processos de legitimidade adquirida pelos agentes. 

Através do estudo da trajetória social, foi possível entender a formação do 

habitus (esquema mental que orienta os agentes a agir), adquirido através de suas 

experiências. Compreendê-lo é parte fundamental para uma análise de como os 

agentes estão estruturados (influenciados), ao mesmo tempo em que estruturam 

(influenciam) a vida social, como se posicionam e como eles adquiriram, variadas 

formas de capitais (econômico, social, simbólico e cultural) e como isso interfere nas 

posições de poder dentro de um campo relacional, no caso estudado  trata-se do 

PPI Senador Nilo Coelho. No presente trabalho compreender a formação do habitus 

dos agentes é importante para a identificação e análise dos conflitos e das 

oportunidades  desse campo relacional.  

O PPI Senador Nilo Coelho é o campo relacional em estudo, formado por 

diferentes agentes com suas experiências e histórias, que pela sua forma de 

relacionamento e de junção de experiências, construíram uma realidade comum, 

permitindo entender como as estruturas de poder e controle foram edificadas e 

legitimadas no interior do campo. Paralelamente, buscou-se a compreensão de 

como esses agentes se relacionam fora do seu campo em um espaço social maior 

de disputa, caracterizado pela bacia do rio São Francisco e os seus múltiplos 

usuários. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos de fonte primária, mediante 

entrevistas semiestruturadas com os diversos atores envolvidos de diversas formas 

com o campo relacional em estudo. No total foram entrevistadas 32 pessoas sendo: 

22 agricultores irrigantes, 02 moradores das agrovilas, 02 agricultores de 
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assentamento de reforma agrária, 04 funcionários da Codevasf e 02 funcionários do 

Distrito de Irrigação Nilo Coelho. 

As entrevistas aconteceram nos meses de abril e maio de 2018. Os 

entrevistados foram recrutados a partir de contatos realizados com as lideranças do 

Projeto Público de Irrigação Senador Nilo Coelho. É importante destacar que antes 

das entrevistas era esclarecido o objetivo do presente estudo e estabelecimento aos 

entrevistados da garantia de confidencialidade dos dados levantados. 

Também foi utilizada a observação participante, tanto nas reuniões do 

Conselho de Administração do DINC, como nos encontros do grupo de 

acompanhamento da situação do rio São Francisco, coordenado pela Agência 

Nacional das Águas (ANA). Nesses espaços colegiados foi possível observar de 

forma mais clara as formas e modos de interação entre os agentes do estudo. De 

forma complementar foram utilizados dados secundários a partir de revisão 

bibliográfica, análise de documentos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

Os resultados do estudo estão apresentados em três tópicos a seguir: Na 

primeira parte tem-se a compreensão do habitus dos agentes do campo relacional 

em estudo, construído a partir de suas trajetórias sociais; logo após são 

apresentadas relações de conflito e as formas de reprodução social e econômica 

dos agentes a partir da acumulação dos diversos tipos de capital disponíveis no PPI 

Senador Nilo Coelho; e por fim, são trazidas as estratégias e as formas de 

estruturação do poder dos agentes em um espaço social mais amplo como forma de 

garantir a manutenção dos seus modelos de exploração econômica, frente a crise 

hídrica do rio São Francisco. 

6.1 A trajetória da agricultura irrigada: A sucessão dos colonos para 

empreendedores rurais no PPI Senador Nilo Coelho 

O PPI Senador Nilo Coelho foi concebido tendo como base a experiência do 

PPI Bebedouro, ambos implantados no município de Petrolina-PE. O projeto 

Bebedouro foi implantado no final da década de 1960, como projeto piloto da 

irrigação no vale do São Francisco, caracterizado pela ocupação ou aproveitamento 

de terras pouco exploradas, o rearranjo em propriedades familiares e instalação de 

sistema de irrigação. 

Como a irrigação era uma prática não convencional a ser testada e os 

projetos tinham um papel predominantemente social, foram selecionados 

agricultores tradicionais com pouca capacidade técnica que inicialmente estavam 

receosos em aventurar-se na nova atividade. Alguns entrevistados que conduziram 

o processo de seleção, relataram que “era necessário pegar agricultor no laço”, 

demonstrando assim a dificuldade em sensibilizar e atrair os agricultores, que 

receberam apoio total e irrestrito do Estado: infraestrutura produtiva e social, 

capacitação, financiamento e acompanhamento desde o planejamento da produção 

até a comercialização dos produtos. 

Quando o projeto Bebedouro foi instalado, em 1969, o país vivia o auge do 

período ditatorial com uma forte política de financiamento da atividade produtiva. O 

Estado atuava de forma intervencionista e isso influenciou o planejamento e os 

normativos para implantação dos outros empreendimentos de irrigação a serem 

construídos. Tal fato, ficou destacado na Política Nacional de Irrigação, lançada 
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alguns anos depois e que foi instituída pela Lei 6.662/1979, que traz em seu Art. 1º, 

IV: “a atuação principal ou supletiva do poder público na elaboração, financiamento, 

execução, operação, fiscalização e acompanhamento de projetos de irrigação” 

(BRASIL, 1979). 

Seguindo as mesmas diretrizes do projeto Bebedouro, o PPI Senador Nilo 

Coelho, inicialmente denominado Projeto Massangano, teve suas obras iniciadas 

ainda na década de 1970, de acordo com o Decreto 67.250/1970, que autorizou a 

desapropriação das áreas para sua implantação. O seu objetivo compreendia a 

instalação de sistemas de irrigação e a colonização, segundo as características 

regionais (BRASIL, 1970). 

As obras para implantação do PPI Senador Nilo Coelho também aconteceram 

em pleno regime militar, momento histórico em que os laços estabelecidos entre os 

agentes sociais eram caracterizados fortemente por relações de mando e 

obediência. Neste contexto, os gestores e grupos políticos do vale do São Francisco, 

capitaneados pelo Senador Nilo de Sousa Coelho, promoveram modificações 

substanciais ao projeto, principalmente no método de irrigação a ser utilizado, sendo 

o único dos projetos de irrigação implantado na época a ser concebido com 

aspersão convencional. Trazendo um componente tecnológico, que permitia maior 

eficiência no uso da água, o que foi preponderante para a ampliação da área 

irrigável projetada. 

Em um ambiente onde as redes de relações eram estabelecidas de forma 

verticalizada, sem priorizar instâncias colegiadas de gestão de empreendimentos, o 

processo de ocupação também sofreu transformações, assim como, todo o papel 

social do projeto de colonização. Ações que deveriam priorizar os agricultores 

tradicionais e os que tiveram suas terras desapropriadas para a implantação do 

projeto, possibilitaram espaços para indicação de apadrinhados pelo grupo político 

representado pela família Coelho. 

Por tratar-se de um projeto de colonização, os agricultores foram 

denominados de colonos, porém, muitos deles, por conta de indicação política, não 

tinham nenhuma relação com a agricultura. Um dos entrevistados relatou que: 

“antes de vir pro projeto, eu trabalhava nas Indústrias Coelho, aí veio a oportunidade 

e eu acabei pedindo e consegui um lote”(Agricultor A). 
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A Codevasf, responsável pela implantação do projeto, tinha sua gestão, 

caracterizada por forte relação de subordinação, sendo seus dirigentes e parte do 

corpo técnico, indicados pelo grupo político dominante na região. Mesmo com a 

impossibilidade dos técnicos da estatal possuir lotes no projeto, parte dos 

funcionários utilizou-se de mecanismos para apropriar-se e conseguir a posse de 

parcelas agrícolas no PPI, além de indicarem familiares e pessoas próximas. 

Além do setor de colonização, foram implantados no PPI Senador Nilo 

Coelho, lotes com áreas maiores, destinados as médias e grandes empresas. O 

componente empresarial foi incorporado na concepção do projeto com o objetivo de 

induzir a implementação de estruturas logísticas e de beneficiamento agrícola, a 

partir da integração e captação da produção dos colonos. O processo de integração 

ocorrido principalmente com a cultura do tomate estimulou o estabelecimento de 

redes de cooperação, mas sempre de forma verticalizada entre indústria e colonos. 

