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“Eu vou contar o que aconteceu há muitos anos atrás 
Quando lá em Sobradinho fizeram uma barragem 

O povo daquela região ia ter que se mudar 
Porque lá não ia existir mais  

Ia ser inundado pelas águas daquela barragem 
Construíram as agrovilas pra aqueles desabrigados 

 Vieram aqui pra Bom Jesus da Lapa apenas do outro lado 
Muita gente daquela região para a agrovila se mudou 

O povo, vieram de ônibus. Os animais de vapor 
Foi as ultimas viagens no rio São Francisco do barco São Salvador 

 Aquelas ultimas viagens o vapor ficou na história 
Onde cachorro latia, jumento rinchava, o galo cantava 

Parece que marcava as horas 
 Vão desembarcar na barrinha e o vapor vai pra Pirapora 

Chegando nas agrovilas,  o povo muito animado 
Vendo as suas casinhas brancas que fazia até gosto ver 

Mas a primeira reclamação foi na hora que foram beber 
Pois essa água é salgada, se nós beber ela, nós vamos adoecer...” 

(Trecho de poema de autoria de Seu Bartolomeu, atingido, 
morador de Vila Boa Esperança,  Serra do Ramalho/BA)1 

  

                                                           
1 Declamado durante a realização de grupo de discussão na Comunidade de Vila Boa Esperança. 
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Introdução 

O presente relatório trata dos dados referentes à fase qualitativa da pesquisa Diagnóstico 

Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho (BA). Este é o terceiro 

relatório que, em conjunto com o Relatório 1 – Documental e o Relatório 2 – Quantitativo, irá 

subsidiar a consolidação do Relatório Final que tratará das demandas sociais que possam ser 

interpretadas como a dívida social do Estado brasileiro com os atingidos pela barragem de 

Sobradinho. O objetivo deste relatório é analisar as informações coletada mediante técnicas 

qualitativas de pesquisa: observação de campo, entrevistas semiestruturadas, grupos de 

discussão. Procura aprofundar questões consideradas pela equipe como cruciais para entender 

os danos sofridos pela população atingida e os problemas sociais relacionados à construção da 

barragem. Junto à análise, buscou-se registrar depoimentos importantes dos atores 

entrevistados, sobretudo de atingidos, a fim de captar e retratar seus anseios e demandas. 

As entrevistas individuais serão semiestruturadas, ou seja, baseadas em roteiro prévio, 

contendo os principais tópicos a serem abordados pelo entrevistado. Tais tópicos devem estar 

relacionados com as questões-chave componentes do objeto de estudo da pesquisa. Ao aplicar 

a entrevista, o pesquisador deveria abordar os tópicos em forma de pergunta ou pedir para o 

depoente discorrer sobre o tema. Os grupos de discussão visam obter uma visão coletiva de 

determinado grupo ou comunidade sobre a dívida social. Para a discussão é aplicado um 

roteiro (à semelhança da entrevista semiestruturada), composto por tópicos relacionados às 

questões-chave da pesquisa. Preferencialmente, deve haver duas pessoas para a condução do 

grupo: um mediador, que conduz as perguntas e medeia a participação dos integrantes do 

grupo; um relator, responsável pelas anotações e pela operação do equipamento de gravação. 

As anotações do relator serão muito importantes para a elaboração de um relatório sucinto do 

grupo de discussão realizado, apontando os principais pontos abordados, os consensos e 

também as principais divergências manifestadas pelos participantes. 

No roteiro previsto na “Metodologia para o Diagnóstico Social, Econômico e Cultural dos 

Atingidos por Barragens” (IPEA, 2014), tanto para as entrevistas como para os grupos de 

discussão, eram elencadas questões mais abertas e gerais para os depoentes, exercendo, 

dessa forma, uma função de pesquisa exploratória, utilizada na ausência de maiores subsídios 

prévios para o aprofundamento. No caso específico da pesquisa em Sobradinho, a equipe de 

pesquisadores, no momento da realização da fase qualitativa, já estava há mais de um ano 

realizando trabalho de campo para aplicação dos questionários para a parte quantitativa da 

pesquisa. Durante esse período, puderam realizar observações de campo que propiciaram um 

entendimento mais qualificado das questões a serem aprofundadas junto à população 

atingida. Assim, no planejamento da pesquisa qualitativa, conseguiu-se estruturar um roteiro 

mais minucioso, dirigindo tanto entrevistas, quanto grupos de discussão para os temas 

considerados importantes para avaliar a dívida social e que serão apresentados adiante. 

Para o planejamento da pesquisa qualitativa, foi realizada oficina com a equipe de 

pesquisadores, em Juazeiro/BA, nos dias 24 e 25 de outubro. Nesse momento, foram 

discutidas as principais constatações obtidas pelo processo de observação de campo durante a 



 
 

coleta dos dados quantitativos. A partir da discussão, foram enumerados os temas a serem 

investigados na pesquisa qualitativa, agregados por eixos temáticos, que são apresentados a 

seguir: 

1. Fundiário: está relacionado ao direito ao acesso à terra e ao território da população 

atingida. Levantar os fatores relacionados à barragem que impedem os atingidos de exercer o 

direito de acesso à terra. Investigar a situação jurídica dos territórios tradicionais e de posses 

individuais. Averiguar como grandes projetos (eólicas, mineração, polígonos irrigados) estão 

afetando os direitos territoriais em termos de uso (e dos recursos naturais existentes) para 

suas diversas atividades sociais, econômicas e culturais. Verificar a existência de conflitos de 

terra existentes e se estão relacionados à questão da grilagem de terras e à falta de 

reconhecimento oficial dos territórios. Verificar movimentos e demandas por terra na região 

estudada (ex.: retorno de pessoas para as margens do lago). São subtemas desse eixo: 

reconhecimento territorial e conflitos por terra; eólicas; mineração; irrigação. 

2. Infraestrutura: Levantar o acesso de políticas e serviços essenciais que permitam dar 

condições de vida dignas para a população. Qualificar de que forma as políticas públicas 

relacionadas ao tema chegam à população. O abastecimento de água tem sido suficiente? A 

energia elétrica existe e é suficiente? Qual é a situação das vias de acesso, transporte e 

comunicação? Outros exemplos: o carro pipa que abastece a moradia é o do governo ou é 

pago? Se pago, qual a fonte de recursos utilizada? A energia elétrica que chega a casa alimenta 

quais eletrodomésticos. Engloba os seguintes subtemas: água; energia; comunicação; 

mobilidade (estradas e transporte). 

3. Memória da barragem: Identificar a partir de relatos, memórias e narrativas, os danos 

imateriais causados pela barragem e traduzir essas questões em ação do Estado. Procurar 

resgatar os sofrimentos, constrangimentos sofridos pela população atingida. Trazer os relatos 

de pessoas que foram expropriadas de suas terras, que tiveram membros da família e da 

comunidade separados. Averiguar as perdas de manifestações culturais e da relação com o 

lugar que viviam. Abrange os temas: laços familiares e comunitários; manifestações culturais; 

quebra de vínculo com o meio; comunidades anfitriãs. 

4. Políticas sociais: Levantar o acesso às políticas que garantem o bem-estar da população. 

Verificar se essas políticas existem e se são suficientes para garantir a formação educacional de 

crianças e jovens e a saúde da população. Verificar a existência de equipamentos sociais e 

ações públicas que promovam a cultura e o lazer locais. Envolve os subtemas: educação; 

saúde; cultura e lazer. 

5. Produção e trabalho: Analisar as transformações das relações de trabalho a partir da 

construção da barragem. Mudou a forma como se trabalhava com a terra (ex.: da agricultura 

de vazante, para a caatinga)? Virou trabalhador assalariado? Para quem estão trabalhando? 

Como ficou a situação da pesca? Quais as atividades que praticavam e praticam atualmente? 

Agrega os subtemas pesca, agricultura e pecuária. 

A pesquisa qualitativa foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018. Foram 

visitados os seguintes municípios: Sento Sé, Sobradinho, Xique-Xique, Itaguaçu, Barra, Pilão 

Arcado e Serra do Ramalho. Para cada um dos municípios será dedicado um capítulo deste 



 
 

relatório, com exceção de Xique-Xique, Itaguaçu e Barra, cuja análise comporá um único 

capítulo. Apesar de não ter sido objeto da fase quantitativo, Serra do Ramalho foi selecionada, 

uma vez que sua história está intimamente ligada com a barragem de Sobradinho e onde 

reside um contingente significativo de atingidos dessa barragem. O conjunto de eixos e 

respectivos subtemas irá variar conforme o município de análise. A distribuição temática foi 

realizada de forma a selecionar aquele ou aqueles municípios que melhor ilustrasse cada tema. 

Ao todo foram realizadas quarenta e nove entrevistas e doze grupos de discussão. Para as 

entrevistas, além de integrantes da população atingida, foram entrevistados outros atores, 

como lideranças comunitárias, representantes sindicais, políticos locais, funcionários da 

empresa, técnicos de órgãos públicos, entre outros. Foram idealizados dois tipos grupos de 

discussão. Um dos grupos seria regional, formado por atores (lideranças, políticos, 

funcionários de órgãos e empresas, entre outros) que sejam considerados relevantes para 

debater os temas centrais da pesquisa. O segundo grupo seria territorial, quando se reuniria 

membros de uma comunidade para debater os temas da pesquisa. A critério do pesquisador, 

poderiam ser realizados outros grupos de discussão, seja para tratar de um dos temas centrais 

específicos (ex.: eólicas, conflito por terra, gênero), seja para abordar mais territórios. 

Após o trabalho de campo para realização das entrevistas e dos grupos de discussão, iniciou-se 

o trabalho de análise do conteúdo dos depoimentos. Para isso, foi usada a estrutura temática 

(os eixos e seus subtemas) para orientar o processo de análise. O processo de análise é um 

processo interpretativo, pelo qual o pesquisador chega a suas conclusões, problematizações 

sobre determinado tema a partir dos relatos colhidos. Os relatos são importantes para 

confirmar as argumentações do pesquisador. É importante ter um conjunto de trechos de 

relatos extraídos para serem inseridos no relatório. A triangulação de relatos oriundos de 

diferentes atores que corroborem a afirmação do pesquisador é importante, para reforçar o 

processo argumentativo. Entre os dias 17 e 21 de abril deste ano, foi realizada nova oficina 

com os pesquisadores a fim de debater os achados do estudo qualitativo, relacionando-os com 

a dívida social. 

Os capítulos a seguir correspondem aos trabalhos de campo realizados pelos pesquisadores, 

na seguinte ordem: Pilão Arcado; Sento Sé; Xique-Xique, Barra e Itaguaçu da Bahia; 

Sobradinho; Serra do Ramalho. Foi mantida a autoria em cada um dos capítulos, procurando 

garantir, dessa forma, o protagonismo do trabalho desenvolvido por cada pesquisador.  

  



 
 

 

Capítulo 1: Pilão Arcado 

Maria da Conceição Carvalho2 

 

 

Falar de atingidos por barragens em uma região em que quatro cidades foram retiradas por 

completo, em que milhares de famílias tiveram que deixar seus lugares, sua casa, suas terras, 

seu modo vida para dar espaço ao “desenvolvimento” e ao “progresso” é também falar de 

dores, de direitos violados, de falta de informação, de promessas nunca cumpridas, de falta de 

energia, de falta de água. Ainda hoje, quase quarenta anos depois de construída a Barragem 

de Sobradinho, que comporta o segundo maior lago artificial da América Latina, as famílias 

sofrem com a falta de água e de acesso a inúmeras politicas publicas essenciais ao bem-estar e 

à dignidade da população. 

É no sentido de medir a dívida social que o Estado brasileiro tem com a população atingida que 

se tem construído este diagnóstico através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

O referido diagnóstico ocorreu em todos os municípios atingidos pela Usina Hidrelétrica de 

Sobradinho, sendo estes: Sobradinho, Sento Sé, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Xique-

Xique, Barra e Itaguaçu, todos situados no estado da Bahia. 

Este relatório faz parte da fase qualitativa do Diagnóstico Social, Econômico e Cultural dos 

Atingidos pela Barragem de Sobradinho e tem como objetivo fazer a análise dos dados 

coletados no município de Pilão Arcado – BA.  

No município de Pilão Arcado foram realizadas cinco entrevistas individuais e um grupo de 

discussão. Foram quatro homens e uma mulher, que viveram os processos de mudanças 

durante e depois da construção da barragem. Ainda foram utilizadas algumas entrevistas 

realizadas em algumas instituições como o – Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA), a entrevista com o pesquisador que realizou estudo sobre os atingidos por 

barragens. 

Para a realização das entrevistas foram utilizadas divisões de temas por eixos, como: memória 

da barragem, politicas sociais e produção e trabalho. Os entrevistados, a partir dos seus 

conhecimentos, relataram sobre um ou vários eixos, de forma que podemos ter varias falas 

sobre o mesmo eixo. 

 

1.1. Memória da barragem e trabalho 

O eixo memória da barragem foi abordado em quase todas as entrevistas e esteve bem 

presente em todas as falas dos atingidos e entrevistados. Neste eixo se fala do processo de 

retirada das 70 mil pessoas, da chegada da barragem, do contexto político da época, de como 

foi a saída dos seus locais de origem e a chegada e permanência em outro local.  

                                                           
2 Bolsista PNPD do IPEA 



 
 

Percebe-se que, em sua maioria, as pessoas ficaram literalmente sem chão. Desde quando é 

chegada a noticia da construção desse grandioso empreendimento, que começam os impactos 

na vida daqueles que viviam sob as margens do rio, sobrevivendo da pesca e da agricultura. 

Alguns não acreditaram que poderia o rio subir tanto nas suas margens, e resistiram até serem 

retirados, pelos homens ou pela represa da barragem de Sobradinho. Todos tiveram que dar 

lugar à barragem, e em sua maioria, saíram sem o apoio necessário para reconstruir a vida. 

Ao falar sobre o que representa a construção da barragem na região, o entrevistado 

contextualiza sobre seus objetivos: 

“O rio tem um divisor de águas e de vidas. A barragem, 

historicamente, ela foi pensada para cumprir, a nosso ver, três 

objetivos básicos do interesse do grande capital, chamado progresso, 

na época.  Então esse é um objetivo principal, ter um grande lago que 

durante muito tempo foi um dos maiores do planeta para 

acumulação de água. Para geração de energia nas barragens 

subsequentes. O outro é garantir água para os projetos de irrigação. 

E ao mesmo tempo, que seria o terceiro, garantir energia para esse 

sistema que congrega todo o agronegócio na agricultura 

irrigável”(Representante do IRPAA). 

Compreende-se que desde a época de planejamento da barragem não havia, sequer, uma 

preocupação com a população que seria deslocada e que o planejamento não era suficiente 

para dar conta de todas as questões sociais que o processo de retirada iria causar, desde o 

próprio deslocamento até a mudança repentina na sua rotina de trabalho e produção, o que 

impactou de forma direta as famílias. A chegada da barragem, em um período da ditadura  

militar foi de extrema violação dos direitos humanos:  

“Então, naquele período não tinha conversa, teve uma decisão dos 

militares, eles chegaram, decretaram essa área como área de 

segurança nacional, a área era toda controlada pelos militares, 

durante muitos anos ficou assim, até o início dos anos 80, então 

desde o final dos anos 60 quando se decidiu, nos anos 60 ali quando 

se decidiu fazer a barragem de Sobradinho até o início dos anos 80, 

essa região de Sobradinho ficou sob intervenção militar. Então era 

uma área considerada de segurança nacional. E ali os militares diziam 

o que tinha que ser e o que não tinha que ser, quem tinha direito e 

quem não tinha direito. Bom, as populações locais que viviam na área 

em torno onde foi construída a Sobradinho e onde foi instalado o 

lago, a área de repercussão do lago, que aí deu todas essas mais de 

70 mil pessoas, para os militares essas pessoas eram intrusas. (...) 

Eram um entulho a ser removido do caminho para dar lugar ao 

progresso. Então não tinha discussão sobre Direitos Humanos. 

Direitos Humanos... Não tem porque discutir Direitos Humanos se as 

pessoas estavam atrapalhando o progresso. Aquelas pessoas ali eram 

problemas para o progresso” (Representante do IRPAA). 



 
 

Com relação à produção e aos modos de vida da população atingida, o que se percebe é como 

de fato isso afetou a população. A ausência de uma legislação específica para os atingidos por 

barragens favorece a violação de direitos humanos. E foi dessa forma violenta que a população 

foi retirada de suas terras. 

As falas dos entrevistados evidenciam essa mudança na vida dos atingidos, quando relatam 

como era antes da barragem: 

“Então as enchentes e as vazantes eram reguladas pela natureza, isso 

criava toda uma forma de relação dessas populações com esse 

regime, com essa regulação natural do meio. Então a população sabia 

como lidar com as vazantes, porque na época das vazantes elas 

plantavam muito ao longo das margens do São Francisco e nas ilhas, 

aproveitando as terras férteis que o rio fazia no período de enchente, 

o rio depositava ali naquelas áreas um grande volume de adubos 

naturais, então de fertilizantes e isso deixava então grandes áreas de 

terras férteis para o cultivo de uma diversidade muito grande de 

alimentos, de frutas, de verduras, de legumes, de, enfim, grão e 

outras plantas que constituíam uma diversidade muito grande e em 

uma quantidade muito grande de produção de alimentos da 

agricultura e da pecuária” (Representante do IRPAA) 

“Antes da barragem pra mim e para os ribeirinhos tudo era mais fácil, 

por que pra começar era o seguinte, nos tinha hora certa pra plantar 

e pra colher... você já marcava o dia certo de quando você ia plantar, 

a enchente vinha, tinha aquela cheia e a gente já sabia o que fazer. Já 

tinha o mês certo de plantar o feijão de arranca, que era a renda do 

município. Tudo era mais fácil. Hoje nós estamos perdidos pelo 

seguinte: a enchente não dá pra molhar as ilhas pra nós plantar, as 

ilhas hoje ta parecendo um deserto. Ainda hoje nós vinha descendo e 

encalhamos em pleno meio do rio, num tempo desse. Rapaz se eu 

achasse mais quem, eu ia cobrar dos doutores, senhores engenheiros 

dessa Chesf,” (Atingido - sede de Pilão Arcado) 

Percebe-se nos relatos que todo o modo de produção foi prejudicado com a construção da 

barragem. Desde a retirada do povo de suas terras até o novo local de reassentamento, os 

atingidos não dispõem de condições adequadas para sobrevivência. Sem produzir, o ribeirinho, 

trabalhador, perde de certa forma a sua capacidade para o trabalho, uma vez que seus 

afazeres dependiam do rio e das suas condições naturais de cheia e de vazante, para exercer o 

trabalho que desde sempre soube fazer, com os saberes compartilhados de geração para 

geração. Essas mudanças fazem com que os ribeirinhos percam a fonte da própria 

sobrevivência, ficando sujeitos a quaisquer condições de vida impostas pela empresa 

construtora da barragem. 

“Um empobrecimento generalizado da população de lá para cá. E a 

gente vê também a natureza então muito mexida, uma natureza, 

vamos dizer assim, depredada, porque a ação do capital para gerar 

um progresso é extremamente predatória, no sentido de devastar 



 
 

grandes áreas para a implantação dos grandes perímetros irrigados, 

que ali era para cumprir o objetivo da barragem, então você destrói 

uma diversidade de culturas para implantar os grandes perímetros 

irrigados” (Representante do IRPAA). 

 O que se pode constatar, é que ao contrário do discurso oficial do Estado, que vai gerar 

riqueza para a região e a população com a construção dos grandes empreendimentos, a 

chegada da barragem trouxe danos ambientais e sociais imensuráveis. A retirada compulsória 

da população, a ruptura das relações sociais, a perda da identidade cultural, a perda da terra e 

do modo de produção, ruptura dos vínculos familiares e comunitários são alguns dos direitos 

violados. 

A produção foi bastante atingida, como relata o entrevistado a seguir, do município de Pilão 

Arcado. Antes da barragem o entrevistado produzia para o seu próprio sustento e para o 

comércio local. A produção era abundante e a terra muito fértil. Muitos voltaram a trabalhar 

nas terras de origens quando a o lago baixou, descobrindo assim as ilhas. Porém, agora as 

terras das ilhas ficaram cobertas com uma camada de solo improdutivo, trazida pelo 

enchimento do reservatório. Além disso, com a baixa da água e as poucas chuvas torna as 

terras mais difíceis de serem cultivadas: 

“Eu te digo, moça, eu tô lá ainda fazendo das tripas coração. Quando 

eu cheguei lá, nessa mesma roça eu produzia cinco sacos de feijão 

por semana e hoje eu não tô produzindo nada. As chuvas que tá 

dando lá não dá nem pra nascer. E sobre o rio não, quando tinha o 

molhado do rio produzia era muito, muito mesmo. O que plantava, 

nós tinha.” (Atingido - sede de Pilão Arcado) 

“Quantas pessoas que perderam suas propriedades e as indenizações 

não compensaram né? Até hoje estão jogados em outros municípios 

sem nada, tem voltado muita gente pra aqui” (Atingido - sede de 

Pilão Arcado) 

 

1.2. A questão da água 

 Após a construção da barragem o acesso à água se tornou mais dispendioso e a água de má 

qualidade. Em Pilão Arcado os entrevistados deram ênfase à água quando falaram sobre 

políticas públicas. Relataram que na sede o sistema de abastecimento de água é bastante 

falho, pois em muitas residências a água só chega à noite e dessa forma as pessoas não 

dormem, esperando a água chegar.  Nas torneiras a água chega impossibilitada para o 

consumo humano. Apesar desta situação, muitas famílias não têm alternativas e fazem o uso 

da água, mesmo sendo imprópria.  

“O pessoal que veio pra cá, fomos prejudicados porque, assim, tudo 

foi resolvido de última hora, ficamos a desejar de um serviço de água, 

aí tem um serviço de água deficitário, saneamento não foi feito, tem 

pouco tempo que foi iniciado o saneamento e até o serviço mesmo 

de energia que ela providenciou, mas não acompanhou a cidade, que 

até hoje tem partes que está necessitando de complemento. Nós 



 
 

fizemos loteamentos sem estrutura, na época eu era funcionário da 

prefeitura. Fizemos loteamento sem calçamento, sem saneamento e 

sem energia. Passou uns 20 anos para o saneamento chegar. Água 

encanada sim, também de forma deficitária, vem sendo uma 

polêmica muita grande, porque o serviço de água, o abastecimento 

vem sendo deficitário na cidade, não vem acompanhando o 

crescimento. Aqui tem pessoas que não dormem esperando a água 

chegar. A captação da água fica distante, quando o rio desce. E o 

tratamento não existe...o tratamento de água. Se você ver a água 

chegando no depósito você tem até medo de tomar a água.” 

(Atingido - sede de Pilão Arcado) 

Outra questão colocada foi sobre o saneamento de Pilão Arcado, que após quase 40 anos de 

construção da barragem, faz pouco tempo que finalizaram as obras de saneamento básico na 

cidade, e segundo os entrevistados, o saneamento foi feito com péssima qualidade, de tal 

forma que vários moradores não fizeram a ligação das suas residências para a rede de esgoto, 

temendo a estrutura não suportar.  

É importante trazer para discussão a questão da água com os atingidos pela Barragem de 

Sobradinho, que hoje é o segundo maior lago artificial da América Latina, lago este que cobriu 

quatro cidades e muitas propriedades rurais. Essa é uma das maiores contradições na 

construção das barragens: o povo é retirado de suas terras para dar lugar ao lago imenso e 

continuam sem água para o próprio consumo. Nesse caso a água está sendo utilizada na lógica 

do mercado, servindo para geração de energia mas sem nenhum tipo de obrigação e/ou 

reparação social para aqueles que foram prejudicados. Da mesma forma acontece com o 

acesso das populações atingidas à energia elétrica como o entrevistado menciona acima, nem 

mesmo toda a cidade tem acesso à energia elétrica.  

O entrevistado a seguir corrobora com os demais sobre a questão do acesso à água: 

“A água é péssima, como vocês estão vendo a situação de Pilão 

Arcado. Depois da construção da barragem sempre foi assim, sempre 

faltou muita água, dizem eles que essa água é tratada, mas a gente 

percebe que a água é aquela água grossa, aquela água ruim. E falta 

muita água.” (Atingido - sede de Pilão Arcado) 

Além de alterações e transformações na região e na vida da população, a construção da 

Hidrelétrica de Sobradinho também produziu empobrecimento dos atingidos, principalmente 

pelas perdas históricas dos seus bens e pela não reparação dos danos sociais, econômicos e 

culturais.  

 No grupo de discussão realizado na comunidade de Campo Grande, em Pilão Arcado, a 

temática foi à questão da água. A comunidade sofre por não ter acesso a um bem essencial à 

vida e à sobrevivência: 

“Água mineral a gente não tem condição de tá comprando.  A água 

vem grossa, amarela. A gente coloca num tambor, fica a metade de 

lama, e aí como é que fica? E a gente tá pagando por isso. Essa 



 
 

semana a água veio podre na torneira de minha casa, um fedor 

insuportável.” (Grupo – comunidade de Campo Grande)  

A situação da inacessibilidade das políticas públicas acarreta outras questões como 

consequências graves na saúde da população, principalmente das crianças, que são obrigadas 

a usar água imprópria para o consumo humano. Além disso, muitas comunidades não têm 

unidade básica de saúde, como por exemplo, a comunidade Campo Grande. Os atingidos têm 

os direitos humanos violados sistematicamente, desde o anúncio da construção das barragens, 

quando, sem muitas informações sobre a necessidade de sair da sua casa, sobre a indenização 

dos seus bens, sobre o outro local em irá reconstruir a vida.  

 

1.3. Direito à informação e a preservação da cultura: mais direitos violados 

Nas construções das barragens primeiro impacto é psicológico,  por conta da situação 

indefinida em que a população atingida é deixada, às vezes duvidando se realmente era 

necessário sair, acreditando, por vezes, que era impossível a água do rio subir de tal forma a 

inundar tantos quilômetros de terra. Como afirma o entrevistado a seguir, as pessoas não 

sabiam ao certo o que estava acontecendo:  

“Então uma das maiores violências psicológicas que a população 

sofre é justamente a falta de informação, ninguém sabia o que estava 

acontecendo, ninguém sabia aonde iria morar e junto com a falta de 

informação, quer dizer...Era uma informação limitada, em 

quantidade, limitada a poucas pessoas, óbvio, na época não existia 

TV, rádio era precário, jornal também precário, não existia. Quem 

estava nos grandes centros até que sabia alguma coisa e era comum 

as pessoas ligarem de São Paulo ou Salvador e informar as pessoas 

aqui o que estava acontecendo. Devido a questão da geografia, da 

região aqui, muito isolada, na época as rodovias não tinham se 

consolidado ainda, estava começando o período das rodovias então, 

pouca comunicação, pouco transporte, então havia o isolamento 

natural.” (Pesquisador - sede de Pilão Arcado)  

Além do direito à informação violado, havia o direito de ir e vir também comprometido. Pois 

além de não haver estradas com qualidade, na época em que se vivia uma ditadura militar, as 

pessoas não podiam se reunir para transmitir as informações, planejar ações ou debater sobre 

o que estava acontecendo. Na época tudo o que era construído, como algumas estradas, ou 

qualquer outro empreendimento, era justamente para servir de apoio as equipes que 

permaneciam na região para construir a barragem, como por exemplo, os engenheiros da 

Chesf.  

A população de Pilão Arcado ainda hoje sofre com a falta de políticas sociais ou a má qualidade 

no acesso, tanto na cidade como no campo. Falta de energia elétrica, a falta de água, de 

escolas, de espaços de lazer, são necessidades que o povo atingido apresenta todos os dias.  

Além das necessidades concretas da população, o saudosismo e a vontade de retornar a vida 

de antes é recorrente nas falas dos entrevistados: 



 
 

“Lá a gente não tinha expectativa de muita coisa, nossa vida era 

simples, era só a roça e a pesca, é como se diz, a gente era feliz e não 

sabia, era uma coisa muito simples mesmo, nosso banho era 

maravilhoso que era dentro do rio né, era uma vida simples, pra mim  

hoje eu paro e penso que a vida lá era muito melhor do que a vida 

daqui. [...]Se você vivia da roça era a sua vida, se você vivia da pesca 

era sua vida, num tinha dinheiro que pagasse aquilo ali, você 

sobrevivia daquilo. Enganaram o povo, com besteira, com “micharia”. 

O pessoal não tinha conhecimento, não tinha quem orientasse 

ninguém, a única coisa era pegar o que a Chesf... eles diziam ou vocês 

saem ou vocês perdem tudo. Então a única solução que tinha, todo 

mundo vendo só o rio subir era abandonar tudo e correr pra cá né.” 

(Atingida - sede de Pilão Arcado) 

O que se percebe nas falas dos entrevistados é que nada compensa a vida que tinham nos seus 

lugares de origem. A vida simples mais repleta de afeto e próxima do rio e da terra era o que 

dava sentido de lar e comunidade.  A quebra dos vínculos familiares e comunitários foram 

perdas que repercutem até hoje como uma questão emocional e psicológica  na vida dos 

atingidos. A perda ou transformação da cultura também trouxe muitas consequências: 

“(...)na cidade velha existiam redes de vizinhança que foram 

quebradas na mudança. Então, famílias que moravam a séculos 

vizinhas, desde a época dos avós, quando vem para a cidade nova, foi 

disperso. Um foi para a quadra 1, a outra foi para a quadra 4, então 

quebrou-se as redes de vizinhança, é outro ponto fundamental da 

dignidade humana e também da questão do habitar, do morar.” 

(Pesquisador - sede de Pilão Arcado) 

“Esse povo quando você conversa, você sente que mesmo aqui com 

uma casa com energia, uma cama pra deitar e um guarda roupa na 

parede, eles sentem a necessidade de lá [Pilão Velha].” (Atingido - 

sede de Pilão Arcado) 

“Então eles cometeram uma grande injustiça com o nosso povo, nos 

tirando de uma hora pra outra pra cá. Nas reuniões que havia com a 

Chesf, os nossos representantes nada falavam. A nossa cultura é 

vasta, muito grande, é até hoje, embora tá sendo esquecida, muitas 

coisas tá ficando pra trás. O nosso povo hoje não é mais humano 

como era antes, lá a nossa amizade era bem maior, todo mundo se 

sentava no terreiro, ou na porta da rua pra contar historias... a 

transformação foi muita.” (Atingido - sede de Pilão Arcado) 

É interessante entender que em todas as construções de barragens existe um padrão de 

direitos comprometidos que segundo o Relatório do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana (CDDPH), são dezesseis direitos sistematicamente violados na construção de 

barragens. Nestes direitos incluem direito à informação e à participação; direito de ir e vir; 

direito a plena reparação das perdas; melhoria contínua das condições de vida etc. A partir da 

apropriação dos dezesseis direitos violados, podemos entender o quanto foi invasivo e 



 
 

violento o processo de retirada dos atingidos pela barragem de Sobradinho, e, além disso, 

cabe lembrar que esses direitos são violados na construção de qualquer barragem no Brasil. 

São eles: 

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 à razoável duração do processo judicial; 15. Direito à 

reparação por perdas passadas; 16. Direito de proteção à família e aos 

laços de solidariedade social ou comunitária,(CDDPH, 2010)  

 

A partir do que já foi relatado pelos entrevistados, pode-se perceber que não existiu direitos 

garantidos para a população atingida, pelo contrário, houve o empobrecimento da população, 

que passou a não ter acesso à terra produtiva, a impossibilidade de convivência com os 

familiares e amigos, entre outros. O contexto político da época tinha metas e objetivos para 

fazer o “progresso” chegar e infelizmente as pessoas não eram prioridades nesse processo. As 

ações do Estado, como ainda hoje, visam atender os interesses da classe capitalista. E foi nesse 

contexto de urbanização e industrialização acelerado que fez surgir o interesse do Estado e das 

empresas em aumentar a disponibilidade de energia elétrica e geração de lucros, através de 

um Estado autoritário e em nome de um suposto bem-estar e interesse geral. 

