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Introdução 

A construção de barragens, tanto para abastecimento de água, como para produção de eletricidade, 

é marcada por impactos sociais e ambientais. Isso ocorre em todo mundo, contudo, no Brasil, a 

centralidade que a indústria hidrelétrica assumiu desde os anos 1970, apoiado em bases naturais 

vantajosas (os maiores rios do planeta), encontrou substrato necessário para alicerçar um dos 

maiores parques hidrogeradores do mundo.  

Comissão Mundial de Barragens (2000), estima que no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas foram 

expulsas de suas terras, de suas casas, para dar lugar a instalação de barragens. Por sua vez, o Estado 

brasileiro reconhece que houveram impactos sociais importantes, muitas vezes não ressarcidos 

adequadamente. A Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2010), após 

visitar sete locais atingidos por barragens constatou que ao menos 16 direitos humanos são 

sistematicamente violados em obras de barragem1.   

A importância de se produzir um diagnóstico da dívida social resultante dos impactos sociais, 

econômicos, ambientais e culturais produzidos a partir da construção de barragens se faz 

fundamental para a criação de ações e políticas específicas que visem recuperar as perdas que a 

população atingida sofreu ou vem sofrendo. Esses são os objetivos do conjunto dessa pesquisa 

(IPEA, 2014): 

- levantamento da situação social, econômica e cultural nas regiões atingidas por 
barragens, com foco nas famílias atingidas por estes empreendimentos; 

- elaboração de um diagnóstico para qualificar e quantificar a dívida social do 
Estado brasileiro com este público.  

 

Vale destacar que o objetivo de levantar, quantificar e qualificar essa “dívida social” não é 
meramente para apreciação e reconhecimento dos eventuais impactos causados. Espera-se que 
possa 

 
(...) servir de subsídio para o desenvolvimento de ações e políticas públicas 

federais voltadas para os atingidos por barragens. 
(...) oferecer uma estimativa bastante razoável sobre a dívida social com esta 

população no período da execução da pesquisa.  
(...) contribuir para a concertação social nas áreas atingidas por barragens onde 

ele for realizado. [grifo nosso] 

 
A noção de dívida social, apresentada na Metodologia (IPEA, 2015), “se refere aos impactos sociais, 
econômicos e culturais negativos, ainda não reparados, causados pela construção das barragens na vida da 
população atingida” (Ibid, pp 18) [grifo nosso]. Tal conceito, por ser bastante polêmico, exige um 
recorte mais preciso, para fins de aplicação da pesquisa.  

                                                           
1 O Relatório “Atingidos por Barragens” (CDDPH, 2010, pp 15), lista de 16 direitos humanos que segundo a 

Comissão, “parecem” ser sistematicamente violados: 1. Direito à informação e à participação; 2. Direito à 
liberdade de reunião, associação e expressão; 3. Direito ao trabalho e a um padrão digno de vida; 4. Direito à 

moradia adequada; 5. Direito à educação; 6. Direito a um ambiente saudável e à saúde; 7. Direito à melhoria 
contínua das condições de vida; 8. Direito à plena reparação das perdas; 9. Direito à justa negociação, 

tratamento isonômico, conforme critérios transparentes e coletivamente acordados; 10. Direito de ir e vir; 11. 
Direito às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens culturais, 

materiais e imateriais; 12. Direito dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais; 13. Direito de grupos 
vulneráveis à proteção especial; 14. Direito de acesso à justiça e a razoável duração do processo judicial; 15. 

Direito à reparação por perdas passadas; 16. Direito de proteção à família e a laços de solidariedade social ou 
comunitária. 
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(...) a necessidade de objetivar o diagnóstico, devido à impossibilidade de 

contemplar todos os problemas sociais existentes em determinado território. 
Deve-se, portanto, ter clareza em diferenciar problemas preexistentes na região 

de problemas gerados a partir da construção da barragem, focando o 
diagnóstico nestes últimos. 

Entretanto, é sabido que, para uma reparação eticamente justa de impactos 
econômicos e sociais, não basta somente a reconstituição das condições de vida 

anteriores, mas, sim, algum grau de melhora [grifo nosso]. (IPEA 2015, pp 18)  
 

A definição de “reparação eticamente justa” cobra, para além dos impactos diretos da construção 
da barragem, o cumprimento dos objetivos gerais que tal empreendimento, por ser de interesse 
público/de toda a sociedade, precisam ser atendidos. O fato da UHE Sobradinho contribuir no 
fornecimento de eletricidade para toda a região nordeste, não exime o Estado de garantir às 
famílias atingidas do entorno do lago acesso a esse serviço. De certa forma, tal exemplo 
desmoraliza e deslegitima tais empresas empregarem expressões como “promoção do 
desenvolvimento”, quando querem convencer a sociedade para a instalação desse tipo de 
empreendimento. 
 
Diferente da etapa da pesquisa de campo, que medirá a “realidade no momento da pesquisa” (IPEA 
2015, pp 15), o Relatório I deverá “contextualizar a barragem historicamente, abordando os dados 
técnicos, financeiros e ambientais, assim como as transformações e os conflitos sociais decorrentes do processo de 
construção da barragem na região pesquisada” (ibid, pp. 45), o que se considera alcançado com a 
apresentação do presente documento. 
 

Nesse sentido a UHE Sobradinho, instalada no leito do rio São Francisco, é emblemática. Além de 

estar entre as grandes hidrelétricas do país, construída nos anos 1970, período político de grande 

restrição à manifestação popular e quando ainda não existia um marco jurídico institucional capaz 

de regular ou normatizar aspectos ambientais. Além dessas questões, seu lago atinge o território de 

oito municípios, são eles: Sobradinho, Sento Sé, Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado, Xique-Xique e 

Itaguaçu da Bahia, sendo quatro desses tendo suas sedes municipais totalmente removidas além do 

município de Barra (Ba), que à época foi o principal anfitrião das famílias reassentadas. A Chesf 

declara que foram removidas cerca de 11.853 famílias (CHESF, 2001, pp 01). 

O fato da UHE Sobradinho ter iniciado sua construção há pouco mais de quarenta anos, constitui 
um ambiente específico para a investigação. Por um lado, todo esse período permitiu a produção de 
uma vasta quantidade de artigos, pesquisas, análises sobre os acontecimentos decorrentes desde sua 
construção. Por outro lado, aspectos sociais e ambientais ocupavam, do ponto de vista legal e 
político, uma importância menor que nos dias atuais. É importante considerar que nesse período, a 
capacidade de o estado ter a real dimensão da quantidade e condição de vida da população, na 
totalidade do território, era precária e imprecisa. Populações inteiras, historicamente isoladas, 
simplesmente eram invizibilizadas. Dessa maneira, o próprio roteiro para elaboração desse relatório, 
proposto no âmbito da Metodologia, para o alcance de seus objetivos, exige adaptações, para que 
ao final responda plenamente cada aspecto.         
  
Para a elaboração desse relatório, foram utilizados documentos da Chesf e de empresas de 

consultoria por ela contratada à época da construção da UHE Sobradinho, bem como relatórios de 

monitoramento da operação dos dias atuais. Foi utilizada documentação do próprio governo 

federal e do estado da Bahia, bem como pesquisas acadêmicas que narram com precisão os 

acontecimentos antes, durante e depois da construção da UHE Sobradinho. O capítulo I desse 

relatório descreve os aspectos operacionais da hidrelétrica, inclusive sobre questões de definiram as 

dimensões do projeto, passando por questões relacionadas à segurança energética, hídrica e 

financeira que são responsabilidades da hidrelétrica.  Em seguida, são apresentados aspectos 
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ambientais em que se assentam a hidrelétrica, apresentando ecossistemas existentes até questões 

legais como estudos de impacto ambiental, monitoramento e obtenção de licenças para operação.  

O capítulo III aprofunda aspectos sociais e econômicos da população que vivia onde hoje é leito da 

barragem, além de descrever as condições edafoclimáticas da região atingida, fator determinante no 

estabelecimento das relações de produção ora existentes. É analisado também a intensidade do 

impacto e dos conflitos produzidos no âmbito da construção da barragem. No Capítulo IV, são 

apresentadas e analisadas as medidas adotadas pela empresa para superar os conflitos no âmbito do 

desenvolvimento do projeto. Essas medidas são descritas nesse capítulo, além de comentadas e 

analisadas a repercussão de cada uma delas. 
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Capitulo 1.  Descrição dos dados técnicos e financeiros referentes à barragem 

 

 

1.1. Contextualização histórica do modelo energético hidrelétrico. 

Para analisar a Usina Hidroelétrica de Sobradinho – UHE Sobradinho, é importante 

resgatar, desde os últimos 100 anos, alguns fatos políticos e econômicos da indústria do Brasil, 

especialmente desde a crise que iniciou em 1929, que para muitos pesquisadores, foi realmente um 

marco nesse processo.  

Ocorre que a partir da década de 1930, o setor industrial brasileiro assume um 

protagonismo político e econômico que dá início a um longo período de transformações, desde os 

centros urbanos até as regiões mais distantes e rurais. Naqueles polos mais dinâmicos, ditos 

industriais, concentrados nas regiões sudeste e sul do país, a atividade fabril ganhou predominância, 

com o emprego massivo de força de trabalho assalariada. O rural também participou desse 

processo, fornecendo alimento (cada vez com custos menores), força de trabalho (retirantes, 

migrantes) e matérias primas (minérios, produção agropecuária, energia). Dá-se início a um longo 

período de transformações e o estado brasileiro assume responsabilidade central nesse processo. 

Otávio Ianni analisa esse período: 

(...) está em marcha um amplo processo “de desagregação da velha ordem e de 
reconstrução social”. Há uma espécie de renovação, em termos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. “Tudo isso fica evidente em 1930, com a 
tomada de poder por elementos que divergiam do estancamento histórico 

provocado pelos interesses inerentes à encampação do Estado republicano pelo 
antigo regime (...)” (IANNI, 2004. pp. 22). 

 

A partir desse período, duas tarefas ganham força entre as ações do estado e que merecem 

destaque: 

- a construção de bases materiais capazes de dar suporte a nascente indústria brasileira: o estado 

investe na ampliação de portos, interligação dos estados com redes de transmissão de energia, 

comunicação, rodovias, planejamento e construção de hidrelétricas, siderurgias, etc. Até então, o 

setor elétrico existia de forma fracionada e isolada em alguns centros urbanos, ou entre eles. Tal 

condição era incapaz de garantir um projeto integrado e nacional de industrialização.  

- e ações de interiorização e homogeneização do desenvolvimento ao longo de todo território: afim 

de suavizar as distorções produzidas no âmbito dessa “divisão nacional do trabalho”. O governo 

federal se empenha em instituir programas e ações que visem dividir mais equitativamente os 

benefícios e responsabilidades desse período. Dessa maneira, foram criadas várias empresas e 

autarquias nacionais, como a Codevasf – Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São 

Francisco, as superintendências regionais (Sudene, Sudesul, Sudam, etc), o Dnocs – Departamento 

Nacional de Obras Contra Seca2, entre outras. 

Entre os anos de 1930 e 1960, uma das ações do governo federal que merece destaque foi a 

publicação do Código de Águas (1934), que em síntese, trouxe para o estado a gestão de qualquer 

curso ou corpo d’água significativo para “o aproveitamento industrial” (Decreto 24.643 de 10 de julho 

                                                           
2 À época, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca (1919 a 1945). 
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de 1934 – preâmbulo3). Tal medida causou afastamento das empresas transnacionais que atuavam 

no setor. Em 1954 o governo federal apresenta ao Congresso Nacional o Plano Nacional de 

Eletrificação e a criação da Eletrobrás, cuja efetiva constituição só vai ocorrer em 1962 

(MODESTO, 1991, pp 06). É desse período a instituição de outras grandes estatais ligadas a 

energia, como a Chesf (1945), Cemig (1952), Petrobras (1953) e Eletrobrás (1962).  

Além de pesquisa, planejamento e gestão, a função do Governo Federal foi também de construir o 

parque gerador, fundamentalmente hídrico. Os governos estaduais ficaram incumbidos de 

distribuição da energia elétrica dentro do respectivo território. Às empresas privadas participaram 

desse processo fornecendo bens (cimento, ferro, etc), equipamentos (turbinas, torres de 

transmissão, transformadores) e serviços (execução dos projetos). Para Gonçalves (2002), tal 

divisão do trabalho beneficiou o modelo industrial ao menos duas vezes: a) a construção desse 

parque gerador hidrelétrico consumiu bens produzidos pela indústria e; b) ao mesmo tempo foi 

servida com eletricidade barata. Esse modelo foi intensificado durante o regime militar, conforme 

esclarece análise do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB: 

(...)grandes projetos de barragens começaram a ser construídos em todo país: 

Itaipu, Tucuruy, Balbina, Itaparica, Itá, Sobradinho, entre outros. Foram 
construídos com a cara do Governo Militar. Nesse processo de construção de 

grandes barragens houve uma divisão de papéis: as questões tecnológicas 
(construir barragens e equipá-las) ficaram sob a responsabilidade das empresas 

privadas, na maioria das vezes de capital estrangeiro; as questões sócio-
econômicas (remanejamento das populações atingidas) e ambientais sob 

responsabilidade do regime militar. (...) qualquer tentativa de manifestação 
popular era violentamente reprimida e/ou acompanhada pela polícia militar. 

Para o então governo, construir barragens significou simplesmente erguer o 
muro de cimento e instalar as turbinas de geração de energia deixando as 

populações atingidas e as questões ambientais em último plano. (MAB, 2004, p 
28) 

 

O período entre as décadas de 1970 a 1985 é caracterizado pelo comando político realizado por 

governos militares. É também marcado pelas crises mundiais do petróleo de 1973 e 1979 (súbita 

elevação dos preços internacionais) e por outro lado, por uma forte expansão da economia mundial, 

produzindo grandes quantidades de excedentes monetários nos países centrais. Sobre esse aspecto, 

Harvey (2011) traz comentários sobre esse período.  

Os bancos de investimento de Nova York, então lotados de excedentes [...] e 

desesperados por novas oportunidades de investimento num momento em que 
o potencial de rentabilidade de investimento dentro dos Estados Unidos estava 

exausto, fizeram empréstimos maciços para países em desenvolvimento como 
México, Brasil, Chile (...). (2011, p. 24) 

 

A tabela 01 demonstra a evolução do parque elétrico brasileiro, dando destaque ao período 

que compreende a construção da UHE Sobradinho. 

Tabela 01: evolução da indústria de hidroeletricidade no Brasil. 

                                                           
3 É importante destacar que o Código de Águas teve sua entrada no parlamento em 1907, só veio a ser 

sancionado em 1934, através de um decreto presidencial (Dorival 2005, pp 73).  
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Período4 Nº de usinas 
construídas 

 MW 
instalados  MW/UHE MW/ano 

até 1930 14       2.063,9  

  1931 a 1969 39   7.416,1            190,2         195,2  

1970 a 1990 47     43.055,3           916,1     2.152,8  

1991 a 2006 55     20.954,9  381,0     1.397,0  

2007 a 2016 38     18.982,1            499,5    2.109,1  

Elaborado pelo autor, a partir de dados do BIG/Aneel; 2017. 

De acordo com a Tabela 01, as hidrelétricas construídas no período que compreende a construção 

da UHE Sobradinho possuem um traço comum: feitas por empresas estatais, grande capacidade 

instalada (MW) e com a formação de grandes lagos de acumulação de água. Os dados apresentados 

demonstram que quase a metade do atual parque gerador hidrelétrico brasileiro foi construído nesse 

período. Das dez maiores hidrelétricas do Brasil dos dias atuais, cinco são contemporâneas da UHE 

Sobradinho (construídas entre 1970 a 1990), que atualmente é a 28ª maior hidrelétrica do país (em 

capacidade instalada).  

Em síntese, o período histórico onde foi concebido a UHE Sobradinho reuniu três fatores que são 

bases para a análise de sua construção: a) governo militar: autoritário por natureza, reprimia 

qualquer possibilidade de reação organizada das populações atingidas por hidrelétricas; b) recursos 

financeiros abundantes: dispostos a imobilizar grandes quantidades de capital por um longo 

período; c) demanda internacional por energia barata, em resposta a súbita elevação dos preços 

internacionais do petróleo. 

É importante destacar que em geral, as hidrelétricas construídas nesse período baseiam sua 

produção através da formação de grandes lagos de acumulação, que visam maior segurança na 

regularidade da vazão, capaz de suportar períodos de escassez. Essa opção tecnológica é fator de 

grande impacto social e ambiental, pois aumenta consideravelmente o tamanho da área alagada. 