Percebe-se assim, que desde o início da ocupação do projeto uma parte dos 

colonos já estava inserida em redes de relacionamentos social e político, capital 

social, que se transformavam em privilégio e prestígio para alguns desses 

agricultores, uma realidade próxima do que Bourdieu (2011a) chama de capital 

simbólico.  

Essas redes de relacionamento eram geralmente mais caracterizadas por 

relações de mando e obediência, do que por laços de solidariedade e confiança.  A 

produção e a mobilização dessa forma de capital social obtida em um campo 

relacional fortemente verticalizado foram fundamentais para o sucesso inicial de 

ambos os agentes, por um lado os colonos e por outro, os políticos tradicionais do 

vale do São Francisco Pernambucano. 

 Como o PPI Senador Nilo Coelho, em sua concepção, era um projeto de 

colonização com viés social, foi incluído às infraestruturas produtivas (lotes agrícolas 

e sistema de irrigação), a implantação de infraestruturas sociais, caracterizadas pela 

construção das agrovilas, pequenos núcleos habitacionais, que deveriam servir de 

moradia e fornecimento de serviços públicos básicos aos colonos (educação, saúde, 

saneamento, segurança e comunicação). 

Os núcleos habitacionais foram projetados também para serem as unidades 

básicas de gestão do projeto, sendo fortemente induzido pela Codevasf, o processo 

de formação de associações de moradores nas diferentes agrovilas. Constatou-se 
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que em comunidades com poucas relações de solidariedade e cooperação, foram 

alçados como lideranças, os agentes com maior prestígio junto aos técnicos da 

Codevasf, que disponibilizavam para os presidentes das associações um farto 

acervo de maquinários e construções. De acordo com um agricultor entrevistado “era 

uma torneira aberta, tudo era dado para associação, que não precisava pagar nem 

prestar conta. Era um desmantelo” (Agricultor B). 

O protagonismo e a coordenação da dinâmica do PPI Senador Nilo Coelho 

foram internalizados pela Codevasf, que com elevado orçamento e um sentimento 

de pertencimento do empreendimento, projetou-se como importante instituição, 

contudo, não promoveu a articulação com outros agentes institucionais, nas diversas 

esferas governamentais, responsáveis pela prestação dos serviços públicos básicos. 

A trajetória social dos colonos e a forma coercitiva de atuação das instituições 

atuantes na ocupação e início de operação do PPI Senador Nilo Coelho moldaram 

uma forma de agir comum para os agentes, em que valores como cooperação e 

confiança eram pouco propagados, gerando um ambiente de redes internas de 

relações enfraquecidas e pouco horizontalizadas. Traduzidos em um perfil de 

atuação de forma individualista e passiva, transferindo para o poder público, 

principalmente a Codevasf, o protagonismo das suas atividades sociais e produtivas. 

As relações estabelecidas entre os colonos (agentes) e as instituições que 

partilhavam de mesmos valores criaram regras de funcionamento no PPI Senador 

Nilo Coelho, que determinaram conceitos e estabeleceram quem era bom colono ou 

não, a partir das suas características produtivas. Quem tinha boas produções eram 

colonos referenciados, recebiam até condecorações da Codevasf, quem não se 

adaptava era considerado de forma jocosa por alguns entrevistados de “preguiçoso”, 

“vagabundo” e “que não queria nada”. 

No final da década de 1980, percebeu-se que a gestão a partir das 

associações não foi bem sucedida, pois a Codevasf continuava a financiar e 

executar todas as atividades de administração, operação e manutenção do projeto. 

Este fato, juntamente com o início da crise do formato de financiamento da 

agricultura pelo estado brasileiro, fez com que a Codevasf mudasse a estratégia e 

induzisse a transferência de gestão do PPI Senador Nilo Coelho para um novo 

modelo auto gestionário, denominado “distrito de irrigação”. 
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Para o novo modelo de gestão do empreendimento, foi criado o Distrito de 

Irrigação do Perímetro de Irrigado Senador Nilo Coelho (DINC), sob forte 

subordinação da Codevasf, apesar de ser considerado um processo participativo por 

alguns entrevistados, pois segundo um deles “houve reunião em todas as agrovilas, 

e os colonos aprovaram o estatuto e a constituição do distrito” (Funcionário A). 

A concepção, elaboração e apresentação da proposta de criação do DINC 

foram feitas pela Codevasf, cabendo aos colonos apenas a aprovação do modelo de 

gestão. Não houve um espaço colegiado amplo de discussão e participação coletiva, 

com a construção da proposta a partir da problematização com os agentes 

interessados. Apesar de ser um processo organizativo, mas em um ambiente de 

pouca reciprocidade e cooperação, a proposta foi construída de forma impositiva 

pela Codevasf. 

O DINC, uma organização social de direito privado, que envolve todos os 

usuários do PPI Senador Nilo Coelho, passou a executar um contrato com a 

Codevasf, com responsabilidades contratuais e papéis teoricamente bem definidos. 

Para o novo modelo de gestão referenciado e concebido por uma gestão 

participativa com agricultores organizados em forma de distrito, couberam todas as 

outras atividades, ou seja: guarda patrimonial; administração, inclusive com 

delegação para arrecadar a tarifa pública de água; operação e manutenção da 

infraestrutura de uso comum. Enquanto ao poder público competia realizar 

investimento na implantação e modernização da infraestrutura de uso comum 

(canais, estradas, estações de bombeamento, entre outras). 

No DINC foram integrados tantos os empresários, quanto os colonos e todos 

passaram a ser chamados de “usuários de água”, dando caráter igualitário a eles 

naquela instância de discussão. Como o processo de construção do novo modelo de 

gestão não foi verdadeiramente participativo e acontecendo em um ambiente 

estruturado em relações de pouca reciprocidade e confiança, os agentes em melhor 

posição de privilégio, geralmente os empresários com forte capital econômico, 

assumiram o poder de normatizar e definir os papeis dentro do campo relacional. 

Excluídos do processo de criação do novo modelo de gestão, grande parte 

dos colonos, não se sentiam representados e consideravam o DINC como sendo: 

“coisa de empresário para roubar o dinheiro dos pequenos” (Agricultor C). Pois, no 

novo pacto contratual, cabia ao DINC a cobrança da tarifa pública de água. Isso 
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ficou tão consolidado no imaginário coletivo, que até os dias atuais alguns 

agricultores confundem o papel do poder público com o do distrito, que eles estão 

associados e acreditam que o DINC existe apenas para cobrar a conta de água. 

Na concepção do novo modelo de gestão, seria natural que o poder público 

perdesse espaço de atuação, porém, para não perder posição na hierarquia 

estabelecida, a Codevasf perpetua a estrutura de mando e obediência, reproduzindo 

a mesma relação de subordinação anteriormente estabelecida, ficando responsável 

pela indicação ou aprovação da nomeação dos gerentes do DINC e de seu quadro 

técnico. 

Naquele momento histórico, passa a predominar no país a ideia de diminuição 

da ação do Estado, com processos de desestatização e nesse contexto, Maier 

(2013) lembra que os altos custos necessários à construção e manutenção da 

infraestrutura dos projetos públicos, oriundos do planejamento inadequado e de 

elevados índices de inadimplência no pagamento das tarifas de água, ocasionaram 

a paralisação de investimentos na década de 1990. 

O estado que tinha um papel interventor, passou a operar de forma 

subsidiária, privilegiando a iniciativa privada. A crise econômica do estado brasileiro 

na década de 1990 afetou diretamente os colonos e algumas agroindústrias, 

inseridos num modelo de agricultura irrigada voltado para o cultivo de culturas 

anuais (tomate, cebola, melancia, entre outras), com fortes laços de relação com um 

modelo de integração agroindustrial e com grande suporte de investimentos e 

custeio de agentes financeiros externos, trazendo alto endividamento e pouca 

capacidade econômica de continuar a atividade agrícola preponderante na época. 