Mesmo com tantas violações, as pessoas não tinham entrado na justiça, seja pela falta de 

informação e condições de acesso. Vários anos depois é que algumas pessoas conseguiram, na 

justiça, algumas indenizações: 

“Acesso à justiça não havia no sentido de que a questão cultural 

limitava, a gente sabe que depois algumas famílias entraram, estão 

recebendo agora, inclusive, do ano passado para cá, algumas famílias 

estão recebendo as indenizações da época, ou seja, 40 anos depois, 

então não houve a questão da duração razoável do processo e o 

próprio acesso à justiça é prejudicado por se tratar de um período 

ditatorial. E que as pessoas não tinham a cultura de utilizar a justiça e 

não tinham informação também para ter acesso ao seu direito. 

Direito à reparação por perdas passadas é o que a gente está 

discutindo agora, mas a Chesf estabelecia o que seria dado a título de 

reparação e aquilo era terminante, aquilo era final, aceitava e 

acabou.” (Pesquisador - sede de Pilão Arcado) 

 



 
 

1.4. Dívida Social, Econômica e Cultural do Estado com atingidos por Barragens 

Diante de todas as falas e do contexto histórico colocado, é possível dizer que todas as 

violações de direitos sofridas, todas as mudanças que afetaram de alguma forma a vida da 

população se constitui em uma dívida social, econômica e cultural do estado brasileiro com os 

atingidos por barragens. Não é possível mensurar em todas as dimensões o nível de violação 

que foi e que continua sendo para essas populações, principalmente aquelas do âmbito 

psicológico, mas é possível apontar formas coletivas de reparação dos danos, mesmo sabendo 

que de fato é impossível a reparação completa, Os aspectos não materiais das perdas, que 

envolvem a questão cultural, perda de vínculo familiar ou comunitário, o saudosismo, as 

lembranças e a depressão não seriam passíveis de medir: 

“A gente pode falar em direitos violados, que eu toquei mais 

especificamente, a gente pode falar em perda material, que é a 

questão da relação da pessoa com o completo, com o seu modo de 

vida, e aí a gente tem a questão do imaterial, que são as questões 

culturais, do folclore, do imaginário, a violência psicológica, pessoas 

que adquiriram depressão que a gente não tem nenhum estudo, não 

tem como quantificar, suicídios a gente não tem como quantificar, eu 

sei de dois que já foram mencionados, mas não tem como 

quantificar. Então todos esses pontos são altamente discutíveis, são 

reais, a sua existência é palpável, justamente eu estou aqui 

apontando a realidade das violências, a realidade das perdas, o fato 

de que as populações foram cerceadas, expropriadas, foram tolhidas, 

isso é fato. Aí, quando eu falo que é discutível, eu quero dizer o 

seguinte, na mensuração. É muito difícil, como é que você quantifica 

uma violência psicológica? Como é que você quantifica uma relação 

toponímica de uma pessoa, o amor que ela tinha por uma pedra, por 

um lajedo, por um riacho, que ela cresceu ali brincam... como é que 

você coloca isso em termo real, de dólar, de qualquer coisa que seja. 

Então quando eu falo discutível, eu falo em quantificação. E isso... e 

também, assim, essa geração que sofreu a violência está morrendo, 

nós estamos hoje diante dos filhos e netos. Então como é que a gente 

quantifica isso em termo de reparação? A única coisa que eu posso 

dizer é o seguinte, as reparações devem ser coletivas, isso é uma 

opinião minha, devem ser coletivas, devem ser para o bem público, 

que atinja assim como a violência e a perda atingiu a uma geração e 

os seus descendentes, a reparação deve atingir uma geração e os 

seus descendentes. Então seria na forma de obras, de melhorias de 

infraestrutura das cidades, de melhorar a qualidade de vida e é uma 

coisa controversa, porque como é que eu vou avaliar isso depois? 

Mas eu acho que pela violência que foi perpetrada, pela perda que 

foi posta, devem haver ações, devem haver intervenções de melhoria 

da qualidade de vida dessas comunidades que foram vítimas. De 

forma que contemple a todas as comunidades.” (Pesquisador - sede 

de Pilão Arcado) 



 
 

 

Em todas as comunidades existe um conjunto de direitos que foram violados que podem ser 

revertidos, mesmo que não signifique uma reparação total, mas que possam gerar uma 

qualidade de vida para a população. Essas ações podem ser na educação, na saúde, no lazer, 

no trabalho, na promoção do acesso a água e energia de qualidade, desde que não sejam 

ações pontuais, mas ações que visem à transformação da realidade e que possam priorizar a 

dignidade da pessoa humana em todas as dimensões da vida. 

É necessário que cada município e cada região se organize para se apropriar dos resultados 

dessa pesquisa como instrumento de busca e de luta pelos seus direitos de acordo com suas 

necessidades, sem perder de vista os sujeitos de direitos que são e a resistência a toda forma 

violação. 

 

Considerações Finais 

 

O que se pode compreender é que existe uma dívida social, econômica e cultural para cada 

direito violado. Os atingidos precisam ter o devido respaldo político, a justiça e a resistência 

para garantir o seus direitos. Mas a população que é vítima da violação dos direitos 

fundamentais, e vítima pelo próprio Estado, quase sempre mais pobre e desorganizado, 

dificilmente irá contar com o mesmo apoio político para ter garantidos os seus direitos.  

Pode-se ver que a população de atingidos está insatisfeita, e que buscam cada vez mais, uma 

forma de reparação pelas perdas que tiveram. A partir dessa compreensão, é necessário se 

discutir cada vez mais o conceito ampliado de atingido por barragem.  

O que se pode perceber até o momento é que os atingidos por barragens no Brasil sofrem um 

processo de violência generalizado, e que existe uma dívida social histórica que não foi paga e 

que até hoje perpetua na vida daqueles que foram atingidos. 
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Capítulo 2: Município de Sento- Sé 

Marta Rodrigues dos Santos3 

 

Como muitas cidades do estado da Bahia, Sento-Sé originou-se de uma aldeia indígena, no 

caso da aldeia dos índios Centucés estabelecida na margem direita do rio São Francisco. Os 

primeiros povoadores brancos foram os portugueses vindos de outras regiões do São Francisco 

e do Piauí que formaram grandes lavouras de cana-de-açúcar, edificaram engenhos e fizeram 

comércios com outras localidades do Vale, onde por muito tempo imperou o coronelismo.   

A primeira feitoria portuguesa chamou-se Centucé, em torno da qual se formou uma 

progressiva aglomeração urbana. Em 1719 foi construída uma capela dedicada a São José da 

Barra, o então padroeiro da cidade, cultuado até os dias atuais pela Igreja Católica.         

O Município foi criado por decreto imperial de 06 de junho de 1832, com território 

desmembrado de Pilão Arcado. Em 1926 a sede foi transferida para o arraial de Aldeia, 

recebendo a denominação de Manoel Vitorino. Em 1928 a sede retornou ao local primitivo e 

no ano de 1934 retomou o antigo nome, embora com grafia alterada para “Sento –Sé”   em 

vez de “Centucé” 

Em 1971 o município recebe com supressa a notícia da construção da barragem de 

Sobradinho, obra que lhe causará grandes mudanças sociais, econômicas e culturais. Sento-Sé 

teve sua sede transferida para o local atual, erguida pela CHESF – Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco.  As cidades vizinhas de Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova que mantinham 

relações socioeconômicas com o município de Sento-Sé também tiveram suas sedes removidas 

por conta da construção da Barragem.   

Característica do município e localização geográfica:    

- Distancia para a Capital – 689 km 

- Rodovia de acesso – BA -210  

- População Total – 41.891 habitantes   

Atualmente, Sento–Sé está geograficamente assim distribuído:   

1º Distrito – Sento–Sé (Sede). 

2º Distrito -  Pirí . 

3º Distrito - Américo Alves,  composto pelos povoados de Quixaba, Bazuá, Riacho dos Paes, 

Capeado, Itapera, Andorinha. 

4º Distrito - Cajuí - composto pelos povoados de  Volta da Serra, Retiro de Cima, Retiro de 

Baixo, Tombador de Cima, Aldeia, Pascoal, Limoeiro. 

5º Distrito - Amaniú, composto pelos povoados de Ponta D`Água, Malvinas, Queimada do 

Junco, Capim Grosso, Barreiro da Ema, Pedra Branca, Itapicuru, Lagoa do Marí, Sanharó, 

Pioneira, Brejo da Brásida, Caititu, Tanque, Caracol, Porção, Ilha da Ponta d´Água. 
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6º Distrito – Piçarrão, composto pelos povoados de Mina do Encaibro, Olho D´Aguinha, Brejo 

de Dentro, Brejo de Fora, Brejo da Martinha, Café da Rosa, Lagoinha, Morrinhos, Caraíbas, Pau 

de Colher, São Pedro, Salgadinho e Bonifácio.  

7º Distrito - Minas do Mimoso, composto pelos povoados de Cabeludas, Limoeiro da Batateira, 

Lages, Sitio, Fartura, Alegre, Campo Largo, Gruna, Barriguda, Lajedo, Gangorra, Riacho do 

Santo Antônio.   

O Município de Sento-Sé faz fronteira territorial com os municípios de Jussara, Umburanas, 

Campo Formoso, Itaguaçu da Bahia, Pilão Arcado, Remando, Casa Nova e Sobradinho, todos na 

Bahia.   

Características Econômicas:    

A agricultura (cebola, melão, melancia, feijão, abóbora, batata doce, mandioca, hortaliças, 

etc.); a pecuária (rebanhos de equinos, asinino, muares, suínos, ovinos, gado e destacando-se 

os caprinos); e no setor de bens minerais é produtor de cromo, ferro, mármore, além da 

grande produção de ametista e outros minérios.     

 

Analise dos dados da pesquisa qualitativa: 

Nessa etapa qualitativa da pesquisa foram realizadas entrevistas individuais e dois (02) grupos 

de discussão (territorial), com o objetivo de um maior aprofundamento de questões chaves 

para o entendimento da dívida social, econômica e cultural do estado brasileiro com os 

atingidos da barragem de Sobradinho no município de Sento-Sé. 

A coleta de dados ocorreu no período de 18 a 27 de janeiro de 2018 na sede do município e 

em distintas comunidades rurais atingidas por barragens, conforme detalhamento a seguir:   

 

 Comunidades:  Brejo de Fora, Brejo de Dentro, Poço do Angico, Olho D`Aguinha, Mina 

do Encaibro, Aldeia, Limoeiro, Pascoal, Retiro de Baixo, Retiro de Cima, Cajuí, Volta da 

Serra e Ponta d´Água e a Sede(área urbana) do município.  

 Atores entrevistados:  foram realizadas 12 entrevistas individuais4, sendo nove com 

atingidos e atingidas (lideranças comunitárias, agricultores(as), pecuaristas e 

pescadores(as)) e as demais com atores representativos do município:  prefeito, 

representante sindical, secretário de obras do poder público local.  

 Grupos realizados: (02) de discussão (territorial)-  

- 1º grupo - (Direitos violados- tema central: Mobilidade - direito de ir e vir). Lideranças 

atingidas das comunidades de Poço do Angico, Olho D`Aguinha e Mina do Encaibro.  

- 2º grupo - (Direitos violados - temas em destaque:  Comunicação, Saúde)     

   

Dificuldades encontradas:  
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 O difícil acesso as comunidades rurais e a sede da cidade por conta das péssimas 

condições das estradas vicinais e da BA 210;  

 Dificuldade na realização de entrevista com o grupo regional devido à compatibilidade 

de uma agenda conjunta entre entidades sociais do município. OBS: foi realizado 02 

tentativas sem êxito.   

 Entre os desafios vivenciados nessa etapa destaco o contato íntimo com as histórias de 

vida e sofrimento dos atingidos relacionados com a construção da Barragem, 

momento que exigiu muita sensibilidade, solidariedade e, ao mesmo tempo, coerência 

e objetividade na condução do  trabalho em meio a tantas emoções revividas nos 

depoimentos que foram concedidos.  

 

2.1. Construção da Barragem de Sobradinho e os impactos social, econômico e cultural no 

município de Sento–Sé.   

 

Na década de 1970 o estado brasileiro construiu a Usina Hidroelétrica de Sobradinho 

localizada na região norte do estado da Bahia, a cerca de 50 km a montante das cidades de 

Juazeiro (Bahia) e Petrolina (Pernambuco), formando um dos maiores lagos artificial do 

mundo, com 400 quilômetros de extensão e 4.214 km² de espelho de água. Construída a partir 

de junho de 1973 entrou em operação em novembro de 1979, com uma potência de 1.050 

megawatts.   

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), empresa estatal e subsidiária do grupo 

Eletrobrás (vinculada ao Ministério de Minas e Energia) é a empresa proprietária e responsável 

pela construção da barragem de Sobradinho, que teve como objetivo regularizar a vazão do rio 

e gerar energia elétrica.   

A UHE Sobradinho foi construída no Rio São Francisco, um dos mais importantes rios do Brasil 

e atingiu, segundo dados da Chesf, mais de 72 mil pessoas das cidades baianas de Sento–Sé, 

Casa Nova, Remanso e Pilão Arcado que tiveram suas sedes urbanas transferidas e foram 

bastante afetadas nas áreas rurais, além dos municípios de Juazeiro, Itaguaçu, Xique-Xique e 

Barra que também tiveram parte de seu território alagado. 

O presente relatório busca analisar a partir dos dados coletados na fase qualitativa da pesquisa 

“Diagnostico Social Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho”, as 

consequências da construção da hidroelétrica para a população atingida no município de 

Sento-Sé (BA).  Abordaremos aqui eixos importantes do âmbito da memória das famílias 

atingidas sobre a construção da barragem, infraestrutura, questão fundiária, políticas sociais, 

produção e trabalho, buscando sistematizar informações que auxiliam na identificação da 

dívida social, econômica e cultural do Estado brasileiro com essa população atingida, ao tempo 

que almejamos apontar políticas públicas a serem criadas, reformuladas ou aperfeiçoadas para 

sanar tal dívida em questão.   

 

2.2.  Memoria da construção da Barragem de Sobradinho  



 
 

Sento-Sé, localizada na margem direita do lago de Sobradinho, foi umas das quatro cidades 

que teve sua sede removida por conta da construção da barragem, as áreas rurais do 

município também foram fortemente impactadas, ficando submersas várias ilhas e povoados. 

 

As famílias sento-seenses que habitavam as margens do São Francisco tinham sua produção, 

cultura e valores moldados pela relação com o rio, em sua maioria eram camponeses que 

abasteciam o mercado regional a exemplo das feiras livres das cidades vizinhas de Remanso-

BA, Casa Nova-BA, Xique-Xique-BA  e Juazeiro-BA com suas produções vindas das áreas férteis 

banhadas pelas águas do rio, principalmente com a produção de vazante (mandioca, batata 

doce, abóbora, feijão, milho, cana de açúcar, melancia, amendoim, banana, etc.). Esta 

produção era consorciada com a pesca artesanal e a criação de animais de pequeno porte:  

porcos, galinhas e, principalmente, a caprinocultura.  Essa população foi negativamente 

impactada com a chegada dessa grande obra causando mudanças radicais em seus modos de 

vida. 

 

“A mudança, como eu estou dizendo, é que lá a gente morava 

propriamente dentro da nossa propriedade e lá nós plantávamos, 

colhíamos e se não tivesse chuva, mas o rio enchia, vazava a gente 

plantava tudo dava, ali a gente plantava mandioca, plantava feijão, 

plantava tudo de toda alimentação, a gente plantava do legume a tudo 

e aqui se torna mais difícil.” (atingida, comunidade de Brejo de Fora) 

“Nossa vivência nos antigos povoados, nós tínhamos uma vivência de 

pequeno, quando eu nasci, o povo que o meu pai lidava e os outros 

tinham uma vida incalculável o que eu vejo hoje. Porque naquele 

período, antes da construção da barragem, de menino eu via a vida 

minha e de todos, era outra vida, nós não pensávamos o dia de 

amanhã para alimentação, porque a gente produzia, os pais da gente 

produziam e quando eu comecei, também, a mesma coisa, a gente 

tinha tudo como viver. A gente tinha o quê? Produzia mandioca com 

fartura, vendia farinha; produzia o feijão com fartura, para comer e 

vender; o milho, a batata-doce, de tudo que a gente... naquele tempo 

a gente só não produzia cebola na região, mas as outras coisas tinham 

de sobra, era de sobra para vender, alimentar e para dar também.” 

(atingido - comunidade de Retiro de Baixo).  

“Plantava muita batata e ia vender, fazendo compras em Juazeiro 

naquelas canoas enormes. Todo sábado a gente atravessava o outro 

lado para a velha Casa Nova que era o nosso ponto real era lá, nosso 

porto seguro de venda e de compras era lá. Tinham as pessoas que 

compravam algodão, compravam a mamona, compravam abóbora, 

compravam a batata, nós fazíamos farinha.” (atingida - comunidade de 

Brejo de Fora) 



 
 

A população que habitava o meio urbano também sofreu grandes alterações em sua forma de 

vida tradicional, pois tiveram que se mudar da velha Sento-Sé submersa pelas águas da 

barragem para a nova Sento-Sé erguida pela Chesf. Situada a cerca de 60 km de distância da 

cidade original por orientação de engenheiros e políticos locais, com o objetivo de tornar a 

sede municipal central em relação às inúmeras comunidades rurais espalhadas no território do 

município. A empresa construtora da UHE Sobradinho reconstruiu algumas estruturas da 

cidade, como o hospital municipal onde são ofertados os serviços básicos de saúde, as igrejas 

católicas e as escolas, a exemplo do Grupo Escolar Juca Sento-Sé.  

Além das famílias urbanas que receberam as permutas das moradias na nova Sento-Sé, 

também foram reassentadas famílias camponesas da comunidade rural de Tombador que 

passou a ser um bairro urbano, onde se manteve o nome de origem. Essas famílias 

camponesas que foram deslocadas para a cidade, vivenciaram o grande desafio de adaptação 

à mudança do rural para o urbano, pois viviam da terra e com a construção da barragem 

perderam seu sustento, seus instrumentos de trabalho, passando a viver na informalidade e de 

forma precária no meio urbano.  

A população camponesa ribeirinha que representava cerca de 80% dos atingidos em Sento-Sé 

se espalhou, ao menos três saídas são registradas:  

1ª  Algumas famílias atingidas concordaram com a proposta ofertada pela Chesf aderindo ao 

Projeto Especial de Colonização na Serra do Ramalho (PEC Serra do Ramalho) localizado a 

cerca de 700 km da região, construído pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA para reassentar uma parcela das famílias atingidas; 2ª  Outras famílias 

tomaram seu próprio destino povoando os centros urbanos das cidades do Vale e de outras 

regiões;  3ª  Uma ampla maioria de atingidos foram deslocados compulsoriamente pelo Estado 

e reassentados a vários quilômetros das margens do rio, em plena caatinga, em precárias 

condições estruturais para que as famílias pudessem reestabelecer seus modos de vida nos 

novos locais de moradia.  

A chegada da barragem impôs a essa população atingida a perda da dinâmica social e a 

desorganização de suas vidas, ao afastamento do convívio de parentes, vizinhos e amigos, 

rompendo elos do convívio ambiental, comunitário, cultural e solidário.   

“[...] uns iam para as agrovilas, outros iam, foram para Sobradinho, aí 

espalhou, muitos vieram, que ainda hoje graças a Deus a gente se dá 

muito bem com o pessoal e outros de outros povoados que também 

vieram se misturou né, uns com os outros. [...]  ah foi muito triste, 

muito triste a partida foi muito triste, era choro, era desespero né, 

porque uns diziam eu vou para um canto, outros diziam eu vou para 

outro. Eles mesmos pelejaram para eu ir para as agrovilas, eu digo eu?  

Vou não! Eu prefiro ir para as caatingas, eu vou ficar longe da minha 

família?” (atingida - comunidade de Brejo de Fora).   

“Vieram nada! Espalhou pra todo canto do mundo, pra São Paulo, pra 

todo canto. Os parentes, os conhecidos, os conterrâneos dali do lugar, 

porque a maior parte ali era tudo uma família só, mas aí foram uns 

para um canto, outros para outro e sei que ficou assim ó, jogado, é 

jogado.”  (atingido -comunidade de Olho D'Aguinha).  



 
 

“[...]eles perceberem que suas raízes estão sendo violadas, todo seu 

patrimônio cultural adquirido ao longo da vida cai por terra e na 

eminência de terem que sair obrigatoriamente, terem que sair sem 

saber para onde ir e deixar para trás toda sua história, todo seu 

sentimento, todas as suas emoções, suas lembranças, aquilo que 

constitui as raízes da nossa vida e que dá sentido à nossa vida.” 

(Depoimento - bispo diocesano da cidade de Barra).      

Conforme observado nas entrevistas, a ruptura da população atingida em Sento-Sé com o 

meio em que viviam, com as relações afetivas e comunitárias, são agravos geradores de 

instabilidade sociocultural, econômica e ainda emocional. Sendo estes, vítimas de perdas que 

vão além do material, incorporando danos imateriais em dimensões com forte simbolismo em 

suas vidas.   

“O que mais nos chamava atenção era a falta de respeito além das 

dívidas sociais e econômicas, também as dívidas profundamente 

humanas sentimentais, as emoções das pessoas, porque a gente visita 

as comunidades e víamos aqueles senhores idosos e eles choravam 

diante da realidade de ter que sair de sua terra, e eles diziam: aqui nós 

nascemos, aqui nós vivemos, aqui nossos pais nasceram, aqui nós 

fomos criados, lá no cemitério estão os restos mortais dos nossos 

entes queridos e agora, de repente, um lençol frio de água vai cobrir os 

nossos mortos. Essa dívida é impagável não tem preço que pague.”  

(Depoimento - bispo diocesano da Cidade de Barra).      

“A convivência com as famílias, parecia uma irmandade só. Tudo uma 

irmandade só, quando matava uma criação, dividia para todo mundo, 

quando lançava uma rede, dividia para todo mundo, naquele tempo 

era desse jeito.” (atingido - comunidade de Retiro de Baixo). 

“Uma dívida grande né? Que é a sentimental, da perda, da distância 

das famílias, do tomar né a história? Eu acho que todo mundo aqui 

briga não é só por ter perdido a terra e seu meio de produção, mas lá 

ficou tudo sua história. Você vê a minha avó aí com 89 anos e ela 

chamando para voltar para lá, que tem casa de farinha, que tem isso e 

tem aquilo. Então, eu acho que nem que eles jogassem rios de dinheiro 

eles conseguiam pagar esse povo.” (liderança atingida - comunidade de 

Brejo de Dentro) 

Com a construção da barragem é importante destacar o impacto nas condições de vida das 

mulheres. As atingidas que foram para a nova cidade de Sento-Sé, assim como as que 

permaneceram no campo, sofreram os danos da destruição da cidade, da perda do meio 

ambiente, do rio, de suas casas, do amparo da convivência familiar e comunitária, e do 

trabalho gerador de renda, pois geralmente a elas competia a guarda dos filhos e a 

organização familiar, muitas vezes alicerçada pelo apoio dos vizinhos e familiares. Nas 

entrevistas, muitas mulheres relataram agravamento dos problemas trazidos pela barragem 

ou maior impacto destes, quando passavam a chefiar a família e/ou quando a mulher era 

chefe da família.  



 
 

“[...] a minha família mesmo tinha muita criação e hoje em dia você 

pergunta se a gente tem uma cabeça de criação e você diz que não 

tem nada. Meu avô morreu muito cedo e minha avó teve que ir se 

desfazendo para poder dar de comer aos nove filhos que ela teve. 

Depois acabou, teve que ir para a roça de cebola para poder dar o 

sustento a eles, aos filhos e ajudava a gente também, eu mesma fui 

criada por ela, tive que sair para estudar na rua e sempre ela dando 

assistência do pouco que tinha.” (liderança atingida - comunidade de 

Brejo de Dentro) 

A barragem de Sobradinho é considerada como um orgulho da engenharia nacional, mas os 

depoimentos dos atingidos revelam indícios de ausência de um planejamento que englobasse 

as famílias no projeto da barragem, reconhecendo-as como atingidas pelo empreendimento.  

“As pessoas, os engenheiros que vieram para trabalhar na Chesf eles 

vieram treinados para reprimir as pessoas, e outros foram enganados, 

eu me lembro que teve uma turma que foi levada para a Serra do 

Ramalho para um lugar chamado Agrovila. Lá eles diziam que um 

caroço de milho enchia o papo de uma galinha... iludiam as famílias 

para irem para lá, para não indenizar suas terras. Davam um pedaço de 

terra fora de suas famílias, e muitas pessoas aceitaram ir e não deu 

certo e quando voltaram não acharam casa, nem terra para morar foi 

outra grande injustiça que a Chesf fez.” (Depoimento - secretário de 

obras do município). 

“[...] mostravam as espigas de milho, que um caroço dava um litro, que 

era em Bom Jesus da Lapa, que o povo tinha que mudar para lá, que o 

milho lá as espigas eram 1 metro, as raízes de mandioca eram 2 metros 

de tamanho. A gente tinha na cabeça que aquilo era mentira, porque 

quem nasceu bebendo água doce, não vai acostumar nunca a beber 

água salgada, quem nasceu na beira do rio, como é que ele ia conviver 

na caatinga?” (atingido - comunidade de Retiro de Baixo). 

“Fui retirado pela barragem de Sobradinho com 20 anos de idade, com 

um filho nos braços com três meses de nascido e a Chesf me deu uma 

ajuda de 7 reais, hoje é 7 reais, era 7 contos naquele tempo. Minha 

mãe indenizou uma casa por 5 mil, que eu não tinha uma casa lá, era 5 

mil, aí se eles davam uma ajuda a mamãe não me dava, me deu e não 

deu a mamãe, foi desse jeito.”  (atingido - comunidade de Brejo de 

Fora)    

O povo se mostrava insatisfeito pela negação das estruturas não indenizadas ou irrisoriamente 

pagas e principalmente pelo não reconhecimento das famílias enquanto atingidos, pois a Chesf 

utilizava o conceito territorial-patrimonialista, o qual era restritivo e limitado no julgamento de 

quem eram os atingidos, neste caso quem não fosse proprietário de terras, casas, comércios, 

benfeitorias, etc., comprovando em documentos, era automaticamente excluído sem 

considerar outras atividades ou categorias prejudicadas. As mulheres não foram reconhecidas 



 
 

pela construtora como atingidas, sendo excluídas dos espaços deliberativos e do processo de 

negociação5.  

“[...] eles falaram uma coisa e depois foi outra e a Chesf não cumpriu, 

não cumpriu o que ela disse que ia dar. Quem tinha o que indenizar, 

dava uma migalha, tinha com quem vir, porque tinha o caminhão e  

quem não tinha, os que não tinham residência, os que não tinham nem 

um pedacinho de terra, vinha como se fosse um animal, ai de reboque, 

era como se fosse mesmo um animal, sem moradia, sem lugar onde 

ficar, vinha para debaixo dos pés-de-pau, quem tinha uma lona ficava 

debaixo de uma lona e quem não tinha como eu, fiquei na beira da 

casa do meu sogro. A gente pegou uns paus e fizemos o quê? Fizemos 

um anteparo de pau de porta da casa de onde nós morávamos, porque 

eles lá disseram, ou nós saíamos, porque nós não tínhamos para onde 

vir, não tinha nem um caminhão para nos trazer, porque o nosso nome 

não era reconhecido, eu era casada, tava com um ano de casada, não 

tinha nada o que indenizar, então eu vim na sobra dos outros 

caminhoneiros, nas outras cargas, como se eu não fosse gente, como 

se eu não fosse nascida ali.”  (atingida - comunidade de Brejo de Fora) 

 “[...] O Estado indenizava as chamadas benfeitorias, não a propriedade 

e o que o pessoal tinha de benfeitoria era uma casinha, uma cerca, 

então era uma miséria. Tinha gente que foi embora e nunca mais 

conseguiu se relocar na vida [...]” (membro da CPT - Juazeiro-BA).   

É possível observar a partir dos depoimentos, falta de consulta ou informações às famílias 

sobre a chegada do empreendimento e rumos futuros de suas vidas durante a construção e 

posterior a conclusão da UHE Sobradinho e um contexto autoritário no relacionamento da 

empresa construtora com os atingidos por barragens e suas lideranças.   

Que o pessoal era muito carente e a barragem de Sobradinho, ela beneficiou na verdade, 

alguns e outros, a maioria prejudicados. Principalmente aqueles que possuíam alguma coisa, 

porque aqueles que tinham propriedades, eles não indenizavam, eles davam um “cala a boca”, 

porque na época, eles se instalaram, o pessoal que foi responsável pela formação do grupo 

para a transportar a sede de lá para cá, se instalaram em uma prefeitura lá em Sento-Sé velho, 

e lá era como a ditadura. Estou contando porque foi o que aconteceu comigo. (Depoimento do 

ex-vereador na antiga Sento-Sé e prefeito na nova Sento-Sé anos depois da construção da 

barragem).  

                                                           
5 (...), muitas vezes, as mulheres são vítimas preferenciais de chantagens e pressão por parte das 

empresas construtoras e, outras vezes, não são consideradas como interlocutoras legitimas no processo 

de negociação. Além disso, por sua condição de dependência econômica com relação a família, acabam 

não sendo reconhecidas como atingidas e, por consequência, tem seus direitos negados. (Cartilha MAB “ 

O modelo energético e a violação dos direitos humanos na vida das mulheres atingidas por barragens.” 

Junho de 2011, São Paulo)   

 



 
 

“[A negociação] Era péssima porque você não tinha o direito de 

reivindicar, hoje você fala, vocês tão vendo que a gente fala com 

alguém, antigamente não se falava, não tinha vez de falar! Eu digo por 

que minha mãe mesmo por exemplo, ela tinha uma casa na época [...] 

ela tentou indenizar uma casa por 5 mil reais, o cara disse na segunda 

vez ou você recebe ou perde.  Era humilhante você não tinha vez de 

negociar o que era seu, ‘olhe o preço é esse se você quiser bem se não 

quiser bem também!’ Eu mesmo tenho roça que ficou sem indenizar.” 

(atingido - comunidade de Limoeiro)  

“Logo no início da construção da barragem [...] meu pai veio trabalhar 

de pedreiro e logo em seguida eu vim para trabalhar com ele, então eu 

acompanhei todo esse processo de construção da cidade de Sento-Sé, 

nessa rua fiz várias casas né, e eu presencie várias injustiças que eram 

praticadas com as populações ribeirinhas. Naquela época eu tinha 18, 

19 anos e eu já não concordava com aquilo que eu achava um absurdo, 

a Chesf usando todo aparato da ditadura militar, eles empregaram 

essas formas aqui para reprimir as pessoas na hora de remover dos 

seus habitats naturais, eu vi muita gente morrer e aquilo me marcou e 

me causou muita revolta [...]” (Depoimento do secretário de obras - 

Sento-Sé) 

Mesmo em meio às várias tentativas de convencimento e autoritarismo o povo resistia e 

permanecia em seus locais de moradia tornando-se um empecilho à construção da barragem. 

Mas, a empresa tratou de solucionar a problemática acelerando a construção da nova cidade, 

e o ano de 1977 ficou marcado em Sento-Sé pela “retirada”, ocorrendo a relocação em massa 

das famílias urbanas para a nova Sento-Sé e nesse mesmo ano adveio o primeiro movimento 

feito pela Chesf de enchimento do lago com o objetivo de provocar medo à população que 

resistia nas comunidades rurais e assim acelerar a retirada dos ribeirinhos para dar lugar à 

obra. 