A partir da década de 1990, as políticas neoliberais no setor energético diminuíram a participação 

das empresas estatais na construção de hidrelétricas, quando tiveram inclusive parte de seus ativos 

privatizados. Foram instituídos a Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e o Operador 

Nacional do Sistema - ONS,  que passaram a gerir, a partir de uma lógica privada, todo o setor 

elétrico nacional. 

Com a política de privatizações, o setor elétrico foca seu planejamento na busca por resultados 

financeiros, deixando em segundo plano, princípios ligados ao desenvolvimento regional. A Chesf, 

empresa predominantemente estatal, cumpre um papel estratégico nesse jogo, enviando valores 

para holding Eletrobrás. 

A reestruturação do setor  elétrico  a  partir  das  privatizações,  a  estatal  é  

colocada  em  pé  de igualdade com os demais concorrentes do setor. Sendo 
assim, sua atuação foi submetida à  lógica  privatista  e  prioriza  exclusivamente  

“retornos financeiros”, de modo a abandonar o foco no interesse regional e 
passar a se concentrar  no foco por  unidade  de  negócio, como vem sendo a 

atuação da holding e de suas subsidiárias (WERNER 2011, p. 65, apud Feijó de 
Melo 2010). 

 

                                                           
4 Períodos estimados, definidos a partir da data de início da operação das usinas, período posterior à decisão 

de sua construção; 
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 Na tabela 01 é possível destacar ainda que o último período demonstra uma ampliação do 

crescimento do parque hidrelétrico nacional. Isso se deveu principalmente a retomada de uma forte 

presença do estado, especialmente nas áreas de pesquisa, planejamento e financiamento (via 

BNDES). De toda forma, essa ampliação da participação do estado foi conservando e ampliando a 

participação do capital privado na propriedade de novos ativos. 

 

 

1.2 – A máquina 

Localizada no estado da Bahia, 40 km a montante das cidades de Juazeiro (Ba) e Petrolina (Pe) e a 

747,8 km do oceano atlântico, a UHE de Sobradinho começou a ser construída em meados de 1973 

e turbina as águas do rio São Francisco (médio São Francisco – figura 1) desde 03 de novembro de 

1979, quando a primeira unidade de geração começou a operar. O funcionamento de todas as seis 

turbinas da usina ocorreu a partir de 03 de março de 1982 (CHESF, 2016). Além de gerar 

eletricidade e regularizar as cheias do rio, seu lago também é utilizado como suporte para ações de 

agricultura irrigada, pesca e aquicultura, lazer e navegação. Segundo CRUZ (2008, pp 52),  

o aproveitamento de Sobradinho foi originalmente concebido para ser somente 
uma obra de regularização de cheias, porém, (...) por apresentar um acréscimo de 

mais de 2.050 MW de capacidade instalada à Chesf, o empreendimento foi 
incorporado à matriz de geração de energia elétrica do país. 

 
Em meados de 1974, decorridos 12 meses do início das obras civis de Barragem, a 

crise mundial de petróleo, reformulou totalmente os conceitos acima descritos 
[garantir nos períodos de estiagem vazão mais elevada possível para as usinas de 

Paulo Afonso], tendo sido determinada a construção da Casa de Máquinas [casa 
de força] em paralelo com as Obras de Regularização. (CHESF 1983, pp 05). 

(grifo do autor).  
 

SEVÁ (2011, pp 60) lembra que as empresas de energia possuem um “alvo especial” que “são as quedas 

naturais, cachoeiras e corredeiras”. No caso da UHE Sobradinho, a mesma foi instalada sobre um 

conjunto de quatro cachoeiras, local denominado Salto do Sobradinho. Relato feito por Theodoro 

da Silva em 1879 destaca inclusive que tais cachoeiras dificultavam a navegação ao longo do rio São 

Francisco (COSTA 2007, pp 06). 

A UHE Sobradinho possui casa de força localizada no município de Sobradinho (Ba), composta 

por seis unidades de geração (turbina), com 175,05 MW cada, acumulando um total de 1.050,3 MW. 

O barramento (muro) é feito de terra zoneada5 com 12.000.000 m³ de maciço, altura máxima 

de 41 m e comprimento total de 12,5 km. Vertedouro de superfície e tomada d’água para 

irrigação com  capacidade  de  até  25  m³/s (CHESF 2012, p 05). 

 

 

 

 

                                                           
5 Barragem de terra zoneada é constituída por diferentes tipos de solo ou o mesmo solo compactado em 
condições diferentes para otimização da seção ou em função da disponibilidade de materiais. (SOUZA, 2013, 

p 10) 
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Foto 1: Casa de força e vertedouro da UHE de Sobradinho. 

 

Fonte: CHESF 2009, pp 123. 

Possui reservatório de acumulação que na cota 392,5 ocupa uma área de 4.214 km², podendo 

armazenar 34,1 milhões de m³, sendo o maior lago artificial do Brasil, com aproximadamente 350 

km de comprimento (entre os municípios de Sobradinho e Itaguaçu da Bahia) e uma largura de até 

30 km (CHESF, 2016). Seu lago cobriu ainda parte do território dos municípios de Sento Sé, Casa 

Nova, Remanso, Pilão Arcado, Barra e Xique-Xique. A área total de drenagem é de 498.425 km² e 

uma vazão regularizada de 2.060 m³/s.  

Figura 1: Localização e municípios atingidos pela UHE Sobradinho 

 

Elaboração Disoc/Ipea 
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O barramento possui uma eclusa de propriedade da CODEBA, com  120  metros  de 

comprimento por  17  metros de  largura  permitindo  às  embarcações  navegar o  desnível  de 

32,5  metros  criado  pela  barragem. 

Foto 02: Eclusa da UHE de Sobradinho 

 
Fonte: CHESF 2012, p 06. 

 

A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 09 transformadores 

monofásicos de 133,3MVA cada um, que elevam a tensão de 13,8 kV para 500 kV. A partir daí 

a conexão com o sistema de transmissão da CHESF é efetuada através da subestação 

seccionadora de Sobradinho 500/230 kV (CHESF, 2012. pp 06).  

Figura 02: Desenho esquemático da UHE de Sobradinho. Destaque para os diques A, 

B, C e D, que formam o conjunto do barramento da UHE de Sobradinho. 

  

Fonte: CHESF 1972, apud CRUZ, 2008, pp 56).  
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Em junho de 1983, a UHE Sobradinho teve seu custo total apurado em US$ 1.019.969.700,00, 

atualizados para US$ 1.878.622.800,006 em dezembro de 2013. Foram praticamente 10 anos 

executando obras civis tanto no âmbito da construção do barramento e equipamentos 

auxiliares, como na transferência de cidades, distritos e comunidades. No período mais intenso 

das obras civis (abril a junho de 1976), foram mobilizados cerca de 9.100 operários e mais cerca 

de 1.370 nas áreas de administração e fiscalização (entre janeiro a março de 1981), perfazendo 

um total de aproximadamente 10.500 trabalhadores (CHESF, 1983, pp 56 e 62) mobilizados ao 

longo dessa década de obras.   

 

1.3 – O rio São Francisco  

A bacia do rio  São  Francisco abrange  sete  unidades  da federação:  Minas  Gerais,  Bahia,  

Pernambuco,  Sergipe,  Alagoas,  Distrito  Federal  e  Goiás. Desde  a  nascente,  na  Serra  da  

Canastra/MG,  até  sua  foz  no  Oceano  Atlântico,  o  rio  tem 3.200 km de  extensão e 630.000 

km² de calha (bacia) (CHESF, 2007, pg 11), percorrendo uma falha geológica denominada de 

“depressão sanfranciscana” (ZELLHUBER & SIQUEIRA, 2016, pp 02). Seu leito percorre dois 

grandes biomas brasileiros, o cerrado e a caatinga (Anexo 1.1). Está dividido em quatro grandes sub 

bacias: a) alto São Francisco, b) o médio (onde está localizado o lago da UHE Sobradinho, c) o 

submédio (da barragem de Sobradinho até a UHE Xingó e, por fim, o baixo São Francisco (anexo 

1.2 apresenta mapa que ilustra essas subdivisões da bacia). Ao longo da bacia, a declividade média é 

de 8,8 cm/km (CHESF, 2009, pp 119). 

Segundo o BIG/Aneel (2016), a região nordeste possui uma capacidade hidrelétrica instalada de 9,4 

GW, contudo, apenas o rio São Francisco, no trecho em território nordestino, possui 8,5 GW. Isso 

demonstra o grau de dependência energética dessa região à referida bacia. Considerando que o 

sistema elétrico do Nordeste é integrado com o restante do país, é de extrema importância o 

adequado funcionamento de todo esse complexo gerador, em especial, da UHE de Sobradinho.  

Antes da regularização da vazão promovida pelo reservatório da UHE Sobradinho, foi observado 

uma vazão mínima de 595 m³/s em 10/10/1955. Após a construção da UHE Sobradinho, a vazão 

mínima observada no rio São Francisco foi de 1.113 m³/s (11/09/78) e máxima de 17.800 m³/s (09 

e 10/03 de 1979) (CHESF, 2012, pp 07). O gráfico 01 apresenta a influência da UHE Sobradinho 

na regularização da vazão do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Atualização feita pela variação do Consumer Price Index dos Estados Unidos, entre junho de 1983 e dezembro 

de 2003); 
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Gráfico 1: Regularização da vazão do rio São Francisco antes e depois da UHE Sobradinho7. 

  

Fonte: MI (2005, pp 04). 

1.4 - Dados financeiros 

Através do Decreto nº 70.138 de 10 de fevereiro de 1972 (Anexo 1.3), o Governo Federal 

concedeu a Chesf, outorga para exploração do trecho do rio São Francisco necessário para 

instalação da UHE Sobradinho. Essa concessão teria duração de 50 anos, até 2022, mas em 

2013, por meio da Lei nº 12.783, o Governo Federal encurtou o período da concessão para 

2012,  e com a publicação da Lei 13.183/2015, a Chesf pode retomar a concessão por mais 30 

anos, ou seja, até 09 de fevereiro de 2052 (CHESF (b), 2016, p 12; ANEEL, 2015). A empresa 

possui 100% da concessão de exploração da UHE de Sobradinho (BIG/ANEEL, 2016), maior 

empresa da holding Eletrobras, que é, em 2012, dona de 99,5% da Chesf (entre ações ordinárias 

e preferenciais) (CHESF, 2012).  

 

1.5 Resultados 

Os resultados da produção da UHE Sobradinho podem ser contidos em três grandes itens: 

energia, água e renda. 

1.5.1 - Energia 

Com seis unidades geradoras, que somam 1.050,3 MW instalados, a UHE Sobradinho é 

responsável pelo fornecimento de 531 MW médios8 – energia firme (BIG/ANEEL, 2016). 

Toda a eletricidade produzida pela UHE Sobradinho é comercializada pela Chesf e 

disponibilizada no Sistema Integrado Nacional – SIN, através do regime de cotas (Lei 

                                                           
7 Dados obtidos do posto fluviométrico de Traipu, a jusante da UHE Xingó. 
8 Representa a capacidade garantida de produção de energia elétrica – valor utilizado para cntratação com 

consumidores; 
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12.783/2013)9. Segundo a BIG/ANEEL (2016), a UHE Sobradinho corresponde a 10% do 

parque gerador da Chesf, que por sua vez é a maior empresa geradora de eletricidade do Brasil 

1.5.2 - Água  

A área de drenagem do lago da UHE Sobradinho é de 498.425 km², o que permite o 

cumprimento da importante função de regularização da vazão e/ou fornecimento de água 

para hidrelétricas a jusante. É importante destacar que essa função justifica as dimensões do 

reservatório.  

Por meio de revisão de documento da época, fica clara a intensão de fazer da UHE Sobradinho 

importante peça para o aproveitamento hidrelétrico de todo o rio São Francisco. A 

manutenção e regularização da vazão do rio tornou capaz de viabilizar outros projetos 

hidrelétricos a jusante. Em ofício enviado em 12 de janeiro de 1976, ao então presidente da 

Eletrobrás, Antônio Carlos Magalhães, o diretor da Chesf, senhor André Dias de Arruda 

Falcão, afirma que: 

Embora a Chesf esteja operando usinas no Rio São Francisco há 25 anos, só de 
1970 para cá começou a haver problema d’água. Deve-se isso ao fato da de que 

a Chesf operava usinas a fio d’água (...).  
O aumento do aproveitamento energético do São Francisco, face as 

necessidades do Nordeste, veio exigir nova e diferente utilização do Rio. Cabia 
então regularizar o São Francisco. Iniciava-se deste modo a fase de construção 

de grandes barragens de acumulação de água. Sobradinho e Moxotó foram os 
pontos de partida dentro dessa orientação. (...) Trata-se de nossa interferência na 

vida do Vale (Chesf, 1976, p 02) (grifo do autor).       

 

Tal função determinou as dimensões do projeto, especialmente no que se refere ao tamanho do 

reservatório, a capacidade de depleção de até 12 metros. Assim, juntamente com a UHE de 

Três Marias (MG), é uma das grandes responsáveis pela manutenção das vazões necessárias 

para hidrelétricas a jusante, especialmente o complexo Paulo Afonso a UHE Xingó (CHESF, 

2012, p. 05). 

Figura 03: Sistema de geração hidroelétrico do vale do rio São Francisco. 

 

Fonte: ANA, 2011, pp 07.  

                                                           
9 Regime de comercialização regido pela Lei 12.783/2013, que regula a comercialização da energia dos agentes 

geradores que tiveram a concessão vencida (empreendimento amortizado) (ANEEL, 2017). 
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A função de manutenção da vazão do rio São Francisco para hidrelétricas à jusante é de 

fundamental importância, não apenas para o conjunto da referida bacia, mas para o sistema 

elétrico brasileiro como um todo, que por ser interligado, depende de condições seguras de 

funcionamento em todas as regiões conectadas. 

Outra dimensão da importância da água que a UHE de Sobradinho armazena se refere à 

irrigação para agricultura, iniciativa prevista desde a concepção do projeto, e que ampliou a 

partir de sua construção. 

 

1.5.3 - Renda  

Do valor total produzido pela UHE Sobradinho, merece destacar ao menos três itens:  

- renda para proprietária: a Aneel remunera a Chesf para a gestão da UHE Sobradinho através 

do ressarcimento do custo de Gestão dos Ativos de Geração - GAG, que no ano de 2015, foi 

um montante de R$ 55 milhões (DOU, 2015, pp 111). Somando-se à GAG, tributos e 

encargos, é possível definir o valor que a Chesf recebe pelo fornecimento de eletricidade da 

UHE Sobradinho (ANEEL, 2015).  

- Fundo de Energia do Nordeste - FEN: outra parte da renda da UHE Sobradinho vai para 

esse fundo, que atualmente tem essa usina como sua principal contribuinte. Essa contribuição é 

resultado do valor atual da tarifa subtraído da GAG + encargos e impostos (Receita Anual 

Garantida - RAG)10. Está previsto ser mantido até 2037 (Lei 13.183/2015). O objetivo do FEN 

é estimular, através de parcerias com outras empresas, a ampliação da capacidade elétrica na 

região.  

- Compensação financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH: A UHE 

Sobradinho, com base na Lei 7.990/89, distribui 6,75% da energia produzida, multiplicado pela 

Tarifa Anual de Referencia – TAR (índice definido pela Aneel), aos municípios e estados 

atingidos, na forma de compensação financeira. A compensação é distribuída 

proporcionalmente a área alagada de cada território (ANEEL, 2007, pg 14). A tabela 1.1 

demonstra a distribuição realizada nos últimos 5 anos: 

Tabela 1.1: pagamento de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos – CFURH ao municípios atingidos pela UHE Sobradinho. 