 A situação de crise promoveu um processo de substituição dos colonos e 

atraiu para o PPI Senador Nilo Coelho uma nova tipologia de agricultor, com maior 

capacidade gerencial, numa perspectiva de produção de frutas com maior valor 

agregado e visão dirigida para o mercado. Esses novos produtores eram 

investidores oriundos de outras regiões ou mesmo pequenos empresários e 

profissionais liberais da região atraídos pela possibilidade de ganhos financeiros 

com a fruticultura irrigada. 

 Os agricultores da fruticultura sucederam os colonos em suas propriedades, 

num processo chamado por alguns de “seleção natural”, a que alguns entrevistados 

apontaram como a causa do sucesso e destaque econômico do PPI Senador Nilo 
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Coelho, uma vez que promoveu uma reestruturação produtiva, capaz de mudar a 

dinâmica econômica da região para um perfil produtivo, que buscava a exportação e 

a maximização de lucro. 

Os colonos, em grande parte, com pouca possibilidade de manter-se na 

atividade da agricultura irrigada, em um momento de valorização considerável das 

suas terras, projetaram na venda do lote agrícola uma boa oportunidade de negócio. 

Porém com as relações criadas no projeto, continuam com sua casa na agrovila, 

onde permanece morando e sua família passou a ser repositório de mão-de-obra 

dos novos “empreendedores rurais” da fruticultura. 

Com a diferenciação na tipologia dos agricultores, uma boa parte com um 

perfil especializado, tem sua produção destinada a exportação, com produtos de 

maior valor agregado. Estes casos criaram uma impressão estereotipada, em que 

toda a produção do PPI Senador Nilo Coelho é voltada para o mercado 

internacional, que dita os meios e técnicas de produção. Porém, tal fato não pode 

ser generalizado, apesar da lógica produtiva e mercantil parecida, a maior parte dos 

agricultores tem seus produtos comercializados para o mercado regional e nacional, 

em uma cadeia de forte intermediação e poucas redes de cooperação e confiança. 

Além do processo de sucessão dos lotes de colonos, uma parte dos lotes 

empresariais que passaram por processo de falência, foi ocupada por movimentos 

sociais ligados a luta pela terra, como o Movimento Sem Terra (MST) e a Federação 

dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco (Fetape). Posteriormente, essas áreas 

foram desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) e transformadas em projetos de assentamento de reforma agrária. 

A falta de articulação entre as instituições governamentais e a ausência de 

canais de diálogo promoveu um completo descompasso entre os agricultores 

assentados pela reforma agrária e o perfil dos agricultores da fruticultura irrigada do 

PPI Senador Nilo Coelho. Numa relação que muitas vezes permeiam o preconceito e 

a discriminação com o público da reforma agrária, alguns desses assentamentos 

foram criados a mais de 20 anos e até o momento não conseguiram concessão de 

água para irrigação. 

É comum o discurso que: “Irrigação não é para sem terra”, “esse projeto está 

esculhambado, cheio de invasão, o governo tem que resolver isso urgente, tirando 

esse povo daí” (Agricultor C). Conotando assim, que as instituições e os agentes 
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presentes no PPI Senador Nilo Coelho, com formas de agir parecidas e ocupando 

posição de destaque e relevância dentro do projeto, passaram a normatizar o 

funcionamento daquele campo relacional.  

Desse arranjo coeso das instituições e agentes é dada a autoridade, junto aos 

outros agentes, da prerrogativa de definir, que tipos de agentes devem ser 

introduzidos ou expulsos daquele campo social e, mesmo que de forma 

inconsciente, perpetuar os ciclos de comportamento social e econômico de 

desigualdade existente, principalmente no acesso a terra e água para produzir. 

Mesmo com a existência de conflitos por terra e concessão de água e em um 

momento de crise econômica e pouca disponibilidade de recurso público para 

investimento, o PPI Senador Nilo Coelho é ampliado com a implantação de uma 

nova área, anexada ao projeto inicial, denominada área Maria Tereza, em 

homenagem a esposa do senador Nilo de Sousa Coelho. 

A implantação da área Maria Tereza foi financiada pelo governo japonês, 

demostrando assim, o prestígio do grupo político dominante na região, que colocou 

a irrigação, como portfólio de modernização da agricultura e do desenvolvimento 

regional, trazendo para eles ganhos pessoais, além de autoridade política, 

reproduzindo as desigualdades nas relações hierarquizadas de mando e obediência. 

A ocupação da área Maria Tereza trouxe algumas inovações atendendo aos 

avanços na legislação e a experiência com a primeira etapa do PPI, a exemplo de 

lotes disponibilizados aos profissionais de ciências agrárias, mediante edital de 

seleção pública. As áreas empresariais seguiram o processo de licitação e os lotes 

de pequenos produtores foram, em grande parte, “distribuídos” entre apadrinhados 

políticos, amigos e familiares de funcionários da Codevasf. 

O processo de ocupação da área Maria Tereza favoreceu e reproduziu o perfil 

e os mecanismos sociais e econômicos vigentes naquele momento, de um agricultor 

com capacidade de integrar-se ao potencial de mercado da fruticultura irrigada. Ou 

seja, agricultores irrigantes com conhecimento técnico e gerencial, capacidade 

financeira e com laços fortes de relação com grupo político capitaneado pela família 

Coelho. 

Na área Maria Tereza não houve construção de agrovilas, porém, houve 

projeção e aproveitamento de alguns aglomerados já existentes naquela localidade, 

esses espaços passam por grande explosão demográfica e um crescimento 
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exponencial da população atraída pela perspectiva de melhoria das condições de 

vida. O crescimento desordenado das vilas exige da Codevasf papel urbanístico que 

de acordo com entrevistados “não faz parte do escopo e objetivos da empresa” 

(Funcionário A). 

Como resultado da grande atração populacional no PPI Senador Nilo Coelho, 

com suas áreas agrícolas e agrovilas criadas inicialmente para abrigar as famílias 

dos colonos e as empresas agrícolas, passaram a coexistir no mesmo espaço social 

diferentes públicos: agricultores, moradores, exportadores, assentados da reforma 

agrária, trabalhadores e movimentos sociais; que se organizam em variados tipos e 

formas. Os arranjos gerados a partir dessa convivência em um ambiente de pouco 

investimento estatal e grandes demandas sociais e políticas desencadearam um 

quadro de constantes conflitos por políticas públicas, entre elas o acesso à água. 

6.2 Os diferentes agentes e os conflitos internos pelo uso da água 

Conforme a teoria das práticas sociais de Pierre Bourdieu, e considerando, 

metodologicamente, o PPI Senador Nilo Coelho como um campo relacional 

(hierarquizado e com posições de poder delimitadas pelo habitus e as formas de 

capital acumuladas por seus integrantes ao longo de suas trajetórias), pode-se dizer 

que as instituições e os diferentes agentes desse campo, encontram-se em 

constantes disputas para estabelecer as normas e padrões de atuação a partir da 

acumulação de formas diversas de capital adquirido. 

Nesse campo, o destaque para o acesso a água é um grande diferenciador 

de posições de prestígio, pois quanto maior o acesso à água, mais relevante pode 

ser a autoridade do agente. A água captada no PPI foi dimensionada para atender 

uma área irrigável de aproximadamente 22 mil hectares, porém, atualmente o 

projeto está irrigando pouco mais de 23 mil hectares (DINC, 2018). 

Percebe-se que o reconhecimento e as possibilidades de ganhos econômicos 

a partir da agricultura irrigada promoveu a ampliação da área irrigada dentro e fora 

do projeto. O PPI é considerado um caso de sucesso, como propulsor do 

desenvolvimento no vale do São Francisco e sendo responsável por movimentar a 

dinâmica economia regional. 

Nas áreas localizadas dentro da poligonal do projeto, a expansão foi possível 

a partir da conversão do método de irrigação por aspersão pelo localizado (gotejo, 
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microaspersor e difusor), mais eficientes no uso e manejo da água. A sobra de água 

proveniente dos ganhos em eficiência resultou na possibilidade de ampliação das 

áreas dos lotes, quando estes tinham disponibilidade de solo para irrigar. O aumento 

da área gerava expectativa de maior renda e com isso, mais prestígio em relação 

aos outros agentes. 