“Nós fomos quase jogados aqui, assim, porque foi aquele tipo de coisa 

que estava avisada que a barragem vinha né, a barragem vinha, a água 

vinha, mas muita gente acreditava e outros não acreditavam.  Então 

naquela insistência que o povo não queria sair, devido ter o seu lugar, 

para sair para morar em outro lugar, aí eles forçaram a barragem 

aumentar, a água subiu de uma vez e aí foi obrigado o povo sair né [...] 

em setembro de 77 que foi, a primeira casa que foi feita aqui no 

povoado foi a minha aqui e a do vizinho aí.”  (atingido relocado - 

comunidade de Pascoal)  

“A empresa dizia que ia ser muito importante para o povo retirado, 

mas, nunca foi, entendeu? A gente perdeu todos os bens que a gente 

tinha lá criação de bode, ovelhas, gado, jumento, porco, ficaram tudo 

‘encombrado’, outros atolados, outros afogados e a Chesf não pagou 

nada a ninguém.” (atingido - comunidade de Brejo de Fora)     



 
 

“[...] Como são as coisas, um filho com três meses de nascido, primeiro 

de tudo, antes disso, eu dormi no relento, porque eles tiraram a telha 

da casa, [...] tiraram as telhas da casa porque o helicóptero era em 

cima direto das casas do pessoal, “Vai, sai, sai, que a barragem está 

subindo, está subindo.”, nós íamos como? Nós íamos a pé? Que nós 

não sabíamos nem para onde vinha, para esse Sertão aqui, só era 

mata.” (atingida - comunidade de Brejo de Fora)  

 Com o enchimento do lago muitas ilhas e povoados ficaram totalmente desabitados, as 

famílias foram obrigadas a sair, deixar suas casas, plantações, animais por conta do aumento 

repentino das águas, ocupando as áreas de caatinga, povoando os pontos mais altos, 

adensando povoados antigos ou dando origem a novos que ficaram localizados na borda do 

lago, porém distantes do alcance das águas do rio: Brejo de Fora, Brejo de Dentro, Quixabinha, 

Mina do Encaibro, Poço do Angico, Olho D’Aguinha, Piçarrão,  Barroquinha, Pirí, São Pedro, 

Quixaba, Bazoá, Capeado, Riacho dos Paes, Itapera, Andorinha, Pascoa, Limoeiro, Aldeia, 

Tombador de Cima, Retiro de Baixo, Retiro de Cima, Cajuí, Barreiro da Ema, Volta da Serra, 

Ponta d´Água, Pedra Branca, Maravilha.       

Os novos povoados estão localizados geograficamente distantes dos centros urbanos e do rio.  

As famílias atingidas relocadas passaram a viver no seu cotidiano com problemas em vários 

âmbitos, como o acesso à terra, a ausência de serviços básicos de infraestrutura como a 

moradia, a água para o consumo humano e para a produção, a própria energia elétrica, a 

comunicação, a falta de estradas e de transporte público frequente que possibilitasse o direito 

de ir e vir, assim como as políticas sociais de saúde, cultura e lazer que foram direitos 

sistematicamente violados nas comunidades atingidas pesquisadas.  

 

2.3. Questão Fundiária:  

 

Junto aos demais problemas oriundos da construção da barragem, a questão agraria é um 

fator que merece destaque. Grande parte das famílias atingidas ,ao serem relocadas das 

margens do rio, tiveram o acesso à terra precarizado, sendo-lhes negado as condições de 

trabalho para que pudessem produzir seu próprio alimento, instaurando uma situação de 

insegurança alimentar.  As terras do município, principalmente as que margeam o lago de 

Sobradinho após a construção da Barragem, passaram a ser preferencialmente de interesse 

das famílias de referência local (a exemplo da família Sento-Sé) e dos grupos econômicos da 

região objetivando a produção agrícola irrigada, causando muitos conflitos agrários com o 

surgimento de grilagens dessas áreas.  

A ausência de uma política de reassentamento possibilitando o acesso à terra com condições 

estruturais para as famílias retomarem a produção, foi uma realidade, configurando um dos 

direitos negados que mais causou vulnerabilidade aos atingidos sentoseense, impossibilitando 

o acesso ao trabalho e a um padrão digno de vida.  

“Chesf aqui, nunca andou, nunca andou! O povo ia madrugar lá em 

Sobradinho na frente do escritório chamado escritório 3, Viu? Como 



 
 

meu marido, mendigar por um pedaço de terra, porque nós não 

tínhamos nada. Tudo que o que nós tínhamos ficou lá de água a baixo, 

porque nós trabalhávamos na roça do nosso sogro, lá tinha pé de 

manga, tinha pé de bananeira, tinha pé de parreira, (...) Água do rio, 

viu? Tinha cana de fazer rapadura, ficou tudo debaixo d’água e a Chesf 

não teve piedade e nem compaixão de ninguém.”  (atingida - 

comunidade de Brejo de Fora) 

“[...] O Estado ali em Sento -Sé relocou algumas comunidades rurais 

agrupando e tal..., mas, a grande maioria da população ficou sem 

absolutamente nada, porque aqui na região e até hoje no Brasil você 

não tem uma definição fundiária clara [...]” (membro da CPT - Juazeiro-

BA)  

As famílias atingidas que foram relocadas para as áreas de caatinga, assim como várias famílias 

que retornaram a Sento-Sé da Serra do Ramalho por não se adaptarem ao reassentamento, 

ficaram vulneráveis em meio aos vários conflitos que surgiram em torno da terra, sem 

nenhuma proteção especial por parte do Estado ou organização social que pudesse defender 

os interesses dos desalojados.  

“Muitas dessas terras estão nas mãos dos grandes fazendeiros que se 

aproveitaram dessa fragilidade, onde as pessoas não tinham muita 

informação, as áreas eram muito pequenas né e eles acabaram ficando 

vulnerável para que esses fazendeiros que vieram comprando 

baratinha as terras, e hoje muitas dessas pessoas que tinha suas terras 

funcionam como mão de obra para os grandes empresários hoje na 

borda do lago. [...]  teve muita grilagem naquela época inclusive quem 

nos ajudou muito naquele período foi um bispo chamado Dom José 

Rodrigues [...] que ajudou os ribeirinhos naquela contradição, porque a 

coisa não foi pior porque Dom José Rodrigues com a CPT nos deram 

um suporte muito grande, se não as coisas estavam pior ainda hoje.” 

(Depoimento do secretário de obras do município) 

Somente após a chegada do bispo Dom José Rodrigues na Diocese de Juazeiro, foi que a Igreja 

Católica fez uma releitura sobre a lógica de desenvolvimento da barragem de Sobradinho, 

compreendendo os impactos para a população relocada das margens do São Francisco, 

deixando-os em condições precárias nos novos povoados. A partir daí a causa dos atingidos da 

barragem de Sobradinho ganha força na organização e na luta pelos seus direitos.  

Dom José Rodrigues fez uma opção pelas causas populares, pelos desalojados da barragem, o 

que lhe deixará conhecido a partir da sua atuação como o Bispo dos atingidos. Junto com a 

equipe da diocese, a exemplo da CPT - Comissão Pastoral da Terra criada na região nesse 

período (1977), operaram o enfretamento político aos problemas criados com a construção da 

barragem, ao tempo que denunciavam à sociedade as violações de direitos causadas pelo 

Estado e pela Chesf com os atingidos na região. Entre as principais denúncias e reivindicação 

estava o direito ao acesso à terra.   

Em junho de 1978, a Diocese de Juazeiro apresentava o documento “Posição da Diocese de 

Juazeiro diante do Projeto Sobradinho” onde afirmava que a prioridade era a terra: “lote de 



 
 

terra para cada família, pois é da terra que as famílias vão tirar a sobrevivência. É o mais 

urgente!” A Diocese esperava que o projeto agisse como um instrumento de fixação da 

população desalojada e que contribuísse para coibir, através de mecanismos legais, a 

continuação da grilagem das melhores terras da região. (SILVA, 2009, p. 255)  

“A igreja exerceu um papel muito importante porque, por mercê de 

Deus na época o Bispo de Juazeiro era Dom José Rodrigues, o Bispo da 

Barra era Dom Orlando Dotti, homens muito próximos do povo e que 

assumiram para si as lutas e os sofrimentos do povo [...] eles tiveram 

que respeitar porque a igreja gritava de tal maneira e exigia de tal 

maneira que os direitos fossem respeitados, quer queira quer não eles 

tiveram que respeitar muitas das lutas da Igreja, que vinha de encontro 

aos interesses seja daqueles que construíram a barragem, seja a 

destinação para o qual depois futuramente as águas da barragem seria 

destinadas, a igreja sempre esteve ao lado do povo, com isso ela 

incomodava demais.” (Depoimento do bispo diocesano da cidade de 

Barra) 

O apoio de religiosos de outras dioceses e leigos foi fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho pastoral e o fortalecimento das denúncias das violações cometidas pelo Estado 

Brasileiro na região na condução da construção da UHE Sobradinho, principalmente no que se 

refere ao direito á terra.   

Diante do quadro crítico da região, os Bispos de Juazeiro (BA), Bonfim 

(BA) – Dom Jairo Ruy Matos da Silva e de Petrolina (PE) – Dom Gerardo 

de Andrade Pontes, reunidos em Carnaíba do Sertão (BA) elaboraram 

um documento analisando a situação de suas dioceses, apontando os 

graves problemas que afligiam o homem do campo. O documento, 

Carta dos Três Bispos, tratava da atuação de empresas estatais (CHESF, 

Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba - CODEVASF e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- EMBRAPA) e particulares que, em nome do progresso, feriam os 

direitos humanos, sobretudo, na área rural e denunciavam, também, 

casos de grilagem na região.   (SILVA, 2009, p. 254) 

“[...] O diálogo foi através da luta nem sempre muito entendida, nem 

sempre muito querida. Tanto é que Dom José Rodrigues na época, eu 

vi isso aí, várias vezes foi ameaçado e ele tinha que tomar muitos 

cuidados com a sua própria vida,  por que ele assumiu para si a luta 

desses pequenos contra os interesses econômicos seja do governo na 

construção da barragem, seja do empresariado interessado depois nas 

terras próximas, vizinhas a barragem para seus interesses 

principalmente para a fruticultura irrigada.” (Depoimento do bispo 

diocesano da cidade de Barra)         

Mesmo no período do regime militar, houve muitos confrontos entre a Diocese e a Chesf, 

determinantes para alcançar algumas conquistas estruturais importantes, a exemplo da 

aquisição de lotes de terra na beira do lago, contemplando os grupos de famílias mais 



 
 

vulneráveis no município de Sento-Sé. Porém, diante da realidade numerosa de famílias 

atingidas, não foi possível contemplar toda a demanda existente por terra no município, assim 

como não foi dado pela empresa construtora da barragem condições técnicas e estruturais 

para organizar as áreas para a produção.    

“Temos umas rocinhas na beira do rio de 7, 8,9 hectares de terra... 

entendeu? Com luta, luta da diocese com o padre Almeida, o bispo 

Dom José Rodrigues que veio e orientou o povo na comunidade, como 

era pra fazer, foi uma briga para adquirir. Eles lotearam 90 metros de 

frente deram os lotes e cada qual foi fechar sua roça e tem roça que é 

comum tudo junto, o cabra não teve condições de fazer as extremas.”  

(atingido - comunidade de Brejo de Fora).  

“Quando nós chegamos foi muito pior, porque é como estou lhe 

dizendo tudo largado aí atoa pra poder a gente construir, aí nós viva 

aqui de que, de chuva, plantava umas coisinhas ali na roça quando 

dava pra ter dava, quando a chuva foi diminuindo já não dava pra 

conseguir nada, aí depois com muita briga, muita luta da diocese junto 

com o povo reunido que arranjamos uma roça ali na beira do lago.” 

(atingida - comunidade de Brejo de Fora) 

 “[...] nem todo mundo ganhou terra, muita gente ficou sem terra, 

principalmente aqueles que foram para as agrovilas que tiveram que 

voltar.” (Depoimento do secretário de obras do município). 

Outro fator que impacta os atingidos em Sento-Sé é a demanda de regularização fundiária. As 

terras doadas pela Chesf não foram documentadas, assim como outras áreas adquiridas pelas 

famílias atingidas ao longo desses anos, ocasionando uma instabilidade territorial que vem se 

agravando com a chegada de novos empreendimentos (parques eólicos e mineração), 

aumentando a grilagem de terras e o surgimento de novos conflitos agrários nas comunidades 

atingidas.   

“Eles davam uma declaração e não regularizava terra de ninguém, até 

hoje se você for nesses povoados muitas pessoas vão ter esse 

documento que a Chesf deu, um termo de doação e não regularizou 

nada, inclusive essa é uma dívida muito grande que a Chesf tem que é 

a regularização fundiária.” (Depoimento do atual secretário de obras 

do município).  

“A maior parte hoje da confusão da comunidade é por conta da eólica. 

50% da comunidade não quer, mas os outro 50 quer e aí eles 

investigam, então vai, forja um documento e aí sabe que a outra 

pessoa não tem, quando você vai pensar em tirar, a pessoa já tem 

documentadinho, vai que é mais velho do que o seu e aí se você for 

entrar na justiça eu acho que só se você tiver um mais velho para dizer 

assim, “Não, isso aqui desde quando eu nasci, que eu me entendo por 

gente, é de fulano.”, mas depois dessas eólica a confusão aqui está 



 
 

constante, constante mesmo.” (liderança atingida - comunidade de 

Brejo de Dentro)  

“Tem muito. O título é um documento que é mapeado né, só aquela 

área que é tirada num mapa feito, então quem tem aí o outro 

encostado já não tem, aí o outro já tem lá longe. Então a maioria das 

terras já não tem o título de registro, são poucas que tem mesmo. Do 

tanto de área que tem o título aqui se tiver é 20% das terras 

registradas com título. Quer dizer que 80% não tem documentação.” 

(liderança - comunidade de Mina do Encaibro). 

 

 

 

2.4. Acesso a infraestruturas para as populações atingidas 

 

 Acesso à Moradia  

O acesso à moradia adequada foi um direito violado para as famílias atingidas urbanas e rurais. 

Mesmo com a missão de reconstruir a nova Sento-Sé, os atingidos relatam que a quantidade 

de casas entregues pela Chefs não foi suficiente, e mesmo as casas construídas não atenderam 

aos requisitos mínimos para classifica-las como moradia adequada.  

“Não, não teve o apoio de nada, não teve apoio nenhum. Só realocou e 

é como eu disse a você, no que eles se incumbiram de dar foi o 

casebre, casinha pequena, sem muro, sem nada, só mesmo de um 

quarto, dois quartos. A maior era de dois quartos e outra, para a 

pobreza! Não tinha muro, não tinha nada, e sem sanitário, sem nada.” 

(Depoimento do Prefeito de Sento-Sé). 

Sem acesso a moradias nos povoados, as famílias relocadas ficaram abrigadas em galpões 

coletivos feitos de madeira ou barro, casas de papelão, embaixo de árvores até construírem 

por conta própria sua casa de taipa, estrutura feitas de barro, que passou a ser o padrão de 

moradias dos atingidos na zona rural de Sento-Sé.  

“De taipa, que aqui não tinha nada de alvenaria não. Tem alvenaria 

agora, depois que a gente começou a construir, mas era tudo taipa. 

Aqui mesmo, bem aí na frente mesmo, tem uma que ainda está por 

fazer o menino começou a derrubar e... ele fez um levantamento, mas 

a frente da casa, tudo de taipa. Essas casas todas que você está vendo, 

era tudo taipa.”  (atingido - comunidade de Pascoal). 

“Saindo dali do Retiro velho para vir para o novo, eu fui um dos que 

construiu galpão aqui para poder os vizinhos irem para debaixo de um 

galpão para poder construir uma casinha, que fazia ter a vergonha, um 

barraco! Casa não! Um barraco!” (atingido - Comunidade de Retiro de 

Baixo). 



 
 

“[...] eles que limparam, era tudo cheio de mato, limparam, montaram 

as suas barraquinhas. Pelo que eu sei, aqui tinha já uma casinha feita 

de barro, meu avô só cresceu e deu uma melhorada, mas o restante 

dos vizinhos, a maior parte que morava vizinho a minha avó veio para 

cá também e eles todos em forma de mutirão limparam a área, fizeram 

os seus barracos e começaram a viver aqui.” (liderança atingida - 

comunidade de Brejo de Dentro)  

É notório um número significativo de famílias rurais que ainda vivem em casas de taipas no 

município, por não conseguirem reestabelecer as condições para ter acesso a uma moradia 

digna. Atualmente já existem programas sociais de habitação a exemplo do PNHR (Programa 

Nacional de Habitação Rural) mas esses atingidos continuam excluídos do acesso a estas 

políticas públicas.  

 

Acesso à Água  

 Os atingidos, mesmo sendo relocados para as áreas de caatinga na borda do lago de 

Sobradinho, não receberam água encanada em suas moradias. A Chesf construiu nos povoados 

alguns tanques e chafariz onde era depositada água de carro pipa. Os ribeirinhos que estavam 

habitualmente acostumados com o acesso fácil e abundante de água nas margens do rio São 

Francisco, passaram a receber água em baldes. Essa mudança teve um impacto significativo 

para os atingidos, principalmente na vida das mulheres, a quem é atribuída a tarefa dos 

cuidados do lar e consequentemente o abastecimento de água para as necessidades da 

família. 

“Andou botando água [a Chesf], quando nós chegamos aqui era uns 

tanques, eles fizeram uns ‘tancão’ aberto, botava pra pegar água de 

pipa, ali no tanque aberto você tinha que pegar para beber, pra tudo. 

Foi desse jeito o serviço que eles fizeram com nós. Agora, sofremos 

muito com negócio de água aqui, nós compramos muita água, muita. 

Depois de muita luta com o MAB e outras empresas aí, foi que a gente 

com muita luta, foi gente até em Brasília, gente ali em Recife tudo com 

luta e pelo projeto da água, que veio esse projeto [...]” (atingida - 

comunidade de Brejo de Fora)  

“E água a gente carregava no começo que a gente veio, eu cansei de 

carregar a dois quilômetros daqui, na cabeça. Quando eu tive meus 

filhos, que fiz minha casinha, a gente ia pegar no Brejo de Dentro e 

quando eu chegava com uma lata de água os meus filhos já estavam 

chorando de sede porque não tinha água para beber! Eu chegava 

botava água para eles beber, botava para as galinhas, não dava tempo 

de fazer um café, voltava para ir buscar... Quando a gente chegava os 

bichinhos já estavam com sede de novo! A gente acendia o fogo, fazia 

um chá para dar às crianças quando eu chegava em casa na parte da 

tarde, chegava em casa era de noite, 7, 8 horas da noite com balde de 

água na cabeça.” (liderança atingida - comunidade de Poço do Angico). 



 
 

“[...] mas enquanto isso, nós estávamos cavando das cacimbas para 

beber, porque a Chesf desativou a água que vinha botar os carros pipa, 

ela desativou, não deixou! Passamos sede, essa parte mais cruel dela 

foi essa. Ela nos deixou passando sede, desativou mesmo! E se você 

quiser assim, pipa de água, se você não tivesse dinheiro para comprar, 

você morria de sede, ou o vizinho comprava, me cedia. [...] no começo 

nós pagávamos 25 reais, pagávamos 30 reais, depois foi aumentando, 

foi aumentando, que chegou em 200 reais quando nós paramos [...] 

nós íamos dar dia de serviço para beber água, se quisesse ter água 

dentro da sua casa, porque as cacimbas quando chegava o mês de 

agosto, as cacimbas secavam.” (atingida - comunidade de Brejo de 

Fora) 

Após a conclusão da barragem, em novembro de 1979, a Chesf passou a responsabilidade 

social com os atingidos para o governo local indicado pelo Estado Brasileiro, pois o país vivia 

em regime militar. Com isso o serviço de carro pipa ofertado pela companhia para abastecer as 

comunidades foi cancelado. As famílias enfrentaram muitas dificuldades, ficando à mercê da 

escavação de cacimbas ou poços artesianos para obter água subterrânea, do translado de água 

a quilômetros de distância do lago para as residências em animais, veículos ou com a lata de 

água na cabeça. Além da dependência histórica do carro pipa que passou a ser uma aflição 

para as famílias, principalmente pelos preços exorbitantes pagos pela água.  

“Na Mina do Encaibro o abastecimento humano lá é... não tem 

nenhum abastecimento humano. Ou a gente vai pegar água de animal 

no rio, que é três quilômetros né [...] ou vai de carro ou vai de moto, 

ou então quando Deus manda chuva que deposita nas cisternas, nos 

depósitos que tem. E só, outra coisa para o consumo de água lá não 

tem, não existe, nunca teve.  Água potável mesmo ainda não tem lá na 

Mina do Encaibro né? Até um poço furaram lá, mas a água é azeda, 

não presta pra consumo, só pra animal. Eu acho que até os animais 

bebem e acho que tá até prejudicando, tem morrido muita criação lá. 

Segunda o pipa coloca água lá no pé da ladeira numa cisterna, dá um 

quilômetro e meio, a gente tem que pegar ou no animal ou no carro, 

mas aí botar no carro quebra que tem a ladeira, a estrada não presta. É 

um quilômetro só de subida.” (Liderança atingida - comunidade de 

Mina do Encaibro). 

“Não botaram os povoados com suas moradas em condições, por 

exemplo um posto de saúde, um sistema de água bem adequado onde 

as pessoas pudessem ter água, já que saíram da beira do rio onde eles 

tinham água, a á água não era boa, mas eles tinham onde pegar sua 

água constantemente sem nenhum problema, eles afastaram essas 

pessoas e não botaram essas comunidades em condições  onde eles 

pudesse ter acesso a água, inclusive até hoje a gente tem esses 

problemas de água aqui no município de Sento-Sé, em toda essa 

região.” (Depoimento do secretário de obras do município).  



 
 

O trabalho social feito pela diocese consolidou a organização dos atingidos em associações 

comunitárias em todos os povoados, obtendo por meio dessas, avanços no acesso a água a 

partir de demandas apresentadas ao governo do Estado, que via a CERB (Companhia 

Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia), construiu obras hídricas nos povoados mais 

populosos, a exemplo da perfuração de poços artesianos com a instalação de sistemas de 

abastecimento de água subterrânea. Contudo, a grande maioria desses poços oferta água com 

um alto teor de salinidade devido a composição do solo, o que a torna inadequada ao 

consumo humano.   

O acesso a água tem sido uma das maiores lutas dos atingidos no município. Segundo 

documento de reivindicação do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, as famílias 

atingidas exigem do governo brasileiro, a conclusão imediata dos sistemas de abastecimento 

de água que contemplariam 21 comunidades, além das obras hídricas para o consumo humano 

licitada em 2010 pela CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e Parnaíba), e que se encontram paralisadas.  

“Conclusão imediata dos sistemas de abastecimento de água potável 

que beneficiará as comunidades: Brejo de Fora, Vila do Brejo de Fora, 

Brejo de Dentro, Piçarrão, Pirí, Aldeia, Limoeiro e Pascoal, Café da 

Rosa, Cajuí, Capeado, Itapera, Mulungu, Pau D´arco, Ponta D´água, 

Retiro de Baixo, Retiro de Cima, Riacho dos Paes, Tombador de Cima, 

Traíras, Volta da Serra; obra licitada pela CODEVASF em setembro de 

2010, Edital nº 36/2010, empresa vencedora MAF PROJETOS E OBRAS 

LTDA,  no valor de  R$ 17.428.016,46 (dezessete milhões quatrocentos 

e vinte e oito mil dezesseis reais e quarenta e seis centavos) foram 

feitos alguns aditivos de valores visando ampliar o atendimento, 

passando o valor final do empreendimento para R$ 21.458.494,29 

(Vinte e um milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil  quatrocentos 

e noventa e  quatro reais e vinte e  nove centavos) - obra não concluída 

e as famílias passam por dificuldade no acesso a água potável”.  (Alínea 

“a” do ponto 2.2 da pauta de reivindicação do MAB no município de 

Sento-Sé em 2017) 

O difícil acesso a água para consumo humano em Sento-Sé é um problema que os atingidos 

enfrentam desde que foram expulsas das margens do rio, até os dias atuais. Na sede do 

município, segundo o secretário de obras, existe um problema histórico no sistema de 

captação de água, sendo este um serviço precário oferecido para as famílias urbanas desde o 

período da reconstrução da nova sede. O secretário aponta ainda que na zona rural, um 

número significativo de comunidades depende do carro pipa ou utilizam água salobra dos 

poços artesianos como sua única fonte de água, outra parcela utiliza água bruta vindo do lago 

sem nenhum tipo de tratamento. 

 

Acesso à Energia Elétrica   

Outra contradição decorrente da construção da barragem e do atual modelo energético 

brasileiro é o acesso dos atingidos a energia elétrica. A população Sentoseense que foi 

relocada para dar lugar a construção da usina hidrelétrica não recebeu inicialmente a energia 



 
 

produzida na UHE Sobradinho em suas casas, a sede de Sento-Sé passou a ser abastecida por 

energia de um gerador que funcionava a motor a óleo diesel e nas comunidades rurais os 

atingidos continuaram a usar os candeeiros, lampião e velas para clarear suas moradias.     

“Infelizmente a Chesf construiu essa barragem gerava energia e deixou 

todo mundo sem energia. Até a cidade mesmo, nós ficamos usando 

uma energia que era gerada de um gerador de motor a diesel por 

muitos anos, aí depois eu não lembro se foi em 80/81 que se 

conseguiu trazer a energia de Sobradinho pra cá, só que a energia era 

muito fraca, não dava nem para tocar o sistema de água daqui, [...] pra 

sede do município e nenhum povoado só para a sede do município. 

Depois que aos poucos a gente foi trabalhando, buscando essas coisas 

inclusive colocar em alguns povoados, e a energia só veio avançar aqui 

depois do Luz para Todos, mesmo sabendo que estava gerando energia 

ali do lado, eles mandando energia para Tucuruí lá no Pará que passava 

aí debaixo da rede os atingidos que estava aqui não tiveram esse 

benefício, que eu acho que era dívida muito grande que Chesf tinha e 

ainda tem com algumas comunidades atingidas.” (Depoimento do 

secretário de obras do município).  

“Essa energia que nós temos aqui hoje não foi a Chesf que trouxe, foi a 

associação que trouxe essa energia [...] nós trouxemos essa energia 

para cá em 84, nós trouxemos energia até o Cajuí [...] aqui nós 

vivíamos com aquele lampião a gás, era o lampião que nós tínhamos 

gás, geladeira a querosene e lampião a gás.” (atingido - comunidade de 

Retiro de Baixo).  

“Agora mesmo, hoje eu estou com 60 anos, eu nunca vi nada que a 

Chesf desse pra ninguém desde quando tirou a gente de lá. Hoje nós já 

temos, com a gente construindo, cada qual já tem sua casinha, eu já 

tenho meus filhos cada qual tem sua casinha. Hoje já tem energia 

através do MAB.” (liderança atingida - comunidade de Poço do Angico) 

Mesmo com o programa Luz para Todos criado pelo governo federal com o objetivo de levar 

energia para locais mais distantes do país, ironicamente no município de Sento-Sé famílias 

atingidas pela barragem não possuem eletricidade em suas casas. As demandas de 

comunidades sem energia elétrica não foram erradicadas, sendo uma realidade enfrentada 

pelas comunidades de Morro Vermelho, Serra Grande, Lagoa do Mari, Caititu, Tanque, 

Itapicuru, Sanharó entre outras.    

 

Acesso a Estradas  

Outra situação bastante presente nas entrevistas é a questão de mobilidade dos atingidos no 

município de Sento-Sé após a construção da barragem. Os antigos ribeirinhos estavam 

acostumados a se deslocar pelas rotas do rio nos vapores, nas embarcações, nas canoas a 

remo sendo estes seus meios de transportes mais utilizados, as águas eram as estradas de 

acesso às ilhas, povoados e cidades vizinhas. 



 
 

“Naquela época também os meios de comunicação aconteciam através 

do rio, o rio era a grande estrada era o rio que possibilitava o ir e vir. 

Seja para o transporte das pessoas, seja para o comércio daquilo que 

era necessário. Então o rio era a grande estrada da região toda, se você 

queria viajar de Juazeiro para Barra, Xique-Xique e as cidades que hoje 

estão na beira da barragem era o rio, o rio era o grande traço de união 

entre todas essas comunidades.” (Depoimento do bispo diocesano da 

cidade de Barra).   

O trajeto feito por estrada de chão era pouco utilizado, mais comum nas atividades da 

pecuária, no pastoreio dos animais por vaqueiros e criadores ou no acesso a alguns povoados 

vizinhos. As vias de acesso eram por meio de variantes abertos na caatinga denominadas de 

carreiros, devido só transitar pessoas a pés ou montado em animais. 

Segundo os entrevistados, a Chesf, ao deslocar as famílias para as áreas de caatinga, não deu 

importância à construção de estradas vicinais que possibilitassem o deslocamento das famílias 

atingidas e a promoção ao transporte público, dificultando o direito de ir e vir, a relação entre 

os povoados e o acesso aos serviços ofertados nos centros urbanos. 

“[...] eles diziam que trazia a gente e botava tudo num lugar, todo 

mundo reunido. Que ia fazer tipo uma rua, ia ter escola, ia ter medico, 

ia ter energia. Ai nada disso teve. E nós que ficamos por último lá 

ainda, a gente veio a pé, por cima dessa serra aqui ó, com as coisinhas 

nas costas, alguma coisa que trazia aqui num jumento, botava na 

cangalha e o resto na cabeça, atravessava por cima da serra e não 

tinha estrada.” (liderança atingida - comunidade de Poço do Angico)  

“As estradas da comunidade daqui, muitos anos atrás, muitas delas 

foram feitas manual, né. E a gente continua fazendo o mesmo 

processo. Todo ano que chove e estraga elas a gente junta o povo e 

vamos trabalhar e fazer, porque prefeitura com maquinário nunca veio 

aqui. É feito braçalmente pelo povo, pela comunidade, pra gente se 

locomover, porque não podemos esperar, temos que agir e fazer, e 

andando do jeito que está.” (liderança - comunidade de Mina do 

Encaibro)  

“[...] Tem que pagar R$ 150,00 reais de transporte daqui pra Sento-Sé, 

dependendo do momento e da maneira você paga só a passagem, mas 

existe horas e momento de doença mesmo  que seja preciso correr 

tem que pagar R$ 150,00,  o que em 20 km você paga R$ 150,00 

porque o dono do transporte diz assim se tivesse estrada eu ia por R$ 

100, 00, por R$ 80,00, mas como não tem estrada que preste só posso 

ir por 150,00, ai a gente tem que correr tempo e pagar esses R$ 150,00 

por causa da estrada.” (atingido - Comunidade de Aldeia).   

O município como um todo enfrenta a realidade do difícil acesso rodoviário. Desde a estrada 

BA 210, construída durante a reconstrução da cidade de Sento-Sé ligando as cidades de 

Sobradinho-BA, Juazeiro-BA e Paulo Afonso-BA, o trecho que corresponde ao município se 

encontra esburacado, em péssimas condições de trajeto.  A BA 210 é palco de inúmeras 



 
 

mobilizações sociais que reivindicam melhorias. As estradas vicinais que dão acesso as 

comunidades rurais de Sento-Sé são de péssima qualidade, algumas quase intransitáveis, 

deixando comunidades em difícil acesso como é o caso das comunidades de Olho D’Aguinha, 

Mina do Encaibro, Gangorra, Campo Largo, casos emblemático de isolamento devido as 

precárias condições das estradas. Tal situação dificulta inclusive as relações socioeconômicas, a 

chegada de programas sociais e políticas públicas nessas comunidades. 