Município atingido 
Em milhões de R$ 

2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Remanso     2,48      2,68      3,15      4,52      3,97   16,79  

Casa Nova     3,63      3,93      4,61      6,62      5,81   24,60  

Sento Sé     4,81      8,21      6,12      8,79      7,72   35,65  

Pilão Arcado     1,17      1,27      1,50      2,14      1,88     7,94  

Sobradinho     0,16      0,17      0,20      0,29      0,25     1,08  

Xique-Xique     0,29      0,32      0,37      0,53      0,47     1,97  

Itaguaçu da Bahia     0,26      0,28      0,33      0,47      0,41     1,75  

Barra*                  -    

Total   12,79    16,85    16,28    23,36    20,51  89,79  

                                                           
10 O FEN será abastecido com recursos provenientes da diferença entre o valor pago por consumidores 
eletrointensivos e o custo de geração da UHE Sobradinho. Estima-se que essa diferença seja de R$ 90 reais 

por megawatt-hora (MWh). De janeiro de 2016 a fevereiro de 2022, 30% dessa diferença será aportada ao 
FEN. De fevereiro de 2022 a fevereiro de 2030, 88% da diferença será aportada. E de fevereiro de 2030 a 

dezembro de 2037, 100% do valor será aportado ao fundo (ESTADÂO apud MAB, 2016). 
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*Segundo a Aneel 2016, o município de Barra (Ba) recebeu valores de compensação financeira até fevereiro 

de 2001. Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados de Aneel 2016. 
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Capitulo 2: Descrição dos dados ambientais 

À época da construção da UHE Sobradinho, os órgãos ambientais que regulavam e normatizavam 

empreendimentos hidrelétricos não possuíam o arcabouço jurídico/institucional capaz de 

condicionar a aprovação de qualquer tipo de empreendimento. No caso das hidrelétricas 

construídas nesse período (até 1980), as normatizações em geral, eram condicionantes contratuais 

de órgãos financiadores, no caso, o Banco Mundial, que também foi financiador de outros 

empreendimentos desse período (WERNER, 2011. p. 56). À época (1973), a Chesf contratou o 

ecologista Robert Goodland, que produziu um relatório sobre a Área Diretamente Atingida - ADA 

(lago e canteiro de obras), denominado “Reconhecimento do Impacto Ambiental”, documento de 

86 páginas que apresentava impactos socais (acesso à terra e água), sobre a fauna e flora e alterações 

edafoclimáticas.  

A legislação que regulamenta a necessidade de se descrever o ambiente a ser alterado, bem como os 

impactos de tal intervenção foi criada apenas em 1981, com a instituição da Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981). Em 1987, foi editada a Resolução Conama nº 

6, que trata do licenciamento ambiental de obras do setor de geração de energia elétrica que no art. 

12: 

§ 5º -  Para o empreendimento que entrou em operação anteriormente a 1º de 
fevereiro de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO sem a 

necessidade de apresentação de RIMA, mas com a concessionária 
encaminhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; 

a descrição do impacto ambiental provocado e as medidas de proteção adotadas 
ou em vias de adoção. 

Para se adequar a legislação, a Chesf apresentou, no ano de 2001 junto ao IBAMA, requerimento de 

Licença de Operação –LO e em 2003 apresentou documento intitulado “Estudo Ambiental – EA”, 

como subsídio para emissão da Licença de Operação. Apesar de ser considerado um estudo 

insuficiente, em 2004, o IBAMA concedeu a Chesf a Licença de Operação (LO nº 406/2004) UHE 

da Sobradinho, válida por quatro anos (Anexo 2.1). 

A referida LO é composta por seis condicionantes gerais e dezoito condicionantes específicas que 

tratam de ações de pesquisa da área de influência da barragem, ações compensatórias ou de 

monitoramento, além da apresentação de informações sobre aspectos bióticos e abióticos, bem 

como aspectos sociais.  

Em 2006, o Parecer Técnico nº 34 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, conclui que a execução 

das condicionantes previstas na L.O 406/2004, precisam ser reajustadas, e avalia que 

(...) há um evidente descompasso entre os programas ambientais em execução e 
aqueles propostos no Estudo Ambiental da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, 

apresentado em março de 2003 e que foi um dos elementos que embasaram a 
concessão da LO nº  406/2004. 

Segundo o referido Parecer Técnico 

(...) a falta de um cronograma definido para a execução dos programas ambientais 
e ausência de prazo para o comprimento das condicionantes dificulta a cobrança 

de resultados, possibilitando que o seu atendimento se arraste indefinidamente. 
Outra omissão grave é a falta exigência da apresentação de relatórios periódicos, 

que facilitem a consolidação e a integração das informações. 

Buscando acolher essas considerações, o IBAMA exigiu que fosse realizado uma ratificação da 

Licença de Operação nº 406/2004. Essa detalhou e reorganizou a apresentação de cada 

condicionante a ser cumprida pela empresa (anexo 2.2), com metas e prazos. Alguns dos resultados 

produzidos no âmbito do encaminhamento das referidas condicionantes encontram-se em anexo 
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(A 2.2.1; A 2.2.2, A 2.2.3, A 2.2.4 e A.2.2.5). A aplicação dessas condicionantes são monitoradas 

através de Relatório de Atendimento de Condicionantes – RAC (anexo A.2.2.4 – última versão). 

Tanto para emissão da LO em 2004, bem como a sua ratificação em 2006, não houveram consultas 

ou audiências públicas. A ratificação da LO exigiu que a Chesf desse publicidade aos resultados da 

execução de algumas condicionantes, através da realização de seminários “temáticos” (de acordo 

com o tema de cada condicionante) na sede dos municípios atingidos.  

Em maio de 2010, através do pedido de renovação CE-DEMG-056/2010, a Chesf protocola 

solicitação de Renovação de Licença de Operação – RLO (Anexo 2.3).  Apenas em 23 de 

novembro de 2016 a Chesf recebe do IBAMA a 2º RLO, com validade até a manifestação do 

IBAMA (Anexo 2.4). 

 

2.1 - Área de influência da barragem 

À época de sua construção, foi definido a cota 400 como sendo prioritária para a desapropriação e 

reassentamento das cidades e instalação dos núcleos rurais da borda do lago (CHESF, 1975, pp 02) 

(Anexo 2.6). A Área de Influência da Barragem pode ser dividida em: 

Área Diretamente Atingida – ADA: local onde foram instalados canteiros de obras, barramentos e a 

área de inundação, compreendida majoritariamente dentro da cota 292,5 m (4.214 km²). Destaca-se 

à época os trabalhos da empresa Hidroservice e do ecologista Robert Goodland (1973) que 

dedicaram grande parte dos seus estudos aos aspectos sociais, políticos e econômicos, com vistas a 

solucionar a remoção das populações rurais e urbanas residentes nesse território.    

Entre as cotas 392,5 m e 400 m, foi determinado, através da Especificação Técnica nº 010R01/2007 

(CHESF, 2009, pp 14) a área de influência do lago. Uma faixa de 12 km de ambas margens do lago 

(direita e esquerda), num total de 8.950 km². É principalmente nesse território que a Chesf 

desenvolve as ações para o cumprimento das condicionantes da LO 406/2004.  

Área de Influência Direta - AID: corresponde a uma faixa de dois quilômetros da margem esquerda 

e direita do reservatório, medida a partir da cota do nível máximo operativo normal e corresponde a 

uma área de 2.090 km². 

Área de Influência Indireta - AII: A Área de Influência Indireta corresponde a uma faixa de 10 km 

após a faixa da área de influência direta, com área de 6.885 km². O Anexo 2.5, detalha a ocupação 

na AII, incluindo comunidades, comunidades reassentadas e assentamentos do Incra. 

Figura 04: definição da área de influência do lago. 
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Fonte: CHESF (2009, pp 15). 

 

2.2 - Impactos ambientais produzidos  pelo lago 

 

2.2..1 –depleção da borda do lago: o fato de o lago possuir uma capacidade de depleção11 de até 

12 metros, combinados com um relevo relativamente plano produz uma dinâmica de ocupação do 

entorno do lago bastante particular. Tal comportamento dificulta o acesso ao recurso hídrico para 

fins de pesca, laser, irrigação e navegação. Por outro lado, permite que grandes extensões de terra 

sejam regularmente fertilizadas e permaneçam úmidas para cultivos agrícolas. Segundo a CHESF 

(2009, pp 339) 

a produção de cebola é, certamente, uma das culturas mais relevantes para esse 
estudo, pois o cultivo é desenvolvido ao longo da borda do Reservatório e nas 

áreas de depleção do lago, em períodos de seca, com a utilização de grande 
quantidade de agrotóxicos. Com esse sistema, que envolve um solo com grande 

teor de matéria orgânica, os produtores da região conseguem uma maior 
produtividade. Os municípios de Casa Nova e Sento Sé são, respectivamente, os 

maiores produtores de cebola no estado da Bahia, o cultivo ocupa uma área de 
mais de 6.500 hectares nos municípios do entorno do Lago. Nesses dois 

municípios, os produtores plantam cebola durante todo o ano, mas é nos 
primeiros seis meses que são realizados os maiores plantios, quando não há 

concorrência de outros Estados. 

   

Ao mesmo tempo, o território cultivado entre as cotas 380 e 392,5 faz parte da área do reservatório 

e é Área de Preservação Permanente - APP, que ao invés de ser preservada, com a agricultura, sofre 

intenso processo de cultivo do solo e uso de agrotóxicos e fertilizantes. Segundo estudo 

apresentado pela Chesf (2013, pp. 159), na região do “entorno do lago de Sobradinho foram identificados 

52.827,6 ha12 conflitantes entre APPs e usos do solo, dos quais 95,1% são na APP do Reservatório e na área de 

depleção do lago”. A condicionante 2.3.3 da LO 406/2004 exige que a empresa monitore a emissão de 

agrotóxicos na borda do lago, bem como desenvolva ações de recolhimento de embalagens de 

agrotóxicos. 

Além dessas questões, relatos apontam que a falta de comunicação sobre o aumento de vazões da 

barragem de Sobradinho afetam cultivos agrícolas existentes nas margens à jusante do rio São 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Volume do reservatório disponível para regulação da vazão, no caso da UHE Sobradinho, está localizado 

entre as cotas 280 e 292,5 m. É a área – e respectivo volume – que acolhe o excessoexcesso de águas nas 
cheias e disponibiliza nas secas do rio (sanfona). 
12 Isso equivale a 12,5% da área do lago. 
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Foto 3.1. Imagem aérea de área de cultivo de cebola abaixo da cota 392,5 (reservatório), município 

de Sento Sé. 

 

Fonte: BRASIL 2010, pp 41.  

2.2.2 - Diminuição da vazão mínima: quando projetada, a barragem de Sobradinho tinha 

objetivo regularizar a vazão do rio São Francisco em 2.060 m³/s. Tal medida seria condição para a 

manutenção da operação adequada de hidrelétricas a jusante. Contudo, foram autorizadas a redução 

das vazões mínimas na bacia do rio São Francisco em algumas situações de forte escassez dos 

recursos hídricos, a saber: a) Racionamento de energia 2001/2002; b) Violação da Curva de 

Aversão a Risco em 200313; c) Situação hidrometeorológica crítica de outubro/2007 a janeiro/2008. 

(IBAMA, 2009, pp 02). Em 2015, considerando a excepcionalidade provocada pelo longo período 

de baixa precipitação em toda a bacia, a empresa foi autorizada a reduzir a vazão da UHE 

Sobradinho para 900 m³/s (CHESF, 2015, pp 02).   Tal medida afeta toda a bacia, prejudicando 

a navegação, a produção de energia, a captação de água para irrigação. O aumento da 

proliferação de algas dificulta o tratamento de água para abastecimento.  

2.2.3 – Avanço da cunha salina: “ocorre quando a vazão de água doce, que é injetada em um estuário 
por um rio, tende a lançar-se no oceano escoando sobre uma camada inferior de água salgada que se movimenta 
preferencialmente do oceano para o interior” (MI, 2005, pp 04). Produto das modificações no seu 
regime hidrossedimentológico, efeito das diversas obras hidráulicas implantadas em seu leito. 
Tal fenômeno foi registrado ao longo de 8 km de distância da foz do rio São Francisco. 
Segundo MI (2009, pp 04), “a usina de Sobradinho, alterou sobremaneira a hidrodinâmica da foz do São 
Francisco, devido ao seu grande reservatório de regularização”. Tal fenômeno afeta diretamente a fauna e 
flora dos ecossistemas ao redor do estuário, bem como impacta o uso da água, seja para 
irrigação, seja para abastecimento humano.  

Esse impacto produzido pela UHE Sobradinho (e outras hidrelétricas do rio São Francisco), 
não é “sentido” em seu entorno, AID e AII, mas por suas dimensões, tal fenômeno é exemplo 
de como a instalação da UHE Sobradinho repercute no conjunto da bacia. 
No capitulo três, serão apresentados impactos ambientais relacionados diretamente as 
consequências sociais que tais alterações produziram no âmbito do acesso a água, ao pescado, a 
margens do rio, etc.  
 

                                                           
13

 Curva de Aversão ao Risco hidrológico - trata-se de uma projeção elaborada pelo ONS que procura estimar 

os níveis mínimos de armazenamento de energia de nos reservatórios (água armazenada) que permite operar 
em níveis de riscos aceitáveis (relativa segurança). Esta medida foi tomada após o racionamento 2001-02, 

como forma de dar maior segurança energética ao SIN. 
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2.2.4 – a lentificação do rio São Francisco: dos seus 3.200 km de extensão, atualmente, o 
Rio São Francisco, a partir do lago da UHE Três Marias, “possui apenas dois trechos de águas 
correntes: 1.100 km entre as barragens de Três Marias e Sobradinho (...) e 280 km da barragem de 
Sobradinho até a entrada do reservatório de Itaparica. Daí para baixo transforma-se em uma cascata de 
reservatórios” (ZELLHUBER, A. & SIQUEIRA, R, 2016, pp 10). Tal condição produz impacto 
direto na composição e população do pescado, interferindo diretamente na atividade pesqueira. 
A regularização da vazão do rio controla as enchentes e consequentemente impede a 
fertilização de suas margens.  
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Capítulo 3:  Aspectos sociais da UHE Sobradinho 

3.1: A população e as comunidades atingidas, suas características e especificidades. 

Como era a vida antes da barragem 

No Brasil, é comum encontrar às margens dos grandes rios, um perfil peculiar de formação 

social, produto de um processo histórico de exclusão. Isso porque, no projeto nacional de 

ocupação do interior do território brasileiro, setores hegemônicos de cada período foram se 

apropriando das terras planas e férteis, naquelas que poderiam ser empreendidos grandes 

monocultivos agropecuários, visando basicamente o atendimento dos principais mercados 

nacionais externos. Foi assim com o café, cana de açúcar, algodão, fruticultura e mais 

recentemente o cultivo de soja. 

Restou aos afrodescendentes, indígenas, trabalhadores/as em geral (sem propriedade), ser força 

de trabalho desses cultivos e a posse informal de áreas remanescentes, em geral acidentadas, de 

difícil acesso, vulneráveis a intempéries climáticas cujo emprego de tecnologias modernas não 

se faz viável (mecanização e monocultivo, irrigação, etc). Esse foi o território que “sobrou”: de 

um lado, a “margem” das grandes e modernas propriedades e do outro lado, a margem do rio, 

e outros locais acidentados.  

As particularidades podem ser muitas, quando comparamos populações ribeirinhas da bacia do 

rio Uruguai (RS/SC), do rio Ribeira (SP), do rio São Francisco, ou no rio Tocantins. Mas a 

natureza marginalizada dessas populações constrói um perfil comum, produto desse longo 

processo de exclusão, em relação a vários aspectos, entre os principais: políticas públicas 

(elevado grau de analfabetismo, acesso a telecomunicação e sistema viário geralmente precário), 

direitos civis (registro pessoal civil ou da posse de bens; conhecimento de leis – direitos e 

obrigações) e acesso à terra. Na prática, essas populações eram “invisíveis”. 

Um projeto de hidrelétrica, por outro lado, representa o que há de mais avançado em 

tecnologia, infraestrutura, etc. Características que geram conflitos com as populações locais 

onde são implementadas. No caso da UHE Sobradinho, os conflitos são reconhecidos e 

narrados pela empresa, por pesquisadores e pelos próprios atingidos.  

Para Sigaud (2000, pp. 01), as relações sociais de produção no vale do rio São Francisco não 

estavam contidas estritamente em si, mas “mediatizados pelas relações que os grupos sociais concretos 

mantêm][inham] com o território” [grifo nosso].  No vale do rio São Francisco, no espaço ocupado 

pelo lago da UHE Sobradinho, a população ali residente era principalmente camponesa 

(pescadores, terras de vazante e catingueiros), que utilizava-se de mercados locais (comércio e 

transporte) e prestação de serviço temporário à fazendeiros da região.  