As áreas expandidas nem sempre são regularizadas pelos agricultores junto 

às organizações competentes (Codevasf e DINC), gerando um benefício econômico 

irregular para eles, pois pagam tarifa de água por uma área menor do que realmente 

está sendo utilizada. As áreas ampliadas e irregulares criam um ambiente de tensão 

e insegurança, tanto para o agricultor, que trabalha no máximo de sua demanda e 

numa situação de restrição pode haver perda da produção ou mesmo, a 

necessidade de erradicação do seu investimento, quanto para o operador do projeto 

pela falta de elementos para dimensionar a oferta de água. Um entrevistado 

argumentou que: 

Para quem já é usuário do projeto deve haver a regularização das áreas, por conta da 
expansão, pois se o lote já está produzindo é porque tem água suficiente. Nessas áreas 
expandidas são gerados muitos empregos e riqueza (Agricultor D). 

As instituições nunca agiram de forma a coibir estas condições de 

irregularidade dentro do projeto, pois, concordam que a área deve ser ampliada, 

otimizando o uso da água. Um entrevistado relata que: 

Não faz sentido erradicar as áreas expandidas, a tendência é ampliar as áreas irrigadas 
do projeto, pois isso vai baratear o custo da água. O projeto só usa 75% da sua 
capacidade instalada e para sua ampliação o DINC precisa melhorar sua gestão de 
distribuição de água (Funcionário B). 

O DINC também concorda com a necessidade de regularização, porém 

aponta que: “Cabe a Codevasf fazer a regularização das áreas expandidas. 

Somente após essa regularização é que o DINC poderá melhorar a gestão da água 

e cobrar por ela” (funcionário C). Em um panorama geral, todos concordam com a 

regularização das áreas expandidas pelos agricultores irrigantes, resultado de uma 

concepção da ideia de uma comunidade fechada, ampliada para dentro e não para 

os múltiplos usos nas comunidades do entorno do projeto, multiplicando os 

benefícios do PPI Senador Nilo Coelho. 

A coesão, quando conveniente, entre os agentes da agricultura irrigada e as 

instituições atuantes no PPI Senador Nilo Coelho, os coloca em posição de 
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autoridade para decidir as políticas públicas a serem executadas naquele projeto. As 

ações ali desenvolvidas privilegiaram sempre a infraestrutura de irrigação, sendo os 

investimentos sempre revertidos para melhoria na operação e manutenção da 

infraestrutura hídrica, que fortalecem os aspectos produtivos e econômicos, em 

detrimento das infraestruturas sociais. 

Nessa estrutura hierarquizada e desigual de acesso ao uso da água, a 

posição de relevância da agricultura irrigada, atrelada a conivência do poder público 

e o pagamento das tarifas públicas, criam uma relação de posse da infraestrutura de 

uso comum, sendo retórica nas entrevistas a descrição que: “esse projeto é nosso, 

dos irrigantes” (Agricultor E). Porém, sendo o patrimônio público, da União, os 

benefícios deveriam ser multisetorizados. 

Para os agricultores irrigantes a infraestrutura implantada precisa ser 

protegida de novos usuários e ou novos usos, como disse um dos entrevistados: “o 

canal do Nilo Coelho é tão sagrado, quanto a catedral de Petrolina, precisamos 

defendê-lo, temos que exigir da Codevasf a construção de um muro para evitar a 

violação do canal” (Agricultor E). 

O DINC como operador da infraestrutura de uso comum, que teoricamente 

deveria aglutinar todos os usuários com quem mantem contrato de fornecimento de 

água, tem representado em seu conselho de administração apenas os agricultores 

irrigantes. Na sua forma hierarquizada de agir, o DINC reproduz o discurso de 

privilégio de parte dos agentes da agricultura irrigada do PPI Senador Nilo Coelho 

em relação aos outros usos. De acordo com um agricultor, que também é dirigente 

da associação: 

Entrei no conselho de administração do DINC para contribuir com o processo de 
gestão do PPI, de forma profissional, para que o nosso negócio não seja 
prejudicado com falta de água, pela operação ineficiente ou falta de manutenção. 
Pois isso já aconteceu no passado, quando o conselho estava muito politizado. 
(Agricultor F). 

 

Para atender seu modelo de exploração econômica, a agricultura irrigada 

ocupou uma posição de relevância e usa suas forças de coerção para garantir a 

água para os seus plantios. O sistema de funcionamento da infraestrutura 

implantada priorizou o atendimento aos lotes e a manutenção dos canais, motores, 
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bombas entre outros equipamentos. Os aspectos humanos e comunitários foram 

muitas vezes negligenciados, por não constarem no escopo do negócio “água”. 

O PPI Senador Nilo Coelho foi projetado para atender com água as suas 

parcelas produtivas, com pressão e vazão contratadas e em alguns pontos 

localizados existe uma folga operacional, ou seja, a capacidade instalada de 

bombeamento é maior que o consumo pelas áreas irrigáveis daquele trecho do 

projeto.  

Havendo a disponibilidade de água em determinados locais, propriedades 

externas a poligonal do projeto, próximas daquele ponto e em condições que 

atendam os normativos estabelecidos pela Codevasf, podem receber uma 

concessão de água para explorar atividades agrícolas irrigadas, pois, como a 

infraestrutura do projeto é pública, coube aquela estatal, o poder de conceder água 

para os usuários. 

A incorporação de áreas externas ou lindeiras, como são comumente 

chamadas, ao sistema do PPI, promoveu a otimização do uso da água e trouxe 

economia para os agricultores. Um dos componentes da tarifa de água é obtido da 

divisão do custo de operação e manutenção pela área irrigável. Com a adição de 

novas áreas irrigáveis, sem ampliação da infraestrutura instalada, os valores da 

tarifa de água por unidade de área foi diluído. 

Geralmente, os agricultores proprietários das áreas lindeiras, caracterizadas 

como propriedades que estão localizadas no entorno do projeto, apresentavam 

características muito próximas aos irrigantes do PPI, possuindo capacidade técnica, 

gerencial e financeira para o negócio da agricultura irrigada, além de estar inserido 

em redes de relações que envolvem lideranças políticas. Devido à proximidade dos 

perfis, com estes agricultores não houve muitos pontos de tensão ou conflito e as 

concessões foram facilmente liberadas. 

Os agentes em melhores posições no campo relacional do PPI Senador Nilo 

Coelho exercem sua influência para conservar a hierarquia de poder conquistada 

por eles, atuando de forma a reproduzir o modelo social e econômico vigente, que 

privilegia os que já têm irrigação. Nessa arena de disputa, quando os demais 

agentes desse campo se movimentam, a exemplo dos integrantes das áreas 

lindeiras, na tentativa de modificar as restrições criadas para o aceso a água, são 

criados mecanismos para a perpetuação da condição de privilégio dos agentes 
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irrigantes, que controlam a associação do DINC. É o que acontece quando as áreas 

lindeiras são formadas por pequenas comunidades rurais e acampamentos ou 

assentamentos de reforma agrária. 

Os projetos de assentamentos Mandacaru e 1º de Maio, localizados no 

entrono do PPI Senador Nilo Coelho, no município de Petrolina/PE, foram criados a 

partir da desapropriação, na década de 1990, de duas fazendas que tinham 

concessão de água para irrigação do PPI Senador Nilo Coelho, antes de entrarem 

em processo de falência. Porém, até a finalização do presente estudo não tinha sido 

reestabelecido as concessões dessas áreas, estando estes dois assentamentos há 

mais de 20 anos sem o fornecimento de água regular para as atividades econômicas 

das famílias assentadas. 