“Primeiramente era pra ter aqui uma estrada que prestasse. Mas, a 

estrada não presta pra chegar alguma coisa até a gente, pra também a 

gente escoar nosso produto aqui pra vender fora, porque a estrada é 

dura, não tem estrada. A última vez que passou uma máquina aí foi em 

85, isso porque chegou uma mineradora de Minas Gerais e botou uma 

máquina pra trabalhar aí, de lá pra cá mais nunca passou nada aí de 

máquina.” (liderança - comunidade de Mina do Encaibro)  

“A estrada do Olho D’Aguinha tá bem péssima pra andar, os meninos 

estudam no Brejo, esse ano passado até que o carro carregou o ano 

todo, mas nos outros anos começava e não terminava, chegava no 

meio do ano e parava as escolas. Tem menino que nem estuda aí, 

estuda na escola agrícola de Sobradinho, a estrada tá bem ruim agora 

esse ano, tá bem acabadinha.” (liderança atingida - comunidade de 

Olho D´Aguinha) 

 “[...] Estrada velha que a gente fez aí foi à braço. Não tem estrada que 

preste, cada pessoa quando passa aqui e acha um buraco vai botando 

a pedra em cima pra tampar o buraco pra poder passar, senão vai ficar 

atolado dentro do buraco. Mas outra coisa não tem.” (liderança 

atingida - comunidade de Poço do Angico)  

A via de acesso que ligava Sento-Sé as cidades vizinhas de Jussara, Itaguaçu, Xique-Xique, Barra 

e Pilão Arcado por falta de manutenção se encontra em situação intransitável, 

impossibilitando o convívio e as relações afetivas, sociais, culturais entre as famílias atingidas, 

perdeu-se também o comercio de fronteiras que proporcionava uma relação econômica entre 

as cidades.  Atualmente para ter acesso a essas cidades é necessário fazer outra rota que 

aumenta cerca de 700 km de distância devido a situação da estrada.    

 

Acesso à Comunicação  

Cerca de 80% da população do município de Sento-Sé enfrenta o difícil acesso à rede ou sinal 

de telefonia. Tendo em vista que os locais que recebem os serviços, a exemplo da sede da 

cidade e algumas poucas comunidades rurais onde o sinal chega, apresentam precariedade na 

oferta.  

“Hoje na sede tem acesso a telefonia fixa e móvel e algumas 

comunidades já chega sinal de celular, alguns vindo de Remanso como 

é o caso de Itapera, o caso de Aldeia, Limoeiro e Pascoal que chega 

sinal celular e Cajuí que chega precário o sinal de celular que vem de 

Pilão Arcado e aqui pra baixo mais nenhuma comunidade o pessoal 



 
 

não tem. Se colocaram uma torre parece no Piçarrão e hoje o pessoal 

de Brejo de Fora tem acesso a VIVO, estão até tentando o negócio da 

OI, mas acho não deu certo! Mas, é uma divida que o pessoal tem que 

é a falta de comunicação de telefone. Sabe que o telefone que ajuda a 

encurtar a distância, faz com que as pessoas se comuniquem   e as 

informações cheguem com rapidez nessas comunidades.” 

(Depoimento do secretário de obras do município) 

É importante registrar que em Sento-Sé, especificamente na comunidade de Mina do Encaibro 

é a base onde estar edificada as torres de transmissão das empresas operadoras de 

telecomunicações  OI e VIVO, as quais ofertam o sinal de transmissão para outras cidades e 

estados vizinhos, entretanto não atende à demanda local. As torres foram instaladas nos anos 

2000, mas nem a própria comunidade que recebeu as torres teve acesso ao sinal de telefonia, 

uma nova torre está sendo instalada para uso de outras empresas de telecomunicação, no 

entanto a demanda do município não está inclusa como público alvo para ser atendido. 

Os atingidos vêm realizando várias reivindicações sobre o acesso a comunicação no município. 

Em 2009 as famílias da comunidade de Mina do Encaibro a partir de mobilização social 

conseguiram ter acesso a abertura do sinal de telefonia móvel da Vivo. Após a ação algumas 

comunidades vizinhas também passaram a usufruir do sinal que embora apresente limites.      

     

“É verdade, e isso não é fácil não! Veio colocar depois de 2009 esse 

sinal aí. E se foi colocado é porque a comunidade se manifestou e 

obrigou eles a colocarem, por isso eles colocaram o sinal local, não 

teriam colocado se não tivesse feito isso.” (liderança - comunidade de 

Mina do Encaibro) 

“O sinal de telefone é da Mina do Encaibro, mas é vazado [...] só tem 

sinal da Vivo, tem uns dois anos que chegou. Antes tinha que ir para a 

beira do rio pegar o sinal de Casa Nova, 9 km daqui pra lá. A região 

aqui não pegava.” (atingido - comunidade de Brejo de Fora)   

“Não. Aqui algumas pessoas tem o celular rural. Que é o sinal da Vivo, 

que montaram a torre na Mina do Encaibro e abriram o sinal aí 

conseguem com a antena rural chegar aqui, mas também, é quando 

quer.” (liderança atingida - comunidade de Brejo de Dentro) 

A comunicação é um direito negado aos Sento-Seenses,  as famílias atingidas para se 

comunicar muitos precisam se deslocar para outros povoados, ou para os centros urbanos 

mais próximos.  

   

2.5.  Políticas Sociais  

A deficiência na edificação das políticas sociais como saúde, educação, cultura e lazer são 

evidentes em Sento Sé, onde se evidencia um alto grau de pobreza, sendo nítidas tais 

carências básicas.   

 



 
 

Acesso à Saúde  

É possível observar que essa realidade se apresenta ainda mais forte para os atingidos que 

residem no campo devido a vulnerabilidade a qual estão submetidos diante da precarização 

das comunidades, como pode ser observado na área da saúde.  O município possui 41.891 

habitantes segundo dados do IBGE, com uma população majoritariamente rural, no entanto, 

apenas duas comunidades possuem Unidades Básicas de Saúde (Pirí e Piçarrão) responsáveis 

pelo atendimento de cerca de 1.000 famílias cada, apresentado limites no atendimento local e 

das comunidades circunvizinhas. No geral, as comunidades rurais dependem de atendimento 

no hospital municipal, que oferece apenas os serviços básicos de saúde, desde quando foi 

construído pela Chesf e entregue ao município. 

Diante disso, os atingidos buscam auxilio nos hospitais das cidades mais próximas de Irecê-BA, 

Sobradinho-BA, Juazeiro-BA, Remanso-BA e Petrolina-PE, muitas vezes esses serviços são 

pagos pelos próprios atingidos em clinicas particulares da região, por conta de filas de espera 

para serem atendidos fora do seu território de origem pelo Sistema Único de Saúde - SUS.   

 “[...] você acha que com estrada ruim, sem ter estrutura que preste 

nós vamos sair daqui para ir em Sento-Sé fazer um exame? Eu mesmo 

não vou, porque... e certas coisas nós vamos morrer no caminho e não 

chega lá, a gente prefere correr pra cá, para o hospital cá.” (atingida - 

comunidade de Brejo de Fora)  

“Bom, além da distância, tem a estrada, corre o risco de chegar lá 

também e não ter médico. Pelo que a gente conhece do município, 

nem sempre tem médico e o hospital de lá também não tem 

equipamento para urgência que às vezes precisa. Então vai para 

Sobradinho, que se for uma coisa maior, é transferido para Juazeiro, 

para Petrolina com urgência. O pessoal de Sento-Sé quando é uma 

coisa que o município não dá para atender ou vai para Remanso ou vai 

para Juazeiro. Provavelmente para Juazeiro que é onde eles transitam 

mais. Mas também, hoje, Sento-Sé em termos de saúde também tem 

uma relação mínima, mas tem em Remanso.” (liderança atingida - 

comunidade de Brejo de Dentro).  

“Aqui, cirurgia mesmo, você tem que partir ou para Remanso ou 

Juazeiro. [...] SUS, nada! Nada de SUS! Porque se você não levar o 

dinheiro no bolso, você volta do mesmo jeito que foi, porque eles 

dizem que não atendem nem a cidade deles, veja lá Sento-Sé. Então é 

dessa forma que está a nossa saúde, saúde para nós é zero.” (atingido - 

comunidade de Retiro de Baixo) 

Os serviços dos agentes comunitários de saúde se resumem em visitas domiciliares as famílias 

e na realização do peso das crianças. É importante destacar que algumas áreas dos bairros da 

sede do município e comunidades rurais não recebe o trabalho desses profissionais, as famílias 

ficam descobertas de acompanhamento da equipe de saúde da família, uma vez que nas 

comunidades não existem postos de saúde e estão relativamente distantes do hospital 

municipal.   



 
 

 

Acesso à Educação  

A Chesf reconstruiu escolas na sede da cidade e nos povoados mais populosos. Com estrutura 

básica de 02 salas de aula, dois sanitários e um espaço para cozinha, muitas dessas escolas 

estão em funcionamento há mais de 30 anos sem receber nenhuma ampliação ou 

melhoramento na estrutura, limitando o atendimento educacional das crianças e adolescentes 

do município.    

“Aqui na beira do lago se concentrou muitas pessoas em alguns 

povoados e isso até facilitou o acesso a escola, só que muitas dessas 

famílias moram nas roças né e precisam que seus filhos sejam 

transportados da roça até as escolas, que são as mesmas escolas 

daquela época. Algumas foram construídas pelo município depois, mas 

são as mesmas escolas com estrutura bem arcaica, ainda bem atrasada 

que não oferece muitas condições de aprendizagem, você não tem 

como colocar um ar condicionado, as madeiras estão tudo detonada, 

as coberturas estão tudo precária, mas a maioria das pessoas que 

mora na beira do lago precisa ser transportados, transportar seus 

filhos pra escola em cima de carro.” (Depoimento do secretário de 

obras do município).  

“Quando o carro começa a carregar, aí chega no final do ano, falta 

dois, três meses de aula ainda, aí obrigavam os alunos a ou ir de moto 

ou ir de a pé, por conta própria, pra terminar o ano né, pra não perder, 

porque vai chegar e perder o último mês de aula, aí vai perder o ano, 

né.” (liderança - comunidade de Mina do Encaibro) 

“Tem uma escola aqui dentro da comunidade que é do pré ao 5º ano, 

né? A estrutura da escola vem melhorando graças ao programa que 

tem, porque os governantes que entram, está difícil. Até umas 

carteiras que tem foram adquiridas, da educação infantil que quase 

não tinha mais carteira para as crianças e foram adquiridas através de 

uma mobilização do Movimento dos Atingidos por Barragem. 

Conseguiram com que essas carteiras da sala do pré chegasse na 

escola. Depois disso, nada mais mudou na escola, a não ser o muro.” 

(liderança atingida - comunidade de Brejo de Dentro) 

 

Segundo o secretário de obras, o município tem atualmente 62 escolas que se encontram em 

situação precária necessitando de melhoramento e ampliação nas estruturas para que seja 

ofertada uma educação de qualidade nessas instituições de ensino. O transporte escolar 

também se apresenta como um limitador para que as crianças e adolescentes tenham acesso 

ao atendimento escolar com qualidade.      

 

Acesso à Cultura e Lazer   



 
 

A população que antes habitava as margens do São Francisco tinha sua cultura e lazer 

intimamente ligados na relação com o rio, com a produção e o convívio comunitário. As rodas 

de São Gonçalo, o Samba de Velho, as marujadas, as festas de Reis, os versos trocados 

principalmente pelas mulheres nas casas de farinhas na raspagem de mandioca e produção de 

farinha, os novenários religiosos, etc., eram formas de expressões e manifestações de cultura e 

lazer que foram fragilizadas devido a separação das famílias e as dificuldades encontras nos 

novos povoados após a construção da barragem.     

“Tem não, saíram, acabou. Tem não. Olha eu vou dizer isso aí 

puramente é hoje aqui que a gente ainda está mantendo é, só as 

novenas. Mas, negócio de Reis, que a gente tinha né, Reis, Marujo, São 

Gonçalo. Eu mesmo sou dançador de São Gonçalo, mas nunca mais 

dancei um.” (atingido - comunidade de Pascoal).  

“Futebol, é só futebol, né!  Sem benefício, por conta própria, só na 

brincadeira mesmo. Precisa de uma bola tem que fazer uma 

vaquinha.” (liderança atingida - comunidade de Mina do Encaibro) 

“Então, se sair a quadra, se tivesse a quadra era ótimo! Se tivesse uma 

pracinha com um parque ou um escorregador, era ótimo. Porque o 

lazer das nossas crianças hoje aqui é vergonhoso de ver, mas sábado a 

mãe e o pai vai para um bar e as crianças ficam lá...” (liderança atingida 

- comunidade de Brejo de Dentro) 

As comunidades não dispõem de equipamentos sociais e apoios que possibilitem o resgate e a 

valorização das manifestações culturais, bem como não dispõe de espaços coletivos que 

propicie a produção de cultura e lazer para crianças, jovens, adultos e idosos. Na maioria das 

comunidades visitadas as únicas opções de diversão identificadas como habitual no dia a dia 

das famílias atingidas são os bares e os jogos de futebol, que na maioria das vezes são 

praticados pelos homens, privando as mulheres das práticas esportivas e do acesso aos 

espaços de diversão.         

 

2.6.  Produção e Trabalho:  

As dificuldades tratadas anteriormente nos eixos que se refere ao acesso à terra e à água são 

limites que as famílias enfrentam até hoje para produção de alimentos nas comunidades 

atingidas e na recomposição dos postos de trabalhos. Com a relocação para as áreas de 

caatinga houve uma mudança radical no desenvolvimento da agropecuária, a mudança 

repentina da produção de beiradeiro ou vazante para a cultura de sequeiro, ficando 

dependentes do período chuvoso para desenvolver qualquer atividade, seja da agricultura com 

o plantio das lavouras ou da pecuária no mantimento dos rebanhos, sem condições estruturais 

para tal adaptação e recomposição dos meios de produção, causando precariedade alimentar 

na mesa das famílias e a dependência do mercado  para a garantia de bens que antes estavam 

disponíveis na produção de subsistência. 

“No começo nós chegamos aqui, mas, não tinha nada pra plantar, nós 

não tínhamos nada. Você quer saber o que é que a gente comia? A 

gente saia no meio da caatinga, arrancava aquelas, você sabe o que é 



 
 

coroa de padre? Arrancava aquelas cabeçonas de coroa de padre e 

arrancava os espinhos tudinho, quando acabava ralava ela, lavava em 

sete águas pra gente fazer uma farinha e um beiju pra comer, que era 

o que a gente tinha. Era aquilo o que a gente comia.”  (atingida 

liderança da comunidade de Poço do Angico)   

“Aqui no começo por conta da chuva, chovia constante com mais 

frequência, dava, se produzia o feijão, a mandioca, mas que de um 

certo tempo para cá, desde quando eu me entendo por gente, foi 

caindo, caindo e agora por produção aqui na comunidade, ninguém 

vive da produção, porque aqui é uma área de sequeiro, tem que 

esperar a água da chuva para poder produzir e a gente sabe que chuva 

está difícil. Já choveu, algumas pessoas já plantaram, mas aí o sol vem 

castigando e mata a planta.” (liderança atingida - comunidade de Brejo 

de Dentro)  

“Não tem água pra agricultura que hoje é o que mais precisa, que seria 

muito bom por que poderia a população produzir, plantar para ter o 

alimento para se alimentar e também vender né, para se ter um meio 

de vida melhor porque é difícil. A comunidade aqui só vive de quê? A 

maioria aqui, quem não tem uma aposentadoria, o resto vive de 

criatório porque plantação não dá. Como é que você vai plantar pra 

vender num lugar que não tem água? Não tem como, a gente só planta 

quando chove e tem cinco anos que alguém plantou alguma coisa, que 

tirou um saco de farinha, dois sacos de milho, um saco de feijão. Então 

só quando chove mesmo, esse ano que é ano de chuva, esse mês que é 

um mês de chuva, ainda não deu uma chuva esse mês.” (Liderança 

atingida - comunidade de Mina do Encaibro)  

Com a formação do lago, a pesca também sofreu grande impacto. Vários limites surgiram na 

produção do pescado, desde a mudança na atividade pesqueira do rio para o lago, a proibição 

da pesca em algumas áreas restritas para uso e gestão da Chesf, a modificação do curso das 

águas, a distância percorrida entre as áreas de nova moradia e o lago, o desaparecimento de 

espécies de peixes que eram utilizados na alimentação das famílias e na venda para geração de 

renda a exemplo do Surubim, a pescada e a Matrinchã.    

“O peixe está muito, muito escasso praticamente... Que o pessoal sai 

daqui para pescar do outro lado, que o rio é distante daqui, e eu tenho 

um tio mesmo que ele pesca e ele disse que ficou ruim, ruim mesmo. 

Era tanto que ele trazia o peixe, às vezes vendia e ele disse que agora... 

E a gente percebe também, porque antes vinha muita gente vender 

peixe aqui e agora nem aparece [...] o surubim mesmo sumiu, até a 

curimatá mesmo que era de costume ver aqui na comunidade 

vendendo.” (liderança atingida - comunidade de Brejo de Dentro)  

“Eu não diria generalizado, mas muitos ainda continuam, continuam 

com sua economia pesqueira, embora o rio tenha perdido muito sua 

riqueza de piscicultura, o rio perdeu demais. Então o pescador que 



 
 

sempre foi uma profissão de certo modo do povo nosso pescador, as 

nossas comunidades beiradeiras eram de lavradores e pescadores. 

Hoje em dia a pesca é uma atividade econômica, mas, que deixa muito 

a desejar pelo empobrecimento da piscosidade do rio.”  (Depoimento 

do bispo diocesano da cidade de Barra)  

“Pela situação que você tá vendo aqui nossa renda é peixe e roça. O rio 

secou como você tá vendo aí, e não teve mais água pra roça nem pra 

peixe. E aí nós estamos vivendo do aposentado, eu sou aposentado e 

sustento 3, 4 filhos, aquele ali do mesmo jeito. [...] hoje aqui quem for 

pescador mesmo está passando fome. A mudança que houve, foi só o 

seguinte que o peixe acabou! Que de primeiro nós tínhamos tanto 

peixe que você chegava com uma tarrafa em qualquer lugar que você 

jogasse ali no beiço do barranco um anzol você arrumava peixe para 

comer, e hoje você é de cansar os braços, é de jogar anzol direto lá e 

não pega um peixe” (atingido – comunidade de Pascoal). 

A empresa construtora da barragem e o governo nas esferas federal, estadual e municipal não 

deram apoio ou assistência às famílias atingidas que tiveram seu direito ao trabalho, a 

produção de alimentos e a geração de renda comprometida. Essa situação afeta de maneira 

ampla os atingidos, porém as mulheres têm seus direitos violados de forma mais agressiva, 

pois tal situação exige que as atingidas se desdobrem para não deixar a família prejudicada.   

“[...] então as mulheres se jogam mais na firma do melão e nas roças 

de cebola. Desde o Piçarrão há algodões, onde tiver e vier carro 

buscar, é o trabalho das mulheres, a renda das mulheres é essa. E se 

encostar numa mãe, em um pai, em um avô que seja aposentado e 

ajude na sustentação da família.” (liderança atingida - comunidade de 

Brejo de Dentro)  

“Tem mulher que vai mudar cebola para ganhar seu dinheiro, outras o 

cabra vai plantar um melão, ela vai plantar a semente, tudo ela faz, 

não fica parada não tendo serviço.  As mulheres trabalharam mais, 

trabalharam mais porque, os maridos iam pescar trazia deixava dentro 

de casa e ela tinha os filhos e a preocupação era grande pelos filhos. 

Então elas eram a chefe de casa e trabalhava mais que o homem.”  

(atingido - comunidade de Brejo de Fora)  

“Eu diria que as mulheres foram as grandes guerreiras, ai de nós que 

nessa época não tivesse as mulheres, porque os homens iam para os 

bares encher a cara e quem aguentava o cangirão era as mulheres com 

os filhos com os problemas da enchente, a casa caindo quem 

aguentava tudo isso era as mulheres. Eu vivi intensamente esse 

momento e tiro o meu chapéu para as mulheres guerreiras, eu posso 

dizer que as grandes enfrentantes das lutas seja da cheia de 79, seja 

das consequências da barragem e seja das consequências do processo 

de morte do Velho Chico, as grandes guerreiras são as mulheres.”  

(Depoimento do bispo diocesano da cidade de Barra)  



 
 

 

 

Há mais de 40 anos da relocação dos atingidos é notório a precarização da zona rural e urbana 

do município de Sento-Sé. Sendo perceptível a deficiência da Chesf, empresa responsável pelo 

empreendimento, e do Estado Brasileiro na criação e implementação de políticas públicas para 

a população atingida na perspectiva de reparar os danos causados pela barragem de 

Sobradinho, garantindo o direito da população atingida como destaca a pesquisadora Guiomar 

Germani:  

O direito do atingido deve ir além da indenização, conquistando terra, 

energia plena, água, acesso a todas as políticas públicas, como saúde, 

educação e transporte. Aliado a isso esta o debate de conceito de 

atingido, que deve estar muito além do deslocado uma vez que a 

construção de barragem afeta toda uma região por gerações. Todo 

aquele que teve sua vida afetada de alguma forma deve ser 

considerado atingido, e, portanto, construídas formas de diminuir e até 

mesmo acabar com as violações sofridas.  (GERMANI, 2018)  
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Capítulo 3: Xique-Xique, Barra e Itaguaçu da Bahia 

Moisés Borges de Oliveira e Silva6 

 

Apresentação: 

O presente relatório tem como objetivo analisar o conteúdo das entrevistas e grupos de 

discussão nos municípios atingidos de Barra, Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique na perspectiva 

de sistematizar estes dados qualitativos para a elaboração do Diagnóstico Social, Econômico e 

Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho. 

As entrevistas foram realizadas com atingidos por barragens, lideranças locais, ex-prefeito e 

representante do Ministério Público Federal. O período de coleta dos dados foi entre os dias 

07 de fevereiro de 2018 a 01 de março de 2018.  

Ao todo, foram realizados três grupos de discussão e dez entrevistas. Sendo que dos grupos de 

discussão, dois foram territoriais, realizados na comunidade de Marreca Velha no município de 

Xique-Xique e na comunidade de Maravilha no município de Itaguaçu da Bahia. E um regional, 

realizados na sede do município de Xique-Xique. Das dez entrevistas, cinco foram realizadas 

com atingidos e lideranças comunitárias. As demais foram realizadas com representante do 

Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (STTR), representante da Colônia de 

Pescadores, ambos do município de Xique-Xique, bispo diocesano do município de Barra, ex-

prefeito de Xique-Xique e um procurador da República. 

Cada entrevistado contribuiu como um todo na pesquisa, mas com diferentes enfoques 

permeando cada eixo temático e subtemas da pesquisa qualitativa. Tratamos da temática 

fundiária, infraestrutura, memória da barragem, política social, produção e trabalho. Muitas 

informações que foram fundamentais para subsidiar a análise e produzir o Diagnóstico. 

 Esse relatório qualitativo agrega em sua análise todos os itens apresentados no Relatório da 

Comissão Especial “Atingidos por Barragens”, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana. Segundo o relatório, “os estudos de caso permitiram concluir que o padrão vigente 

de implantação de barragens tem propiciado, de maneira recorrente, graves violações de 

direitos humanos, cujas consequências acabam por acentuar as já graves desigualdades 

sociais, traduzindo-se em situações de miséria e desestruturação social, familiar e individual”. 

(CDDPH, 2010) 

A Comissão identificou, nos casos analisados, um conjunto de 16 direitos humanos 

sistematicamente violados, são eles: 

 

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; 
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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 à razoável duração do processo judicial; 

15. Direito à reparação por perdas passadas; 

16. Direito de proteção à família e aos laços de solidariedade social ou comunitária.  

 

1. Memória da barragem:  

Para tratarmos da memória da barragem é necessário nos situarmos no seu período de 

construção e conclusão. Falamos da década de 70, período da ditadura militar e construção de 

grandes obras de barragem, como Itaipu e Tucuruí. Sobradinho teve o fechamento de sua 

barragem e enchimento do lago de 1978 a 1979.   

“O Governo Federal planejou só construir a barragem, não planejou 

algo para que o pessoal não sofresse o impacto da barragem” 

(Liderança – Xique-Xique) 

 

A vida antes da barragem: 

Pelos depoimentos colhidos em entrevista é possível identificar uma memória antes da 

barragem em um ambiente com famílias adaptadas ao meio que viviam, gerando um modo de 

vida, seja ele social ou produtivo, específico para aquela região ribeirinha.  

As memórias transmitem um saudosismo do tempo que passou, uma segurança gerada 

através do trabalho empenhado na pesca no rio São Francisco e da agricultura camponesa, 

com fartura de alimentos, em especial o peixe com o objetivo primeiro em alimentar sua 

família, garantindo assim um padrão digno de vida.  

“Um povo muito simples, um povo muito pobre que vivia do Rio, o Rio 

sempre foi o seu pai, o Rio sempre foi a sua mãe. Viviam do peixe do 

rio, que naquela época o peixe era comida dos pobres, hoje não, o 

peixe é comida dos ricos. Naquela época não, o Rio era muito viscoso, 

viviam da pesca e também da agricultura familiar (...) o povo vivia da 



 
 

economia familiar, plantavam seus mantimentos, fabricavam a sua 

farinha, a carne era vinda do próprio criatório das famílias” (Bispo 

diocesano de Barra) 

“É que todo mundo trabalhava na roça, eu mesmo trabalhei muito de 

enxada, (...) aqui tudo ainda é calo de enxada da roça e de remo 

pescando, que minha vida era essa. Era na roça e pescando mais o 

marido, ás vezes a gente passava o dia todo na roça trabalhando, 

quando era de cinco horas em diante já ia começar arrumar as coisas 

para ir pro rio pescar” (Atingida – Xique-Xique) 

Podemos dizer que as comunidades atingidas basicamente tinham o mesmo modo de 

reprodução cultural, tendo a pesca como principal meio de sustento, em especial durante o 

período de cheia do rio. Quando o rio “vazava” as famílias utilizavam as áreas de suas margens 

para o plantio agrícola de subsistência no período considerado de seca do rio.  Com essas 

características podemos descrever as comunidades como ribeirinhas e vazanteiras devido a 

esse duplo caráter de trabalho, ou seja, da pesca com a produção agrícola camponesa 

adaptada às cheias naturais do rio. 

“(a vida) mudou para o ruim né, porque para o bem nada mudou (...) 

porque antigamente todo mundo tinha tranquilo, as enchentes era 

normal (...) era mais fácil do pessoal trabalhar, o pessoal trabalhava, 

trabalhava tinha as enchentes trabalhava, viviam” (STTR – Xique-Xique) 

“Nós tínhamos uma produção muito forte, (...) hoje a própria natureza 

desequilibrou (...) o rio tá desequilibrado (...) a gente bem sabe que foi 

a barragem” (Grupo - Xique-Xique)  

 

Instalação da barragem: 

A chegada da empresa construtora na região foi conflituosa, os relatos indicam falta de 

assistência, informação e participação das famílias atingidas. Uma chegada truculenta e 

distante da realidade das comunidades. Um abandono por parte dos poderes públicos 

contando apenas com a iniciativa das próprias famílias atingidas para superar a situação que se 

encontravam, correndo o risco inclusive de afogamento, já que não foram retirados ou 

informados do enchimento do lago. 

“A gente não teve anúncio nenhum, o rio era só enchendo, 

aumentando e a gente esperando vazar, esperando, esperando, 

quando deu fé alagou a casa, alagou tudo” (Atingida – Xique-Xique)  

Os relatos apontam que apenas uma comunidade na região foi reconhecida como atingida e 

teve acesso a um reassentamento. A comunidade de Marreca Velha em Xique-Xique foi 

inundada pelas águas do lago de Sobradinho e a CHESF reconstruiu um distrito rural chamado 

de Nova Iguira, no mesmo município. No entanto, o local de reassentamento tinha estrutura 

precária, sem água, energia e não havia áreas produtivas, que gerassem auto-sustentação as 

famílias.    



 
 

Além disso, a construção da barragem altera profundamente o modo de vida tradicional dos 

ribeirinhos e vazanteiros, assim como o acesso e preservação de bens culturais, materiais e 

imateriais. Ela modifica o modo de produção e subsistência a partir do rio e da agricultura, 

obrigando as famílias a buscarem outros modos de vida para sobreviverem de forma distinta 

ao que já estavam adaptados.   

“A gente acabou ficando a Deus dará, a CHESF deu as costas pra nós, 

ninguém recebeu nada, a região aqui ninguém recebeu nada, e até 

hoje aqui sofremos o impacto da represa de Sobradinho. Tirou nossa 

sobrevivência, que a gente vivia de um jeito e agora é obrigado a viver 

de outro jeito” (Liderança – Xique-Xique) 

A alternativa apontada pela empresa para algumas famílias foi o seu deslocamento para as 

agrovilas em Serra do Ramalho, na época município de Bom Jesus da Lapa - BA. Uma região 

distante, desconhecida para as comunidades. Aqueles que não aceitavam esta alternativa 

oferecida pela empresa, eram abandonados sem qualquer outra reparação. Foram assim 

impedidos de ter uma negociação justa, tratamento isonômico, com base em critérios 

transparentes e coletivamente acordados. 

“Não teve tratamento, eu repito a dizer que o maior tratamento foi 

levar o povo (...) formar agrovila e ir pra lá (Bom Jesus da Lapa), outros 

que não quiseram ir ficaram jogados. Perderam o que tinha, hoje (...) 

provavelmente Xique-Xique tem bastante pessoas morando aqui, (...) 

lá nos piores lugares. (...) Só maltratou” (Liderança – Xique-Xique)  

Ameaças a lideranças e às populações 

Além da falta de informação e participação, o abandono pela empresa e pelo Estado, a 

chegada da barragem despertou diversos interesses e conflitos que geraram inclusive ameaças 

de morte a lideranças que defendiam o reconhecimento e os direitos dos atingidos. Lideranças 

como o Bispo católico da época em Juazeiro, Dom José Rodrigues, que foi uma das principais 

referências em defesa das famílias e contra os interesses de grupos econômicos ligados ao 

agronegócio. Violando o direito à liberdade de reunião, associação e expressão. 

 “O diálogo foi através da luta, nem sempre muito entendida, nem 

sempre muito querida. Tanto é que Dom José Rodrigues na época, eu 

vi isso aí, várias vezes foi ameaçado, e ele tinha que tomar muitos 

cuidados com a sua própria vida. Porque ele assumiu para si a luta 

desses pequenos contra os interesses econômicos seja do governo na 

construção da barragem, seja do empresariado (...) com interesses 

principalmente da cultura irrigada” (Bispo diocesano de Barra) 

Quando as famílias resistiam em se deslocarem para as agrovilas desconhecidas em Serra do 

Ramalho, mesmo sobre ameaças, era incitado o pânico nas comunidades, utilizando a 

barragem e as forças da água como uma ferramenta de medo para que as famílias 

abandonassem suas terras. Ao invés de proteger as famílias já vulneráveis, descontruía os 

laços comunitários existentes a partir de informações falsas. 

“Uma coisa que nos chocou muito, quando aqueles que resistiam de 

sair de suas propriedades, principalmente o pessoal do interior, então 



 
 

chegava suponhamos na quinta, sexta-feira chegava aquele um pessoal 

gritando: olha vocês vão morrer, segunda-feira a água está chegando 

aqui, segunda-feira a água vai entrar na casa de vocês, se vocês não 

fugirem daqui pra domingo vocês vão morrer todo mundo, vocês e 

seus filhos e a criação toda, fujam, fujam. Imagina alguém chegando de 

carro e fazendo essas ameaças, o pessoal já apavorado pela situação e 

ainda recebendo notícias assim (...) então muitas famílias saiam de 

suas terras sem saber para onde que iam. (...) muitos desses 

moradores nem sequer foram reconhecidos, nem valorizados, nem 

indenizados” (Bispo diocesano de Barra)       

 

A vida depois da barragem: 

Os impactos sofridos pelos municípios, comunidades e famílias atingidas são diversos. Perdas 

materiais, impactos psicológicos, inchaço das cidades e danos ao meio ambiente. Impactos 

permanentes que se mantém até os dias atuais.  

Um impacto que merece destaque, vai para além das perdas materiais no qual são mais 

perceptíveis, como casa, terra, benfeitorias, animais e o trabalho de forma geral, nos chama a 

atenção também os impactos nos indivíduos, impactos de ordem psicológica devido às 

pressões e agressões geradas pela construção da obra.   

 

Transtornos da Alma: 

Logo após a implantação da usina em 1979 reconhecemos um processo de desterritorialização, 

que gera consequências negativas à saúde emocional e psicológica da população como afirma 

Itacaramby (2006, p. 118) “a perda da ligação com o território poderia se traduzir em 

transtornos da alma, como sintomas da depressão e outras formas de desencantamento da 

vida”.    