Diegues, 2000, (apud CHESF 2007, pp 21) ao fazer referência ao modo de vida das populações 

tradicionais, recupera a importância da natureza na determinação nas relações de produção e 

colabora na caracterização do extrato social do qual está-se tratando 

Um aspecto relevante na definição dessas culturas tradicionais é a existência  de  

sistema  de  manejo  dos  recursos  naturais  marcados  pelo  respeito  aos  ciclos 
naturais,  e  pela  sua  exploração  dentro  da  capacidade  de  recuperação  das  

espécies  de animais  e  plantas  utilizadas.  Esses  sistemas  tradicionais  de  
manejo  não  são  somente formas  de  exploração  econômica  dos  recursos  

naturais,  mas  revelam  a  existência  de  um complexo   de   conhecimentos   
adquiridos   pela   tradição herdada   dos   mais   velhos,   por intermédio  de  

mitos  e  símbolos  que  levam  à  manutenção  e  ao  uso  sustentado  dos 
ecossistemas naturais. 
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Além  do  espaço  de  reprodução  econômica, das  relações  sociais,  o  
território  é também o lócus das representações e do imaginário mitológico 

dessas sociedades. A íntima relação  do  homem  com  seu  meio,  sua  
dependência  maior  em  relação  ao  mundo  natural, comparada ao do homem 

urbano-industrial faz que ciclos da natureza sejam associados às explicações 
míticas ou religiosas. 

 

Em carta enviada ao presidente da Eletrobras em junho de 1972, o diretor da UHE Sobradinho 

Eunápio Peltier de Queiroz, expressa seu entendimento sobre os estratos sociais que ocupam a 

região onde foi instalado o barramento e o lago da hidrelétrica, 
(...) o tipo rural, extremamente pobre e subdesenvolvido, conhecido como 
“barranqueiro”.  

Geralmente ele não é o proprietário da terra. Ocupa-a por “simples posse” por 
“uso comum” decorrente da fragmentação de antigas sesmarias (...). Existe ainda 

a posse reconhecida ou consentida de lagoas, carnaubais, etc. sua qualificação 
profissional limita-se ao trabalho nas lavouras de subsistência, na pesca para o 

uso próprio e em pequenas atividades extrativas. 
O “barranqueiro” é o homem totalmente condicionado ao rio que tudo lhe dá. 

Vive isolado e auto suficiente. Analfabeto, sem usufruir qualquer benefício de 
comunicações de massa, seus contatos humanos restritos ao seu próprio nível, 

com os vizinhos e nas feiras, sua mentalidade não pode evoluir, conservando-se 
primitivo, sem poder aquisitivo, sem aspirações, conformado e dominado pelo 

pavor do desconhecido. Assim, agarra-se ao rio que lhe assegura a sobrevivência 
e as crenças, que o confortam (...) (CHESF,  1972, p 03) [grifo nosso].   

Esse discurso é demonstrado mais uma vez em relação à população camponesa, por parte dos 

agentes do Estado, quando a Hidroservice (1973, pp 106), empresa à época responsável pelo 

remanejamento das famílias, descreve a agricultura da região do vale do São Francisco da seguinte 

maneira: 

(...) os métodos primitivos de cultivo, que não obedecem a um sistema de 
plantio em área contínua, nem utilizam um mínimo de tecnologia, limitando-se 

ao uso de facão para limpeza do terreno e à enxada para o preparo do solo e 
capinas. 

 

Goodland (1973, pp 12) destaca ainda que 

O nível de instrução é baixo atualmente, com 75% de analfabetos (SUVALE, 
1970), suas condições econômicas são precárias, não correspondendo ao nível 

de tecnologia exigido e ao investimento de capital necessário para o 
estabelecimento dessas novas ocupações. 

 

A base da produção era voltada para a autossustentação. Mesmo as trocas se davam muitas 

vezes entre vizinhos. “Costumava-se comprar na cidade poucos itens: tecidos, querosene, ferramentas, 

medicamentos ou algum outro implemento eventualmente necessário” (CHESF, 2013, pp 152).  A 

dependência que essa população tinha dos recursos naturais, é quase um consenso entre os 

autores. A forte relação do modo de produção com a natureza produzia relações de produção 

bem específicas, de acordo com os recursos naturais disponíveis e nota-se que, o discurso dos 

empreendedores manifesta o reconhecimento do extrato social existente e as contradições que 

o projeto proposto poderiam produzir. Cabe aqui distinguir de forma sintética as principais 

relações de produção, de acordo com os aspectos físicos morfológicos, apresentando uma 

descrição do território atingido pela UHE Sobradinho: 

3.1.1 o rio e respectivas lagoas: o rio São Francisco, assim como as lagoas que formavam a 

partir de suas cheias, eram ricas fontes de pescado. Assim como o solo, tais lagoas eram 
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renovadas (fertilizadas) a cada cheia, produzindo peixes de forma que parte da dieta e renda das 

famílias ribeirinhas viesse da pesca. Era um território disponível a todos. 

Além do aspecto produtivo, o rio era o principal meio de transporte, realizado através de 

barcos a vapor (gaiolas), e por paquetes ou traquetes (simples embarcações a vela) Figura 3.1 

Figura 3.1: Foto de duas paquetes no vale do rio São Francisco. 

 

Fonte: autor e ano desconhecidos 

O rio era importante componente simbólico de manifestações religiosas e até mesmo de 

definição do tempo, quando os/as ribeirinhos/as orientavam etapas do processo produtivo a 

partir das suas secas e cheias (SIGAUD, 2000, pp. 03). 

3.1.2 margem do rio e ilhas: também conhecido como aluvião (COSTA, 2013, pp 12) ou 
lameiro (SIGAUD, 2000, pp 02), era composto pelas melhores e mais produtivas terras, pois 
reuniam excelentes condições de umidade e fertilidade, formado pela sedimentação de 
nutrientes resultada das cheias. A margem dos rios eram extensão das grandes fazendas, 
cultivada por camponeses em regime de parceria com o proprietário.  As ilhas poderiam 
igualmente ser de posse (arbitrária) de fazendeiros e/ou pública. Na forma pública, a ilha era 
cultivada por camponeses, mas administrada pela prefeitura, que cobrava uma determinada 
quantia em dinheiro (ibid, 2000, pp 02), ao mesmo tempo que controlava politicamente o 
acesso e uso dessas terras pelos camponeses.  

Silva (2010, pp 70) afirma que essa região era a mais dinâmica, “era o um eixo por onde passavam as 
comunicações, o trabalho, o transporte, o comércio, e concomitantemente, para onde convergiam os anseios, a 
temporalidade, a religiosidade, as emoções” e consequentemente, era onde se localizavam as sedes das 
principais cidades, que assim como as áreas rurais, eram frequentemente atingidas pela 
inundação causada pelas cheias (Figura 3.2).  

Figura 3.2: praça central de Juazeiro – Ba, enchente de 1949. 
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Fonte: autor desconhecido. 

3.1.3. terras de chuva (veredas e vazantes): território ocupado pelas lavouras anuais, 

fruticultura e criação de animais. A criação de gado, principalmente bovino (leite e corte), ovino 

e caprino representavam parte importante da economia familiar, pois também utilizavam esse 

território como fonte de alimento, e ao mesmo tempo proporcionava estabilidade econômica, 

especialmente em períodos de crise em cultivos agrícolas. Essas áreas eram ocupadas 

principalmente por fazendeiros, que também exploravam camponeses em regime de parceira. 

Segundo a empresa, as terras de chuva, margem dos rios e ilhas e o sistema lacustre, acolhiam 

55% da população a ser deslocada. Eram nesses territórios que se localizavam as sedes dos 

municípios e comunidades (CHESF, 1972). Esses três ecossistemas eram habitados pelo sujeito 

denominado barranqueiro ou beradeiro (COSTA, 2013). 

3.1.4 a caatinga: ambiente mais árido da base ambiental das relações de produção dessa região. 

Além de secos, os solos são pobres em nutrientes, pedregosos e/ou salinizados. Era fonte de 

madeira para construção e para lenha para toda população. Nos períodos de chuva, a 

renovação da vegetação produz alimentação para a pecuária em geral (equino, bovino e 

caprino). Esse ecossistema é habitado pelo “catingueiro” (CHESF 1972, GOODLAND, 1973).  

Todos esses recursos eram utilizados conjuntamente. Todo o modo de produção social 

estabelecido nesse território dependia das condições que cada recurso oferecia e a sua 

totalidade comporia o conjunto do resultado do trabalho social de um determinado período. 

Como elos de uma corrente, qualquer rompimento compromete definitivamente o resultado da 

produção. Ao todo, estima-se quer foram inundados cerca de 18.588 há de terras cultivadas 

(ANCARBA, 1974, apud FERREIRA, 1980, pp 13).  

 

3.2: Dados sobre a população atingida 

Em levantamento apresentado por Goodland (1973, pp 09), a Chesf estimava antes da construção, 

cerca de 65.454 pessoas, de acordo com o tabela 3.1:  
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Tabela 3.1: População evacuada segundo estimativa da Chesf em 1973, a partir de dados do Censo 

de 1970 

Povoado ou região População a ser evacuada 

Urbana Rural Total 

Casa Nova 2.382 7.005 9.387 

Bem Bom 634 2.353 2.987 

Pau-a-Pique 1.075 3.081 4.156 

Sobrado 1.093 4.257 5.350 

Remanso 6.910 7.470 14.380 

Sento Sé 1.213 657 1.870 

Américo Alves 993 4.066 5.064 

Bossoroca 965 1.294 2.259 

Cajuí 758 1.242 2.000 

Piri 891 1.009 1.900 

Pilão Arcado 1.354 5.560 6.914 

Barra - 3.555 3.555 

Xique-Xique - 3.600 3.600 

Juazeiro - 1.123 1.123 

Total 18.273 46.272 64.545 

Total % 28,3 78,7 100,0 

Fonte: Peltier de Queiroz e Barbosa Costa, 1973, apud Goodland (1973, pp 09).  

A tabela 3.2 demonstra o resultado da política de assentamento promovido pela 

empresa para atender a população atingida.  

 

Tabela 3.2: Destino das famílias atingidas pelo reservatório de Sobradinho e 

reassentada pela Chesf. 

Local de origem 
Famílias 
atingidas 

Destino das famílias 

borda do lago solução própria 
Serra 

do 

Ramalh
o 

Falecido e 

destino 
ignorado Cidades Novas 

Núcleos 
Rurais 

Caating
a Áreas vizinhas 

Outras 
áreas 

área 
urbana 

Sento Sé 291 264 0 2 19 5 1 0 

Casa Nova 632 577 0 5 27 12 2 9 

Remanso 1983 1752 2 19 25 109 7 69 

Pilão 
Arcado 328 284 0 0 22 16 3 3 

área Rural 

Juazeiro 223 14 99 4 93 2 9 2 

Sento Sé 3597 458 1620 265 522 368 296 68 

Xique-
Xique 86 0 0 0 74 11 0 1 

Casa Nova 2847 321 658 581 454 139 652 42 

Remanso 1200 101 273 531 54 156 21 64 

Pilão 
Arcado 666 80 3 370 95 79 35 4 

total 
       
11.853  

                   
3.851  

                   
2.655  

      
1.777  

                  
1.385  

                 
897    1.026  

                 
262  

Fonte: Chesf 2001, quadro 1. (vide anexo 3.1) 
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 3.3. Descrição dos principais impactos sociais 

 

Cinco foram os municípios atingidos pela UHE Sobradinho, sendo que quatro deles - Remanso, 

Sento Sé, Pilão Arcado e Casa Nova - tiveram suas sedes removidas, e foram reconstruídos em 

outros locais. Além das sedes municipais, outros distritos e povoados foram totalmente inundados. 

Os dados referentes à população urbana atingida encontram-se nas tabelas 3.1 e 3.2. O mapa em 

anexo (anexo 2.6) ilustra as sedes municipais e distritos que foram alagados. 

 

A população à montante, ou seja, aquela população que residia e/ou trabalhava na área que deu 

lugar a formação do lago, casa de maquinas e do canteiro de obras, caracterizavam-se 

majoritariamente como povos tradicionais que realizavam cultivos agropecuários e pesca nas áreas 

de zona úmida, lacustre e várzeas. De modo geral, perderam suas terras ou sofreram a pressão 

econômica oriunda da implantação de grandes projetos agropecuários. 

A ntes das barragens, o rio São Francisco apresentava frequentes cheias, que inundavam as várzeas 

próximas as suas margens. Esse fenômeno natural era base para a produção camponesa local, que 

aproveitava da umidade e fertilização natural provocada pelo alague para rizicultura, principalmente.  

(...) o regime de vazões do Rio São Francisco com a construção do complexo de 

Sobradinho minimizou os efeitos das grandes cheias nas regiões à jusante mas 
também vem afetando negativamente atividades tradicionais das populações 

ribeirinhas, como a pesca, navegação e agricultura (MARTINS, 2011, p. 1.060). 

Os solos de várzea, que eram aproveitados sazonalmente pelos ribeirinhos, 

principalmente para o cultivo do arroz, tiveram reduzidos os níveis de nutrientes 
em virtude da não ocorrência das grandes cheias. Atualmente, as grandes 

várzeas que existiam no Baixo São Francisco foram substituídas pelos 
perímetros de irrigação, construídos como resposta compensatória à 

regularização do regime de vazões, entre os anos de 1975 e 1988. (Ibid, 2011. 
pp. 1.059) 

   

Outras populações também atingidas pela construção da UHE Sobradinho foram as anfitriãs, que 

são aquelas que receberam grande fluxo de pessoas em função da realocação de famílias diante do 

alagamento de suas terras. Tal movimentação aumentou a pressão sócio-econômica nas  localidades 

não só da  borda do lago mas também e em outros municípios.  

É importante destacar que diversas foram as formas de impactos sociais produzidos no âmbito da 

instalação da UHE Sobradinho, que começaram a ser percebidos antes mesmo do início das obras, 

impactos produzidos em virtude da indefinição sobre o futuro próximo: êxodo rural, diminuição de 

investimentos, diminuição dos postos de trabalho, etc. Relatório produzido pela Hidroservice 

(1973, pp 69) relata esses conflitos: 

O anuncio da construção da barragem também teve, segundo comerciantes e 
autoridades locais, um efeito altamente negativo sobre a atividade comercial 

do município, principalmente da sede atual. Entre outras coisas houve um 
marcado declínio na venda de materiais de construção, assessórios e peças 

para habitações e outros bens duráveis (...) houve um impacto negativo sobre 
as expectativas econômicas em geral, o que também afetou o comércio. Em 

consequência, vários estabelecimentos comerciais já fecharam as suas portas e 
outros estão em vias de extinção. (HIDROSERVICE, 1973, pp 69)  
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Previa-se que a construção da barragem causaria transtornos à economia local, entre elas: 

diminuição da população consumidora; diminuição da produção, em virtude do alagamento das áreas 

mais férteis e produtivas; diminuição dos circuitos intermunicipais de troca de mercadorias, já que a distância 

entre os municípios aumentaria significativamente; extinção da atividade de barqueiro, especialmente aqueles 

mais artesanais (paquetes), pois além das distâncias, a profundidade e tamanho do lago inviabilizaram a 

navegação. (HIDROSERVICE, 1973, pp 120) 

Ficou, para muitos, impossível atravessarem o lago e/ou acessarem locais outrora visitados. As 

embarcações simplesmente não davam condições de navegação, bem como o alcance dos 

equipamentos utilizados não comportava as novas dimensões impostas pelo barramento. Os 

equipamentos utilizados (canoas, redes, etc) num rio não são necessariamente os mais apropriados 

para uso em lagos (ainda mais um lago com as dimensões da barragem  da UHE Sobradinho).  

O represamento do rio tornou suas águas mais lentas, profundas e com menos quantidade de 

oxigênio, alterando a composição da ictiofauna para populações adaptadas às novas condições 

ambientais (espécies lênticas). Consequentemente, os locais e formas de pesca mudaram.  

Nos primeiros anos de fechamento do lago, houve um aumento expressivo do pescado do lago, 

especialmente em Remanso (Ba), “mas atualmente essa atividade encontra-se em decadência devida a escassez 

de estoques, por vários motivos: falta de um programa sistemático de alevinagem e/ou manejo dos estoques, pesca 

predatória, baixo nível de água do reservatório, etc”. (HIDROSERVICE, 1989, pp 61). 

 

    
O reassentamento da população produziu mudanças radicais no modo de produção camponês, 

seja pela precariedade de acesso aos recursos naturais (água principalmente), seja pelo manejo 

de técnicas e recursos arrojados tecnologicamente e dispendiosos economicamente. Tudo isso 

tendo que ser articulado num novo arranjo de logística para distribuição das mercadorias, bem 

como de novos mercados. 