É atribuído ao problema dos assentamentos de reforma agrária na área do 

PPI, um conflito institucional entre Incra e Codevasf com relação a débitos dos 

antigos proprietários das fazendas desapropriadas, sendo que ao longo desses 

anos, vários foram os marcos legais de negociação de dívidas dos agricultores 

irrigantes e nunca houve a inclusão nas normas de renegociação dos casos dos 

assentamentos de reforma agrária em projetos públicos de irrigação. 

As famílias assentadas naquelas comunidades rurais fazem captação 

irregular do canal do PPI para desenvolver algumas atividades produtivas como 

produção de frutas e hortaliças orgânicas. Devido a situação de irregularidade, não é 

feito o pagamento da tarifa de água e constantemente são aplicadas sanções e 

suspensão do fornecimento, prejudicando a produção agrícola e consequentemente 

a renda das famílias. 

O projeto de assentamento Sol Nascente é um exemplo diferenciado de 

tratamento com os programas de reforma agrária em áreas lindeiras ao PPI Senador 

Nilo Coelho, que diferente dos outros dois citados anteriormente, sua criação não 

ocorreu a partir da desapropriação pelo Incra e sim pela aquisição da terra pelo 

crédito fundiário, junto ao Fundo de Terras de Pernambuco (Funtepe). 

As famílias assentadas na comunidade Sol Nascentes têm laços de relação 

com agentes do poder público, que mesmo enfrentando oposição do DINC, 

conseguiu estabelecer a concessão para aquele projeto de assentamento e por meio 

de recursos, via emenda parlamentar, promoveu a implantação da estrutura de 



59 
 

 
 

captação de água, que é obra de responsabilidade do beneficiário da concessão e 

não do Estado. 

Um funcionário da Codevasf entrevistado disse que: “o Sol Nascente é 

diferente, lá já existia infraestrutura construída e pequena produção de hortaliças ao 

redor das casas” (Funcionário B). A situação relatada não mostra muita diferença 

dos outros casos mencionados anteriormente. Fica evidente que o atendimento para 

aquela comunidade esteve relacionado ao fato dela está inserida em uma forte rede 

de relacionamento e estar gozando de uma posição de prestígio em relação a outros 

assentamentos no PPI Senador Nilo Coelho. 

De acordo com informações cedidas pelo DINC, existem no PPI Senador Nilo 

Coelho aproximadamente 17 comunidades de assentamentos ou acampamentos de 

reforma agrária, destas apenas cinco tem concessão de água. As outras, que não 

possuem concessão, fazem captação irregular da infraestrutura de uso comum do 

projeto. 

O tratamento em relação à captação irregular de água acontece de duas 

formas distintas: a) as áreas expandidas pelos agricultores irrigantes são vistas 

como resultado de eficiência no manejo faz-se a cobrança pelo serviço de 

fornecimento de água e para eles não são aplicadas nenhuma correção ou 

penalidade; b) as áreas externas como as ocupações e assentamentos de reforma 

agrária são consideradas marginalizadas, tem o processo de regularização 

dificultado e constantemente são alvos de ação de retirada dos pontos de captação 

da água. 

O uso da água por esses usuários irregulares é constantemente chamado de 

“roubo de água”, que para os agricultores irrigantes do projeto devem ser 

constantemente combatido, pois como o DINC não recebe deles a contraprestação 

da tarifa de água resulta em aumento de custo para os irrigantes regulares e 

depredação da infraestrutura do projeto. 

Caso emblemático de uso irregular de água no PPI Senador Nilo Coelho é a 

ocupação da área de reserva legal do projeto, coordenada pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terras (MST), ocorrida em 2012, onde foi instalada uma grande 

quantidade de captações individualizadas e irregulares ao longo do canal de 

irrigação. Promovendo o desmatamento e o cultivo de uma área, que segundo 

informações cedidas pelo DINC ultrapassa um mil hectares. 
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A Codevasf conseguiu na justiça a reintegração de posse da propriedade, 

mas o ato jurídico não foi cumprido pela polícia. O DINC por diversas vezes retirou 

os equipamentos nos pontos de captação, porém estes foram recolocados. O Incra, 

órgão responsável pela execução da política de reforma agrária não se manifestou 

oficialmente sobre o assunto. Percebe-se com isso, que falta uma instância 

colegiada de diálogo e conciliação, fazendo com que as instituições atuem de forma 

isolada e arbitrária, perpetuando a situação de irregularidade das famílias, de 

depredação da infraestrutura e de insegurança no funcionamento do projeto. 

Além do uso para produção agrícola, a água do PPI Senador Nilo Coelho é 

fornecida para o abastecimento humano, primordialmente para as agrovilas, sejam 

elas planejadas ou aglomerações espontâneas dentro da poligonal do projeto, que 

compõe a sua infraestrutura social e tem uma íntima relação com a trajetória e o 

desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente projetadas para fornecer moradia de forma aglutinada e assim, 

otimizar a prestação dos serviços públicos básicos (saneamento, educação, saúde e 

segurança) para os agricultores irrigantes, as agrovilas presenciaram ao longo dos 

anos um crescimento exponencial da população. Consequência do desenvolvimento 

da agricultura irrigada e da atração de empregos por ela promovida. 

O processo de crescimento e ampliação das agrovilas deu-se sem nenhum 

planejamento e de forma desordenada, em muitos casos com construções 

irregulares em locais não projetados para edificação de casas. O acesso aos 

serviços básicos ficou comprometido, tornando-se um grande desafio para o poder 

público. 

Para um dos entrevistados, “Os problemas das agrovilas são decorrentes ao 

sucesso do projeto como empreendimento produtivo” (Funcionário C), ressaltando a 

posição de relevância da agricultura irrigada e desprezando a incapacidade do poder 

público em enxergar e planejar o PPI Senador Nilo coelho, como um sistema que 

abrange uma esfera maior que a produção agrícola. 

O primeiro desafio para o poder público nas agrovilas é definir os diferentes 

papéis dos poderes constituídos, pois ao longo da trajetória do projeto não houve 

articulação entre as esferas de governo, que garantisse um arranjo entre as 

instituições para atender a carência dos serviços públicos pela população. A 

situação foi agravada pelos poucos espaços de discussão sobre políticas públicas 
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existentes, decorrente da forma verticalizada em que foram construídas as redes de 

relação e com valores de cooperação e pertencimento extremamente 

negligenciados. 

Os conflitos decorrentes dessa desarticulação entre as esferas 

governamentais poderão ser resolvidos quando houver a aprovação do plano diretor 

das agrovilas elaborado pela Codevasf e que pretende transferir para o município a 

infraestrutura social do projeto. O processo de transferência repassaria os serviços 

públicos para os organismos estatais competentes, que nunca atuaram naquelas 

comunidades, pela falta de alinhamento politico entre as administrações das 

diferentes esferas governamentais. 

Por sua vez, o DINC que tem seu quadro social formado pelos agricultores 

irrigantes, parte deles, residentes na cidade de Petrolina e não nas agrovilas, em 

concordância com a Codevasf, definiram a não competência daquela organização 

no fornecimento e distribuição de água tratada nas agrovilas. Atualmente apenas 

duas agrovilas do PPI Senador Nilo Coelho tem serviço de tratamento de água 

realizado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), empresa 

estadual, que não aceita receber os sistemas de abastecimento das outras 

agrovilas, sob a alegação de tratar-se de área de competência do governo federal. 

Enquanto isso, as associações de moradores das agrovilas, assumiram de 

forma impositiva pela Codevasf, desde o início da operação do projeto, o papel do 

poder público em relação ao serviço de abastecimento de água, para que a 

população não ficasse desabastecida. É importante destacar que a água fornecida 

nas agrovilas do PPI Senador Nilo Coelho é proveniente dos canais de irrigação e é 

distribuída para as residências sem nenhum tratamento para consumo humano. 

A situação do abastecimento de água nas agrovilas do PPI Senador Nilo 

Coelho evidencia a posição de desprestígio da infraestrutura social em relação a 

agricultura irrigada do projeto. Segundo os estudos do Banco Mundial (2015), foi 

demonstrado que o abastecimento de água era o serviço básico com maior carência 

e com urgente necessidade de melhorias na infraestrutura e na gestão, conforme a 

percepção da própria população residente nas agrovilas. 