“Minha mãe vivia doente, passou AVC, ficou doente não podia voltar 

pra roça. (...) Diz que era pressão alta que ela tinha, e aí depois dessa 

pressão alta ela passou o AVC. Ficou com o lado esquecido, nem o 

cabelo ela penteava, a gente era que dava banho nela e penteava o 

cabelo” (Liderança – Xique-Xique) 

“Além das dívidas sociais e econômicas, também as dívidas 

profundamente humanas, sentimentais, as emoções das pessoas. 

Porque nós visitávamos as comunidades e víamos aqueles senhores 

idosos, e eles choravam diante da realidade de ter que sair da sua 

terra, e eles diziam: aqui nós nascemos, aqui nós vivemos, aqui nossos 

pais nasceram, aqui nós fomos criados. Lá no cemitério estão os restos 

mortais dos nossos entes queridos, e agora de repente um lençol frio 

de água vai cobrir os nossos mortos” (Bispo diocesano de Barra) 

“A gente perdeu a metade das coisas que tinha, as vezes coisa de casa, 

alguma criação que a gente criava, que não deu para recolher tudo na 



 
 

hora, somente a gente para não perder a vida. Aí foi tudo embora nas 

águas, foi muita coisa que a gente perdeu. Até coisas de casa mesmo 

assim, que a gente tinha em casa, as vezes algum móvel velho mais 

ainda servia para alguma coisa, mas na hora de você sair não dá pra 

você carregar tudo né, aí você tem que salvar sua vida e as outras 

coisas depois Deus dá outras” (Liderança – Xique-Xique) 

Municípios Anfitriões: 

Como não houve um plano, por parte da CHESF nem do Estado, de reestruturação da vida das 

famílias atingidas, a maioria buscou se refugiar em cidades próximas que tiveram impactos 

relativamente menores que outros. Um bom exemplo é comparar cidades como Casa Nova, 

Pilão Arcado e Sento Sé com a região de Barra e Xique-Xique (Itaguaçu da Bahia ainda não 

existia, fazia parte de Xique-Xique).  

O primeiro grupo de municípios tiveram áreas rurais e toda a sede do município submersa 

pelas águas em uma perspectiva permanente, sendo reconstruídos pela empresa. Já os 

municípios do segundo grupo tiveram também suas sedes e áreas alagadas porém 

provisoriamente, onde após um período as águas voltaram para o leito dos rios.  

Os municípios que ficaram submersos transitoriamente passaram a receber muitas famílias 

que buscavam refúgio provisório ou mesmo permanente para recomeçar suas vidas. Esses 

municípios ou mesmo comunidades são considerados “comunidades e populações anfitriãs”, 

conforme a conceituação do Movimento dos Atingidos por Barragens referenciado na cartilha 

Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (MAB, 2013 p. 21), 

sofrendo impactos negativos sobre os meios e os modos de vida das comunidades que 

acolherão os atingidos em áreas urbanas ou rurais.    

“Em 78, 79 muita gente chegou e foram abrigados nessas casas 

construídas pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) formando um 

novo bairro chamado até hoje de BNH. Muitas famílias estão lá, vindas, 

expulsas das suas terras pelas águas de Sobradinho. (...) Então nós 

temos dois grandes bairros em Xique-Xique que se iniciaram com o 

pessoal de sobradinho que se deslocou pra cá (...) BNH e Alto de 

Pedrinhas” (Ex-prefeito – Xique-Xique)  

Meio Ambiente: 

Outro impacto perceptível após a construção da UHE Sobradinho são os danos causados ao 

meio ambiente. A mudança do ambiente hídrico de lótico (água em movimento) para lêntico 

(água parada), bem como o desmatamento na região para o enchimento do lago provoca 

mudanças na ictiofauna e o assoreamento do rio.  

“Tiraram a queda do rio, mataram a força do rio São Francisco, o rio 

hoje todo assoreou, encheu de areia, aí ficou desmoronando, quando a 

água não corre a areia que cai se acumula ali mesmo” (Liderança – 

Xique-Xique) 

“O rio se torna cada vez mais assoreado por causa da destruição de 

todas as matas, inclusive a Barragem de Sobradinho contribuiu muito 



 
 

com isso, com isso o desbarrancamento das beiras o assoreamento dos 

rios, tanto da calha principal do rio São Francisco quanto dos seus 

afluentes (...) impossibilitados de se manter a navegação, (...) nessa 

mesma época deixou de haver os vapores” (Bispo diocesano de Barra)  

Gera ainda desequilíbrio com um modo de vida tradicional, altera a forma de deslocamento 

populacional e o direito de ir e vir, altera os modos de produção e reprodução que era 

adaptado as “épocas do rio”, período de cheia e período de vazante, inviabilizando a 

manutenção desse modo de vida e sua melhoria contínua das condições de vida e a um 

ambiente saudável. 

“Uma das maiores perdas aqui, foi por causa da barragem Sobradinho. 

Perdeu contato que a gente tinha com a natureza, porque aqui nós 

sabíamos que todo ano no mês de abril era a vazão de geral de terra, 

período de plantar e colher, e hoje não têm, e para acabar de 

completar teve essa seca devastadora que a gente se perdeu 

totalmente. Ninguém sabe o que é época de chuva, quando é época de 

vazar, quando é época de chover. É quando dá certo, tudo é diferente” 

(Liderança – Xique-Xique)    

 

2. Questão fundiária 

 

A questão fundiária na região parece extremante crítica, o processo de desapropriação do 

período não garantiu o direito de posse dos atingidos, não sendo reconhecido para uma 

possível indenização, como hoje está garantido pelo Decreto nº 7.342/2010, o qual conceitua o 

atingido como aquele que perde a propriedade ou a posse do imóvel onde vive.  

Essa situação permanece nos dias atuais, a maioria das comunidades vive como posseiros em 

suas áreas não havendo uma política pública que garanta a titulação das terras para essas 

famílias, dificultando o desenvolvimento pleno de suas capacidades produtivas e de estruturas 

para o bem-estar dos moradores, já que alguns investimentos dependem dessa 

documentação.  

“A gente vive hoje ainda sobre (...) aquele negócio de posseiro, em 

áreas públicas do governo, até porque ninguém tem uma 

documentação (...) todo mundo é sindicalizado trabalha, tem o órgão 

do sindicato que representa a gente né, como trabalhador rural, a 

gente mostra a área que trabalha, que planta. Documento de terra não 

tem.” (Liderança - Barra)   

“As terras talvez sejam das pessoas não por titularidade mas por uso 

das terras, (...) por estarem fixados lá. (...) Posseiros.” (Ex-prefeito – 

Xique-Xique) 

Com relação à forma organizativa dessas áreas de terra, além das propriedades convencionais 

individuais, encontramos comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. São grupos que 

possuem suas áreas individuais mas utilizam áreas coletivas para a produção de animais de 



 
 

médio e grande porte. Essa característica se perpetua desde o período antes da barragem até 

os dias atuais.  

Portanto as comunidades tinham uma estrutura organizativa mesclada ao que hoje se separa 

como dois tipos de comunidades tradicionais, vazanteiros e fundo e fecho de pasto.  

A portaria da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial no Estado da Bahia (SEPROMI) 

007/2014 define como: “comunidades tradicionais que vivem sob o uso comum da terra, 

desenvolvendo agricultura de subsistência, produção animal e extrativismo, como cultura 

própria, relações de parentesco e compadrio, situadas nos biomas Cerrado e transição 

Caatinga-Cerrado.” (Estado da Bahia, SEPROMI, 2013, p. 24-25) 

“Nós tem uma área que é coletiva, mas é na caatinga, (...) que a gente 

cria umas vacas” (Grupo - Xique-Xique) 

“Uma parte da comunidade tem Associação outra não tem, a outra (...) 

ninguém tem documento de terra ninguém tem nada lá. Essa parte (da 

Associação) (...) nós temos escritura. (...) Associação coletiva, são 30 

sócios nessa parte da comunidade.” (Liderança -Barra)    

 

Histórico do conflito fundiário: 

Pelos dados coletados, há um histórico importante na disputa de terras na região com a 

chegada da Barragem de Sobradinho. A construção da barragem vem associada a um projeto 

integrado de irrigação para os plantios do agronegócio de frutas nas margens do lago. Projeto 

este que favoreceu grupos empresariais e não criou condições para inserir os atingidos. 

“O primeiro estudo da CHESF feito na época, quando foi idealizada a 

construção da barragem. O município de Xique-Xique, Itaguaçu, esse 

grande vale até o Jacaré, da margem direita do São Francisco, (...) toda 

essa grande área era pensada a construção das agrovilas, que foi 

construída em Serra do Ramalho. Então quando a CHESF apresenta 

esse estudo da grande área ai é quando a CVS, que era a Comissão do 

Vale do São Francisco, que não era a CODEVASF, eles começaram a 

pensar num projeto de irrigação que é esse projeto de irrigação Baixio 

de Irecê. (Grupo - Xique-Xique) 

Ou seja, para as famílias atingidas a opção de permanecer nas margens do lago foi cogitada, no 

entanto invalidada a partir do interesse de grupos empresariais da fruticultura irrigada. A 

CHESF, ao invés de promover a inserção dos atingidos no projeto de irrigação como alternativa 

produtiva a estes, propõe e executa o reassentamento em Bom Jesus da Lapa, hoje Serra do 

Ramalho, distante do perímetro do projeto de irrigação. Não oferecendo outra opção de 

reparação às comunidades atingidas que incentivasse a permanência nas margens do novo 

lago. Assim, áreas de terra foram liberadas para projetos de irrigação para atender a outros 

interesses que não os dos atingidos.   

“Além do povo já ser maltratado, ter sido expulso de suas terras, ter 

que ir para lugares que eram determinados pela grande empresa que 

era a Chesf, além disso, ainda depois tiveram que brigar, que lutar com 



 
 

os senhores proprietários que vinham ali e com toda a força para 

instalarem à beira daquela região as propriedades de irrigação.” (Bispo 

diocesano de Barra) 

Conflitos envolvendo grilagem: 

Partindo desse histórico conseguimos compreender os processos de grilagem de terra daquele 

período e na atualidade. Em alguns casos o processo se deu de forma extremamente violenta, 

“jagunços” contratados por fazendeiros ateavam fogo nas casas dos pequenos agricultores 

mesmo que houvesse mulheres e crianças dentro das casas. A disputa entre o latifúndio e a 

economia tradicional levou a morte do agricultor Manoel Dias. 

Mais recentemente há brigas cartoriais, documentos forjados em cartório, onde a área 

adquirida pelo fazendeiro extrapola extraordinariamente a oficializada em registro. Um caso 

emblemático ocorreu no município de Barra onde, em 2013, foram grilados 229.867,48 

hectares de terra entre os municípios de Barra e Pilão Arcado. A Fazenda Cristo Rei, 

corresponde a 20% do município de Barra e atingi 46 comunidades tradicionais dos Brejos de 

Barra, quilombolas, ribeirinhos, fundos e fechos de pasto. (AATR, 2017)     

Os casos são recorrentes, outro exemplo vem a seguir com o depoimento de morador da 

comunidade de Juá, que demonstra a relação íntima entre o latifúndio e os cartórios locais 

para grilar terras tradicionais e por outro lado a união dos trabalhadores com outros órgãos 

que nesse caso saíram vitoriosos.  

“Algumas comunidades foram atingidas por grileiros né, isso aí teve 

muitas, teve aqui Fazenda de Fora, teve Itacoatiara, teve Retiro da 

Picada, nós fomos ameaçados também na comunidade de Juá (...) por 

fazendeiro vizinho, mas nesse período nós junto ao Sindicato a Igreja e 

a Fundfram, entramos em ação e não deixamos que eles fizessem isso, 

queriam vender a comunidade sem comunicar com ninguém, isso não 

deixamos acontecer.” (Liderança - Barra) 

Conflito Baixio de Irecê: 

O conflito mais atual se deve ao Projeto de Irrigação Baixio de Irecê. O projeto foi concebido 

no período de construção da barragem, porém viabilizado. Hoje retorna gerando novos 

conflitos de expulsão de terras, ou seja, a disputa entre a fruticultura irrigada e a agricultura 

camponesa é reavivada nos dias atuais.   

O objetivo do projeto, segundo a CODEVASF, é incorporar ao processo produtivo agrícola uma 

área irrigável estimada de 59.375 hectares no município de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e 

Sento Sé, no estado da Bahia. A fonte hídrica é o rio São Francisco e a vazão requerida para 

viabilizar o empreendimento são 60 m³ por segundo que irá percorrer um canal de 42 

quilômetros de extensão. A primeira fase do empreendimento foi inaugurada no dia 26 de 

março de 2018 e irá irrigar uma área de 16 mil hectares, sendo 4 mil para pequenos irrigantes 

e uma área de 12 mil hectares para a agricultura empresarial. (CODEVASF)    

“Aproxima-se a 800 famílias impactadas pelo Projeto, que vão perder o 

território de uso coletivo de criação de gado, cabra e ovelha. Que é 

criar dentro desse território que foi grilado, que foi roubado pelas 



 
 

grandes empresas e que posteriormente passado para a CODEVASF.” 

(Grupo - Xique-Xique) 

Percebemos aqui um duplo impacto sobre as mesmas famílias que sofreram com a Barragem 

de Sobradinho. Se naquele período foram expulsos pelo enchimento do lago, mais uma vez 

estão sendo expulsos pela construção do perímetro irrigado.    

O Ministério Público Federal (MPF) vem acompanhando o conflito. Promoveu Audiência 

Pública na sede de Xique-Xique na perspectiva de criar um canal de negociação entre as 

comunidades tradicionais e o poder público. A CODEVASF apresentou uma proposta às 

comunidades tradicionais que por sua vez se mostraram insatisfeitos. A CODEVASF ainda não 

fez uma nova proposta as famílias, caso não haja uma solução negociada o MPF afirma que 

será feito o ajuizamento de uma ação civil pública para o caso.   

Percebe-se que, além da injustiça histórica cometida pelo Estado, uma vez pela CHESF hoje 

pela CODEVASF, contra as famílias atingidas, a violação do direito dos povos tradicionais de 

preservarem seu modo de vida, seus bens culturais, materiais e imateriais, permanece. 

“Isso representa sua aniquilação enquanto comunidade, enquanto 

indivíduos integrados em sua forma de vida. (...) Agressão a pessoa que 

deveria ser protegida pelo próprio Estado.” (Procurador da República) 

 

3. Infraestrutura 

 

Acesso à água: 

A água consumida pelas comunidades, de forma geral, vem basicamente de três fontes: água 

in natura do rio São Francisco, água de poço artesiano e água oferecida pelo Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), empresa estatal de saneamento básico do estado da 

Bahia. Em alguns locais também temos associado a essas três fontes,  o uso das águas das 

cisternas de captação de água de chuva. 

As duas primeiras fontes (rio e poço artesiano) normalmente são consumidas e utilizadas na 

zona rural para dessedentação animal e humana sem tratamento prévio. No caso dos poços 

artesianos a situação ainda é mais grave pelo fato de água ser salobra, o que pode inviabilizar 

seu uso para consumo humano.  

No caso da água fornecida pelo SAAE, a água é tratada e está presente nas sedes dos 

municípios e alguns distritos rurais com maior contingente de famílias. Já o uso de cisternas de 

captação de água de chuva é utilizado na zona rural como uma alternativa paliativa, que 

durante a seca prolongada que atinge o nordeste brasileiro, a falta de chuvas compromete o 

enchimento dos reservatórios, forçando as famílias a comprarem carros pipa ou receber do 

Exército essa água e estocar nas cisternas ao menos para consumo humano.           

“Tem uma grande quantidade de locais que a água ainda vem 

diretamente do Rio (São Francisco) nas latas, então não tem aquele 

tratamento da água, as pessoas ainda usam a água diretamente do rio 

pro seu pote.” (Colônia de Pescadores – Xique-Xique) 



 
 

“O Exército está fornecendo agora para beber água tratada. (...) E para 

o uso dentro de casa tem o poço artesiano daqui mesmo. (...) Essa que 

vem tratada é de qualidade. Que é a de beber. (...) E a água que usa 

dentro de casa (...) é de poço, (...) só não é tratada, mas (...) ela é 

(salinizada), é.” (Grupo - Itaguaçu da Bahia)  

“Água de consumo em Xique-Xique (...) hoje está defasado no 

atendimento da população. A sua capacidade de fornecer água 

realmente, para consumo, é pequena. Na época de cheia, o serviço de 

água, o SAAE, não tem capacidade de filtrar a água, ela manda para as 

casas quase que estado natural.” (Ex-prefeito – Xique-Xique) 

 

Energia Elétrica: 

Sobre a energia a maioria das famílias possuem energia elétrica em suas casas sendo de fonte 

convencional distribuída pela empresa Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

(COELBA). Há algumas outras famílias que ainda não tem acesso à energia elétrica de nenhuma 

maneira e outras tem acesso a energia da fonte solar.  

A tecnologia de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica foi instalada em regiões 

mais distantes das linhas de energia convencional. Uma tecnologia limitada que não consegue 

garantir o uso múltiplo da energia dentro das casas das famílias. Segundo relatos a bateria com 

a energia armazenada sustenta alguns pontos de lâmpadas acessas e apenas um 

eletrodoméstico, o uso múltiplo como televisão e geladeira é inviável. 

 “A comunidade nossa (...) 50% dela vive de placa solar, (...) porque 

tem muitas famílias que não tem a energia solar. (...) Essa energia 

elétrica normal, ela tá a 35 quilômetros de distância até chegar na 

nossa comunidade. Muitas pessoas ainda vivem no candeeiro. (...) (A 

energia) é apenas pra luz, e o único aparelho que se usa é uma 

televisão, e som daqueles de baixa potência, outra coisa você não usa.” 

(Liderança - Barra) 

“Eu tenho a plaquinha solar, mais é na bateria num sabe, ela só dá pra 

funcionar mal mesmo somente a luz.” (Atingido – Itaguaçu da Bahia)   

Chama a atenção o fato das famílias terem sido atingidas por um lago que gera energia elétrica 

e várias famílias ainda não possuem esse direito. A instalação da energia elétrica para os que 

não possuem e a mudança da fonte de energia (ou mudança de carga) nas casas que possuem 

a energia fotovoltaica para a energia convencional é uma demanda recorrente para que haja 

um desenvolvimento pleno das famílias.  

 

Telefonia: 

Sobre a telefonia o processo de chegada às comunidades rurais se deu inicialmente pelas 

instalações dos chamados “orelhões” ou telefones públicos. Um ponto fixo único para todas as 

famílias onde as comunidades recebiam e faziam chamadas. Com o avanço tecnológico as 

famílias por iniciativa pessoal instalaram o “telefone rural”, que consiste em adquirir uma 



 
 

antena específica de captação do sinal de telefonia móvel e transferir para o celular conectado 

a essa antena.  

Diferentemente do programa Luz para Todos, o acesso a telefonia se restringe a iniciativas 

particulares gerando custos financeiros consideráveis às famílias. Os que não possuem 

condições financeiras para tê-los passa a depender da boa vontade de seus vizinhos.    

“Aqui em 2006 chegou um orelhão. A comunicação que tinha era 

através de um orelhão e sozinho que ele ainda está ali (...) Aí depois 

foi, surgiu um telefone rural, um celular rural, tem antena aí cada um 

põe por sua conta na sua casa. (...) Cada um tem sua linha dentro de 

casa, porque cada um tem sua antena. (sobre a qualidade do sinal) tem 

muita falha no sinal” (Grupo - Itaguaçu da Bahia)  

“A telefonia aqui é péssima. (...) A gente precisa comprar antena rural, 

tem alguns lugar aqui que dá sinal, uns dia outros não sabe, mais a 

maioria do pessoal tem antena rural pra se comunicar com os 

familiares que mora fora.” (Liderança-Xique-Xique)   

Há casos ainda da falta total de sinal telefônico nas comunidades gerando grandes 

deslocamentos para ter acesso à comunicação e limita o acesso a serviços públicos como por 

exemplo a saúde. 

“Na minha região não tem. (...) O primeiro celular via rádio, não é nem 

o celular com anteninha normal, fica (...) 40 quilômetros de distância.” 

(Liderança - Barra)  

Nas sedes das cidades também a queixa de quedas de sinal e instabilidade ao acessar o sinal 

telefônico. 

 

Mobilidade: 

A insatisfação com as estradas rurais é generalizada. Todas as comunidades se mostraram 

totalmente insatisfeitas com essa estrutura. A precariedade das estradas leva a isolamento de 

comunidades, dificultando o transporte até as escolas e aos postos de saúde, ou seja, o direito 

de ir e vir sendo impedido devido as péssimas condições das estradas locais.  

Enquanto meio de transporte ou formas de se locomover, prevalece o uso de carros 

particulares em condições precárias, conhecidos como “paus-de-arara”. São camionetes ou 

caminhões adaptados em sua carroceria com bancos para uso de passageiros. Também se 

utiliza o transporte fluvial entre as comunidades que atravessam o Rio São Francisco para 

venda e compra de mercadorias e acesso a saúde e educação.  

“O que a gente mais escuta de agora pra frente é a questão da vazante 

do rio. (...) O acesso (para as ilhas de canoa) é muito difícil quando o rio 

tá baixo. Nas comunidades que tem carro e onde o carro entra as 

estradas são horríveis. (...) Principalmente depois das chuvas, as 

estradas são intransitáveis infelizmente. (...) Tem os escolares, 

geralmente os ônibus escolares e nas ilhas tem também as canoas que 



 
 

são alugadas pela prefeitura pra trazer os alunos. (Colônia de 

Pescadores – Xique-Xique) 

“As estradas são péssimas, não precisa nem dizer que você tá vendo 

nossa situação aí. (A locomoção) é por pau de arara, você paga a 

passagem e vai embora” (Grupo - Xique-Xique) 

Já nas sedes percebemos uma satisfação parcial de acesso e qualidades das estradas, 

entendendo aqui como as rodovias que ligam os municípios. No entanto, a conclusão da ponte 

Xique-Xique – Barra, que atravessa o rio São Francisco, ligando as rodovias BA 160 e BA161, 

aparece como a grande necessidade de ligação intermunicipal e regional.  

“Transporte público não há, geralmente o pessoal se desloca por 

transporte particular. (...) Um grande serviço que poderia ser feito para 

Xique-Xique seria a construção da prometida e esquecida ponte Xique-

Xique - Barra.” (Ex-prefeito – Xique-Xique) 

De forma geral podemos concluir que a implementação das infraestruturas citadas não se 

deram por iniciativa ou programas da CHESF, mas sim ocorreram ao longo dos anos por 

iniciativa de programas de governos de grande abrangência, mas não como política pública 

implementada para reparar as perdas passadas ocasionadas pela construção da UHE 

Sobradinho. E mesmo quando as famílias têm acesso a políticas públicas, elas ainda são 

insuficientes para melhoria contínua das condições de vida.   

 

4. Políticas sociais 

 

Educação: 

A estrutura escolar nos municípios possuem algumas variações. De forma geral, o ensino 

infantil e fundamental é realizado na zona rural e o ensino médio é realizado na sede dos 

municípios deslocando os estudantes via transporte escolar diário. As escolas de ensino 

fundamental se localizam em algumas comunidades rurais maiores de forma a receber alunos 

das comunidades menores ou mais distantes. 

“Na minha comunidade tem um prédio (se referindo a escola), (...) 

quando eles terminam o primário aí vem pra Barra, aí a prefeitura 

coloca carro pra conduzir os alunos até o colégio em Barra.” (Liderança 

- Barra) 

“Aqui tem até o ensino fundamental (...) e quando os alunos 

completam o ensino fundamental aí vai pra Xique-Xique. Tem 

transporte escolar mais (a qualidade) é péssimo por causa da estrada.” 

(Liderança – Xique-Xique)   

No município de Itaguaçu da Bahia percebemos um caso emblemático onde ocorreu um 

processo de nucleação das escolas, que basicamente aglomera os estudantes em locais 

considerados polos fechando escolas menores. No entanto, além dessa mudança alguns 



 
 

desses polos de referência tem implementado o sistema EMITec7 (para os estudantes do 

ensino médio) onde os estudantes ficam em salas de televisão acompanhados de monitores no 

qual é transmitido o conteúdo educacional. 

“Em Itaguaçu (...) eles começaram a nuclear as escolas. (...) E aí assim, 

no ensino fundamental ele acontecia na cidade, hoje eles levaram num 

tal de Emitec. Esse Emitec é uma sala de aula com televisão, onde 

essas aulas são através de vídeo e que é horrível, porque não tem nada 

referente à região. Essas crianças são de uma área rural, trabalham 

com seus pais e vão se fechar numa sala e assistir televisão. (...) Mais aí 

eles diminuem o custo, porque assim, se eles tinham que manter cinco 

professores em uma sala de aula, hoje ele mantém um monitor. Para o 

governante isso facilita. (...) Se alguém perguntar no município se tem 

escola, tem escola! Mas a escola desse jeito. Isso pra mim é o fim.” 

(Grupo - Xique-Xique)    

O resultado dessas reestruturações é a limitação do acesso à educação, já que os alunos 

passam a depender de transporte escolar ou outras formas de locomoção. A qualidade 

educacional diminui com o fechamento de escolas no campo e implementando aulas via 

televisor sem adaptação ao meio que o aluno vive e sem a presença de um professor.  

  

Saúde:  

O acesso à saúde não difere da dinâmica logística estrutural da educação. Temos algumas 

comunidades rurais maiores que possuem posto de saúde para atendimentos de consulta 

previamente agendada por agentes de saúde. As comunidades mais distantes tem que se 

deslocar para esses locais e quando há casos de emergências devem se deslocar para as sedes 

municipais. Se o caso necessitar de atendimento especializado os moradores são deslocados 

para cidades de referência na região, no caso Irecê, ou para a capital, Salvador.   

“O posto mais próximo da nossa comunidade fica (...) à 40 

quilômetros. (...) Tem um médico lá que fica dois três dias na semana 

(...) pra consulta. O outro mais próximo é de 04 em 04 meses à 10 

quilômetros da minha comunidade tem um posto, mais aí é da missão 

Barra.” (Liderança - Barra)   

“Tem agente de saúde e ano em ano eles vem com odontologista que 

vem arrancar os dentes das pessoas. Trazem médico de 02 em 02 anos. 

(...) (Para ter acesso a saúde) Vamos até Itaguaçu, e quando um 

adoece, aquele dono daquele doente que adoeceu freta um carro aí 

por R$ 200 para entregar lá em Itaguaçu. (...) Se der para chegar lá 

chega, se não der morre... (...) Isso aqui para nós é péssima a saúde. 

(...) (O posto mais próximo) 70 quilômetros daqui.” (Grupo - Itaguaçu 

da Bahia) 

                                                           
7 Ensino Médio com Intermediação Tecnológica 



 
 

A presença de médicos nessas comunidades é periódica e limitam o acesso das famílias a um 

ambiente saudável e a saúde integral.  

 

Cultura e lazer: 

Sobre os equipamentos sociais eles se limitam à localização de algumas escolas que possuem 

estrutura de ginásio ou quadra poliesportiva, sendo o futebol o esporte mais desenvolvido. 

Sobre as expressões culturais foram relatadas diversas festas de caráter religioso: Reis ou 

Reisado, São Sebastião, São Gonçalo, Lamentação, São João. Já as expressões culturais não 

religiosas foram citadas: samba de roda, vaquejada e esportes com animais, regata.     

“Tem a regata, ela acontece só uma vez no ano, (...) na última semana 

de setembro (...) derradeiro domingo. (...) Participa muita gente. (...) A 

gente faz uma mobilização, o pessoal da Colônia dá uma força, a 

prefeitura, (...) os comerciantes, aí a gente sai arrecadando recurso e 

na época da corrida faz um sorteio. (...) Inclusive outras comunidades 

participam. (Grupo - Xique-Xique) 

“Aqui se fosse para fazer uma quadra, seria muito bom. (...) 

(Manifestação cultural) Tem Reis (...) faz também a corrida do carneiro 

(...) Aqui, eles gostam muito de esporte de gado: vaquejada, de pega 

de novilha.” (Grupo - Itaguaçu da Bahia) 

(Sobre equipamentos sociais) “Nessa parte aí não tem nada. (...) Na 

comunidade ela tem o festejo de ano em ano. (...) São Sebastião (...) é 

uma festa de tradição da comunidade. No mais são as brincadeiras 

mesmo de bola na areia de todo o domingo” (Liderança - Barra)       

Tais expressões culturais não recebem um apoio institucional nas comunidades ou programas 

e políticas públicas, seja da CHESF ou dos estados e municípios, cabendo a cada comunidade 

sua auto-organização e a busca de financiamento. 

Assim como na implementação das infraestruturas as políticas públicas não foram realizadas 

ou amparadas iniciativa ou programas da CHESF, mas sim ocorreram ao longo dos anos por 

iniciativa de programas de governos de grande abrangência mas não como política pública 

implementada para reparar as perdas passadas.  

A educação e saúde tem uma estrutura orgânica municipal de organização agregado a políticas 

estaduais e federais enquanto o esporte e lazer não tem nenhuma organização institucional de 

política pública que preserve os bens culturais, materiais e imateriais das famílias atingidas.    

 

5. Produção e trabalho  

A fonte de produção das famílias basicamente se dá através da pesca, agricultura camponesa 

ou agricultura familiar e criação de animais de pequeno, médio e grande porte. 



 
 

As principais referências produtivas são os peixes curuba, tambaqui, pescada, tilápia, carpa 

entre outras. Na agricultura a mandioca, feijão, milho, abóbora, machiche, etc. Na produção 

de animais a criação de gado, ovinos e caprinos e galináceos. 

No entanto, essa  forma de conseguir o sustento sofreu mudanças após a construção da 

Barragem. Antes da obra, como já citado anteriormente, as famílias tinham práticas e modos 

de vida tradicional, baseado na cultura ribeirinha e de vazante, que na prática utilizavam o rio 

São Francisco na época de cheia para pesca e na época de cheia ou na vazante se plantava 

alimentos para cultura familiar de subsistência. Nesse período também há relatos da produção 

de gado e caprinos / ovinos na caatinga, região considerada de sequeiro para a solta dos 

animais reproduzindo a cultura tradicional de Fundo e Fecho de Pasto. 

Após a obra e o alagamento das regiões de vazante, as famílias se refugiam nas regiões de 

sequeiro e outras permanecem próximas do lago, mas com terras de teor produtivo inferior e 

com dependência contínua de água para produção. Percebe-se a permanência das três 

principais fontes de produção, agricultura, pecuária e pesca, mas em situação pior do que o 

existente previamente a barragem. 

“Eu com minha idade de 14 anos cansei de fazer quarenta sacos de 

feijão, hoje não faço nem um. (...) A sustentabilidade maior que tem aí 

é o aposentado (...) que tem um salariozinho e quer sustentar o filho. 

(...) A base certa da cultura é agricultura, pecuária e piscicultura (...) A 

maioria (dos ribeirinhos) ainda tá no sequeiro na cidade, (...) nas 

valetas da cidade. (STTR – Xique-Xique) 

A pesca sofreu mudanças drásticas, com a redução dos peixes em quantidade e qualidade, 

forçou os pescadores a buscar seu sustento em locais ainda mais distantes, aumentando sua 

jornada de trabalho. Percebemos ainda a mudança constante dos ciclos biológicos de 

reprodução dos peixes. Segundo relatos, a piracema que era de outubro a janeiro, hoje está de 

novembro a fevereiro.  

“(A pesca) era mais farturoso, meu avô era pescador, meu pai, meus 

tios, eles saiam pra pescar, eles passavam dois três dias fora, e eles 

voltavam com muito peixe, e não era peixe pequeno (...) hoje ainda, 

graças a Deus, se acha Curimatá no rio, mas o Surubim hoje em dia 

você quase não vê, várias espécies que nem o Pocomon hoje você não 

vê mais. (...) Tem gente que sai daqui e vai pra Passagem, perto de 

Pilão Arcado, passa quinze, vinte dias pescando (...) há um tempo atrás 

eles demoravam menos tempo no rio pra pegar o que eles pegam 

hoje.” (Colônia de Pescadores – Xique-Xique) 

Apesar de tantas alterações no modo de vida das comunidades e do próprio rio, a CHESF não 

possibilitou suporte ou assistência técnica produtiva para as famílias, que ao longo desses 

quase 40 anos tiveram que se readaptar por iniciativa própria.  