As atividades artesanais foram praticamente liquidadas, especialmente atividades ligadas a 

produção de cerâmica e produção de ornamentos com utilização de minerais locais, como 

talco, ametista, esmeraldas (FERREIRA, 1980, pp 13);  

À jusante, apesar de rio e lagoas continuarem existindo, as águas do rio São Francisco, com o 

represamento, perderam propriedades físicas e químicas que davam a esses uma condição para 

produção agrícola e piscícola, “o nível do Rio foi drasticamente reduzido em 70%. A vegetação nativa 

acabou, começaram problemas de erosão, a pesca foi praticamente extinta” (CHESF, 2013, pp 151). 

Tanto à montante quanto à jusante, divido à pressão econômica e social, a região sofreu com o 

aumento do desmatamento, “principalmente nas nascentes e margens dos rios da bacia hidrográfica do São 

Francisco, o que determinou a erosão dos solos com o consequente assoreamento dos rios, ou seja, a diminuição 

da profundidade de seu leito pelo acúmulo de areia e a diminuição da vazão para 17% da original” (CHESF, 

2013, pp 154). 

A margem do lago ficou inacessível para grande parte da antiga população ribeirinha As condições 

de transporte entre os municípios atingidos foram fortemente impactadas pela largura final do lago 

e pelo alagamento de acessos marginais ao rio. A distância entre as novas cidades aumentou, 

dificultando relações sociais, comerciais e culturais entre as novas sedes dos municípios. As 

embarcações existentes e as técnicas utilizadas pelos barqueiros, canoeiros não apresentavam 



31 
 

condições de enfrentar travessias de até 30 km e as ondas altas que tal corpo d´agua produz. Tal 

condição isolou cidades que antes eram separadas pelo rio São Francisco. Um exemplo disso foi a 

alteração realizada na principal via de acesso ao município de Casa Nova (ver Anexo 3.2). 

 

3.4 – Descrição dos principais conflitos gerados no âmbito da barragem 

A construção da UHE Sobradinho foi, em si, o encontro de “dois mundos” muito distintos: de um 

lado, do Brasil que se industrializava e do outro, um Brasil rural, agrário, com práticas produtivas e 

relações sociais mais informais, ancestrais. Essas duas realidades se encontram num período de 

supressão dos direitos civis, promovidos por uma ditadura militar, quando a institucionalidade era 

“maleável” aos interesses do estado e do capital e quando a participação popular era duramente 

reprimida. Sob a bandeira da segurança nacional, eram consideradas “impatrióticas” 

mobilizações contra a UHE Sobradinho e ou mesmo à Chesf (SILVA, 2010, pp 41). O projeto, 

desde o início, foi apresentado como algo dado e restava a população em geral e até mesmo as 

autoridades locais buscar conhecer o projeto e abrir canais de diálogo com a empresa e os 

responsáveis pela obra.  Apesar de não terem sido suficientemente mensurados na época da 

instalação do projeto, todos os envolvidos: agentes do governo, das empresas e atingidos 

sabiam que as consequências de tal intervenção seriam maiores do que se apresentava.  

Foram as contradições inerentes desse (des)entendimento que exigiram avanços na compreensão 

dos impactos sociais. No âmbito dessa discussão, Vainer (ano, pp 02), considera que a noção 

“atingido”, “varia no tempo e no espaço, conforme os contextos políticos e sociais” e tipifica uma série de 

formas de exclusão produzidas nas populações atingidas, no âmbito da construção de barragens. O 

autor lembra também que reconhecer alguém como atingido, pressupõe-se que o mesmo é 

portador de direito, e que poderá corresponder a ações de mitigação e ou reparação, que vão 

mobilizar recursos de ambas as partes. Por esse motivo, a noção da dimensão do atingido está em 

permanente disputa. Referente ao período em que foi construída a UHE Sobradinho, o autor 

destaca que a concepção “territorial-patrimonialista”, onde o atingido é o proprietário era a mais 

comum. Tal concepção se alicerça na necessidade de o atingido estar na área de afetação direta do 

empreendimento (alague e canteiro de obras), bem como ser proprietário e/ou comprovar 

propriedade de bens imóveis (terra e benfeitorias).  

É importante destacar que passados 40 anos dessa experiência e para ilustrar o caráter dinâmico do 

conceito de atingido, cita-se abaixo o conceito definido na Metodologia para o Diagnóstico Social, 

Econômico e Cultura dos Atingidos por Barragens (IPEA 2014, pp 16)14: 

1) perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do 
empreendimento;  

2)  perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de imóvel 
que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele tenha sido 

parcialmente atingido; 
3)  perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, 

inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva; 
4)  perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam 

economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do 
empreendimento; 

5)  prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de 
estabelecimento; 

                                                           
14 O Apêndice 03 apresenta uma caracterização distinta do conceito de atingido, realizada pela Comissão 

Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (2010, pp 30).  
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6)  inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e 
pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as 

terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o 
modo de vida de populações; e 

7)  prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante 
do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de 

populações. 

 

No que tange aos conflitos, grande parte desses tem como origem o caráter excludente e 

insuficiente do conceito de “atingido”, tanto do ponto de vista individual, como coletivo 

(regiões, municípios, comunidades). No caso da UHE de Sobradinho, aquele sujeito 

“barranqueiro” e/ou “beradeiro”, que vivia as margens do rio São Francisco pescando, 

cultivando alimentos para seu autossustento, que trabalhava informalmente, que nunca 

frequentou escola e nunca acessou qualquer tipo de direito ou política pública, formalmente, 

foi, em termos sociais, políticos e econômicos, subestimado. Muitos deles não existiam nem 

para fins estatísticos. O fato é que a perturbação causada pela UHE Sobradinho e consequente 

supressão de ecossistemas fez com que essa população reagisse e consequentemente 

aparecesse. 

Na fase inicial da obra, quando ocorreram as primeiras notícias sobre a construção de “uma 
barragem no salto do Sobradinho”, a falta de comunicação foi o principal elemento de conflito, 
como apresenta o relato do prefeito de Remanso-Ba, à época da construção da barragem: “[...] 
a primeira notícia da Barragem foi através de um jornal, da Bahia... até uma, quase que uma brincadeira entre 
dois deputados... eu recebia o jornal diariamente aqui, ai eu vi, logo depois saiu mais alguma coisa, aí eu ... 
passei um telegrama ao Ministro da Energia,” (SILVA, 2010, pp 172). Relatos apontam ainda que 
após o anuncio que seria construída uma hidrelétrica, houve uma paralização econômica na 
região – construção, comércio, transporte. Não havia estímulo e segurança para se fazer 
investimentos. A economia voltou-se para a as ações de manutenção das condições de 
reprodução das famílias, em geral, camponesas. 

Com o início das operações, a Chesf põe em campo equipe de técnicos para iniciar a “limpeza” 
da área do lago. O “portentoso aparelho logístico posto em campo através da executora, que frequentemente 
oferecia aos caatingueiros um monólogo em que restava ao interlocutor a escolha de aceitar seus termos de 
imediato, ou aceitar posteriormente, com maior prejuízo” (SILVA, 2010, pp 40). Ainda de acordo com 
este autor:  

[Havia] distanciamento entre o planejador da hidrelétrica ou de obras a ela 
relacionadas, e as autoridades locais. Em depoimento, Carlos Dias Ribeiro, 

Prefeito de Remanso durante o processo de mudança da cidade, nega que tenha 
tido contato com as equipes técnicas de planejamento, ou recebido informações 

pormenorizadas sobre a transferência da população e da sede do município. (...) 
Roberto Cortizo, arquiteto que participou de uma das equipes que 

desenvolveram projetos das novas cidades, que afirma sequer ter conhecido 
algum dos prefeitos das cidades em cujo projeto de nova sede trabalhou (ibid, 

pp 40). 

 
Não seria possível creditar tais procedimentos exclusivamente às dificuldades de comunicação 
da época. Esses depoimentos revelam que além de aspectos operacionais, a unilateralidade da 
atuação da empresa era evidente em todo o processo de realocação de cidades e atingidos, que 
ocorria à revelia da comunicação e do envolvimento direto dos principais interessados. A 
empresa utilizava o fator “tempo”, o momento político da época e a “inevitabilidade” do 
empreendimento como elementos para demover os atingidos de uma disposição maior para 
realizar pressão sobre a empresa. Relatos apresentados em CHESF 2013, apresentam exemplos 
de como foi esse processo:  
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Eram dizeres comuns, reportados por D. José Rodrigues: ―ou aceita essa 

indenização ou perde tudo debaixo d’água‖ e também ― Se vocês não saírem, 

virá o exército; ou ainda ―virão os tratores da Chesf. (SIQUEIRA, 1992 apud 

ibiden 2010, pp 40). 

 

A desinformação sobre a realização das reparações das perdas causadas pela construção da 
UHE de Sobradinho foi, desde as primeiras notícias, motivo de muita discussão e apreensão 
por toda a população residente onde pretendia-se inundar com o lago e construir a casa de 
máquinas, por vários motivos, entre eles, a angústia em saber se seria acolhido entre os 
beneficiários de qualquer tipo de ressarcimento; sendo, que tipo de reparação seria essa (onde, 
quando, de quem?)  e como seria realizado esse processo. 

a transferência da comunidade de Pilão Arcado Velho para Pilão Arcado Novo 

foi realizada de maneira impositiva, as pessoas não tinham conhecimento da 
transferência para outro local, as notícias chegavam da seguinte forma “Ou 

vocês saem ou perdem tudo que tem” ou ainda de boatos repassados pelas 
próprias pessoas da comunidade como “... comadre você sabia que Pilão Arcado 

vai ser alagada, vai se acabar?” e isso causava um desespero um 
descontentamento entre os moradores pois não tinham ideia para onde iam ser 

instalados. Apenas era repassado para esses moradores que o local para onde 
eles iriam, as agrovilas, seria bem melhor, com casas para morar, com estrutura 

de uma cidade digna onde tudo seria de qualidade, onde as terras eram férteis e 
boas para plantar tomates que dava em abundância. Naquela ocasião eram 

mostradas imagens de tomates enormes (CHESF 2013, pp 27). 
 

Além da forma como eram conduzidas a comunicação e as negociações entre atingidos e a 
empresa, as expectativas geradas não se efetivaram, o que causou maior decepção e 
descontentamento entre os atingidos. Em entrevista com lideranças locais realizado em 1989, a 
empresa Hidroservice, contratada pela Chesf, relata a seguinte situação: 
 

Durante o processo de desocupação do reservatório, as famílias rurais não 

tiveram opção de serem reassentadas em seus próprios municípios. Havia 
apenas um projeto de colonização na Serra do Ramalho, município de Bom 

Jesus da Lapa, para 4.000 famílias e que foi proposto para o reassentamento. 
(HIDROSERVICE, 1989, pp 60) 

 
Conforme reconhece o Incra, talvez tenha sido transmitida à população uma 

perspectiva por demais otimista do projeto, sem haver referencias ao trabalho 
árduo e duro e das dificuldades que fatalmente se iriam apresentar (FERREIRA, 

1980, pp 33).  
 

Como descrito no relato anterior, a solução “Serra do Ramalho” foi em si grande fator de 

conflitos entre os beneficiários, suavizado por “incentivos” duvidosos e empurrado como 

sendo a única alternativa. Ferreira (1980), destaca vários aspectos do PEC Serra do Ramalho, 

base de vários conflitos: 

 Distância da terra natal (cerca de 700 km de Juazeiro –Ba; 

 Mudança no perfil produtivo (cerca de 30% dos beneficiários viviam principalmente da 

pesca); 

 Atrasos no cronograma de instalação de infraestruturas (estrada, escolas, armazéns, etc) 

e liberação de crédito; 

 Frustração de safras (especialmente de 1977 e 1978); 

 Fim do apoio financeiro de custeio; 
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Essas e outras questões produziram grande evasão do projeto, frustrando a expectativa da 

empresa e criando um outro conjunto de conflitos sociais. 

 

Há informação de que menos da metade dessas famílias (4000) aceitaram o 
reassentamento nesse projeto e que, posteriormente, uma grande parte dos que 

aceitaram o reassentamento abandonou os lotes e retornou aos seus municípios 
de origem, localizando-se na periferia das cidades e demandando apoio das 

Prefeituras para fixar residência e obter trabalho. Por força das circunstâncias 
esses habitantes rurais se tornaram habitantes urbanos. Muitos deles eram 

proprietários de terra e se transformaram em bóia-frias (HIDROSERVICE, 
1989, pp 60).  

 

Para os reassentados urbanos, o início da vida nas novas sedes, os impactos sentidos pela 

população foram muitos. Um deles era com relação a presença de animais peçonhentos 

(cobras, aranhas) e insetos domésticos (baratas e moscas). Outro era com a própria noção de 

orientação dentro do novo arranjo espacial, diferente da cidade anterior, com a mudança do 

comércio, logradouros, o relevo do centro da cidade, a posição do rio e dos vizinhos, fazia com 

que as pessoas se sentissem perdidas (o mesmo fenômeno foi relatado pelos atingidos que 

foram transferidos para PEC Serra do Ramalho (COSTA, 2013, pp 104). Outra questão 

bastante marcada nesse processo é com relação a qualidade das construções, bastante criticadas 

– alicerces trincados, declividade baixa dos telhados, paredes frágeis. Houve um padre que 

ficou famoso por derrubar paredes com um único chute (MALVEZZI, 1994, apud SILVA, 

2010, pp 194) 

 

Outro conflito que se tornou expressivo na região foram as disputas por terra no entorno do 

lago. 

Os projetos de colonização implantados entre as cidades e o reservatório, 

denominados de “para-rurais”, não foram dotados de infraestrutura e 
equipamentos que permitissem enfrentar a depleção do reservatório. Como há 

mais de 3 anos o reservatório não atinge o seu N.A. [nível alto] normal, a 
agricultura dos municípios encontra-se em decadência devido à falta de água 

para irrigação. Por esse motivo, proliferam os conflitos de uso das terras de 
vazante entre os proprietários da margem do reservatórios e os da margem dos 

riachos e da caatinga que se deslocam para as várzeas nos períodos de estiagem. 
(HIDROSERVICE, 1989, pp 61). 

 

Durante o enchimento do lago, a tensão aumenta. Pressionada pelo cronograma e as vésperas 
do barramento estar concluído, os relatos apontam uma maior pressão para a “limpeza” da área 
a ser alagada, fazendo com que a empresa improvisasse o assentamento das famílias no entorno 
do lago.  
 

As populações da sede do município de Casa Nova e dos distritos de Santana do 

Sobrado, Pau-a-Pique e Bem-Bom estão apavoradas e choram os pertences 
deixados para trás, para fugirem das águas da Barragem de Sobradinho ... as 

águas começaram a chegar, provocando revolta e pânico na população, que se 
utilizando das árvores, principalmente umbuzeiros, e das lonas fornecidas pela 

própria CHESF, para se abrigarem, uma vez que o valor da indenização 
recebida não foi suficiente para construir suas novas moradas (A TARDE, 

03/02/1977, apud SILVA, 2010, pp 186). 
 

Devido às precárias condições dos reassentamentos, uma grande quantidade de famílias, 

especialmente aquelas que foram reassentadas no PEC Serra do Ramalho, rRetornaram para 

suas cidades e/ou região, empobrecidos, dependendo da ajuda do poder local ou da ajuda 

familiar para sobreviverem. 
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Em relação às transformações culturais ocorridas em virtude da implantação da barragem, 

ressalta-se que, em um relatório produzido pela Chesf em 2007, para analisar os impactos 

sociais nas comunidades atingidas pela UHE Sobradinho, é destacada a evolução crônica e a 

mimetização desses impactos no cotidiano dessas populações. 

A convivência do moderno com o antigo com o passar dos anos diluiu saberes, 
celebrações, ofícios,  transformou  hábitos  culturais,  descaracterizou  a  

ambiência  urbana  do  passado.  
Dessa  forma  os  bens  patrimoniais  materiais  e  imateriais  foram  perdendo  

suas  forças  e formas de expressão e com a aculturação adquirida suas 
memórias, sem registros, carecem de uma nova interpretação desses bens que ali 

resistiram às intempéries de dominação e de hibridismo cultural (...).  
Aquelas   comunidades   tradicionais   antes   animadas   pelo   processo   

natural   de   suas existências  consagradas  pelo  território,  modos  de  viver  e  
celebrar,  repertório  próprio  de pautas  culturais  e  com  longa  tradição  de  

vizinhança  se  enxergam  (ou  se  vêem)  de  um momento  para  outro  
convivendo  com  nova  realidade  conjuntural  que  minou  as  bases  de suas 

tradições (...). (CHESF 2007, pp 06).  
 