Os conflitos no uso da água nas agrovilas não são decorrentes de disputa por 

quantidade, mas sim de qualidade da água e pela gestão no fornecimento para os 

moradores daquelas comunidades. O caso do abastecimento de água nas agrovilas 
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evidencia a hierarquização do acesso a água no PPI Senador Nilo Coelho e a 

perpetuação de ciclos de reprodução e ampliação das desigualdades sociais. 

Outra constatação é que não existe esgotamento sanitário em nenhuma das 

agrovilas e em alguns pontos das áreas de expansão das vilas o esgoto corre a céu 

aberto, porém só causam incomodo aos agentes da agricultura irrigada e 

instituições, quando esses dejetos estão próximos da infraestrutura de uso comum 

ou na iminência de transbordar as valetas abertas e invadir os lotes agrícolas. 

Quando perguntado a alguns funcionários da Codevasf entrevistados sobre a 

questão do saneamento básico das agrovilas do PPI Senador Nilo Coelho, todos 

foram categóricos em afirmar que: “esse não é papel da Codevasf”, “isso não está 

no escopo e objetivos da empresa”. Porém, é aquela empresa pública que executa 

um grande projeto de revitalização do rio São Francisco e implantou os sistemas de 

saneamento básico em municípios localizados ao longo da bacia do rio São 

Francisco. 

Ainda sobre saneamento básico, a Política Nacional de Recursos Hídricos 

trouxe em seus fundamentos o atendimento prioritário da água para abastecimento 

humano e a garantia dos seus usos múltiplos. Baseado nisso, a infraestrutura do PPI 

Senador Nilo Coelho passou a disponibilizar o abastecimento de água bruta, através 

de adutoras, para comunidades e povoados rurais dos municípios de Casa Nova, no 

estado da Bahia e Petrolina, Afrânio e Dormentes, no estado de Pernambuco. 

Essa é uma importante externalidade, que amplia os benefícios sociais da 

implantação do PPI e diminui o quadro de tensão social nas áreas do seu entorno. 

Porém, mesmo sendo com volumes muito pequenos de água, essa ação não é 

muito bem vista por alguns agricultores irrigantes, pois de acordo com relatos de um 

deles: “isso aqui é um projeto de irrigação, se o governo quer fazer abastecimento 

humano, que faça uma adutora saindo do rio e não do nosso canal”.  

Mais uma vez fica caracterizado o poder hegemônico constituído pela 

harmonia na forma de agir dos agentes em melhores posições de privilégio e 

instituições, garantindo a eles autoridade de apontar quem deve ou não ser atendido 

com água, exercendo resistência para processos de mudança e perpetuando as 

condições de desigualdades postas. 



63 
 

 
 

6.3 Crise hídrica e os conflitos com os agentes externos  

O PPI Senador Nilo Coelho foi projetado na década de 1970 e iniciou sua 

operação na década de 1980, com sua captação de água feita a partir do lago de 

Sobradinho. Naquele período o rio São Francisco dispunha de grande 

disponibilidade hídrica, sendo a água um recurso abundante e barato, que 

prioritariamente era destinada produção de energia elétrica. Porém, devido a 

diminuição do volume de água acumulado nos reservatório ao longo do rio São 

Francisco, nos anos 1990 é instalada uma situação de crise energética. 

A partir daquele momento de crise energética e com a diminuição da 

disponibilidade hídrica nos reservatórios de regulação instalados ao longo do rio São 

Francisco, incluindo o de Sobradinho, foram acirrados os processos de disputa pelos 

diversos usuários de água. Essa arena de disputa, um espaço social amplo, onde 

está inserida entre outros o campo relacional do PPI Senador Nilo Coelho, é formada 

por diversos agentes que precisaram traçar estratégias para obter melhor posição e 

assim, garantir a perpetuação dos seus modelos de reprodução social. 

À época, os agentes do setor elétrico ocupavam as posições de maior 

destaque, com um poder quase hegemônico sobre o uso dos recursos hídricos, e 

assim, tinha a legitimidade para criar ou alterar as regras de funcionamento no 

campo relacional. A prioridade para o uso da água era a geração de energia elétrica, 

que em situação de escassez, o setor promoveu aumentos significativos do custo de 

distribuição e implantou uma política de racionamento energético. 

A água continuava a ser um recurso de pouco valor econômico, mas o 

bombeamento e a distribuição para a irrigação sofreu alterações, tanto no preço 

como na política de acesso. Diante da nova realidade, os agentes da agricultura 

irrigada do PPI Senador Nilo Coelho adotaram técnicas para melhorar a eficiência no 

uso da água para irrigação e assim, diminuir os seus custos operacionais. Grande 

parte dos agricultores fez a mudança dos sistemas de irrigação por métodos que 

gerassem maior economia no uso da água, que além de acarretar diminuição dos 

custos unitários de produção, possibilitou a ampliação da área produtiva. 

A necessidade de maior eficiência no uso da água para irrigação foi 

incentivada também pelas exigências dos mercados consumidores mais 

conscientes, que demandam por processos produtivos mais sustentáveis e com 



64 
 

 
 

otimização no uso dos recursos naturais. A necessidade de mudança nos processos 

produtivos por parte da agricultura irrigada expõe o conflito pelo uso da água com o 

segmento de geração de energia.  

A crise energética, os conflitos e as constantes críticas dos diversos usuários 

sobre a gestão da água da bacia do rio São Francisco pelo setor elétrico promoveu 

um reposicionamento dos agentes no campo relacional em questão. A necessidade 

de espaços colegiados de discussão exigiu que o estado brasileiro implantasse um 

novo arranjo de regulação e mediação dos conflitos, com a criação da Agência 

Nacional das Águas (ANA) e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF).  

A partir de 2012, foi instalado mais um cenário de crise na bacia do rio São 

Francisco, resultante de um novo ciclo de seca na região do semiárido nordestino, 

que permanece até os dias atuais, provocando a diminuição dos níveis de 

armazenamento de água nos reservatórios. A crise hídrica trouxe um quadro de 

instabilidade e incertezas para os diferentes usuários dos recursos hídricos, sendo 

necessário estabelecer condições de restrição para os múltiplos usos da água. 

As discursões e as ações necessárias para atenuar os efeitos da crise hídrica 

foram coordenadas pela ANA em sua sala de acompanhamento e monitoramento, 

com reuniões semanais, tendo participação ampla de instituições públicas e da 

sociedade civil envolvidas com o uso da água do rio São Francisco. Um ambiente 

colegiado e mais participativo, diferente da situação de hegemonia do setor elétrico 

na crise energética da década de 1990. 

Nesse ambiente colegiado e no momento da crise, o PPI Senador Nilo Coelho 

passou a ser representado pelo Distrito de Irrigação Nilo Coelho – DINC, que desde 

sua criação foi estruturado em redes estabelecidas de forma verticalizada e marcado 

historicamente por um ambiente de relações de pouca cooperação e pertencimento, 

possuindo pouca representatividade dos diferentes agentes ali representados, 

principalmente por não ter incorporado ao longo da sua trajetória uma gestão 

realmente participativa. 

Apesar da pouca prática em instâncias colegiadas de decisão, o DINC tinha o 

objetivo de defender, naquela arena de disputa por alocação de recursos com os 

outros agentes, que o modelo econômico da agricultura irrigada fosse preservado ou 

não sofresse muitas alterações. Garantindo o ciclo de reprodução da vida social 
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vigente no PPI Senador Nilo Coelho e perpetuando as desigualdades históricas no 

acesso a água. 

Um exemplo disso é o fato dos projetos públicos de irrigação, especialmente 

o DINC, negligenciar a gestão dos recursos hídricos pelo CBHSF. A agricultura 

irrigada representada pelo DINC, que historicamente esteve em posição de privilégio 

no campo relacional, considera aquele fórum um local de “ambientalistas”, 

“transloucados” e “que não entendem as necessidades e complexidades do negócio 

da fruticultura irrigada”. Resultado disso, nas reuniões coordenadas pela ANA, as 

duas organizações, DINC e CBHSF, tornaram-se grandes opositoras. 