Os poucos reconhecidos pela empresa como atingidos, tiveram uma indenização pelos 

prejuízos das atividades produtivas considerada pelas famílias insatisfatórias. Mas em sua 

maioria, os relatos são de nenhum apoio ou suporte da empresa ou pelo Estado.  



 
 

“Nunca deram até hoje! Em 1979 a CHESF chegou aqui dando uma 

ajuda como quem dá esmola. O pessoal mandando agente assinar um 

papel, pessoal da EMATER da época, de lápis, no valor de 1.500 

Cruzeiros, depois outro cara disse: não é 1.500 é 2.000, dá mais 500 

para ele, como quem dá esmola. Foi assim nosso atendimento em 

1979, com todo aquele sofrimento daquela enchente, e a partir daí 

mais nada.” (Liderança – Xique-Xique) 

Mesmo sem apoio institucional as famílias se readaptaram e mantém uma cultura de 

subsistência e venda do excedente. No entanto, os produtos são vendidos basicamente in 

natura sem nenhuma forma de beneficiamento que agregue valor ao produto. A exceção são 

as casas de farinha que geram subprodutos da mandioca. 

  “Aqui tem casa de farinha, produz a farinha, a mandioca, a tapioca, 

farinha de goma. (...) Eles tiram para o consumo e o excedente eles 

comercializam aqui na feira.” (Grupo - Xique-Xique)    

Mulheres: 

As mulheres estão inseridas nessa cadeia produtiva e tem participação fundamental no 

trabalho para acesso ao sustento. Trabalhos, de pesca, agricultura e pecuária são realizadas 

por elas acima como o trabalho doméstico e de cuidado aos filhos, caracterizando uma 

sobrecarga de trabalho sobre as mesmas gerando dupla ou mesmo tripla jornada de trabalho.  

“O que homem faz a mulher faz aqui. A mulher planta, capina, a 

mulher cuida do bode, a mulher cuida da vaca, faz até a cerca. (...) Faz 

tudo. (...) Cuida da casa.” (Grupo - Itaguaçu da Bahia) 

Outra referência muito forte em relação a participação das mulheres é no processo histórico 

de construção de Sobradinho. Foram as principais responsáveis pela luta e garantia do seu e de 

sua família, tem atuado ativamente contra as injustiças sofridas. Ao mesmo tempo foram as 

que mais sofreram no processo de construção, não sendo reconhecidas como atingidas, 

apenas os homens e maridos eram reconhecidos e eram responsáveis pelo acolhimento e 

definição dos destinos de seus filhos.    

 “As mulheres foram as mais atingidas, porque o homem é muito mais 

fácil de se mandar ir pra São Paulo, ir pra tudo, e as mulheres? (...) e os 

filhos? (STTR – Xique-Xique) 

“Sofri muito no tempo da barragem, já casada com filha nos braços e 

desabei nesse mundo sofrendo nos altos, porque não tinha direito a 

nada, quem teve sua ajuda foi papai, não sobrava pra mim” (Grupo - 

Itaguaçu da Bahia)  

Assim percebemos que combinação entre opressão de gênero e a violência sofrida no 

processo de implantação de barragens agrava a violação dos direitos humanos ou como define 

o MAB “todas as violações já apresentadas acima se agravam ainda mais no caso das 

mulheres, devido à opressão de gênero vivida por elas e à chegada dos grandes 

empreendimentos energéticos.” (ANAB, 2013) 

 



 
 

Considerações finais: 

Pelos dados coletados, os atingidos percebem que há uma dívida social que permanece até os 

dias atuais. Considerada como promessas não cumpridas e agressão à dignidade da pessoa 

humana.  

 “O Estado Brasileiro não se preocupa com os impactos sociais 

advindos das suas obras de infraestrutura, as hidrelétricas são um 

grande exemplo, a Barragem de Sobradinho é outro exemplo e pelo 

visto Baixio de Irecê também o é. Isso representa uma dívida histórica 

que não foi devidamente resgatada. Considero isso uma verdadeira 

agressão à dignidade da pessoa humana” (Procurador da República) 

Mas há algumas dívidas que não podem ser pagas, são memórias, histórias relações afetivas 

criadas que se perdem ao longo dos anos impedidas de continuar pela chegada de um 

empreendimento. 

“Então essa dívida, é uma dívida impagável, não tem preço que pague, 

não tem preço que pague. Porque afeta o coração das pessoas, o 

sentimento das pessoas, afeta o emocional das pessoas. Deles 

perceberem que as suas raízes estão sendo violadas. Todo seu 

patrimônio cultural adquirido ao longo de toda a vida, de repente cai 

por terra. Na eminência de terem que sair, obrigatoriamente terem 

que sair, sem saber para onde ir e deixar para trás toda sua história 

todo o seu sentimento, todas as suas emoções, todas as suas 

lembranças, é aquilo que constituí as raízes da nossa vida e dá sentido 

para nós da bíblia” (Bispo diocesano de Barra)  

Conforme o Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens”, cita a melhor forma de 

prevenir e reparar as perdas materiais e imateriais é na proposição de políticas públicas que 

preveja violações no futuro, “através de políticas, programas e instrumentos legais que 

assegurem o pleno gozo dos direitos por parte das populações, grupos sociais, comunidades, 

famílias e indivíduos atingidos por barragens.” 
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Capítulo 4: Município de Sobradinho 

 Fernanda Rodrigues dos Santos8 

 

A etapa qualitativa da pesquisa 

 

O trabalho de campo para a pesquisa qualitativa foi  realizado no período de 15 de janeiro a 08 

de fevereiro de 2018. Foram realizadas entrevistas com nove pessoas, atingidos de 

Sobradinho. Também foram efetuados dois grupos de discussão. O primeiro grupo, territorial, 

foi realizado na comunidade de Algodões Novos, onde foram reunidos dez moradores, 

atingidos de Sobradinho. O outro grupo de discussão foi regional, reunindo representante local 

dos Movimentos dos Atingidos por Barragem (MAB), uma colaboradora do Instituto Regional 

da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) local e um ex-prefeito do município. 

O diagnóstico social, econômico e cultural dos atingidos por barragens avaliará a realidade 

coletiva vivenciada pelos atingidos pela barragem de Sobradinho, para tanto, foram 

trabalhados temas relacionados aos impactos  causados pela construção da barragem na vida 

da população atingida nos âmbitos sociais, econômicos e culturais, ainda não reparados,. 

Milhares de atingidos por barragens foram vítimas da ditadura 

militar, principalmente nos anos 1970, sendo expropriados de suas 

casas, terras e trabalhos sem qualquer tipo de direito ou reparação 

pela construção de barragens, tais como Sobradinho, Itaparica, 

Tucuruí, Itaipu e Passo Real. Os “afogados” não eram reconhecidos 

como sujeitos de direitos pelas empresas construtoras e pelo Estado, 

que considerava os desalojados como uma questão de reforma a ser 

resolvida no âmbito da reforma agrária.  (ANAB, 2013, p. 7) 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que a liberdade, o trabalho, a educação, o 

lazer, a propriedade, a moradia são bens universais e essenciais para a vida digna do cidadão, 

sendo assim são direitos que devem ser usufruídos pelas pessoas, que são consideradas iguais 

em dignidade, independentemente  de sua raça, cor, sexo, língua, religião, origem nacional, 

posição política ou de outra natureza, origem  social ou nacional, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição, para que vivam com dignidade em seus territórios. 

  As populações atingidas até hoje não possuem uma política nacional de garantia dos 

direitos e reparação das perdas (ANAB, 2013, p. 46 ). Não há a regulamentação de uma política 

de garantia dos direitos das populações atingidas, que qualifique quem são os atingidos e 

como deve ser implementada as políticas de reparação das perdas sociais, econômicas e 

culturais sofridas pelas famílias em virtude da implantação da barragem.    

Os eixos que nortearam a pesquisa para os levantamentos dos dados qualitativos da pesquisa 

no município de Sobradinho foram: memória da barragem (cultura, quebra de vínculos com o 
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meio); fundiário (reconhecimento territorial e conflitos de terra); infraestrutura (água, energia, 

comunicação e mobilidade); políticas sociais (educação, saúde, cultura e lazer); produção e 

trabalho (pesca e agropecuária). 

 

 

4.1. Memória da barragem: laços familiares, cultura quebra de vínculo com o meio: 

 Segundo o relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial “Atingidos por Barragens” 

coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, que analisou os principais problemas 

sociais advindos da construção das barragens no Brasil, dezesseis direitos humanos são  

sistematicamente violados nos empreendimentos de barragens. Em relação ao eixo memoria 

da barragem, os dados coletados através de entrevistas no município de Sobradinho trazem 

indícios sobre problemas em relação a direitos nesta área, como classificado pelo Grupo 

Interministerial: a violação do direito as práticas e os modos de vida tradicionais, assim como 

acesso e a preservação de bens culturais, materiais e imateriais e o direito a proteção à família 

e os laços de solidariedade social ou comunitária (CDDPH, 2010, p.15).    

“E aí uma amiga foi lá negociar com o cabra da Chesf. Chegou lá ela 

com um bocado de filho, o marido tinha morrido, e disse “mas 

doutor, tenha dó de mim rapaz! Tenha dó de mim que eu tenho um 

bocado de filho, vou ficar desamparada. Ele diz “olha, não fui eu que 

balancei o cobertor não, vai se embora. Se quiser é isto aí, se não 

quiser se vire”. E assim é que ele enganou a gente, “receba, se quiser 

é isto aí. Se não quiser vai ficar debaixo d’água mesmo, e vocês 

morram afogados”. Então assim eles pagavam uma mixaria pelas 

propriedades que plantava bem, tinha mandioca, banana, chovia, 

tinha cana. A Chesf foi muito cruel e covarde com o povo ribeirinho. 

Porque pegou um povo sem conhecimento. Porque se fosse hoje, 

hoje, nos dias atuais, a Chesf não achava uma moleza dessa não. 

Porque ela pegou um povo sem conhecimento, pegou um povo 

desestruturado, enganou o povo e trouxe o povo à servidão. Para a 

terra da servidão. É. É como se, vamos supor, colocou o povo no 

Egito, num lugar deserto. Foi o que a Chesf fez com o povo. Então a 

Chesf foi muito cruel e covarde com o povo do ribeirinho, porque 

pegou um povo lá de suas terras e jogou à toa. Escangalhou as 

famílias, pegou gente aqui e botou pra Bom Jesus da Lapa, espalhou 

gente por todo canto. Hoje tem família de pessoas que já perderam 

contato com seus familiares, já não conhecem mais. Porque muitos 

foram e não retornaram porque não tiveram mais condições de 

voltar. Então foi muito difícil, muito difícil. Não foi fácil não.” 

(Atingida - comunidade Algodões Novos) 

As mulheres, os idosos e as crianças sofreram impactos brutais no processo de remoção das 

famílias. Eram pouco ou nunca ouvidos nos processos de negociação que em grande medida 

eram sempre verticais e desrespeitosos. 



 
 

“Não, a gente não tinha direito não. Eles vinham, informaram que 

primeiro nós ia lá pra Bom Jesus, ai já tava pronto e eu disse que não 

ia. Fiquei enfezada lá na beira do rio, disse que não saia de lá. 

Quando eu pensei que não a barragem quebrou, e aí a água zoava 

por esse mundo todo. Disse, agora eu vou morrer. Aí foi, um rapaz 

chegou com o caminhão e trouxe nós pra cá. Aí viemos pra cá com a 

sorte de Deus, com meus filhos, jogado aí como se fosse um bicho. E 

era aí debaixo de uma lona quente que só faltava morrer com meus 

filhos, debaixo dessa lona quente sofrendo dia-a-dia. E não via nada, 

quem quisesse é que fosse se virar pra achar a diária pra dar de 

comer pros filhos, porque senão nós tinha morrido era de fome aqui. 

– Aqui era uma lona, meu irmão. Todo mundo embaixo de uma lona. 

Nossa valência aqui foi uma bodeguinha que a gente ia comprar uma 

coisa nela pra quando arrumar pra ir pagar. Ninguém via mais a Chesf 

mais aqui.” (Atingida - comunidade Algodões Novos) 

 

A violação do direito à moradia aparece frequentemente nos relatos dos atingidos 

entrevistados, que foram expulsos de suas terras sem nenhuma garantia de direitos e de 

qualidade de vida para criarem seus filhos   com dignidade. 

A quebra do vínculo familiar e comunitário, o esfacelamento cultural das comunidades teve 

impacto importante na dificuldade de adopção das famílias nos locais em que foram 

realocadas, a estranheza do novo local e a construção de novos laços em meio aos transtornos 

causados pela barragem na vida das pessoas causaram doenças mentais e corporais à 

população, principalmente para os mais idosos, que em alguns casos levou à morte. 

“Vejo assim: o sofrimento causado... , na maioria das vezes a gente 

não consegue nem dimensionar o tamanho daquilo. Perder os laços 

familiares, perder os vizinhos, coisa que você nasceu, viveu toda sua 

vida aquilo. Pessoas que você de repente, quarenta, cinquenta anos, 

você perder tudo aquilo. Isso não é uma coisa fácil para um ser 

humano. Naquela época, era uma coisa que se tinha na beira do rio 

era pouco índice de suicídios. O suicídio era muito pouco. Imagina um 

indivíduo sair ali com quarenta, cinquenta anos da beira do rio para ir 

morar sabe-se lá onde, tendo que aprender um novo modelo de vida, 

porque tinha que aprender, e alguns não conseguiam, muita gente 

caiu numa depressão profunda e morreu.” (Atingido - comunidade de 

São João) 

Foram alterados os modos de vida das famílias que viviam nas margens do rio São Francisco. 

Plantavam seu próprio alimento e pescavam o peixe, tinham uma relação prazerosa com o rio 

e tiveram que mudar para as áreas de caatinga sem estrutura viável de produção de alimento 

e garantia de que conseguiria se adaptar no novo local. Agravou os índices de miséria e da falta 

de perspectiva de vidas dos atingidos em Sobradinho. As pessoas tinham apenas duas opções, 

uma serem realocados para uma terra distante e desconhecida (Serra Do Ramalho em Bom 



 
 

Jesus da Lapa - BA) ou procurar outros locais, por conta própria, para tentar sobreviver e criar 

seus filhos. 

“A vida no Bossoroca, a gente como agricultor trabalhava na vazante 

do rio. A gente trabalhou. O rio enchia e aí a gente, quando o rio 

baixava, trabalhava na vazante do rio. Interessante que naquela 

época você trabalhava na vazante, plantava no mês de agosto, em 

dezembro a terra estava molhada, aquelas ilhas, abundâncias, você 

tirava frutas, batata, abóbora, feijão, mandioca para fazer farinha. 

Engordava porco, tinha uma vida. E hoje, depois do lago, as terras 

quando o rio, o lago baixa, já é secando, baixa um pouquinho, já está 

seco, não serve para plantar, mas se botar água.” (Ex-prefeito de 

Sobradinho) 

O vasto lago de Sobradinho fez desaparecer as perspectivas de qualidade de vida do povo que 

habitava a região inundada nas margens do rio São Francisco, destruiu as raízes, os costumes, 

modificou os modos de vida, atropelou valores socioeconômicos, desconfigurou a mística da 

relação cultural e ambiental que foram construídos ao longo de século e provocou impactos 

irreversíveis principalmente na vida dos idosos e das mulheres atingidas. O deslocamento 

abrupto provocou rupturas nas relações afetivas familiares, sociais, ambientais e culturais, e 

assim desestabilizou as estruturas familiares.  

 

4.2 Fundiário: 

Segundo os dados coletados, o sentimento dos atingidos sobre o processo que viveram é que o 

planejamento de relocação feito pelo governo brasileiro para a população que foi expulsa de 

suas terras, para que o estado brasileiro pudesse colocar em prática o projeto de construção 

da barragem, não atendeu os anseios da população que ali reproduziam seus modos de viver, 

criar e recriar suas culturas e modos produção. Inúmeras  famílias resistiram fortemente até os 

últimos minutos, algumas tiveram que ser resgatadas de suas casas de helicóptero em pleno 

enchimento do lago da barragem (perderam seus animais, como gado, jumento, cabras além 

de seus móveis) e outras, principalmente famílias compostas por idosos e mulheres, não 

saíram, tiveram suas casas destruídas e passaram a viver em baixo de umbuzeiros guiadas pelo  

lago, de acordo como ele enchia, a cada dia andavam um pouco para a caatinga até que  a 

cheia do lago desse uma trégua.  

Em relação às populações rurais, a CHESF reassentou um percentual muito pequeno de 

famílias, de forma insatisfatória sem nenhuma condição de produzir alimentos, um exemplo é 

a comunidade de Algodões Novos. Os atingidos da comunidade lembram de como se dava a 

relação da CHESF com as famílias, “o chefe da CHESF disse pega um machado e onde você 

achar que a terra é boa, que lhe agrade. Se vira e faça roça aí. Aí cada um ia. Uns iam e outros 

não foram que ainda hoje tem gente que não tem terra aqui” (Atingido - comunidade de 

Algodões Novos). Este relato mostra que não houve organização fundiária dos lotes para 

entrega às famílias. 

“Quando nós chegamos aqui, eu vim num barquinho ali morrendo 

afogado, me jogaram aqui e deixaram pra andar quilômetro, “se vira 



 
 

aí e segura pra não morrer mais os bacurinhos.” E a gente saiu e 

pegou um machado e entrou no mato aqui. Tem uma variante aqui e 

outro aqui, “aqui é de vocês. O que você puder fazer vocês façam”. Aí 

eu fiz. Tô todo arrebentado, mas também cerquei o mundo aqui.” 

(Atingido - comunidade de Algodões Novos) 

 

 A barragem de sobradinho tornou a vida das famílias que viviam na tranquilidade de suas 

simples casas na beira do rio em uma luta constante por sobrevivência.  Muitas famílias não 

possuíam o título de suas terras que na maioria das vezes foi passada como herança, 

arrendatários, posseiros, etc. Não receberam nenhum tipo de indenização.  As  que 

conseguiram comprovar posse de suas terras receberam indenizações irrisórias, fiando sem 

condições de dar continuidade a vida futura em outra comunidade ou cidade distante de sua 

terra natal, ficando estes as margens da sociedade  e da própria sorte em meio a uma 

perspectiva de vida futura obscura. As famílias realocadas de várias comunidades até hoje não 

receberam os títulos das terras. Esse fator gerou inúmeros conflitos de terra e a gravou a 

violência no campo, deixando os atingidos ainda mais vulneráveis.  

 

Isso implica em vários setores, porque ou você comprova realmente 

com documento que você é rural, ou você perde a qualidade de 

segurado especial. Só é “segurado especial” duas categorias:  

Pescador, da pesca artesanal e o agricultor familiar. “Esses dois aí”, 

uma precisa ter a carteira de pesca e o outro precisa ter o 

documento da sua roça. E muitos casos, que tem salvado muita gente 

são os contratos de parceria que você trabalha numa propriedade, 

consegue um contrato de parceria com aquele dono da propriedade, 

E aí você vai provar com esse documento, para você conseguir 

adquirir um benefício, ou seja, até um auxílio-doença, salário 

maternidade, aposentadoria.  Mas é assim, é muito difícil hoje para o 

agricultor ter esse documento na mão, o documento de sua 

propriedade.” (Representante - STTR de Sobradinho) 

 

 

Tendo em vista o fato de que, além das perdas puramente econômicas, as populações 

transferidas incorreram em custos ainda mais elevados, embora não quantificáveis, de 

natureza psicossocial, em decorrência de seu deslocamento compulsório, seria natural esperar 

que o governo brasileiro  compensasse  as famílias atingidas, pelas perdas materiais sofridas, 

através de processos indenizatórios ou mediante a promoção do reassentamento como 

politicas estruturantes para as populações deslocadas, de modo a  garantir a preservação dos 

seus modos de vida, principalmente daquelas  que vivem da  produção de alimentos e  que 

perderam os seus meios de subsistência. Ou seja, seria uma questão de imperativo social que 

o Estado brasileiro assumisse o compromisso de manter as condições essenciais das famílias 

prejudicadas pelas obras da hidrelétrica por meio de um projeto de desenvolvimento que 

garantisse a melhoria da qualidade de vida dessa população. 



 
 

 

 

4.3. Infraestrutura: 

 

Acesso à água: 

O Rio São Francisco, fonte de vida, de riqueza natural e cultural abriga em suas margens povos 

tradicionais como quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Tem uma importância econômica, 

social e cultural grandiosa para o desenvolvimento do submédio São Francisco, do Nordeste e 

para Brasil, suas águas sempre fortaleceram os povos que dele se servem de diversas formas, 

para a produção de alimentos e da vida, para o lazer, para a irrigação, para a piscicultura, para 

a navegação, para o transporte, em especial para as manifestações culturais e religiosas e para 

o desenvolvimento do país com  a geração de energia. 

O velho chico é conhecido como o rio da integração nacional por agregar importantes regiões 

do Brasil, o Nordeste, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, inicialmente pela navegação fluvial e 

nas últimas décadas tem dado uma contribuição significativa no campo energético ao interligar 

a energia gerada em suas hidrelétricas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de geração e 

transmissão de energia elétrica.  

“O "rio da unidade nacional" representa a força de todas as correntes 

étnicas do Brasil porque uniu as raças desde as camadas humanas 

mais antigas às estruturas étnicas e políticas mais recentes do País. 

Aproxima o sertão do litoral e integra homens e culturas.” (Machado, 

Regina, 2009). 

O valor do rio são Francisco para a população atingida pela barragem de Sobradinho é 

transmitido com um sentimento de saudade e de violação de direitos.    

 “A água é um bem precioso e insubstituível. Além de ser um 

elemento vital para a existência da própria vida na Terra, a água é um 

recurso natural que pode propiciar saúde, conforto e riqueza ao 

homem, por meio de seus incontáveis usos, dos quais se destacam o 

abastecimento das populações, a irrigação, a produção de energia, a 

navegação e mesmo a veiculação e o afastamento de esgotos e águas 

servidas.” (Bezerra e Munhoz, 2000). 

 

Para compreender as dificuldades na estrutura hídrica e econômica que os atingidos vivenciam 

no  município de Sobradinho, exige-se que superemos a visão de que este é um espaço 

geograficamente pobre por ter um clima semiárido e de secas periódicas,  visão esta  que  

alimenta a lógica  paternalista do Estado brasileiro que nutre o poder das oligarquias 

latifundiárias  regionais  com o desenvolvimento de políticas assistencialistas,  que subsidia  e 

fortalece a  indústria da seca, um dos grandes responsáveis pelo atraso econômico e social da 

região. 



 
 

“Hoje eles estão pegando uma carona na seca, a Chesf está pegando 

a carona na seca, porque no ano passado eu plantei uns cocos e esses 

cocos o lago foi para ponto zero, ponto morto e aqui na parte 

receptora não faltou água. Esse ano eles prenderam água para 

vender e com ele 2 metros e meio de água ainda lá no lago, faltou 

água aqui... com o pessoal da Chesf para poder soltar a água e eles 

liberaram a água, parece que uma coisa fez assim... “Vocês estão 

trabalhando? Não, mas não era solto, nem descaso, quando você fala 

sério.”. Falei: “Eu prometi que ia meter uma dinamite na torre de alta 

tensão.”. Eu cheguei lá e liguei para o gerente, o gerente disse que 

não podia fazer nada, eu digo: “Olhe, sempre a gente zelou quando a 

gente estava sendo deslocado lá da nossa região, a gente zelava das 

máquinas, zelava das pessoas que trabalhavam na Chesf. Agora hoje 

eu vim decidido, eu vim aqui hoje dizer ao senhor que se não tiver 

água para eu molhar os meus cocos, eu vou meter uma dinamite na 

torre de alta tensão.”. E quando eu saí dali diziam, o pessoal disse: 

“Você é maluco rapaz?”, eu digo: “Olha, o que eu estou dizendo aqui, 

o meu prazer era dizer ao presidente da república. Era o meu prazer 

dizer isso a ele. Que isso não é brincadeira não. O destrato que a 

gente vem recebendo na vida, será que eu não tenho sorte de viver? 

Sossegado! Todo lado que eu vou eles botam uma travessa na minha 

frente, aí eu sou um pai de família, eu sou um cidadão, eu... pobre, 

mas sou cidadão.”. E aí eles botaram a água. Passou 60 dias a água 

em um nível favorável. E por que não botaram antes? Provou que é 

irresponsabilidade da Chesf.” (Atingido - comunidade Sangradouro) 

 

As comunidades pesquisadas protestam pela ação efetiva do Estado brasileiro na questão 

hídrica, as famílias estão impossibilitadas de produzir seu próprio alimento pela ausência de 

uma política estruturante de acesso a água para suas lavouras e pela precarização dos serviços 

de abastecimento água para o consumo humano. 

“Uma das ações principais seria a questão hídrica. “Jogar água” nas 

comunidades, através de uma adutora ou que fosse por outros 

meios, mas se não “jogar” água nas comunidades, que seria um 

passo fundamental, a gente vai perder tudo. Vamos perder as 

culturas, vamos perder essa questão de manter as famílias na roça e 

o futuro ninguém sabe, porque ou tem ações dos poderes públicos, 

ações mesmo para resolver os problemas, ou então vai continuar o 

êxodo acontecendo.” (Representante – STTR de Sobradinho) 

 

A liderança dos produtores rurais complementa com indignação, “a CHESF tem uma dívida 

com os atingidos que precisa ser pagar". 

“O que falta é a Chesf ou o Governo Federal tomar parte e fazer canal 

de aproximação nas terras nossas. Poço também tá resolvendo, tem 



 
 

gente fazendo poço quando tem condições. Mas um poço hoje tá dez 

mil contos, se o cara não tem dez reais vai pagar dez mil contos, ou 

quinze? Não vai. Então tem gente aí fazendo poço e tá regando a 

roça. E tinha a obrigação, Chesf tinha a obrigação de ter feito canal 

de aproximação nas roças, nas propriedades do povo. Foi quando ela 

abandonou, abandonou não porque ela nunca fez nada pra nós, foi 

embora pra Recife e tudo mais. E aí pronto, não tem mais nem um 

quilômetro de canal pra lá, e aí? Então é o seguinte, falta isso que 

eles não fizeram.” (Atingido - comunidade Sangradouro) 

 

Os relatos das mulheres são enfáticos sobre as dificuldades que as famílias enfrentam 

cotidianamente, desde o período que foram relocadas das margens do rio, para ter acesso a 

água para o consumo humano e para a produção.   

 

“Dificuldades tinha muitas  porque aqui (Comunidade São João)  não 

tinha água, principalmente água para beber, que era uma água 

bastante salgada, eu não me acostumava com a água, até para 

cozinhar o feijão não tinha condição, o feijão não cozinhava ficava 

duro, preto, podia passar o dia todo no fogo que não cozinhava o 

feijão, logo que eu tive Laila e Laila tinha um problema muito sério de 

garganta e eu ia pega água na gameleira, daqui para a gameleira são 

uns 6 a 7 km para pegar água para beber, cozinhar, pegava um jegue 

e colocava dois baldes, pegava dia sim, dia não. Agora para lavar 

roupas eu pegava em uma mina, eles cavaram uma mina lá, uma 

coisa de cristal, e ficou um buraco muito enorme que parecia um 

barreiro quando chovia ele ficava cheio, ai eu ia pegar água lá, dava 

água até mais ou menos agosto, setembro e a gente pegava água lá. 

pegava para lavar roupa, para tomar banho, até para tomar banho 

era muito salgada o corpo da gente ficava todo cinzento, a pele toda 

grossa.” (Atingida - comunidade São João) 

  

O Padre, que trabalhou no município de Sobradinho por 14 anos, traz relatos das mazelas 

sofridas pela população do interior do município e mostra a importância das tecnologias 

sociais desenvolvidas pelo IRPAA (Instituto da Pequena Agricultura Apropriada) e pela 

paróquia, a exemplo das cisternas na casa das famílias, facilitaram a vida das mulheres e 

contribuíram para o combate de doenças originadas da má qualidade da água.   

 

“E o que mais me chamou atenção nesse período, que Sobradinho 

estava nas margens do lago e muitas comunidades bem próximas do 

lago sem acesso à água, sem a água para produção e até para o 

consumo humano. As irmãs relatando, querendo ou não, o abandono 

das comunidades pelo Estado, pelo Poder Público, sensibilizou essa 



 
 

comunidade alemã para dar recursos, para doar recursos. E esses 

recursos a gente investiu nas comunidades que ficavam mais 

distantes do lago de Sobradinho, que a gente chama a área de 

sequeiro. E o momento bonito de tudo isso é que as pessoas 

passaram a ter cisternas próximas às suas casas, cisternas que tinham 

capacidade de receber 16 mil litros d’água. E as primeiras cisternas 

que foram feitas na comunidade foi mutirão. Foi um trabalho muito 

interessante e essas cisternas de fato diminuíram até a mortalidade 

infantil e ajudou muito na qualidade da saúde das pessoas. As 

cisternas eu vi que foi um momento de libertação também da 

mulher, porque às vezes a água é difícil e no interior quem sempre se 

sacrificava para buscar água era a mulher, que ia buscar sempre, 

como se diz acho que a música de Gogó, uma lata de água. E não era 

tão perto, às vezes caminhava dois, três, cinco quilômetros para ter a 

água. Então depois da conquista das cisternas, aí a vida... Facilitou a 

vida da mulher. Mas não digo não da mulher, facilitou a vida da 

família. Então foram muitas cisternas feitas com doação vinda da 

Alemanha.” (Padre – Igreja Católica de Sobradinho) 

 

Os relatos dos atingidos evidenciam que a implantação da política pública de acesso água para 

o consumo humano e para a produção, em quantidade e qualidade adequada na comunidade 

é fator determinante para o desenvolvimento e bem-estar. Esse argumento é comprovado em 

inúmeros estudos de autores que desenvolveram pesquisas na barragem de Sobradinho como 

podemos constatar nos estudos de França. 

“A agricultura irrigada com tecnologia que avança em região 

semiárida poderá se transformar no indutor do processo de 

desenvolvimento regional. O grande desafio é implementar uma 

política econômica em que a maioria dos trabalhadores rurais e 

urbanos seja incorporada, isso ainda não ocorreu, apesar dos 

Perímetros de Irrigação continuarem gerando emprego na região do 

Vale, sobretudo, no pólo de Petrolina e Juazeiro.” (FRANÇA 2001) 

 

Notadamente não apenas no submédio São Francisco, mas também a região Nordeste do país, 

a criação da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF)  em 1948, com a missão  de  

desencadear o Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco, que preconizava a 

importância do uso das águas do rio São Francisco para navegação, irrigação e a  geração de 

energia elétrica, bem como a criação de organizações como IOCS, IFOCS, DNOCS, Chesf, Banco 

do Nordeste, SUDENE e a CODEVASF determinaram as mudanças institucionais para  

constituírem  essencialmente a organização do território na lógica do desenvolvimento 

capitalista para impulsionar o chamado progresso no Nordeste.  

“ A primeira medida concreta para o desenvolvimento da região do 

Vale do São Francisco se deu com: a criação da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, em 1945, e da Comissão do Vale 



 
 

do São Francisco- CVSF, em 1967 que por sua vez, originou na 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- 

CODEVASF, criada em 1977 com a função de desenvolver o Vale do 

São Francisco, sobre tudo no campo da agricultura irrigada, com 

destaque para a produção de frutas: Bananas, melão, melancia, ata, 

manga, uva, além de produzir vinhos, sucos e sementes. (VIEIRA, 

2005, p. 83).” 

 

 

As ações dessas organizações, apesar de individualizadas, articulam-se e se complementam, ou 

seja, caminham paralelamente, tocando-se em vários momentos. Em via de regra duas áreas 

refletem, de modo claro, a energia elétrica e a irrigação. Como mostra Domingues em seus 

estudos. 