 

3.5 – Alguns aspectos da atualidade 

 

Nesse item, serão apresentados alguns aspectos gerais da condição atual do entorno atingido. 

Uma leitura mais precisa será apresentada no âmbito da pesquisa quantitativa (Relatório 2). É 

importante iniciar considerando que após a construção da UHE Sobradinho, os municípios 

atingidos tiveram uma reconfiguração espacial com a criação dos municípios de Sobradinho 

(desmembrado de Juazeiro), Itaguaçu da Bahia (desmembrado de Xique Xique) e Serra do 

Ramalho (desmembrado de Bom Jesus da Lapa), todos no estado da Bahia em 1989. Esse 

último, teve seus principais impactos relacionados ao acolhimento dos atingidos (anfitrião de 

reassentamentos). 

 
Atualmente, mesmo após mais de 40 anos do início da formação do lago e dos 

programas realizados visando o desenvolvimento econômico na região, os munícipios atingidos 

continuam com condições sociais precárias. Com valores do indicador de desenvolvimento 

humano variando 0,506 a 0,631, os municípios ocupam entre a 3469º e a 5510º da posição do 

ranking nacional, composto por 5565 municípios (Tabela 3.4). A esperança de vida ao nascer 

ultrapassa 70 anos apenas em dois dos oito municípios da pesquisa, enquanto no Brasil atinge 

quase 74 anos e as taxas de mortalidade infantil chegando a quase o dobro da nacional. O 

percentual da população com extremamente pobres está ente 10 e 41%, valores superiores ao 

nacional de 6,62%. 

O acesso à energia elétrica e à água também é precário (Tabela 3.5), ficando próximo de 

15% a parcela da população sem energia elétrica nos municípios de Barra, Casa Nova e 

Itaguaçu da Bahia e chegando à 30% no município de Pilão Arcado. Em relação ao acesso à 

agua encanada, em geral os indicadores estão piores que a média nacional, chegando a mais de 

50% da população sem acesso a esse serviço em um dos municípios da pesquisa.  
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Tabela 3.4: Índice de desenvolvimento Humano (IDH), posição no ranking, esperança 

de vida ao nascer, mortalidade infantil e% da população extremamente pobre nos 

municípios da pesquisa.   

Municípios/indic
ador 

IDHM Posição no 
Ranking 

2010 - Brasil 

Esperança 
de vida ao 

nascer 

Taxa de 
Mortalidade 

infantil 
(%o) 

% de 
extremame
nte pobres  

Barra  0,557 5098º 69,99 27,4 41,55 

Casa Nova  0,570 4841º 69,16 30 20,67 

Itaguaçu da Bahia  0,562 5002º 69,42 29,2 22,4 

Pilão Arcado  0,506 5510º 69,19 29,9 40,9 

Remanso  0,579 4654º 70,41 26,2 25,6 

Sento Sé  0,585 4515º 71,68 22,5 25,61 

Sobradinho  0,631 3469º 69,89 27,7 10,46 

Xique-Xique  0,585 4515º 69,48 29 26,08 
Brasil 0,727 - 73,94 16,7 6,62 

Fonte: Pnud/Ipea (2010) 

 

Tabela 3.5: Indicadores sociais de moradia e de renda nos municípios da pesquisa: % 

população sem energia elétrica e % da população com acesso à água encanada nos 

municípios da pesquisa   

Municípios/indicad
or 

% de pessoas em domicílios 
sem energia elétrica  

% da população em domicílios 
com água encanada (2010) 

Barra  13,57 72,34 

Casa Nova  13,58 61,77 

Itaguaçu da Bahia  13,05 85,09 

Pilão Arcado  30,85 44,41 
Remanso  14,91 65,62 

Sento Sé  6,08 83,77 

Sobradinho  1,37 92,41 

Xique-Xique  4,86 84,97 

Brasil 1,42 92,72 

Fonte: Pnud/Ipea (2010) 

 

Com relação ao acesso a água, Edcarlos Silva (2010, pp 274), ao analisar o município de 

Remanso – Ba, destaca que é comum “o transporte de água por carros-pipa para abastecimento das 

comunidades rurais, mesmo aquelas que estão localizadas a poucos quilômetros da borda do lago” e lembra 

que “a construção da Barragem de Sobradinho teve baixo impacto sobre o problema secular da seca, pois a 

poucos quilômetros do Lago, os catingueiros sofrem a falta d'água como em qualquer outro local do semi-árido”. 
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Capitulo 4: A politica de reparações adotada pela empresa 

 
 
No âmbito da elaboração do projeto (1972), estimava-se uma população total atingida seria de 
8.000 famílias, aproximadamente 40.000 pessoas. Ao final a empresa reconhece o 
reassentamento e/ou indenização de 11.853 famílias, cerca d 72.000 pessoas. Um aumento de 
quase 50% (CHESF, 1972, pp 02). À época da construção, a própria Chesf reconhecia que não 
tinha dimensão do tamanho do impacto que a obra iria causar em termos sociais e seus limites 
para tratar dessas questões. Em carta ao presidente da Eletrobrás da época, o diretor da UHE 
Sobradinho admite (Ibid , p 01): 

(...) em Sobradinho, pela sua extensão, aridez das terras e vultuoso contingente 

humano – pobre e subdesenvolvido – apresenta-se um problema social, que está 
a exigir uma consideração toda especial quanto à assistência que deve ser dada as 

populações atingidas. Dada a magnitude, ao nosso ver, transcende dos poderes e 
atribuições desta companhia [grifo nosso].  

Por outro lado, o documento intitulado “Reconhecimento do Impacto Ambiental” produzido 
por Robert Goodland (1973, pp 10) destoa dessa leitura, quando afirmava que havia um forte 
interesse da Chesf e que “esta(va) bem a par dos problemas e decidida e evitar tanto quanto possível 
qualquer efeito pernicioso a população”. E descreve: 

As casas existentes e as terras são cuidadosamente avaliadas e a avaliação é 

mutuamente aceita. Ação em grupo garante representação equânime em caso de 
litígio. Várias alternativas de indenização e compensação serão oferecidas às 

pessoas deslocadas. 
O local da futura instalação de Sento Sé foi escrupulosamente selecionado, após 

estudos detalhados incluindo comunicações, qualidade do solo e uso potencial 
da terra, tomando em considerações as aspirações da população. Estudos 

similares deverão ser realizados para outras municipalidades e todas relocações 
futuras pela Hidroservice ou por grupos de semelhante qualificação.  

[sobre as realocações] (...) o processo utilizado, incluirá provavelmente, 
transporte grátis da família, suprimentos e gado para o novo local, fornecendo 

uma nova moradia semelhante à anterior quanto ao tamanho, provida de água 
potável canalizada e possibilidade de instalação elétrica, se desejada (Goodland, 

1973, pp 10) [grifo nosso]. 

 

GOODLAND (1973, pp 12) concordava que a Chesf teria dificuldades em tratar das questões 
sociais e alertava que “assuntos sociológicos e agrícolas, fogem(iam) por completo às finalidades da Chesf” e 
sugeria a presença da SUDENE para “estimular e coordenar certos órgãos especializados como o INCRA, 
DNOCS, SUDEPE, SUVALE, etc. (...) a CHESF deve se eximir da responsabilidade principal, quanto ao 
aspecto social e agrícola”. Ao longo do processo de reassentamento, o Incra e a Ancarba atuaram 
fortemente no reassentamento da população rural. A Hidroservice atuou na transferência e 

instalação principalmente da população urbana. No final, constata-se que a execução do 
conjunto do projeto foi bem distinta da planejada.  

    
4.1: As propostas da empresa aos atingidos 

 

Uma pesquisa realizada em 1974 pela Hidroservice, apontava que cerca de 10% dos atingidos 

aceitariam indenização (constituído pelo extrato de renda mais elevado); outros 10% aceitariam 

permanecer na região para trabalhar nas obras, 50% aceitariam ser reassentado em novos lotes 

rurais e outros 30% preferiam ser reassentados próximos ao lago (FERREIRA, 1980, pp 03). 

Desde o início, o projeto previa reassentar a população atingida, rural e urbana, no entorno do 
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lago. Em novembro de 1973, o Governo Federal, através do Decreto nº 73.072, declara 

“prioritária, para fins de Reforma Agrária, a região compreendida pelos Municípios de Juazeiro, Casa Nova, 

Santo Sé, Remanso, Pilão Arcado, Xique-Xique, Gentio do Ouro e Barra, todos no Estado da Bahia, em 

seus limites conhecidos por lei estadual própria”. O objetivo desse decreto era garantir que o entorno 

do futuro lago da UHE Sobradinho fossem utilizados para o reassentamento da população 

atingida, mas apenas quatro meses depois, em janeiro de 1974, o Incra apresentou à Chesf 

parecer alegando que “considera[va] que nenhum projeto é [seria] viável na área de Sobradinho”. 

Segundo Silva (2010, pp180), o Incra alegava que seria necessário forte aporte em irrigação, 

tornando a ação inviável. Para o autor, o Decreto 73.072/1973 “promoveria uma “revolução em 

antigas configurações de espaço e poder (...) representaria uma extrapolação dos interesses locais” (ibid, pp 

178).  

Embora fossem apontadas várias faixas de terras nas proximidades dos rios Jacaré e 

Vermelho, e o Decreto Presidencial de 73.072, de 01/11/1973 determinasse a prioridade 
desta área para reforma agrária, apenas três meses depois o INCRA emite relatório vetando a 

reinstalação de colonos na borda do Lago, e após isto, a Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco (CODEVASF) também o faz por sucessivas vezes. Os planejadores 

apostavam assim na incapacidade ou imerecimento dos beradeiros para trabalharem aquelas 
terras nobres, preferindo reservá-las para os projetos de irrigação de empresas que começavam a 

chegar na região (DUQUÉ, 1984, apud SILVA, 2010, pp 225). 

 

Tal movimentação releva pelo menos duas questões: a força do status quo local atuando na 

definição dos rumos do projeto, bem como a atuação desses setores conservadores na 

manutenção de condições privilegiadas que possuíam. Segundo a CHESF (2001, pp 02), foram 

criados quatro mecanismos para reparação econômica das famílias atingidas, entre eles: 

a) indenização e transferência para as novas sedes. Municipais e loteamentos pararurais 

vizinhos a essas sedes; 

b) indenização e transferência para núcleos rurais na borda do lago; 

c) indenização com “solução própria”; 

d) indenização com transferência para o projeto Serra do Ramalho; 

 

Aos posseiros eram oferecidas duas alternativas: reassentamento na borda do lago ou 

transferência para a PEC Serra do Ramalho. Em abril 1974, a Ancarba apresenta relatório onde 

aponta a possibilidade do reassentamento de 1.426 famílias no entorno do lago da UHE 

Sobradinho (CHESF, 2013, pp 150).  

 
a) Indenização e transferência para as novas sedes. municipais e loteamentos pararurais 

vizinhos a essas sedes: foram construídas quatro novas sedes municipais (Remanso, Casa Nova, 

Sento Sé e Pilão Arcado), num total de 2.877 famílias reassentadas (Tabela 3.2). Nessas novas 

cidades (reassentamentos urbanos), a empresa construiu quatro tipos de habitações, 

classificadas de acordo com a habitação que a família possuía antes (ver imagens no anexo 4.1). 

As casas eram agrupadas por tipo e distribuídas na cidade de maneira que as mais inferiores 

eram construídas na borda da cidade (periferia) (SILVA, 2010, pp 194).  

 

b) Indenização e transferência para núcleos rurais na borda do lago: segundo a Ancarba, 

haveria possibilidade de assentar 1.426 famílias na borda do lago, mas foram reassentadas 2.653 

famílias (Tabela 3.2). Essa mudança entre o planejado e o realizado se deu principalmente em 

função da resistência das famílias em deixar a região onde viviam e/ou irem para o PEC Serra 

do Ramalho. 
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Para esses casos, houve o compromisso de abertura de estradas, perfuração de poço, 

construção de pequenas barragens, transporte para mudança e assistência técnica (CHESF, 

1975, pp 05).  

 

Mesmo que as famílias lutassem para ficar na “borda do lago”, este, em função da sua 

capacidade de depleção, pôde ficar até oito quilômetros de distância do assentamento. Os 

mapas anexo (anexo 2.5 e 2.6) ilustram a disposição dos núcleos rurais instalados na borda do 

lago. 

 

c) Indenização com “solução própria”: pecúnia paga a família a partir da avaliação dos 

bens móveis e imóveis contidos na área que vivia ou produzia. Segundo a Chesf (1973, pp 01) 

“aqueles que não possuem [iam] documentação regular são [foram] indenizados pelas suas culturas, acessões e 

benfeitorias. Os que são [eram] portadores de títulos de propriedade recebem [iam] também indenizações pela 

terra nua”. Para Andrade (1983, apud CHESF 2013, pp 153), a Chesf considerou “como devolutas 

as terras que não estivessem tituladas (...) para baratear o custo da obra”. 

 

Na prática, os valores pagos na forma de indenização não permitiam readquirir algo equivalente 

em outra região. Segundo a Chesf (2001), tal política foi acessada por 2.282 famílias (Tabela 

3.2). Em geral, as famílias que fizeram acordo nessa modalidade de indenização foram para 

cidades grandes da região ou para as capitais (Salvador-Ba e Recife-Pe), ou mesmo para os 

grandes centros urbanos do país como Brasília-DF, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. “Muitos 

gastaram o dinheiro, que não era quantia significativa, e retornaram à região completamente empobrecidos” 

(SILVA, 2010, pp 185). Essa também foi opção para a maioria dos grandes proprietários de 

terras atingidos. 

 

d) Indenização com transferência para Projeto Especial15 de Colonização – PEC Serra do 

Ramalho: projeto do Incra para o reassentamento de 4 mil famílias atingidas, situado no 

município de Bom Jesus da Lapa-Ba (atualmente, Serra do Ramalho-Ba), a 700 quilômetros do 

lago da UHE Sobradinho. No total, foram construídas 16 agrovilas com cerca de 3 km de 

distância entre elas, com infraestruturas públicas (iluminação pública, arruamento, 

ambulatórios, escolas e até “chafarizes” (CHESF, 1975, pp 03). 

 

À época, a empresa deixava claro que a legislação existente para a construção da UHE 

Sobradinho a eximia da exigência de promover reassentamentos, ficando ela obrigada apenas a 

“tão somente promover a desapropriação” (CHESF, 1975, pp 06), contudo, o Banco Mundial, para 

financiar a UHE Sobradinho, condicionou sua participação ao “reassentamento de toda a população 

que seria desalojada pela obra, em local e condições, pelo menos, similares às que desfrutavam na  área de 

origem16” (FERREIRA, 1980, pp 40).    

 

O projeto previa lotes com 20 hectares cada, “das melhores do estado da Bahia”, sendo 2 haa de 

área já desmatada, com casa de alvenaria construída, irrigação, água encanada, energia elétrica, 

crédito agrícola, assistência técnica por três anos após a instalação e fornecimento de crédito 

                                                           
15 o caráter “Especial” dado ao projeto refere-se ao fato de ter sido utilizado critérios distintos daqueles 

utilizados em projetos convencionais de assentamento. No caso de Serra do Ramalho, foram admitidos 
“velhos, viúvos e doentes mentais, eliminando-se apenas os hansenianos” (INCRA 1979, apud FERREIRA, 1980, pp 33). 
16 De acordo com Art. III, Secção 3.06 do Contrato de Empréstimo nº 1.008/BR (FERREIRA, 1980, pp 40),  
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bancário (CHESF, 1975, pp 03). A infraestrutura instalada foi doada pela empresa e a terra foi 

vendida às famílias de forma parcelada, com quatro anos de carência. Segundo a Chesf (2001), 

apenas 1.026 famílias aceitaram essa opção (Tabela 3.2). Segundo Estrela (2004, pp 03), grande 

parte das famílias eram oriundas de distritos de Casa Nova, entre eles, Pau-a-Pique, Bem Bom, 

Intãs e Barra da Cruz. Apesar de ter sido criado para acolher atingidos de Sobradinho, o PEC 

Serra do Ramalho acolheu também moradores que já viviam naquela área, além de assentados 

vindos de outros estados, como Mato Grosso do Sul. 