A grande disputa entre o DINC e o CBHSF era relacionada a vazão defluente 

a partir da barragem de Sobradinho, construída no passado para regularizar a vazão 

do rio São Francisco e propiciar a geração de energia e a irrigação. A diminuição da 

vazão defluente, significava manutenção dos níveis de armazenamento e garantia 

de fluxo mínimo de atendimento aos usos pelos diferentes usuários, mas trazia como 

consequência, o agravamento da cunha salina e consequentemente 

desabastecimento de água em comunidades rurais localizadas próximas a foz do rio. 

 A diminuição da vazão defluente a partir de Sobradinho era muito vantajosa 

para o PPI Senador Nilo Coelho, pois a manutenção dos níveis de armazenamento 

positivo garantiu o funcionamento pleno do projeto, que só sofreria restrição em sua 

captação quando o nível do lago atingisse o seu volume morto. Por isso, essa 

diminuição sempre foi pauta constante de reivindicação apresentada pelo DINC, com 

a colaboração e concordância dos representantes dos estados da Bahia e de 

Pernambuco, em oposição ao posicionamento do CBHSF com o apoio dos 

representantes dos estados de Sergipe e Alagoas. 

 As relações estabelecidas entre os agentes representados pelo DINC e as 

instituições que compartilhavam dos mesmos interesses e valores ganharam 

legitimidade para criar normas para o funcionamento desse campo relacional, 

definindo as ações a serem adotadas e as condições de execução para garantir o 

uso dos recursos hídricos e garantir a perpetuação dos seus modelos econômicos. 

Desta forma, várias foram as resoluções que reforçaram a política de diminuição das 

vazões defluntes ao longo da crise hídrica. 

 Em 2015, a crise foi agravada e as projeções apontavam para o risco do lago 

de Sobradinho consumir todo seu volume útil e entrar em seu volume morto, 
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causando grande inquietação principalmente pelo DINC, que promoveu grande 

mobilização regional com o intuito de sensibilizar os agricultores sobre o risco de 

colapso no projeto. De acordo com um entrevistado: “o DINC anunciou que se a 

barragem chegasse a 5%, o mundo ia se acabar, pois as bombas não conseguiriam 

puxar a água do reservatório” (Agricultor F). 

Os agentes da agricultura irrigada sempre estiveram integrados em redes de 

relações verticalizadas, marcadas pela dominação e concentração, que se 

reproduziram através da obtenção de facilidades, onde dotados de reconhecimento 

pela posição de prestígio continuaram recebendo benefícios e mantendo as 

condições de diferenciação social. 

A percepção de parte dos agricultores era que apesar da gravidade da crise 

hídrica, o problema não era tão alarmante, pois como a agricultura irrigada do PPI 

Senador Nilo Coelho sempre ocupou uma posição de relevância na economia 

regional, o governo tomaria as providências para não houvesse restrições quanto ao 

uso da água para irrigação. Como relatado por um entrevistado: 

Os políticos e o governo vão dar um jeito de botar água aqui para nós, se acabar o 
projeto, acaba o Vale do São Francisco (...) daqui a pouco a chuva chega, aqui no 
sertão é assim, sempre teve seca (Agricultor G). 

Em dezembro de 2015 o reservatório de Sobradinho atingiu o seu nível 

histórico de reservação mais baixo, aproximadamente 1% do volume útil. Os agentes 

da agricultura irrigada reconhecidos pelo seu papel na geração de renda e empregos 

no submédio do vale do São Francisco, que os dotaram de prestígio e posição de 

destaque em suas redes de relacionamentos sociais, utilizaram das facilidades 

decorrentes de sua inserção politica de forma hierarquizada e conseguiram que o 

poder público instalasse a estrutura de bombeamento flututante no lago de 

Sobradinho. De acordo com um agricultor entrevistado: 

Os investimentos e requalificações do projeto devem ser feitos pela Codevasf, é o 
dever dela Aos agricultores (DINC) compete os dispositivos contratuais para 
administrar, operar e manter a infraestrutura de uso comum. Qualquer coisa, além 
disso, não é nossa responsabilidade. (Agricultor H). 

De acordo com a Codevasf (2015), o sistema flutuante garantiria a oferta de 

água para os produtores do PPI Senador Nilo Coelho, quando o reservatório 

atingisse o volume morto, o que custou para os cofres públicos  mais de R$ 26 

milhões. Mesmo sendo necessário para certificar a segurança da irrigação, o 
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sistema nunca foi utilizado. Isso valida a posição de relevância que os agentes da 

agricultura irrigada possui no campo relacional em disputa. 

O DINC ocupando uma posição de destaque e representação da agricultura 

irrigada no campo relacional fragilizou a sua relação histórica com a Codevasf, que 

perdeu parte do seu protagonismo e consequentemente posição naquele espaço. 

Como relata um dos funcionários da estatal entrevistado: “o problema é que agora o 

distrito (DINC), quer ser maior que Codevasf, quer ser o dono do projeto”, 

(Funcionário B). Demonstrando que o vínculo de subordinação entre as duas 

organizações, construído ao longo da trajetória do PPI Senador Nilo Coelho foi 

anulado ou no mínimo abalado. 

Em um campo relacional marcado como arena de disputa de posição e poder, 

quem perde posição, diminui a sua condição de legitimar as regras do campo. De 

acordo com um agricultor: 

A Codevasf precisa entender que o Conselho (do DINC) não é formado por 
funcionários da Codevasf e que não devemos ceder as exigências dela. (...) A 
Codevasf não pode dizer quem a gente deve contratar ou o que fazer, isso é 
prerrogativa nossa (Agricultor F). 

Mesmo o lago de Sobradinho não chegando ao volume morto, a crise hídrica 

tem continuidade e as medidas de diminuição da vazão defluente foram ampliadas, 

chegando a 550m3/s, menos da metade da vazão mínima em ciclos hidrológicos 

normais. Resultante da coesão entre os agentes em posições privilegiadas e as 

instituições que compartilham de mesmos valores, que adquiriram autoridade junto 

aos outros agentes para definir as ações a serem executadas. 

A hierarquização do poder derivado das posições de privilégio e 

reconhecimento no campo relacional tendem a perpetuar as desigualdades em um 

processo de reprodução social. Desta forma, as diminuições de vazões foram 

recomendadas, sob o argumento que: “O uso de volumes armazenados em 

situações de crise deve ser muito cauteloso, para não repercutir em 

arrependimentos”, (Funcionário D). Trazendo com isso, uma posição de salvaguarda 

ao PPI Senador Nilo Coelho em detrimento aos usos de água na região do baixo 

São Francisco. 

Ao contrário do que Martin-Benito e Romero (2017) relatam que aconteceu na 

Espanha durante uma situação de crise hídrica, onde foi necessários diminuir a 
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demanda de água pela irrigação a partir de uma estratégia nacional para a 

modernização sustentável da agricultura irrigada. No PPI Senador Nilo Coelho não 

foi possível identificar nenhuma medida adotada pelos agricultores por ocasião da 

crise hídrica na bacia do rio São Francisco. Nem mesmo campanhas de 

sensibilização de grande impacto contra o desperdício de água foram identificadas 

entre os agricultores irrigantes e as comunidades atendidas pelas águas daquele 

empreendimento de irrigação. 

As posições de privilégio e reconhecimento de alguns agentes reproduzem o 

ciclo de perpetuação das desigualdades sociais, beneficiando a situação de quem 

está melhor posicionado. No caso do campo relacional em estudo, a estratégia 

desses agentes é manter-se em sua posição, para não incorrer em desestabilização 

nos seus padrões de uso dos recursos hídricos. A única restrição sofrida pela 

irrigação no PPI Senador Nilo Coelho foi a instituição do “dia do rio” pela ANA, 

através da Resolução nº 2.082/2017, que estabelece a proibição da captação de 

água especialmente para irrigação nos dias de quarta-feira, conforme seu Art 1º: 

Tendo em vista a situação de escassez hídrica na bacia, o Dia do Rio como 
medida de restrição de uso para captações em corpos d'água superficiais perenes 
de domínio da União na bacia hidrográfica do rio São Francisco que ainda não 
estejam submetidas a outras regras de restrição de uso mais restritivas (ANA, 
2017. p. 01). 