 

“A extensa gama de responsabilidades atribuídas à CVSF promoveu 

uma série importante de ações, que resultaram na construção da 

barragem hidrelétrica de Três Marias em convênio com as Centrais 

Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), com funções múltiplas de 

regularização do rio, e viabilizou, posteriormente, a construção da 

barragem hidrelétrica de Sobradinho (médio curso), além da 

implantação de projetos pioneiros de irrigação no médio e submédio 

São Francisco, principalmente em Petrolina e Juazeiro. Vê-se, 

portanto, que foram ações conjugadas em dois sentidos: o primeiro, 

na geração de energia elétrica, e o segundo, na implantação de 

irrigação.” (Domingues, Rita 2006) 

 

Após a construção do lago artificial da barragem de sobradinho a CODEVASF desempenhou 

exemplarmente a criação e condução de grandes projetos de irrigação ligados ao 

hidroagronegócio com foco na fruticultura irrigada no Submédio São Francisco, região que 

compreende os municípios de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Casa Nova (BA). Esta atividade, 

segundo SILVA (2001), inseriu de vez a região no mercado nacional e internacional de frutas 

tropicais e adaptadas, como a uva. 

Embora a CODEVASF tenha proporcionado a visibilidade da região  do submédio São Francisco  

por meio da implementação dos grandes projetos de desenvolvimento, os mesmos 

caracterizam-se por serem excludentes, ou seja, não abarcaram os atingidos relocados pelo 

imenso lago da barragem de Sobradinho, tampouco contemplaram a grande maioria dos 

povos que vivem secularmente  no vale do São Francisco como é o caso  das comunidades 

quilombolas, das tribos indígenas, bem como dos assentamentos da reforma agrária e das 

comunidades ribeirinhas.    

“Para você ter uma ideia, já agora no ano 2007, o governo do estado, 

quase 40 anos da barragem terminada, colocou água na Quixaba. 

Quase 40 anos depois foi que essa comunidade foi ter direito a água 



 
 

nas suas casas. Quanto tempo depois da barragem concluída!?... 

Então, para lhe ajudar, realmente nada foi feito. Uma grande obra, se 

instalou 1.030 megawatts de potência, de geração de energia 

elétrica, um lago de quase 320 quilômetros de extensão, 4.500 

quilômetros quadrados de espelho d´água, é o maior lago artificial do 

Brasil e o décimo do mundo, veja o tamanho da obra, o tamanho da 

coisa, e o povo, as comunidades ficaram realmente à mercê. O débito 

social, a nível social que a Chesf tem, ele é enorme, ele não se paga. 

Não se paga o que a Chesf fez com esse povo em Sobradinho. Por 

mais que se queira pagar, não se paga, porque só o transtorno de sair 

das suas terras, de uma boa terra, (...) uma planta, o seu lugar,(...) 

impagável. Então, tem que haver esse pensamento de quem faz o 

governo, de quem faz política pública, e quem quer gerar energia 

elétrica a custo do povo, da comunidade, tem que ser repensado, e 

esses movimentos são interessantes, a gente não pode ter mais isso, 

sofrer por isso.” (Ex-prefeito de Sobradinho) 

    

 

Energia elétrica: 

A CHESF foi fundada com a missão de produzir, transmitir e comercializar energia elétrica para 

o nordeste brasileiro, atende a oito estados (Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, 

Alagoas, Piauí e Rio Grande do Norte).  Com a abertura permitida pelo novo modelo do setor 

elétrico brasileiro, a CHESF tem contratos de venda de energia em todos os submercados do 

sistema interligado Nacional (SIN). 

 

“A CHESF possui um sistema de geração hidrotérmico, com 

predominância de usinas hidráulicas, que são responsáveis por 

percentual superior a 95% da produção total. O sistema de 

transmissão abrange os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com mais 18.000 

km de linhas de transmissão, em alta e extra-alta tensão – 69, 138, 

230 e 500 mil volts e 97 subestações. Integrante do Sistema Elétrico 

Brasileiro Interligado. A CHESF faz intercâmbio de energia com todos 

os demais sistemas-Norte, Sul e Sudeste / Centro-Oeste, e é hoje a 

maior geradora e transmissora de energia elétrica do país.” (CHESF, 

2007). 

No município de Sobradinho, após 40 anos da construção da barragem, apenas após os anos 

2000, as comunidades de São João, Traíras, Tatauí  tiveram acesso à energia elétrica e, 

somente em 2018, as famílias da comunidade de Santa Maria viram pela primeira vez em suas 

residências a luz gerada pela hidrelétrica de Sobradinho. A energia é acessada pelas famílias 

depois de intensas lutas e reuniões com a CHESF. Uma parte importante do progresso, a 



 
 

energia, prometido e propagandeado para as famílias, chega como fruto da luta das famílias 

atingidas organizadas no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

“Acho que é um escândalo da barragem de Sobradinho. É como eu 

lhe disse, eu cheguei em 98 e a maioria das famílias que residiam na 

zona rural não tinham energia. A não ser aquelas comunidades às 

vezes que, assim que nem Correnteza, acho que ali o Sangradouro e 

Lagoa Grande. Esses mais aglomerados tinham energia, mas as outras 

comunidades eram no escuro literalmente e para o pessoal conseguir 

energia (...) Primeiro foi a luta das associações. Então a gente se 

reunia lá no Centro Comunitário Antônio Conselheiro e lá a gente 

refletia, muitos problemas das comunidades, como a falta de água 

mesmo, a questão da energia. (...) Então a partir dessas organizações 

das comunidades, e também de entidades que chegaram, somou à 

luta (...) somou com a luta das comunidades, inclusive com a chegada 

do MAB.” (Padre – Igreja Católica de Sobradinho)  

 

  Ainda que o Estado brasileiro enfatize a grandiosidade de suas empresas propulsoras de 

desenvolvimento no rio São Francisco por meio da produção de energia e alimentos, muitas 

são as críticas dos atingidos, de estudiosos e de setores da sociedade que relatam ações 

violadoras de direitos humanos e o descaso como são tratados os impactos negativos  

provocados às comunidades e aos povos tradicionais. Lembram que essa estrutura pode até 

gerar riquezas, porém não distribui renda e não tem dado condições para  que os agricultores 

permaneçam em seus territórios  produzindo alimentos saudáveis para alimentar os povos 

situados no Submédio São Francisco e no Brasil. 

A hidrelétrica de Sobradinho causou grandes impactos para os povos e para o meio ambiente 

nessa região e deixaram o sentimento de intensa   frustração pela não chegada do progresso 

prometido pelas empresas construtoras e o pelo estado Brasileiro e tão sonhado e aguardado 

pela população que aqui vive. 

 

“Mas só para você ver que a barragem chegou mesmo só para 

beneficiar os interesses do capitalista, porque muitas comunidades 

ali e aquele lago imenso, até as comunidades que estavam nas 

margens do lago não tinham acesso à água. Agora se você ver os 

grandes proprietários de terra, têm canal de água para as suas 

fazendas, para os seus grandes projetos de irrigação. Mas os 

pequenos agricultores não tinham acesso à água. E era até um 

escândalo, porque às vezes para obter a água, pegava do canal (...) 

essa forma de ter acesso à água era como se fosse uma fraude, 

imagine o escândalo, quer dizer que o outro tem acesso e aquele que 

mais precisa, precisava, às vezes, de ir até de forma oculta pegar um 

pouco de água. Era a negação do ser.” (Padre – Igreja Católica de 

Sobradinho) 



 
 

 

Mobilidade:   

Vale aqui evidenciar a necessidade de uma análise ampla da questão da mobilidade e 

transporte coletivo nas comunidades atingidas no município de Sobradinho – (BA), 

considerando todos os moradores da zona rural e dos bairros periféricos. A dimensão e 

dispersão das comunidades no campo, as condições da infraestrutura das estradas existente 

(em geral estradas carroçais sem manutenção regular) e a falta da disponibilidade de meios de 

transporte coletivos e regulares fazem com que muitos atingidos da zona rural percam o 

acesso aos serviços públicos e privados disponíveis na zona urbana do município e em cidades 

circunvizinhas. A falta de estradas em condições adequadas de uso  torna ainda mais precário 

o acesso a outras políticas para a população atingida como os serviços públicos de saúde, 

educação e lazer, bem como o escoamento da produção e comercialização dos animais de 

corte e leite principal atividade econômica dessa região. Assim sendo, a busca por alternativas 

para solucionar este entrave na acessibilidade e mobilidade se faz urgente e necessária como 

uma forma de garantir a qualidade de vida desse contingente populacional. 

          

“Rapaz, a nossa estrada mesmo só tem o nome de estrada porque a 

situação ali é feia. É ruim pra você andar de bicicleta, é ruim pra você 

andar de moto, é ruim pra você andar de carro. Se precisar ir pra um 

socorro a uma pessoa, num caso de urgência mesmo, é perigoso você 

sair aí e não chegar com o doente porque o carro quebra. Porque a 

estrada é ruim demais, então só pra lhe dizer que é tudo difícil. Na 

verdade, anda pela coragem. A gente anda na coragem porque essas 

estradas como estão é tanto buraco que a gente não sabe quando 

tem uma pedra, não sabe quando é mais fundo, onde é mais raso. 

Então no caso da gente que mora aqui pode até ser de ter uma noção 

de por onde tem um desvio, mas de costela de vaca, pedra, bico de 

pedra, pau, tem de tudo. Então nessa questão de estrada nós não 

temos representante e até hoje, nesse momento, pra dizer assim “a 

gente vai dar um jeito nisso”. Proposta aí a gente escuta um bocado, 

mas quando passa de sair do papel infelizmente a gente não 

tem.”(Atingido - bairro Vila São  Francisco) 

Os atingidos das comunidades mais distantes da sede do município a exemplo de  Bom 

Sucesso e São João mostram suas angustias com a violação do direito de ir e vir. 

“Então a barragem trouxe, ao contrário do que é dito, porque eles 

dizem hoje que a barragem traz progresso, mas ainda hoje a gente se 

pergunta: para quem é o progresso? Porque para quem de fato 

deveria ser não é. O povo, que era o dono da barranca do rio, que 

tinha direito de comer o peixe, tinha direito a plantar de repasse, 

perdeu tudo isso em detrimento da preservação do progresso. E ele 

se pergunta hoje, para que o progresso? Para que foi que eu perdi 

meu direito, se eu não tenho direito a nada? Não tenho nem o direito 

de ir e vir, muitas comunidades não têm, porque não tem estrada. O 



 
 

acesso é “da pior” possível. A própria pesquisa comprovou isso, agora 

quando caminhou dentro  das comunidades viu o tamanho da 

dificuldade, o tamanho do gigante que é Sobradinho, nós temos uma 

dificuldade imensa, e é porque algumas coisas já vêm sendo feitas ao 

longo desses anos. Mas ainda tem muita dificuldade, o povo ainda é 

carente de muita coisa ainda onde as barragens são construídas.” 

(atingido - comunidade de São João) 

O Padre fala do problema da mobilidade que os agricultores atingidos vivenciam em 

Sobradinho. Mostra que, para as famílias chegarem a sede do município, para fazer feira e 

vender suas produções, é necessário serem transportadas em cima de caminhão porque na 

cidade não há uma linha de transporte coletivo público ou privada da sede ao interior, porque 

as estradas são inviáveis para o uso de transportes como ônibus e vans.  

.”No meu tempo, desse aí eu falo com todo prazer, as estradas eram 

horríveis. As estradas eram extremamente precárias. Então nesse 

sentido as comunidades eram bastante prejudicadas. E elas 

chegavam até a cidade porque a necessidade às vezes... às vezes não, 

faz com que as pessoas também possam enfrentar esses obstáculos. 

Mas não.” (Padre – Igreja Católica de Sobradinho) 

 

 

 

 

 

4.4. Politicas sociais: 

 

 A ausência das políticas públicas de estruturação e desenvolvimento das comunidades 

atingidas impossibilita o progresso nas áreas educacional, cultural, de trabalho e geração de 

renda para famílias atingidas na região.  No contexto das políticas educacionais, faz- se 

referência às crianças e aos jovens que foram impactados desde a ameaça das construções das 

hidrelétricas, com expulsão do território, no período da construção das obras com o aumento 

da violência, do consumo de álcool e da prostituição, a perda da identidade local e cultural 

com a ruptura dos laços afetivos, religiosos, econômicos, políticos, sociais entre outros.  

  

Educação: 

As comunidades atingidas visitadas no âmbito da pesquisa, em grande maioria não possuem 

escolas. Grande parte das crianças e jovens precisam se deslocar mais de 30 km para 

chegarem a escola (encontramos crianças, de 10 anos de idade, que saem de casa 9 horas da 

manhã e só retornam as 20 horas, pegam duas conduções até chegar a escola)  outras 

precisam deixar desde sedo a casa dos seus pais para viver em outras comunidades mais 

populosas ou nas cidades como é o exemplo das filhas de uma atingida entrevistada que fala 



 
 

com tristeza que não teve a oportunidade de ver suas duas filhas crescerem, colocá-las na 

cama, alimentá-las, para que elas pudessem estudar tiveram que ir morar na cidade desde os 

quatro anos de idade com uma tia.  

 

“Aqui nunca teve escola, agora que tem ai por perto, Laila com idade 

de 5 anos foi morar em Sobradinho (sede) com a tia dela, que é irmã 

de Neto (Pai) , aí logo depois Nádja foi com idade de 7 anos, porque 

Nádja era muito apegada com o pai e não queria ficar sem eu, eu 

dizia Nádja vai estudar, ela respondia não Mainha, mais depois foi 

indo que Neto foi incentivando ela e ela já via Laila lá, eu passa 15, 20 

dias longe delas, as vezes quanto tinha carro, oportunidade de carro 

para voltar elas vinha na sexta e voltava no domingo.” (Atingida - 

comunidade de São João) 

 

 

Na busca para transformar essa realidade, as famílias  atingidas pela barragem de sobradinho 

tem se desafiado a construir articulações com outros grupos para trocarem experiências, e em 

parceria com entidades e movimentos sociais como o MAB, IRPAA (Instituto da Pequena 

Agricultura Apropriada)  e a Comissão da Pastoral da Terra a fim de se organizarem e fazer 

processos de formação e lutas para garantir que o direito a educação  seja efetivado. 

 Um espaço importante nesse processo tem sido, segundo relato, as Escolas Famílias Agrícolas 

do Sertão (EFASE) em Sobradinho que têm uma política de alternância, onde os estudantes 

realizam um continuo intercambio entre e escola e a comunidade, sendo um grande facilitador 

das ações, que são retroalimentadas a cada ida e vinda dos estudantes entre a escola e as 

comunidades.  Nesse cenário, que parece desolador,  a juventude  organizada  encontra, na 

educação e  no processo formativo  em coletividade,  a oportunidade de garantir a sua 

permanência na comunidade, a geração  de renda  e condições de vida digna para agricultores 

e agricultoras familiares nas comunidades em que nasceram, evitando o êxodo rural, e ao 

mesmo tempo confirmando que a região é viável e o  que desenvolvimento ocorre  quando há  

investimentos públicos necessários para desenvolver o potencial da juventude e das famílias 

atingidas. 

   

“E falando um pouco dessa parte de que passa muito tempo fora, 

bom, pelo menos eu vivenciei isso na infância. Quando meu pai foi 

realocado da barragem, foi parar a 50 quilômetros de Sobradinho. E 

aí eu e minha irmã, a gente teve que ir embora para a “rua”, porque 

infelizmente ficava muito distante para a gente vir estudar e era esse 

processo:  a gente tinha que vir, passava o ano todinho aqui em 

Sobradinho e só retornava para passar as férias. Aí, por um certo 

período a gente conseguiu estudar na escola “Família Agrícola” que 

era um período de 15 dias na escola e 15 dias em casa.  Aí então a 

gente já retornou um pouco do processo familiar com a mãe e o pai. 



 
 

Mas a escola família agrícola também só foi um período. Aí acabou 

não tinha mais o ensino médio que a gente precisava fazer, então a 

gente retornou novamente para a “rua” para poder fazer o ensino 

médio.  Então esse aperto é grande. Por exemplo: nós bem que 

poderíamos passar a infância toda com o pai com a mãe e não foi 

possível, por que a gente teria que estudar. Então se a gente queria 

algo melhor para a gente teria que ficar na rua mesmo. Então esse 

processo, esse laço, eu mesma sinto muito. Eu digo muito hoje que 

eu perdi. Por exemplo:  tudo que era para eu viver com minha mãe e 

meu pai na infância eu não vivi, porque eu passava a maioria do 

tempo na rua, “fora” do meu pai e da minha mãe. Então é uma perda 

muito grande.”  (Atingida - comunidade São João) 

  

Os anseios das famílias atingidas na área da educação são emergentes e essenciais para o 

desenvolvimento das crianças, dos jovens e da comunidade como um todo.  

“Pra melhorar a educação aqui precisa de mais espaço, precisa de 

uma quadra pras crianças se desenvolverem, jogar um futebol, uma 

coisa. Precisa de uma quadra. E muitas coisas que precisam ser 

organizadas, principalmente na questão desse transporte que sai 

daqui meio dia e só vai pra escola e só chega seis e meia, sete horas 

da noite. As vezes o carro quebra, tem tudo isso. Então se pudesse 

melhorar seria melhor pros pais que não teriam preocupação com os 

filhos, os alunos não sentiriam cansaço porque o camarada sai de 

casa onze horas e vai chegar em casa seis e meia da tarde, aí chega 

cansado. Olha, é dificultoso. Então eu acharia que se implantasse um 

programa seria melhor, uma preocupação a menos.” (Atingida - 

comunidade São Gonçalo Novo) 

 

Uma senhora relata o caso das crianças com deficiência que tem direito a educação de 

qualidade, acessível e com segurança. Fala da importância de ter uma escola na comunidade 

como garantia de acesso à educação para a comunidade. 

“Seria bom sim se tivesse uma escola até a oitava série aqui. Porque: 

eu tenho uma irmã especial desde os três anos de idade que a gente 

tem que levar ela pra APAE em Sobradinho. Antes era Juazeiro mas 

agora é Sobradinho. E é um transtorno muito grande, a gente sai 

daqui com uma criança especial. A gente sai onze e meia, muitos 

eram onze e meia, agora é doze horas. A gente saia daqui onze e 

meia e chegava lá uma hora e ficava até uma e meia esperando dar o 

horário de entrar na sala de aula. Sem contar o carro quebrado, 

faltava combustível e a gente não tinha hora pra chegar em casa. Na 

questão do ônibus que eu tô falando, transporte. Então, aí tem 

criança aqui que sai de casa e nem almoça. Sai onze e meia e nem 

almoça. Chega lá e fica um tempão lá de fora, então esse tempo dá o 



 
 

tempo deles andarem pra feira, eles andam fazem amizades que não 

é desejada. Isso perde o foco da criança, porque eles já vão naquele 

intuito, de ficarem aquele tempo ali. Eles nem pensam tanto na 

escola, dizer “eu vou pra escola”. Não, eles têm um tempo pra ficar 

tipo, ou brincando ou brigando fora da escola. Então se tivesse a 

escola aqui, pelo menos até a oitava série, tirava muito transtorno de 

cada pai de família, de cada mãe de família. É difícil um dia não ter 

um problema na escola, assim em questão de transporte. Porque 

criança com dez, onze anos indo pra estudar na rua só aprende o que 

não presta. Lá só aprende o que não presta, nessa trajetória da 

escola.” (Atingida - comunidade São Gonçalo Novo) 

 

 

Cultura lazer 

Nas comunidades tradicionais banhadas pelo São Francisco está presente a mística da relação 

com o rio, das manifestações e festejos, riquezas culturais que perpassam gerações por meio 

da oralidade, das manifestações, das danças, das músicas e dos costumes que são 

incorporadas pela juventude e pelas crianças nos espaços coletivos e entrelaçadas com a 

vivência prática.  Porém, com a construção da barragem de Sobradinho ocorreram rupturas 

nos laços comunitários em diversas comunidades atingidas. A cultura se diluiu com o passar 

dos anos pela falta da prática causada pela fragmentação  das comunidades e ausência de 

jovens e grupos culturais nas comunidades atuais. 

“Cultura é entendida como um modo próprio de que cada povo 

desenvolve para fazer todas as coisas. É o conjunto de manifestações 

artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo. A 

cultura é formada pela música pelo teatro, religiões, língua falada e 

escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, valores, 

crenças, formas de organização social, entre outros.” 

(PERNAMBUCO,2011). 

Em inúmeros relatos é perceptível o ar de nostalgia da época em que festejavam os santos nas 

comunidades, das festas de colheitas, dos encontros das famílias e da alegria viva que as 

comunidades possuíam.    

“Tinham alguns festejos no mês de... 8 de setembro vinha uma 

novena muito famosa, 4 de outubro tinha São Francisco, 20 de 

janeiro de São Sebastião e outras que eram as novenas (...) a gente 

tem muita saudade daquilo, porque a gente era novo, tinha uma boa 

diversão naquelas novenas, enfim. A gente tinha isso. Futebol, jogava 

bola, tinha a bola da gente, forró. Tinha vida boa, vida boa. Fomentar 

as manifestações artísticas por meio da danças e contagem de 

histórias, regate de músicas e brincadeiras.” (Atingido - comunidade 

Sangradouro) 

 



 
 

No campo, atualmente as principais formas de lazer se fazem quase sempre nas atividades 

prazerosas que são desenvolvidas nos açudes/cacimbas e com os animais nativos e/ou criados 

para melhoramento da renda familiar. A construção da hidroelétrica que prometeu fazer do 

sertão nordestino um local “desenvolvido” não conseguiu abarcar a população que aqui vive, 

não há nas comunidades visitadas espaço de lazer e entretenimento destinados às crianças e à 

juventude.  

 

”Até por conta disso, da ausência do jovem na zona rural, hoje nós 

quase não temos mais a juventude na zona rural. Essa questão de 

que foi provocado…  que foi provocado pelo deslocamento, onde 

todo mundo se manteve longe da… vamos dizer assim “do seio da 

família”, hoje a questão cultural ela está muito... Foi quase que 

perdido essa questão cultural na zona rural.  Ela está quase que “no 

esquecimento” mesmo.  Eu acho que aí nos últimos 10 anos ou nos 

últimos 15 anos talvez, ou até um pouco mais que isso, ela está 

praticamente perdida porque o estímulo de se manter algo cultural 

quase não existe mais, então isso é uma coisa que também aflige 

muitas pessoas. Porque você não tem um momento para...  Por 

exemplo visitar os amigos, para ter ato cultural que comunidade 

tinha antigamente, como festa de São Gonçalo, Reisado. Eu me 

lembro que ali naquela região nossa se fazia uma festa chamada 

Festa da Colheita, nunca mais houve.  Então tudo isso foram coisas 

que foram hoje... Eu mesmo não lembro mais de algo cultural dentro 

das comunidades. Não sei também se ficou um pouco esquecida 

pelos poderes, mas eu acho que o que mais pesou foi justamente 

isso, é porque a juventude é que “puxa”, e nós não temos mais a 

juventude, essas coisas…  Se você chegar na zona rural em meio de 

semana você só vai encontrar as pessoas de 40 anos para frente. A 

juventude está toda na cidade.  Isso é uma perda muito grande para 

a própria comunidade ela perde demais com isso. Quem é que vai 

dar continuidade àquilo?  Então, não sei quanto aos outros 

companheiros, mas eu vejo que há assim uma deficiência muito 

grande na parte cultural dentro das nossas comunidades.” 

(Representante do STTR de Sobradinho) 

 

 Ao povo das comunidades tradicionais restou as mazelas do empreendimento, sofreram 

impactos durante o processo da construção e, depois da sua implantação, a desestruturação 

familiar nas populações atingidas.  

 

Saúde: 

Um estudo realizado pela CHESF e o MAB (2010) em 25 comunidades dos municípios de 

Sobradinho e Sento Sé (BA) mostra que a não aplicação de políticas essenciais para o 

desenvolvimento da população atingida ocasionou no êxodo da juventude para as cidades. 



 
 

Segundo esse estudo,  depois de 40 anos da construção da UHE de Sobradinho, a grande 

maioria da população mora em casa de taipa e 64% da população do campo e da cidade  do 

município de Sobradinho não tem acesso ao saneamento básico; o hospital de sobradinho há 

mais de 10 anos está fechado, tendo a população que buscar acesso a saúde públicas em 

Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). 92% das comunidades rurais consomem água bruta 

armazenadas em cisternas abastecidas  por carro-pipa, onde as famílias em meio a muitas 

dificuldades financeiras  chegam a pagar cerca 250 reais por  10 mil litros de água. 

Inúmeras comunidades atingidas no município de Sobradinho não são assistidas pelos serviços 

de saúde pública e não tem acompanhamento dos agentes comunitários de saúde. Recorrem 

quase sempre aos saberes da medicina popular. A natureza oferece diversos tipos de plantas 

medicinais que em consonância com os saberes construídos culturalmente pelos anciãos das 

comunidades tradicionais curam as doenças que por hora ocorram. Em casos mais complexos, 

recorrem a policlínica de Sobradinho ou são encaminhados aos hospitais de médio porte em 

Juazeiro (BA), Petrolina (PE) ou à capital Salvador (BA). 

“Hoje cada quadra tem um postinho e, por quadra tem seu agente de 

saúde, hoje tem, no município de Sobradinho, mas aí se a gente for 

pensar nas comunidades, “é contada” a que tem um agente de saúde 

nas comunidades, não tem posto de saúde em nenhuma 

comunidade, e aí a gente pensa assim: Como é que essas famílias 

foram realocadas da barragem e nenhuma comunidade não tem 

nenhum agente de saúde sequer?! Aí quando a gente vem para a 

cidade de Sobradinho não tem nenhum hospital. Sobradinho não tem 

hospital. Sobradinho tem uma clínica popular ali, que se chama de 

hospital, mas não é hospital. Primeiro que se vier uma mulher para 

ter um bebê ela não consegue ter. Há bastante tempo, desde quando 

o hospital, que dizia que era hospital, que era a Chesf que 

comandava, que os bebês de hoje não têm mais um bebê aqui 

registrado como “filho de Sobradinho”, e sim de Juazeiro e Petrolina. 

Porque as mulheres hoje não conseguem mais ter seus filhos na 

cidade de Sobradinho. Porque não temos um hospital.” (Atingida - 

comunidade São João) 

 

O direito à assistência à saúde de qualidade é visivelmente violado para os atingidos. As 

mulheres grávidas têm que se deslocar mais de 30 km para ter acesso ao Pré-Natal e quando 

estão próximas ao dia de parir precisam se deslocar para casa de algum parente para estar 

próximo ao PSF (Programa Saúde da Família) quando for dar a lua a seu filho.  

“A prefeitura não dá estrutura nenhuma, você tem que vir, procurar a 

casa de um parente, de um amigo, de uma pessoa mais próxima para 

ficar. Porque a prefeitura não dá estrutura nenhuma. A única coisa que 

ela dá que é obrigação é o pré-natal que as mulheres vêm” afirma 

(Atingida - comunidade São João) 

 



 
 

4.5. Produção e trabalho 

 

Pesca e agropecuária : 

O grande lago de Sobradinho causou um grande impacto social, provocou sérios efeitos 

ambientais negativos, desconfigurou os ciclos de cheia e vazante do rio e prejudicou 

fortemente o povoamento e a reprodução das variedades de peixes na região do submédio 

São Francisco. O fluxo das águas passou a ser controlado pelos interesses ligados à geração de 

energia,  essa regulação controlada trouxe uma drástica alteração nos modos de produzir dos  

agricultores que trabalhavam com a agricultura de vazante, ocasionando a extinção ou 

redução das áreas fertilizadas pelas enchentes no período chuvoso. Estas terras eram 

historicamente utilizadas para a produção de lavouras de ciclo periódico (como batata, 

macaxeira, feijão, abóbora e melancia) livres de agrotóxicos, essa produção garantia a 

reprodução da família e abasteciam as grandes feiras dos centros urbanos das cidades de 

Juazeiro (BA), Casa Nova (BA), bem como das demais cidades do médio São Francisco. 

 

“Lá era muito bom, no tempo da minha família. A gente arrancava 

muita mandioca, muita tapioca, muito beiju a gente fazia. Tirava 

aquele dia pra espremer a massa, depois coar pra fazer a tapioca, pra 

poder fazer os beiju. A vida lá era boa. Aqui não tem muita coisa, eu 

acho muito difícil. A vida lá era outra, tinha tudo na mão.” (Atingida - 

comunidade São Gonçalo Novo) 

 

O barramento do rio interrompeu o ciclo migratório de diversas espécies de peixes como o 

surubim, o curimatá, a pira, o piau e provocou uma redução considerável na quantidade e na 

qualidade dos peixes na região, dificultando a sobrevivência da pesca artesanal que passou aos 

poucos a ser substituída no lago de Sobradinho pela criação de peixes em cativeiros, com a 

introdução de peixes exóticos.  

“Eu vivia da pescaria e da agricultura, entendeu? Lá nós plantava 

mandioca, plantava batata, feijão. Tudo nós plantava pela vazante do 

rio. O rio enchia, e quando vazava nós plantava e depois nós tudo 

colhia. E tinha muito peixe também, não tinha negócio que tem hoje, 

pra pegar um peixe é escondido. Quando é nessa época não pode 

pegar nem pra comer. E também não tem peixe assim no rio não, e lá 

quando a gente morava lá tinha fartura. Eu saia na boca da noite 

quando o dia amanhecia eu chegava com um balde de peixe. Era 

peixe, não era piaba não. Agora depois da retirada com essa 

barragem, chovia muito, nós tinha roça de chuva. Nós plantava 

melancia, nós levava nuns barcos pra Juazeiro era de montão. Peixe 

nós levava barco cheio pra Juazeiro, tinha comprador lá suficiente. E 

hoje aqui é tudo difícil. Chuva nunca mais teve, quando vai chegando 

e abrindo umas roças pode ver tá tudo aí abandonado. Só tem umas 

capoeiras porque planta e não chega nem nascer, não tem um pingo 



 
 

de chuva. Rio não tem, quem tem condições acompanha o rio aí. 

Quem tem dois, três mil metros de cano e duas bombas, três bomba 

ainda tira uma coisinha lá de água na beira do rio. E quem não tem 

fica aqui só lambendo. E lá todo mundo tinha água, com certeza. Lá 

tinha batata, lá tinha as planta pra quem quiser. Juntava uns bago lá 

e dividia. Aqui você não vê uma cabeça de batata nem na feira.” 

(Atingido - comunidade São Gonçalo Novo) 

Para os atingidos que se alojaram nas caatingas, distante mais de 20 km do rio, a dificuldade 

em produzir seu próprio alimento é ainda mais agravante, a falta de infraestrutura hídrica 

inviabiliza a produção agrícola e precariza a pecuária, hoje principal atividade dos atingidos.  

As terras disponibilizadas para as famílias são insuficientes para produção de alimentos e a tão 

sonhada irrigação a CODEVASF até os dias atuais não conseguiu implementar; o 

desenvolvimento da agricultura contempla as condições de escoamento da produção, porém 

as estradas se encontram em péssimas condições. Devido a precarização dos serviços no 

campo temos índices alarmantes de abandono da atividade agropecuária e migração para 

grandes centros urbanos, ou ainda para a mão de obra provisória em plantios e colheitas nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e outros. 
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Capítulo 5: Serra do Ramalho 

Fábio Alves9 

Leonardo Maggi10 

 

Serra do Ramalho possui 2.677 km² e está localizada no oeste do estado da Bahia, a 964 km da 

capital Salvador (e a aproximadamente 900 km da UHE Sobradinho), às margens da rodovia BA 

349, entre o rio São Francisco e a serra de mesmo nome, fazendo limites com os municípios de 

Bom Jesus da Lapa (do qual se emancipou em 1989), Carinhanha, Malhada, Santana, São Félix 

do Coribe.    