   

Apesar dos solos serem relativamente férteis, grande parte das fontes de água eram salinizadas, 

que não permitiam o consumo humano. A resistência dos atingidos em aceitar tal proposta era 

evidente. Contudo, a pressão da empresa, o esgotamento do tempo e a propaganda, 

persuadiram a população. Depoimento de agricultora realizado a Edcarlos Silva (SILVA, 2010, 

pp 226), revela detalhes da propaganda realizada pela empresa:  

E aí ele [técnico da Hidroservice] iludiu o povo, que lá era muito bom e que 
quando a gente chegasse tinha seis meses de salário pra gente receber enquanto 

a pessoa plantava, chegasse a colher alguma coisa, né? E aí com isso o pessoal 
trazia umas amostras das espigas de milho, era deste tamanho, de melancia, de 

feijão, tudo aquelas coisas bem grande. O pessoal, com aquilo, disse: "Ôxe, 
vamos trabalhar. Esse que é o lugar da gente trabalhar” [grifo nosso]. 

 

Na pratica o projeto “se mostrou um suplício para os que tentaram” (CHESF, 2013, pp 153); As 
dificuldades de iniciar uma nova vida em meio a promessas não cumpridas (infraestrutura 
principalmente), a distância da antiga morada e as dificuldades de produção e comercialização 
fizeram que muitos assentados em Serra do Ramalho retornassem para a região da UHE 
Sobradinho. Muitos, apesar de desejarem o mesmo, não tinham condições financeiras para 
realizar. A Eletrobras (1990, apud CDDPH, 2010, pp 33) reconhece que  
 

Procurava-se evitar a implantação de projetos de reassentamento, privilegiando-

se soluções mais simples e diretas. Quando adotados, os projetos de 
reassentamento eram desenvolvidos com pouca ou nenhuma participação dos 

interessados. Frequentemente tais projetos se restringiam à concessão de lotes 
de terra e moradias, não se incluindo no planejamento suporte 

técnico/financeiro nem o apoio social indispensáveis ao seu êxito. Grande parte 
dos reassentamentos promovidos pelo Setor Elétrico apresentou resultados 

questionáveis. 

 
e) Operação catingueiro, que segundo Silva (2010, pp 224), tratava-se do deslocamento de 
atingidos para área de caatinga, com apoio financeiro (ajuda de custo). Formaram-se vários 
“reassentamentos esparsos por opção dos relocados” (CHESF, 1985, pp 03). Nessa modalidade foram 
atendidas 1.777 famílias (CHESF, 2001, tabela 3.2). 
 
Ao final, segundo dados da Chesf (2001, tabela 3.2), 11.853 famílias foram atendidas por 
alguma dessas ações.  Outras medidas também foram realizadas, como: 
 
- o encaminhamento para a aposentadoria via Funrural17  
 
- aos idosos, segundo a Chesf (1975), foi estimulado que essas pessoas acompanhassem seus 
familiares (filhos). Para aqueles que fossem para o PEC Serra do Ramalho, seria disponibilizada 
pequena área de terra para que esses idosos pudessem cultivar (ibid, pp 04).); 

                                                           
17 Sistema de previdência existente à época da construção da barragem. Informação obtida em entrevista com 

funcionário aposentado da Chesf. 
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- emissão de 5.806 declarações de posse de terra para aqueles atingidos que foram de alguma 
forma indenizados (catingueiros e “borda do lago” – anexo 4.2) (CHESF, 1985, pp 01). Para 
Siqueira (1992, apud SILVA, 2010, pp 187), ao todo foram 5.720 declarações de posse lotes 
agrícolas na borda do lago (34,6%) ou em zonas de sequeiro (65,3%). Segundo o autor, “a 
documentação definitiva não foi providenciada como prometido”. 

 

4.2 - Ações insatisfatórias  

 

. A serviço da Chesf, a empresa Engecorp (CHESF, 2013, pp 153), apurou uma série de 
reparações não realizadas, entre elas: 

a) Problemas com cheques e indenizações não pagas, ou mal pagas, sob falsas 

medições.  
b) Foram construídas algumas casas na zona rural e algumas vilas. As casas não 

receberam acabamento (reboco), provocando grande transtorno com a 
proliferação de insetos, principalmente barbeiro, e as doenças decorrentes disso.  

c) Falta de água tratada nas vilas.  
d) Compensação pelas lavouras perdidas, prometida àqueles que abandonaram o 

campo, deixando sua atividade, e vieram para a cidade sem nenhuma 
qualificação ou meio de sobreviver.  

e) A construção de casas de farinha, prometidas aos que permaneceram na zona 
rural, mas não entregues, deixando os colonos sem condições de beneficiar a 

mandioca, obrigados a pagar aluguel em casas de farinha de terceiros.  
f) Redistribuição de lotes. Má distribuição dos lotes rurais, sem 

acompanhamento posterior, favorecendo a grilagem.  
g) Construção de prédios. Falta de prédios públicos: escolas, igrejas, hospitais, 

falta de cemitérios e estradas, entre outros. 
 

Segundo SIQUEIRA (1992, apud SILVA 2010, pp 192) em maio de 1978, o reservatório 
encontrava-se cheio e cerca de oitocentas famílias, segundo levantamento dos sindicatos, 
encontravam-se abrigadas em condições desumanas. O mesmo autor aponta que para aqueles 
atingidos foi emitido declaração de propriedade da terra, que segundo o autor, nunca foi 
concluído (ibid, pp 187). 
 
Com relação aos agricultores que trabalham em regime de parceria, segundo Silva (2010, pp 

187), não houve uma política de tratamento específica. A empresa realizava as negociações 

apenas e diretamente com os proprietários da terra, “relegando os respectivos agregados à posição de 

espectadores”. 

Outra medida que exigiu muita mobilização dos atingidos foi o acesso à energia elétrica. 
Atualmente, comunidades no entorno do lago da UHE Sobradinho ainda sofrem a ausência do 
acesso a esse serviço18. Além da energia elétrica, a população reassentada no entorno do lago 
ainda sofre com falta d’água, sendo abastecida com caminhões pipa e de péssima qualidade 
(SILVA, 2010, pp 274). 
 
Outras medidas importantes não foram realizadas pela empresa: 

                                                           
18 Energia elétrica chega aos município de Sobradinho após 40 anos da instalação da barragem 

(http://mabnacional.org.br/noticia/energia-el-trica-chega-aos-munic-pio-sobradinho-ap-s-40-anos-da-
instala-da-barragem-0) (fonte: www.mabnacional.org.br – acesso em 19/06/2017) 

 

http://mabnacional.org.br/noticia/energia-el-trica-chega-aos-munic-pio-sobradinho-ap-s-40-anos-da-instala-da-barragem-0
http://mabnacional.org.br/noticia/energia-el-trica-chega-aos-munic-pio-sobradinho-ap-s-40-anos-da-instala-da-barragem-0
http://www.mabnacional.org.br/
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- A metodologia de avaliação dos bens móveis e imóveis foi inadequada, pois ignorou a 
ocupação informal da terra, substimando o valor das indenizações, que ao final mostraram-se 
insuficientes para a compra de novos imóveis. “Não foi considerado a dificuldade em se encontrar 
documentação de registro de propriedade na região, não obstante a posse regular. A existência de áreas de fundo 
de pasto ou exploração coletiva não foi registrada, também por ser legalmente invisível” (SILVA, 2010, pp 
244). Não foi considerado a terra como fator de produção (valor de uso) e sim apenas o 
aspecto formal (registro), ou seja, como reserva de capital (valor de troca).  
 
- Não houve uma política de proteção à população atingida desde o anuncio da obra: a 

paralização econômica causada pelo anuncio do futuro incerto causou grandes prejuízos à 

economia local, sentida na arrecadação dos municípios e a diminuição de investimentos 

básicos, que atingiu toda a população.  

 – Não houve uma ação de acompanhamento das famílias atingidas desde o início da obra. No 

âmbito do licenciamento ambiental, em 20 de novembro de 2006, em resposta à 

Coordenadoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental/Ibama, a Chesf reconhece que “não 

detêm nenhum controle de tal situação [modo de vida atual das famílias relocadas, por ocasião da inundação do 

lago [da UHE Sobradinho]” (CHESF 2006, pp 08).  

Como dito, antes da barragem, a grande parte das pessoas utilizavam a terra sob posse informal 
individual ou coletiva (fundos de pasto). A política de reparação/indenização adotada 
especialmente para esse público foi o assentamento mediante o pagamento da terra – 
financiamento de longo prazo. Ou seja, ao mesmo tempo que empresa não reconhece formas 
de propriedade informal existentes, incrementou na vida dos reassentados, um novo elemento: 
a dívida bancária. 
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Considerações finais  

O presente documento é o primeiro de quatro relatórios que visam mensurar a dívida social 

dos atingidos pela barragem de Sobradinho, na Bahia. Todos os quatro relatórios são, acima de 

tudo, um marco histórico para os movimentos sociais que debatem a temática de barragens e 

serão um instrumento ímpar na reparação da dívida do Estado brasileiro com a população 

atingida.  

O desafio desse primeiro documento foi apresentar o contexto histórico em que a barragem de 

Sobradinho foi construída, mostrando as contradições existentes no projeto de 

desenvolvimento de país baseado na modernização do setor elétrico, em detrimento do bem-

estar das populações que habitam o espaço físico onde esse projeto foi concebido e gerado. O 

projeto de nação que originou a barragem, bem como os impactos resultantes da sua 

implantação foram relatados em seções anteriores desse relatório, cabendo agora um breve 

diagnóstico das lacunas existentes mesmo após esse levantamento documental, além de outras 

questões relevantes para o diagnóstico da dívida social.  

No âmbito das lacunas situam-se as violações de direitos humanos nas obras de barragens. 

Identificamos pelo menos três grandes fatores que contribuem para as violações às 

populações atingidas.   

O primeiro refere-se à omissão, falta de apoio jurídico adequado, uso de linguagem inadequada, 

fornecimento de informações contraditórias ou até mesmo falsas. Aspectos apontados no 

relatório da CDDPH (2010) e que aparecem em abundancia nos relatos relacionados à 

barragem de SobradinhoInformar, desinformar ou omitir informações foi uma pratica utilizada 

pela empresa e que deu suporte ao processo de desmobilização da população. Os relatos 

apontam que foram abundantes os recursos utilizados para esse fim antes, durante e depois da 

obra. A seguir uma citação que ilustra o discurso da empresa para convencer as famílias a 

aceitarem o projeto Serra do Ramalho 

Evidentemente, as famílias que optarem pelo projeto do INCRA terão mais 
condições de progredir tendo em vista a qualidade de terra em Bom Jesus da 

Lapa e as precárias condições de sobrevivência na borda do lago, diante da 
pobreza do solo, da variação do nível da água do reservatório, etc. (CHESF, 

1975, pp 03) 

(...) no momento em que a Empresa oferece ao trabalhador rural boas condições 

para elevar o seu nível econômico em Bom Jesus da Lapa e ele recusa, 
preferindo optar por outra solução de resultado duvidoso (Ibid, pp 08). 

 
O segundo relaciona-se à própria definição do conceito de atingido, como já apontado por 

Vainer (2003, pp 02), ao reconhecer alguém como atingido, pressupõe-se que o mesmo é portador 

de direito. Além da restrição conceitual, acrescenta-se a imposição de apresentação de formalidades 

(documentação) inexistente para a maior parte dessa população. Especialmente no caso da UHE 

Sobradinho, a grande maioria das famílias camponesas (beiradeiros, barranqueiros, pescadores, 

comunidades de fundo de pasto, etc) eram em quase a totalidade posseiros e/ou parceiros que 

usufruíam da terra sem qualquer tipo de formalidade19.  

                                                           
19 A International Finance Corporation, instituição que integra o Banco Mundial, incluiu em seu manual de 

instrução para financiamentos (2001), a necessidade de “ampliação do conceito (....) em direção a todos para quem a 
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Por fim, o terceiro, relaciona-se à omissão das especificidades socioeconômicas e culturais das 

populações atingidas.  “A ignorância acerca dos meios e modos de vida, associada à ausência ou inconsistência 

da participação popular, acaba por produzir, (...) sob a aura de um discurso “técnico”, procedimentos que não 

reconhecem nem reparam adequadamente as perdas impostas, e, em alguns casos, acarretam a degradação das 

condições de vida” (CDDPH, 2010, pp 14, grifo do autor). Além de não propiciar condição 

razoável de indenização e/ou reparação, a empresa não reconheceu formas tradicionais de uso 

e apropriação do território, como os territórios de fundo de pasto. Atuou na instituição de 

novas relações de produção – “modernização das relações de produção”, quando estabelece 

uma relação entre “proprietários”. Os conflitos decorrentes dessa política exigiu que a empresa 

reconhecesse que o que estava propondo não se aplicava para a imensa maioria dos casos.  

 
Sobre as relações de produção, a empresa defendia a necessidade de “modernização” das 
mesmas, que passava fundamentalmente pelo emprego de fatores de produção dispendiosos 
(fertilizantes, energia elétrica, agrotóxicos, máquinas, irrigação artificial, etc), estímulo a 
monocultivos e consequente orientação da produção para o mercado. Ou seja, a população foi 
atingida não apenas pela insuficiência de reparação de bens perdidos, mas também pela 
implantação dos grandes projetos que desestruturou os modos de vida locais.  
 
A implantação de reassentamentos na forma de agrovilas ocasionou pelo menos dois efeitos 
negativos junto aos atingidos. Em primeiro lugar, a organização de assentamentos baseado no 
modelo de agrovilas transformou as formas tradicionais de uso do território, pois separaram a 
moradia da área produtiva. Em segundo lugar, ao não se reconhecer a legitimidade da posse das 
populações que habitavam a região, foi imposto ao atingido, como única alternativa para 
manter o acesso à terra, o endividamento. 
 
A alegada ignorância do Estado em relação às especificidades das populações tradionacionais 

(CDDPH, 2010, pp 14) é demonstrada em relatórios e documentos da época da construção. 

Termos como “abertura de seu mundo mental” se referindo a capacidade intelectual da população 

local (HIDROSERVICE, 1973, pp 129); a “mentalidade não pode evoluir, conservando-se primitivo” 

(CHESF, 1972, pp 02). Esses termos eram utilizados em comunicações oficiais, formais e 

manifestam claro despreparo desses órgãos no tratamento das questões sociais.  

 
Não se pode romantizar a vida do sertanejo, ribeirinho, beiradeiro, antes da construção da 

barragem. O cotidiano dessas populações era marcado pela ausência de políticas públicas, 

exploração de grandes proprietários de terras (que igualmente detinham o poder político) e a 

exposição vulnerável às condições climáticas, que, entre secas e enchentes, frequentemente 

destruía parte do cultivo agrícola de um período. A sociedade local havia construído estratégias 

para “conviver/sobreviver” em meio a tais condições. O fato é que a ação modernizante do 

Estado com a construção da barragem não melhorou essa condição, já que sacou de grande 

parte da população o rio, fonte infinitamente superior de captura da sobrevivência; não corrigiu 

distorções históricas produzidas no âmbito da posse da terra; além da destruir relações de 

produção ancestrais, adaptadas às condições sociais, materiais e ambientais que dispunham.  

O momento político institucional que o país vivia à época quando se reprimia com violência 
qualquer obstáculo aos seus projetos cerceava as tentativas de diálogo: “a população da cidade era 

                                                                                                                                                                           
terra constitui base da atividade produtiva, mesmo que não proprietários. Moradores, arrendatários, meeiros, posseiros e 

ocupantes de imóveis passam também a ser considerados atingidos” (CDDPH, 2010, pp 28). 
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ribeirinha, estávamos no regime militar, os sindicatos não se posicionavam” 20, conforme relato de um 
atingido do município de Remanso. A lógica de empresa privada, associado ao momento 
político da época, produziu um ambiente bastante árido para o desenvolvimento do diálogo e 
da participação do conjunto da sociedade.   
 
Essas questões ficam claras também quando se analisa o tempo disponibilizado para a 
construção da obra, que era fundamentalmente o tempo necessário para erguer e instalar 
fisicamente o barramento. Oficio da Chesf em julho de 1975, esclarecendo dúvidas básicas 
apresentadas por uma junta de sindicatos de trabalhadores rurais, manifesta a precariedade da 
comunicação que a empresa estabeleceu e a pressão que o tempo disponível exerceu sobre os 
atingidos. Em tal ofício, afirmava-se que o lago da UHE Sobradinho começaria a encher em 
fevereiro de 1977, mas que a população deveria ser transferida até dezembro de 1976 (CHESF, 
1975, pp 01). Ou seja, num período de aproximadamente 18 meses, os atingidos teriam que 
tomar ciência do que estava sendo proposto, optar pela melhor alternativa de reparação e 
reorganizar a sua vida em novas bases materiais, sociais, produtivas. A população atingida ficou 
encurralada entre o momento político nacional e o tempo da obra.  
 