Apesar de ser uma medida restritiva para economizar água, o dia do rio, 

caracteriza-se muito mais como uma medida simbólica, um marco para 

sensibilização dos agricultores que passaram a não irrigar seus cultivos durante um 

dia na semana. Apesar de toda restrição resultar em traumas ou adaptações 

operacionais, os resultados conseguidos em termos de volume armazenado e não 

utilizado é muito subjetivo e pouco significativo. 

Se pelo lado da economia de água a medida não foi muito eficiente, também 

não produziu nenhum sacrifício mensurável para atividade produtiva. Os agricultores 

irrigantes relataram perdas de produtividade ou na qualidade dos frutos colhidos e 

comercializados, porém, com pouca objetividade e sem tradução em números reais. 

Como relata por um dos entrevistados: 

As áreas de empresas não sofreram com o dia do rio, pois tem reservatórios e 
irrigam durante a noite, por isso, conseguem fazer manobras operacionais que 
permitem ajustar o manejo de irrigação dos seus plantios, não provocando perdas 
em produtividade ou qualidade da produção (Agricultor I). 
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 Possivelmente as áreas dos pequenos agricultores irrigantes, passaram por 

um pouco mais de dificuldades de adaptação, pois tem uma menor folga operacional 

e por isso, maiores contratempos para fazer manobras no seu manejo de irrigação. 

Alguns deles, também possuem culturas com maior consumo de água como banana, 

coco e acerola, que exigem uma lâmina contínua de água, não diferenciada por 

fases da cultura, como ocorre com manga e uva. 

 As maiores restrições foram percebidas pelos irrigantes menos capitalizados, 

que não fizeram conversão do método de irrigação e permanecem com o sistema de 

irrigação por aspersão. Como consequência, tem maior custo operacional, menor 

eficiência no uso da água, maior dificuldade no manejo dos equipamentos e 

consequentemente no manejo da irrigação. 

 Até o momento do final do presente estudo, permanece o quadro de crise 

hídrica na bacia do rio São Francisco, porém os seus efeitos já não são tão 

preocupantes para o PPI Senador Nilo Coelho e o estado de tensão ou conflito 

diminuiu significativamente. O reservatório de Sobradinho, apesar de não conseguir 

atingir a sua condição de normalidade, passou dos 40% de volume útil armazenado 

em 2018, o que descarta a possibilidade de atingir o seu volume morto no período 

da estação seca de 2018/2019. 

A situação de maior estabilidade foi decorrente da gestão da defluência e não 

do incremento das chuvas, por isso, segue a política de manter a vazão reduzida a 

partir da barragem de Sobradinho, o que projeta uma condição de salvaguarda para 

o PPI Senador Nilo Coelho. Porém, resulta em questionamentos dos usuários do 

baixo São Francisco, região mais próxima da foz do rio, sob a argumentação que o 

assunto deve ser tratado não apenas do ponto de vista de segurança hídrica, mas 

ser abordado a partir da questão ambiental, pois “o rio é um ecossistema e não um 

canal concretado”. 

A situação de manutenção das diminuições de vazão retrata mais uma vez a 

condição de coesão entre os agentes em posições privilegiadas e as instituições que 

compartilham de mesmos valores, que em ambientes de relações hierarquizadas 

adquirem autoridade e legitimidade para definir quem pode e como devem fazer o 

uso dos recursos hídricos, garantindo o modelo de reprodução social no campo 

relacional. 
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7. CONCLUSÕES 

O PPI Senador Nilo Coelho caracteriza-se como um campo relacional com 

fortes relações de conflito, onde uma diversidade de usuários disputa o poder pelo 

acesso e formas de uso da água. Os diferentes agentes sociais deste campo 

relacional estão historicamente enlaçados em redes estabelecidas de forma 

hierarquizada, numa trajetória caracterizada por relações de mando e obediência.  

Analisou-se que a relevância da agricultura irrigada no crescimento 

econômico regional solidificou posição privilegiada dos seus agentes no PPI 

Senador Nilo Coelho, concedendo-lhes a autoridade de definir as condições de 

acesso a água. Esse poder nominativo foi usado como estratégia para perpetuação 

de ciclos de reprodução social e econômica, mantendo e ampliando a hierarquia e 

as desigualdades no campo social. 

O crescimento econômico experimentado no projeto promoveu definições 

estereotipadas de prosperidade e desenvolvimento em toda a região do vale do São 

Francisco. Por outro lado, o presente estudo identificou o quanto a construção desse 

“oásis de prosperidade”  está imerso em redes  de relacionamentos dotadas de 

privilégios, autoridades e hierarquias de poder homogeneizados por determinados 

agentes em detrimentos de outros.  

Observou-se que mesmo com a propagada riqueza gerada no PPI Senador 

Nilo Coelho, espaço economicamente dinâmico e com abundancia de água, parte 

significativa da população residente nas suas agrovilas ou comunidades rurais do 

entorno, vive em condições de extrema pobreza, sem acesso a água tratada e 

esgotamento sanitário, condições básicas de cidadania. Características de um 

ambiente de forte desigualdade, marcado por tensão social e conflitos, que também 

revela falta de reciprocidade e insegurança entre os diferentes agentes. 

Decorrente de uma trajetória social estabelecida a partir de relações de 

mando e obediência, os agentes do PPI Senador Nilo Coelho vivenciaram poucos 

espaços de discussão em instâncias colegiadas, realmente participativas.  Resultado 

disso é a existência de poucas associações, cooperativas ou outros espaços 

coletivos, estabelecidos a partir de laços de pertencimento, solidariedade e 

confiança – ativos importantes para a construção e uso dos benefícios de um capital 
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social usufruído de forma mais horizontalizada entre os agentes daquele campo 

relacional. 

Nesse contexto, as disputas pelo acesso a água aconteceram de forma muito 

desigual, pois, o modelo de gestão do empreendimento experimentado, apesar de 

concebido para atuar de forma participativa, sempre reproduziu características de 

hierarquia e subordinação e apresentou-se pouco representativo dos diferentes 

agentes. Constatou-se que o modelo de gestão adotado no PPI Senador Nilo Coelho 

garantiu a viabilidade da agricultura irrigada em detrimento aos usos múltiplos da 

água no projeto e direcionou as políticas públicas para a melhoria e modernização 

da infraestrutura hídrica, atendendo prioritariamente as propriedades agrícolas e não 

as pessoas que ali vivem. 

Diferentemente do que aconteceu em outros momentos de crise (econômica, 

energética, entre outras) em que os seus efeitos promoveram mudanças 

significativas nos processos produtivos do PPI Senador Nilo Coelho. Não foi possível 

verificar, diante do quadro de crise hídrica, mudanças estruturais ou 

comportamentais que promovessem o uso mais racional da água, pois apesar das 

tensões e conflitos vivenciados pelos agentes, os efeitos do colapso anunciado não 

foram sentidos pela atividade da agricultura irrigada. 

Analisou-se que diante do quadro de instabilidade, a reação dos agentes da 

agricultura irrigada do PPI Senador Nilo Coelho foi organizar-se de forma coesa com 

instituições e assumiram posições favorecidas na hierarquia estruturada de poder do 

campo relacional, conferindo a esse arranjo, autoridade para aplicar regras que 

beneficiaram a manutenção dos seus modelos de exploração econômica. 

Decorrente do poder acumulado e da posição de relevância da fruticultura 

irrigada no vale do São Francisco, os agentes posicionaram-se de forma mais ativa 

a cobrar das instituições, soluções imediatas, que garantisse o fornecimento de água 

para seus empreendimentos, em detrimento aos outros usos, do que realmente a 

adoção de uma postura proativa e responsável de utilização mais eficiente de água. 
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