O fator tempo foi determinante no processo de remoção da população local: Apesar de a 

empresa ser pressionada e cobrada com relação ao cumprimento de prazos previstos no 

cronograma, tal condição era incomparável à pressão que o tempo exercia sobre os atingidos. 

Atrasados ou não, a empresa e seus funcionários tinham um “onde chegar”, uma “meta”, 

diferente das famílias, que como garantia, tinham no horizonte apenas o tempo restante no 

lugar que permaneciam. Cada dia era um dia a menos. Para a empresa e governo federal, a 

decisão de construir a UHE Sobradinho é muito anterior ao do seu anúncio, que neste 

momento já possuía todos os recursos suficientes e garantidos para a sua execução. Para a 

população atingida, a ampulheta virou no momento que as primeiras notícias sobre a barragem 

chegaram na região.  

 

A UHE Sobradinho fez parte de mais um ciclo político-econômico, entre tantos que o Brasil 

recebeu desde a ocupação portuguesa (extrativismo, mineração, pecuária, agricultura). Ocorre 

que em todos esses ciclos, houve uma clara subordinação da massa da população, que em 

nenhum desses períodos foram protagonistas, servindo apenas como força de trabalho do 

modelo econômico hegemônico de cada período. Com a instalação da UHE Sobradinho, o 

capital se instala na região em novas bases materiais e tecnológicas sem alterar a estratificação 

social local, ou até mesmo, reforçando, como foi o caso da preservação das melhores áreas de 

terras para os grandes proprietários da região, concedendo milhares de hectares de terra para a 

construção de perímetros irrigados (Plano de Ação do Governo para o Vale do São Francisco - 

SILVA, 2010, pp 181). 

 
 

 

  

                                                           
20 Relato de Pedro da Costa, atingido de Remanso (EBC, 2017)  
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ANEXOS 



ANEXO 1.1: Cartograma dos biomas da bacia do rio São Francisco 

Fonte: ZELLHUBER & SIQUEIRA, 2016, pp 05. 
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Legislação

Legislação Informatizada  Decreto nº 70.138, de 10 de Fevereiro
de 1972  Publicação Original

Decreto nº 70.138, de 10 de Fevereiro de 1972

Outorga à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco,
concessão para o aproveitamento progressivo da energia
hidráulica de um trecho do rio São Francisco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
nos termos dos artigos 140, 150 e 164 letra b, do Código de Águas,

DECRETA: 

     Art. 1º. É outorgada à companhia Hidro Elétrica do São Francisco,  concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráulica de um trecho do rio São Francisco, compreendido entre a ponte que interliga as
cidades de Juazeiro e Petrolina, nos Estados da Bahia e de Pernambuco, respectivamente, e a confluência do rio
Grande do rio São Francisco, situada no Estado da Bahia. 

      Parágrafo único. A energia produzia se destina ao serviço público de energia elétrica, para suprimento a outros
concessionários, localizados em sua zona de na de influência. 

     Art. 2º. A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subsequentes e seus
regulamentos. 

     Art. 3º. A concessionária fica obrigada a aprestar o projeto definitivo do aproveitamento requerido no prazo
fixado no despacho de aprovação do estudo de viabilidade do empreendimento, sob pena de não o fazendo,
incorrer, nas penalidades prevista nº legislação de energia elétrica em vigor e seu regulamentos. 

      Parágrafo único. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por ato do diretor Geral do
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. 

     Art. 4º. A presente concessão vigorará pelo prazo de 50 (cinqüenta) anos. 

     Art. 5º. Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços
concedidos, reverterão à União. 

     Art. 6º. A concessionária poderá requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a
ser estipuladas. 

      Parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência da
renovação

     Art. 7º. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de Fevereiro de 1972; 151º da Independência e 84º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI 
Antônio Dias Leite Júnior 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União  Seção 1 de 11/02/1972

Veja também:
Dados da Norma

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70138-10-fevereiro-1972-418520-norma-pe.html
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COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Instrumento: Autorização de Compra nº 141/2016. Contratada: Isolet Industria e Comercio Ltda. CNPJ
04.921.280/0001-60. Objeto: Aquisição de transformadores de corrente. Valor total: R$ 28.600,00. Vigência:
150 dias, a partir da assinatura. Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 002/2016 ED RR. Suporte legal: Lei
nº 8.666/93 e 10.520/02.

Instrumento: Autorização de Compra nº 103/2016. Contratada: IBF Transportes e Comercio Ltda ME.
CNPJ 07.474.004/0001-50. Objeto: Aquisição de ferragens. Valor total: R$ 4.598,00. Vigência: 150 dias,
a partir da assinatura. Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 012/2015 ED RO. Suporte legal: Lei nº
8.666/93 e 10.520/02.

Instrumento: Autorização de Compra nº 086/2016. Contratada: Delpar Indústria e Comércio de Parafusos e
Fixação Ltda. CNPJ 60.489.317/0001-65. Objeto: Aquisição de ferragens. Valor total: R$ 8.502,00. Vigência:
150 dias, a partir da assinatura. Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 012/2015 ED RO. Suporte legal: Lei nº
8.666/93 e 10.520/02.

Instrumento: Contrato nº 194/2016. Contratada: Cabrália Construções Ltda. CNPJ 08.347.005/0001-05.
Objeto: Construção de cabanas de medição. Valor total: R$ 1.091.201,64. Vigência: 240 dias, a partir da
assinatura. Concorrência 006/2016. Suporte legal: Leis nº 8.666/93.

Instrumento: Contrato nº 199/2016. Contratada: L.B.F. Comércio e Serviços Ltda EPP. CNPJ
10.306.331/0001-08. Objeto: Aquisição de impressoras térmicas para utilização do sistema de gestão do
atendimento - SGA. Valor total: R$ 51.399,50. Vigência: 120 dias, a partir desta publicação. Pregão 033/2016.
Suporte legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.

Instrumento: Autorização de Compra nº 104/2016. Contratada: Delpar Indústria e Comércio de Parafusos
e Fixação Ltda. CNPJ 60.489.317/0001-65. Objeto: Aquisição de ferragens. Valor total: R$ 43.770,30.
Vigência: 150 dias, a partir da assinatura. Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 012/2015 ED RO.
Suporte legal: Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

Instrumento: Autorização de Compra nº 143/2016. Contratada: Industria Eletromecânica Balestro Ltda.
CNPJ 52.770.948/0002-00. Objeto: Aquisição de isoladores. Valor total: R$ 526.164,00. Vigência: 75
dias, a partir da assinatura. Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 013/2016 ED AC. Suporte legal: Lei
nº 8.666/93 e 10.520/02.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 3/2016

Objeto: Contratação de Serviço de Publicidade. Data e local do recebimento da documentação de
habilitação e das propostas técnicas e comerciais: 10/01/2017 às 10:00h, no auditório central da CEPISA,
na Av. Maranhão 759/Sul, Teresina-PI. Edital à disposição no site: www.eletrobraspiaui.com ou sala CPL
nº 216, no horário de 08:00 às 12:00h e de 14:00 às 17:30h. Informações: Email: edilsonrocha@ele-
trobraspiaui.com, fone/fax: (86) 3228-8250.

Teresina, 22 de novembro de 2016.
JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Edital Nº 001/2014, publicado no DOU de 02 de abril de 2014, TORNA PÚBLICA
a seguinte ordem administrativa:

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO HABILITADO abaixo especificado para apresentação de
documentos, conforme previsão do subitem 18.4 do Edital do Concurso Público, realização de exames
admissionais e provimento no cargo de PMS - Suporte Administrativo/Regional Metropolitana, em
atendimento à determinação judicial referente ao processo nº 0000043-29.2016.5.22.0004.

O convocado deverá comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, Sala 204, 1º
Andar, Edifício Sede da Eletrobras Distribuição Piauí, situado na Avenida Maranhão, Nº 759/Sul, no dia
e horário infracitado:

Cargo: PMS - Eletricista Motorista/Região Metropolitana

INSCRIÇÃO NOME CPF D ATA HORÁRIO
103776 YURI RAPHAEL SOARES DE QUEIROZ 94163448349 2 3 / 11 / 2 0 1 6 15:00

IZABELITA DE JESUS CARNEIRO MACHADO
Gerente

EDITAL DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Edital Nº 001/2014, publicado no DOU de 02 de abril de 2014, TORNA PÚBLICA
a seguinte ordem administrativa:

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO HABILITADO abaixo especificado para apresentação de
documentos, conforme previsão do subitem 18.4 do Edital do Concurso Público, realização de exames
admissionais e provimento no cargo de PMS - Suporte Administrativo/Regional Metropolitana, em
atendimento à determinação judicial referente ao processo nº 0000043-29.2016.5.22.0004.

O convocado deverá comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, Sala 204, 1º
Andar, Edifício Sede da Eletrobras Distribuição Piauí, situado na Avenida Maranhão, Nº 759/Sul, no dia
e horário infracitado:

Cargo: PMS - Suporte Administrativo/Regional Metropolitana

INSCRIÇÃO NOME CPF D ATA HORÁRIO
103776 YURI RAPHAEL SOARES DE QUEIROZ 941.634.483-49 2 3 / 11 / 2 0 1 6 15:00H

IZABELITA DE JESUS CARNEIRO MACHADO
Gerente

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

AVISOS DE LICENÇA

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, situada a Rua Delmiro Gouveia, 333
- Bongi - Recife-PE, em atendimento ao disposto no Art. 10. § 1º da Lei 6938/81 e na Resolução
CONAMA nº 06/86, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA a 2ª Retificação da Licença de Operação nº 509/2005 de 09 de novembro
de 2016, referente ao Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e Usina Piloto, situadas no rio São
Francisco, entre os municípios de Paulo Afonso e Glória, no estado da Bahia, Delmiro Gouveia e
Pariconha, no estado de Alagoas, e Jatobá, no estado de Pernambuco, com validade até a manifestação
do IBAMA quanto ao pedido de Renovação contido na correspondência CE-DEMG-007/2010.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, situada a Rua Delmiro Gouveia, 333
- Bongi - Recife-PE, em atendimento ao disposto no Art. 10. § 1º da Lei 6938/81 e na Resolução
CONAMA nº 06/86, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA a 2ª Retificação da Licença de Operação nº 510/2005 de 09 de novembro
de 2016, referente à Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, situada no rio São Francisco, entre os municípios
de Glória, Chorrochó e Rodelas, no estado da Bahia, e Petrolândia, Floresta, Itacuruba e Belém do São
Francisco, no estado de Pernambuco, com validade até a manifestação do IBAMA quanto ao pedido de
Renovação contido na correspondência CE-DEMG-010/2010.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, situada a Rua Delmiro Gouveia, 333 -
Bongi - Recife-PE, em atendimento ao disposto no Art. 10. § 1º da Lei 6938/81 e na Resolução CONAMA
nº 06/86, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA a 2ª Retificação da Licença de Operação nº 406/2004 de 09 de novembro de 2016,
referente à Usina Hidrelétrica de Sobradinho, situada no rio São Francisco, entre os municípios de So-
bradinho, Santo Sé, Itaguaçu da Bahia, Xique - Xique, Barra, Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova,no estado
da Bahia, com validade até a manifestação do IBAMA quanto ao pedido de Renovação contido na cor-
respondência CE-DEMG-056/2010.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, situada a Rua Delmiro Gouveia, 333 -
Bongi - Recife-PE, em atendimento ao disposto no Art. 10. § 1º da Lei 6938/81 e na Resolução

CONAMA nº 06/86, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA a 2ª Retificação da 2ª Renovação da Licença de Operação nº 147/2001 de
09 de novembro de 2016, referente à Usina Hidrelétrica de Xingó, situada entre os municípios de Canindé
do São Francisco/SE, Piranhas/AL e Paulo Afonso/BA, com validade até 12 de Maio de 2026.

ANTONIO VAREJÃO DE GODOY
Diretor de Engenharia e Construção

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- CN-1.90.2016.2900

A CHESF torna público que realizará a licitação na modalidade Concorrência: CN-
1.90.2016.2900 para fornecimento para ampliação da subestação Recife II. Recebimento das propostas e
abertura de documentação de habilitação às 09:00h do dia 28/12/2016. Aquisição do Edital: até o dia
28/12/2016, no horário das 8:30h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h, estando disponível em uma das
seguintes opções: gratuitamente pela Internet, no site www.chesf.gov.br ou, mediante o pagamento de R$
5,00 (cinco reais) se adquirido em Compact Disk - CD, no endereço: CHESF - Divisão de Cadastro de
Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro
Gouveia, nº 333, Sala B-310 - San Martin / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones:
(81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373.

Esclarecemos que os horários especificados neste Aviso de Licitação correspondem ao horário
local de Pernambuco.

LILIAN ALVES CARNEIRO
Gerente da Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviços

PREGÃO ELETRÔNICO No- PG-1.01.2016.2250

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do
Comprasnet, a licitação PG-1.01.2016.2250 para contratação dos serviços de lavagem, lubrificação e
troca de óleo de motor em veículos de propriedade da Chesf, a serem executados em Paulo Afonso - BA.
Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.co m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r
ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em
Compact Disk - CD, ou R$ 15,00 (quinze reais) para aquisição em papel, no endereço: CHESF, Av.
Guararapes, 259 - Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso-BA - CEP 48607-160 - Fones:
(75)3282.2799/2212 - Fax: (75)3282.2753/2729. Abertura das propostas às 10h00 do dia 07/12/2016(ho-
rário de Brasília), no endereço eletrônico https://www.comprasgovername n t a i s . g o v. b r.

MARCELO ÁUREO SILVA MENEZES
Gerente da Divisão Regional de Suprimento de Paulo Afonso

PREGÃO ELETRÔNICO No- PG-1.90.2016.3900

A CHESF torna público que realizará na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do
Comprasnet, a licitação PG-1.90.2016.3900 para aquisição de sistema de medição sincrofasorial para as
subestações Paulo Afonso IV e Fortaleza II. Obtenção do Edital gratuitamente através dos endereços
eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R$
5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD, no endereço CHESF - Divisão de
Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua
Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - San Martin / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/
2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 11h00 do dia 07/12/2016, no
endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

LILIAN ALVES CARNEIRO
Gerente da Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviços

RETIFICAÇÃO

No extrato de Aditivo CTN-I 90.2014.3310.03, com a WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
LTDA e INSEL - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, referente à LICITAÇÃO CN. Objeto:
Prorrogar a vigência contratual. Publicado no DOU do dia 22/11/2016, seção III, fl 113. Onde se lê
"Signatários Chesf: TATIANA CAMPÊLO SALVIANO - SSU e PAULO SÉRGIO GUIMARÃES FAL-
CÃO - DAC", leia-se "Signatários Chesf: JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS - PR e ANTÔNIO
VAREJÃO DE GODOY - DE". Signatários Contratada: ALESSANDRO AUGUSTO HERNANDEZ,
CARLOS DIETHER PRINZ e FRANCISCO OZIMAR LIRA FILHO.



UHE - SOBRADINHO

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

FONTES:

* Malha Municipal e Estadual Digital 2007, 
disponibilizado pelo IBGE em versão simplificada, compatível com 
a escala de 1:2.500.000;

* Assentamentos - INCRA, fev/2011 compatível com a escala de 1:100.000;

* Reservatório e Área de Influência Indireta- Base da Chesf com escala 
compatível com 1:100.000.
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Anexo 3.2: Relação dos núcleos implantados pela Chesf na borda do lago da UHE Sobradinho 

 

Município (Ba) Nome do núcleo Quantidade de famílias 

Juazeiro São Gonçalo 73 
Sento Sé Algodões 42 

Brejo de Dentro 79 

Brejo de Fora 78 

Piçarrão 70 

Piri 131 

Bazuá 70 

Quixaba 194 
Riacho dos Paes 182 

Itapera 165 

Andorinha 45 

Aldeia-Pascoal-Limoeiro 237 

Tombador 58 

Retiro de Baixo 40 
Retiro de Cima 80 

Cajuí 82 

Ponta da Serra 110 

Panta d’agua 62 

Casa Nova São Luiz (Mosquito) 6 

Santana do Sobrado 197 

Pau a Pique 242 
Bem Bom 200 

Remanso Marcos (Zabelê) 96 

Taboleiro 92 

Total  2.655 

Fonte: Chesf (1978), apud COSTA, 2013, pp 219. 





Tipos de casa (fonte Chesf, apud SILVA, 2010, 195)  

Casa “Tipo I” 

 

 

Casa “Tipo II” 

 



Casa “Tipo III” 

 

Casa “Tipo IV” 

 



A. 4.2. Documento de declaração de posse 

 