O município teve sua origem a partir da criação do assentamento de mesmo nome e que 

começou a ser instalado em meados da década de 1970 pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. Seu objetivo inicial era justamente acolher famílias atingidas 

oriundas da UHE Sobradinho. Ao longo desse processo, muitas famílias oriundas da UHE 

Sobradinho não aceitaram ou desistiram, sendo possível assim acolher famílias de outras 

regiões do nordeste e do país. 

A população de Serra do Ramalho, segundo o Censo Demográfico de 2010, é de 31,6 mil 

habitantes, dos quais, 80% residem na zona rural. Ao olhar os dados dos últimos três censos, 

constata-se uma redução da população total do município. Em 1991, a população total era de 

33,2 mil habitantes e, no ano 2000, de 32,6 mil. No mesmo período, observa-se um aumento 

da população urbana, que era de 2.159 habitantes em 1991, passando a 6.274 em 2010. A 

população rural apresenta comportamento inverso; em 1991, os habitantes da zona rural 

somavam 31.005, reduzindo a 25.364 em 2010. Assim, a redução da população total do 

município é explicada, exclusivamente, pela diminuição da população do campo, apresentando 

prováveis fluxos de emigração para fora do município e para suas áreas urbanas. 

Tabela: Serra do Ramalho – População residente, por sexo e situação do domicílio 

 População 
1991 2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 33164 2159 31005 32600 3742 28858 31638 6274 25364 

Homens 17227 1099 16128 17000 1896 15104 16377 3168 13209 

Mulheres 15937 1060 14877 15600 1846 13754 15261 3106 12155 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

A redução da população rural é acompanhada pela diminuição do pessoal ocupado no campo. 

De acordo com o Censo Agropecuário, em 1995, os estabelecimentos agropecuários contavam 

com um contingente de mais de 12 mil trabalhadores. Em 2006, esse número era de 10,2 mil. 

Uma queda de 16% em dez anos. O movimento de esvaziamento da população do campo 

nesse município pode ser em boa parte explicado pela redução das ocupações agrícolas, que 
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por sua vez, pode ser consequência do processo de reconcentração fundiária e de substituição 

da agricultura e da pecuária ocorrente no município. Serão questões tratadas adiante. 

Serra do Ramalho foi escolhido para a realização da fase qualitativa da pesquisa por ter 

abrigado um considerável contingente de atingidos da barragem de Sobradinho. Foi a 

alternativa dada pelo governo federal na época para o deslocamento forçado da população 

rural que ocupava as margens do rio São Francisco e nas áreas de terra que deram lugar ao 

lago.  A visita ao município foi realizada entre os dias 28 de janeiro e 06 de fevereiro. Para 

coleta de dados, foram realizados quatro grupos de discussão: na Agrovila 6, na Agrovila 7, nas 

comunidades tradicionais de Vila Boa Esperança e Água Fria. Foi realizada visita na Terra 

Indígena Vargem Alegre, onde se realizou entrevista com o cacique da aldeia Pankaru. Foram 

visitadas também as Agrovilas 01, 03, 06, 07 e 09. Ao todo foram realizadas treze entrevistas, 

uma com representante da Comissão Pastoral da Terra, outra com representante do Sindicato 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, uma com técnico do INCRA, uma com 

a liderança indígena citada acima, dois atingidos que voltaram de Serra do Ramalho para a 

região de Sobradinho e as demais com moradores locais atingidos de Sobradinho.  

Será dada ênfase ao que chamamos de “Memória da Barragem”. Esse tema diz respeito às 

histórias relatadas sobre o processo de deslocamento para o Projeto Especial de Colonização 

Serra do Ramalho (PEC-SR), como era a vida antes de serem atingidos, suas manifestações 

culturais, suas estratégias econômicas de sobrevivência. Como ocorreu a ruptura de seus 

modos de vida a partir do deslocamento forçado e como foi o processo de readaptação após a 

mudança. Outro foco da análise tem a ver com questão fundiária e agrária do município, em 

que serão abordadas as expectativas de estruturação produtivas criadas na época da 

implantação do assentamento, além das demandas atuais de reconhecimento território e os 

conflitos fundiários ainda existentes. Além desses temas centrais da análise, serão abordadas 

questões referentes a demandas por políticas sociais, como educação e saúde, e por 

infraestrutura: acesso à água e condições das estradas. 

 

5.1. Breve apresentação das localidades visitadas 

 

Agrovilas: 

O Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho tinha como unidade urbana principal as 

agrovilas, que reuniam os assentados dos lotes agrícolas distribuídos ao seu redor (podendo 

ficar até 3 km de distância da residência do respectivo lote agrícola). Cada agrovila foi 

projetada para acolher em torno de 300 famílias. O projeto inicial previa 16 agrovilas, mas ao 

final foram implantadas trinta. Adotou-se a organização do assentamento em agrovilas para 

facilitar a implementação de infraestrutura, como instalação de energia elétrica, 

abastecimento de água, educação e saúde para o conjunto dos assentados.  As famílias 

atingidas pela UHE Sobradinho foram assentadas principalmente entre as Agrovilas de 1 a 8. As 

primeiras famílias começaram a chegar em abril de 1976. 

De acordo com os relatos, houve um “estranhamento” em relação ao novo arranjo espacial 

proposto pelas agrovilas. A forma urbana, a proximidade das casas, a distância do rio e de 



 
 

outras referências de relevo, fizeram com que a população levasse algum tempo para se 

adaptar. 

Durante o trabalho de campo pode-se visitar as agrovilas 01, 03, 06, 07 e 09, que ainda 

conservam os traços do projeto original em algumas habitações, além das escolas, os postos 

de saúde e espaços de laser e esporte no centro de cada agrovila. 

Em relação ao acesso a água potável, foi relatado que apenas a Agrovila 9 (atual sede do 

município) e a Agrovila 7 acessam serviço. Contudo, mesmo nessas localidades, a qualidade da 

água é bastante questionável: “Boa porque é doce, mas não é tradada não. Tá boa porque não 

é salgada. A água vem da cor da lama”. (Grupo – Agrovila 07) 

 Todas as demais agrovilas e comunidades visitadas relatam que o fornecimento de água 

tratada para consumo humano é ainda mais precário, sendo realizado por carros pipas. No 

geral, as redes de água ainda distribuem água com alto teor de “calcário” (carbonato 

provavelmente). 

 “Aqui tem as caixa ali pra receber, o carro pipa encosta ali, né 

comadre e joga ali na caixa. Tem encanação na rua, tem encanação da 

água doce, mas água não”. (Grupo – Agrovila 06) 

Um dos grandes limites do município ainda é o acesso a estradas. Pode-se considerar que 

apenas o “eixo par” (agrovilas 2, 4, 6, 8 e 10) possui estradas de acesso em bom estado, 

devidamente pavimentadas. Para todas as demais agrovilas o acesso é extremamente 

precário, com condições de trafego apenas com clima muito favorável. “Estrada não tem não. 

Só acredita quem vê, nem talvez falando de lá a pessoa acredita!”. (Grupo – Agrovila 07). O 

transporte coletivo é precário, sendo realizado principalmente nas vias pavimentadas entre as 

agrovilas e para municípios da região, como Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória. 

Imagem: Rua de agrovila (Agrovila 01) 

 
Fonte: dos autores 



 
 

Em todas as agrovilas existem equipamentos esportivos (quadra de esporte) que são geridos 

pela prefeitura local e pela comunidade. Com relação às questões culturais, segundo os relatos 

coletados, as mudanças decorrentes da saída da região de Sobradinho desestruturou suas 

tradições. É comum encontrar pessoas que retornam para a região de Sobradinho para 

comemorar datas festivas. Relata-se também a falta de ações especificas para jovens e idosos. 

A questão da saúde é uma cobrança permanente. Em todas as entrevistas realizadas afirma-se 

que as condições atuais são insuficientes. Apesar de todas as agrovilas possuírem unidades 

básicas de saúde, é relatado ausência de médicos e medicamentos. Apesar de o município ter 

um hospital, a população relata que a principal referência ainda é o hospital de Bom Jesus da 

Lapa. 

 

Vila Boa Esperança: 

Localizada às margens do rio São Francisco, a comunidade da Vila Boa Esperança é atingida da 

barragem de Sobradinho. Antes da barragem, viviam também nas margens do São Francisco, 

no município de Sento Sé. Referenciam-se, no entanto, à cidade de Remanso, que ficava no 

outro lado do rio e era onde transacionavam seus produtos e acessavam algum serviço 

público. 

 “É o seguinte a gente fala: Sento Sé e Remanso. Porque nós somos só 

do município de Sento Sé. Agora a cidade é Remanso, porque era 

próxima. (...) que é tudo nascido, registrado e criado no município de 

Sento Sé. Agora nossa cidade é Remanso. Muitos vieram de lá que nem 

conheciam onde era Sento Sé.” (Grupo – Boa Esperança) 

Com o advento da barragem, tiveram que sair do local. Para eles, foi oferecida a realocação no 

PEC Serra do Ramalho, ao que rejeitaram. Ao saber que iriam ser alocados em agrovilas em 

área de caatinga, decidiram buscar outro lugar onde pudessem manter seu modo de vida. 

Assim, subiram o rio São Francisco até ocupar a ilha da Boa Vista, localizada em frente a então 

área de reserva legal do PEC-SR. Com as cheias ocorridas no rio São Francisco em 1979, 

transferem-se para margem do rio, localizada na então reserva legal do PEC-SR. Lugar que 

ocupam até hoje. 

 “(...) nós não preferimos ficar lá [na agrovila] (...)a gente acostumado a 

pescar e mexer com roça, porque ficamos e era uma ilha, né, a ilha era 

alta, o povo dizia que não mexia. A gente passou uns tempos lá, de 

repente deu umas enchentes boas, aí começou a lavar e aí acabava 

com tudo, era com casa, era com barraco que você tinha que lavar 

tudo. Aí você tinha que mudar pras áreas lá dos fazendeiros, voltava 

quando baixasse novamente. As casas era de taipa, tornava a arrumar 

elas lá e tornava a ficar, e assim foi seguindo, aí nós mudou pra aqui.” 

(Grupo – Boa Esperança) 

A ocupação e formação territorial da comunidade de Vila Boa Esperança, embora tenha sido 

pacífica com as comunidades ribeirinhas anfitriãs, foi conflituosa com o poder público. Com a 

implantação do PEC-SR, a diretriz era de realocar todas as famílias nas agrovilas construídas. 

Diante da resistência das comunidades em se retirarem de seus territórios, chegou-se a 



 
 

demolir as casas para forçar o deslocamento dos moradores, o que só aumentou a tensão 

entre comunidades e poder público. A criação do Projeto Agroextrativista São Francisco veio 

solucionar o impasse, permitindo a regularização dos territórios tradicionalmente ocupados. 

Os moradores de Boa Esperança mantém um modo de vida muito semelhante ao que 

mantinham em Sento Sé. Praticam a agricultura de vazante, a pesca tradicional, que nos 

últimos anos vem sendo prejudicada devido à escassez de peixes no rio. Para além da área de 

vazante, na caatinga, mantêm seus animais, maior parte bovinos, criados soltos, utilizando a 

terra de forma comum a modo de fecho de pasto. Cultivam uma série de manifestações 

culturais, a maioria de cunho religioso, demonstrando um interessante sincretismo entre 

catolicismo e religiões de matriz africana. 

 “Tem uma casa de caboclo de bater tambor ali. (...) temos um 

quartinho nas casas velhas que nos deram pra botar nossos santinhos. 

Nossa oração na hora que nós precisa, nossa devoção. (...) Nós somos 

de Umbanda. (...) tem os dias da gente fazer as festinhas de São Cosme 

e Damião. (...) tem São Gonçalo e São Bartolomeu nas festas da igreja.” 

(Grupo – Boa Esperança) 

A conservação das áreas de fecho de pasto pela comunidade vem sendo ameaçada pelo 

avanço de cercamentos na área do PAE. Áreas do assentamento tem sido apropriadas para 

formação de pastagens individuais para criação de gado bovino. A atuação do poder público, 

nesse caso representado no INCRA que gerencia o Projeto Agroextrativista, com o intuito de 

coibir a apropriação privada das áreas comuns é atualmente a principal reivindicação da 

comunidade. 

Imagem: Moradores de Vila Boa Esperança ostentam ilustração do seu território 

 
Fonte: dos autores 

 

Água Fria: 



 
 

A comunidade de Água Fria localiza-se às margens do São Francisco em área pertencente ao 

Projeto Agroextrativista São Francisco. Compõe-se atualmente de sessenta e quatro famílias. 

São remanescentes de quilombos. O atual local de moradia existe desde o final de década de 

1980. Anteriormente, ocupavam uma ponta de terra, chamada Ilha José da Silva, que fica cerca 

de dois quilômetros da sede da comunidade.  

 “Mas, assim, a comunidade né, que é uma comunidade tradicional de 

muitos tempos, né. É por que assim, ficava lá na ilha no barranco do 

rio. (...)Por que assim, a maioria desse povo, eles morava do outro lado 

do rio, né? Ai agora muitos vieram pra cá, não foi assim? Ai a partir daí 

que começou o povoamento lá nessa ilha” (Grupo – Água Fria) 

A partir da instalação do PEC Serra do Ramalho, foi oferecido para os moradores o 

deslocamento para a Agrovila 22. Alguns moradores aceitaram a realocação. A distância do rio 

e a dificuldade de locomoção dificultavam a prática da pesca, atividade tradicional da 

comunidade. Assim, aqueles que foram para a agrovila acabaram retornando para a 

comunidade. 

“Aí no caso, a [Agrovila] 22, eles tinham que ficar lá na 22, e trabalhar 

aqui na ilha, né, porque a roça deles era aqui na ilha, tinha que ficar, 

né, a sobrevivência era da pescaria e na roça e lá na 22 eles passavam 

muita precisão. Aí eles lá não tinha nada pra sobreviver, os filhos 

passavam fome, igual à situação de que, os meninos ficava lá e mãe 

mais pai ficava aqui, né, por causa das coisas. Aí eles desistiram e 

saíram da agrovila e vieram tudo pra cá de novo.” (Grupo – Água Fria) 

A comunidade se organizou em uma associação comunitária para buscar melhorias para as 

famílias. Atribuem à sua organização o mérito de conquistas de políticas públicas, como a 

criação do Projeto Agroextrativista e a construção de casas. Organizam eventos sobre 

consciência negra, considerado já uma tradição na comunidade, quando organizam palestras e 

discussões com a comunidade. A principal festa religiosa ocorre no dia 13 de maio, dia de 

Nossa Senhora de Fátima, padroeira da comunidade. As atividades de lazer estão relacionadas 

às manifestações culturais da comunidade, como o samba de roda e a capoeira, além do 

futebol, que é praticado por moças e rapazes.  

As principais demandas apresentadas pelo grupo de discussão dizem respeito à saúde, 

abastecimento de água, lazer, e acesso ao território. Com relação à saúde, reclamam a falta de 

atendimento médico local e o difícil acesso à sede do município, em função da precariedade 

das estradas. Para o lazer, reivindicam uma quadra esportiva e espaço para a realização de 

eventos culturais. O acesso à água ocorre de forma precária. Abastecem-se em poço artesiano, 

que fornece água salobra. Para água doce, dependem de carro-pipa, que vai à comunidade a 

cada quinze dias. O projeto para tratamento e fornecimento de água do rio, gerenciado pela 

CODEVASF, tem a estrutura de armazenamento instalada, porém, segundo os relatos, não foi 

concluído. 

Água Fria se identifica como comunidade quilombola e está certificada pela Fundação 

Palmares. Reivindicam o reconhecimento de seu território tradicionalmente ocupado junto ao 

INCRA. Assim como a comunidade de Vila Boa Esperança, relataram os conflitos com os 

avanços de terceiros sobre áreas do PAE. Segundo seus depoimentos, áreas de terras e de 



 
 

lagoas estariam sendo irregularmente apropriadas, realizando desmatamentos e queimadas 

para implantação de pastagem, impedindo o acesso aos moradores locais. 

 

Pankarus: 

Antes de ocupar a Terra Indígena Vargem Alegre, em Serra do Ramalho, os índios Pankarus 

peregrinaram pelo Nordeste. Sua história de migrações começa na primeira metade do século 

XX, quando o patriarca da família decidiu se separar de sua aldeia de origem, no estado de 

Pernambuco. Na década de 1940, trabalharam na construção da usina hidrelétrica de Paulo 

Afonso. Depois, migraram para o município de Correntina, onde trabalharam mais uma vez em 

construção de barragem. Em 1955, instalaram-se ao pé da Serra do Ramalho, então 

pertencente ao município de Bom Jesus da Lapa.  

Sua estabilização no território, após um curto período de tranquilidade, começou a ser 

ameaçada em função da prática de grilagem na região.  

 “Tinha uns fazendeiros que compraram uns lotes lá no beira do rio (...) 

e queriam mandar até o pé da Serra do Ramalho. Veio aí, falou com 

meu avô pra vender essa área pra ele. Meu avô disse:  ‘Não. Não posso 

vender essa área. É uma área da minha família, que vai crescer. (...) E 

aí, ele mandou uns pistoleiros.(...) Teve um tiroteio lá. Inclusive, 

chegou um dia, de tardezinha, e cortou todos os artesanatos que meu 

povo tinha feito, de palha, de barro. Quebrou tudo. E deu um bocado 

de pipoco, de tiro.” (Liderança indígena – Vargem Alegre) 

A implantação do PEC-SR acabou por resolver o conflito fundiário, desapropriando as terras e 

beneficiando os Pankarus. Inicialmente, faziam parte do assentamento, sendo alocados na 

Agrovila 19. Resolveram, depois, sair da agrovila e formar aldeia que distante cerca de dois 

quilômetros. A Terra Indígena Vargem Alegre, foi reconhecida em 1991, abrange uma área de 

981 hectares, onde vivem 31 famílias. Vivem da roça, da criação de animais e da produção de 

artesanato. Buscam manter sua identidade, preservando suas manifestações culturais. A 

principal delas é o Toré, ritual que ocorre anualmente, no dia 19 de abril. Evento que atrai 

pessoas de fora da aldeia. 

 “Nós praticamos o ritual Toré. Toré é uma dança indígena. (...) Nós tira 

um dia da semana. Aí tem uma festa que é pro público, em abril, 19 de 

abril. É uma festa que todo mundo vem aqui da região, vem de 

Correntina, vem de outros cantos aí. Nesse dia, a gente sempre mata 

duas vacas pra dar comida ao povo. (Liderança indígena – Vargem 

Alegre) 

A implantação do PEC-SR afetou o modo de vida dos Pankarus. A caça tradicionalmente 

praticada ficou prejudicada em função da extinção de animais nativos, ocorrida devido ao 

intenso desmatamento efetuado para implantação da atividade agropecuária para os colonos. 

Também a matéria-prima para a confecção de artesanato, oriunda de espécies vegetais 

nativas, tornou-se escassa.  

Imagem: Área degradada próxima à Terra Indígena Vargem Alegre, repleta de cupinzeiros 



 
 

 
Fonte: dos autores 

Reivindicam o reconhecimento de área de cerca de 1500 hectares, que abrange as encostas o 

topo da Serra do Ramalho. Isso permitiria a conservação da vegetação nativa ainda 

remanescente, possibilitando seu uso tradicional. Além da melhoria das vias de acesso à 

aldeia, demandam projetos de estruturação produtiva, como o desenvolvimento da apicultura 

e a construção de um galpão para a prática do artesanato. 

 “Se pudesse ajudar a gente com um projeto para gente produzir o 

próprio alimento era melhor do que o cabra tá correndo atrás de cesta 

básica.” (Liderança indígena – Vargem Alegre) 

 

5.2. Memória da barragem: 

Entre os moradores entrevistados ainda são muito fortes as lembranças da época da 

implantação do projeto. Os relatos de como eram suas vidas antes da barragem, em geral, 

descrevem um modo de vida baseado em fortes laços familiares e comunitários, num vínculo 

estreito com o meio natural, seja à beira do rio São Francisco, seja em meio à caatinga, locais 

de onde tiravam seus sustentos, praticando uma economia predominantemente voltada para 

o autoconsumo. 

“A gente vivia lá de pesca. E criar cabras, porcos, gado. Alguns sim, 

outros não. Mas o forte dali era a pesca e plantar nas ilhas.” (Grupo – 

Agrovila 6) 

“Nossa vivência lá era plantar. Viver da plantação. Quando o rio 

enchia, vazava, nós ia, aproveitava aqueles molhados, lameiros, ia 

plantar feijão, mandioca, melancia, essas coisas. E quando Deus dava 

chuva, pegava a abundância da chuva, plantava também, o milho, o 

feijão de corda. E, tirando isso, quando o rio enchia, jogava muita água 



 
 

naquelas lagoas e dava muito peixe e a gente sobrevivia daquilo” 

(Atingido – Agrovila 9) 

 O primeiro efeito de um processo de deslocamento compulsório é justamente a quebra de 

laços de parentesco e do vínculo com o lugar. No caso do PEC-SR, a população foi deslocada 

cerca de oitocentos quilômetros de seu lugar de origem, tendo que deixar para trás suas casas, 

sua terra, perdendo contato de vizinhos, amigos e parentes. À época, o transporte era 

basicamente fluvial e uma viagem de barco entre a região de Sobradinho e a de Bom Jesus da 

Lapa durava em torno de quinze dias. As vias terrestres eram poucas e precárias, assim como 

era precário o acesso ao serviço de transporte rodoviário, constituído basicamente de 

caminhões improvisados para transporte de passageiros (chamados de “pau-de-arara”). Alia-se 

a isso a falta de condições financeiras das famílias para custear longas viagens. Em tal situação, 

era impeditivo para uma família recém-alocada no assentamento poder retornar para sua 

terra de origem para rever os que ficaram. 

Além da enorme distância de seus locais de origem, as famílias realocadas tiveram que se 

adaptar à vida urbana nas agrovilas, em habitações separadas das áreas de cultivo. Entre os 

moradores entrevistados, não há consenso sobre o princípio da proximidade de vizinhos e 

parentes no processo de alocação. Há relatos de que isso não foi respeitado e outros que sim. 

O mais provável foi ter havido uma diretriz de realocar conterrâneos nas mesmas agrovilas, 

flexibilizada em função das limitações físicas das agrovilas. 

“Nós morava com um tanto de famílias lá da [Agrovila] 2, nós morava 

num lugar só. E, quando foi pra vir pra cá, nós viemos pra aqui. E, 

quando trouxeram os da [Agrovila] 2, que era tudo de um lugar só, já 

botaram na 2. Não tinha esse negócio de dizer ‘esse povo que tá 

morando daqui vai tudo pra um lugarzinho só’, não. Cada um eles 

tiravam pra uma agrovila e assim estão espalhados em todas as 

agrovilas.” (Grupo – Agrovila 6) 

“Aí tinha as agrovilas divididas, procurava pra qual agrovila você queria 

ir, né. Aí você vinha, olhava o terreno, aí ‘vou pra tal agrovila’. Então 

através de parentesco né. Se tenho parente na 6 então vou pra seis, eu 

tenho parente na cinco eu vou pra cinco, assim.(...) Foi, a possibilidade 

de escolher, né. Porque nós mesmo, nós vinha pra agrovila seis. Ai nós 

escolhemos vir pra sete porque ficava perto da cinco e na cinco tem 

muito parente.” (Grupo – Agrovila 7) 

“A gente fazia por afinidade familiar. Então, os lotes rurais por 

afinidade, casa por afinidade. (...) Até o limite da capacidade. Passou 

do limite, você podia optar para agrovila mais próxima.” (Técnico do 

INCRA) 

Apesar da infraestrutura instalada nas agrovilas, postos de atendimento médico, escolas, 

centros de abastecimento, a vida não foi fácil para a população alocada nos primeiros anos 

vividos no PEC-SR. O tamanho das casas era diminuto, com dois pequenos quartos, uma 

antessala, e uma latrina externa, separada da casa. As condições de saneamento eram 

precárias. Ainda hoje, menos de 1% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto 



 
 

(IBGE, 2010). A água para consumo era obtida por poços artesianos. Com alto teor de 

salinidade, são vários os relatos de problemas de saúde atribuídos ao consumo dessa água. 

“Era só água salgada, de poço artesiano. Puxada a motor. Cada agrovila 

tinha um poço artesiano, funcionando com a bomba.” (Atingido – 

Agrovila 9) 

“A água, aqui ninguém acostuma com a água porque aqui era salgada. 

Eu mesmo tinha que toda noite era de obrigação botar uma panela 

grande cheinha pra ferver e de manhã eu coava e botava no pote pra 

beber. E não tinha quem bebesse aquela água salobra.” (Grupo– 

Agrovila 7) 

As estradas abertas para o assentamento, ligando as agrovilas entre si e a outras cidades, não 

tinham pavimentação. Nos períodos de chuvas, ficavam intransitáveis, com diversas áreas de 

alagamento, deixando as agrovilas ilhadas. O hospital mais próximo ficava no município de 

Bom Jesus da Lapa, há sessenta quilômetros da Agrovila 09 (atual sede do município). Em caso 

de necessidade de serviços médicos mais especializados e de hospitalização, seu acesso era 

obtido com muita dificuldade em virtude das precárias condições de transporte.  

“Quando caía uma pessoa doente, botava numa carroça e ia pra 

[Agrovila] 3. Mulher pra ganhar menino, era do mesmo jeito, que nem 

eu vi com meus olhos. Botava numa carroça ali pra Agrovila 3, pra de lá 

exigir um carro pra levar pra Bom Jesus da Lapa.” (Grupo – Agrovila 6) 

“Chegou ao ponto de um homem cair doente lá. E a mulher do homem 

andava com as mãos na cabeça. (...) E fui ali no INCRA e ele diz que não 

tinha como o carro passar. (...) Aí eu saí na rua, convidando o povo: 

‘vamos levar Seu Lauro ali, lá na [Agrovila] 3’. (...) Peguemos uns lanços 

de laçar boi, amarremos no eixo da Rural e vinha vindo. Quando a 

Rural não dava passar, aí nós ia arrastando. Arrastamos no braço o 

carro. (...) Até que saímos no eixo [rodovia] lá de Santa Maria.” 

(Atingido – Agrovila 9) 

Assim, a hospitalização era atitude extrema, um último recurso, para tratar os enfermos, ainda 

sim com muita resistência pelos moradores. Dentre os moradores, há relatos de que quem ia 

doente para o hospital tinha poucas chances de sobreviver. Os depoimentos são praticamente 

unânimes em afirmar o alto índice de mortalidade nas agrovilas nos primeiros anos de 

implantação do projeto, sobretudo de crianças e idosos. Atribui-se, entre os depoentes, à 

desnutrição, a doenças transmitidas por insetos (febre-amarela), e principalmente à má 

qualidade da água, devido ao seu alto teor calcário, que causava, dentre outros males, diarreia 

entre os moradores, dos quais as crianças recém-nascidas eram mais vulneráveis. De fato, a 

mortalidade infantil na época era altíssima em todo o Brasil, devido justamente às precárias 

condições sanitárias e à desnutrição. Deduz-se, dessa forma, nas condições de um 

adensamento populacional abrupto, advindo de um deslocamento forçado, a mortalidade 

seria ainda mais intensa e evidente. 

“Morreu criança aqui! Olha, era de um jeito que tinha criança que tava 

doente, levava pra Lapa, só voltava morto. (...) Aí, meu menino caiu 



 
 

doente e eu levei pra Lapa. Quando cheguei na Lapa, disseram: ‘vamos 

pro hospital’, eu disse ‘não, eu vou pra Casa de Saúde São José’. Aí eu 

levei o menino pra lá, o médico (era um médico muito bom) consultou 

o menino e disse: ‘esse menino, nós temos que internar ele’. Eu falei: 

‘doutor, internar, não interno não!’ ‘Por que o senhor não quer 

internar?’ Aí eu falei: ‘olha, não quero internar porque eu trouxe meu 

filho pra tratar da saúde dele, eu não trouxe meu filho pra botar em 

frigorífico, não!’ Aí ele disse: ‘por que o senhor disse que o hospital é 

um frigorífico?’ Aí eu disse: ‘por que todo o menino que vai pro 

hospital só volta morto!” (Atingido – Agrovila 9) 

“A coisa que mais amargou aqui nesse lugar foi uma coisa chamada 

mortalidade infantil. A mortalidade infantil era uma coisa cruel. Agora, 

por que a mortalidade infantil? Porque nós tínhamos e ainda temos 

uma água de péssima qualidade, que a água calcária. Ali, na Agrovila 1, 

por exemplo, quando estávamos no cemitério, sepultando uma criança 

de dois anos, chegava um caixão com outra, de três. (...) As crianças 

que tomavam uma água doce, que era a água do rio São Francisco, 

passam rapidamente a tomar uma água calcária, que atingiu a flora 

intestinal. Tinha febre, tinha diarreia. (...) Atingiu os adultos, imagine as 

criancinhas de um ano a cinco anos.” (Grupo – Agrovila 6) 

“Da minha irmã morre uma com dez meses, morreu outra com seis, 

morreu outra com quatro e morreu uma com um ano. Da minha irmã, 

morreu quatro filhos dela nessa época que a gente chegou aqui. Tudo 

os filhos dela primeiro tudo morria. Tinha disenteria, diarreia.” 

(Grupo– Agrovila 7) 

Imagem: Velório de criança recém-nascida em Serra do Ramalho em 1976 

 
Fonte: imagem cedida pela família 



 
 

Realocada na agrovila, a família recebe, além da área para moradia, uma gleba para realizar a 

atividade agrícola. Porém, o modelo de agricultura imposto é de feitio diverso ao que 

tradicionalmente praticavam. Não mais agora a agricultura de vazante, mas sim a de sequeiro. 

Não mais a produção diversificada de alimentos voltada predominantemente para o 

autoconsumo, mas sim a produção de algodão para comercialização. O incentivo à adoção de 

atividades agrícolas tendentes à monocultura relacionadas a produtos não alimentícios pode 

levar a família a uma situação de vulnerabilidade econômica. Uma perda de safra, causada por 

praga ou adversidade climática, pode levar a família a uma situação de penúria e insegurança 

alimentar. Além disso, a imposição de uma nova forma de produção e de relações econômicas 

a um contingente de camponeses constitui, por si, uma violência e por certo, não alcançaria o 

êxito esperado pelos planejadores.  

Por certo, para os agentes do Estado, eventuais fracassos somente poderiam ser atribuídos aos 

próprios “beneficiários” da política. A demonstração de intolerância e de preconceito 

institucional é manifestada nos documentos oficiais e na relação direta de burocratas com os 

atingidos. Em relatórios de execução do PEC-SR, fica evidente a transferência da 

responsabilidade dos fracassos verificados aos colonos recém-alocados no assentamento, 

reiterando um discurso modernizante e homogeneizador, defensor de um modelo único de 

sociedade baseada na subalternização do campo em relação à cidade, na integração do 

homem ao mercado e à monetização econômica, não abrindo espaço para modos de vida 

fundamentados na autonomia produtiva, na maior integração com a natureza.  

 “Não há como se fazer com que pessoas egressas de uma área pobre, 

subnutridas, sem uma mínima tecnologia agrícola, ingressem 

rapidamente em um processo produtivo, que ofereça imediatamente 

reflexos de elevação de sua condição socioeconômica. (...) 

São metas ambiciosas mas não utópicas que dependem principalmente 

da qualidade do colono assentado, já que a política de Governo de 

incentivo à agricultura oferece amplo apoio ao pequeno produtor. (...) 

(...) há que se atuar com maior rigor na seleção, para evitar a repetição 

dos problemas e adaptação observados com as famílias transferidas da 

Barragem de Sobradinho. (...) 

As famílias vindas de Mato Grosso do Sul (...) a despeito do pouco 

tempo de assentamento no Projeto, têm apresentado uma boa 

adaptação e, o que é mais importante, uma extraordinária vontade de 

trabalhar.” (INCRA, apud FERREIRA, 1980, p. 124) 

Os trechos acima são de relatório do INCRA sobre PEC Serra do Ramalho. Basicamente, 

compara dois contingentes populacionais alocados em lotes do assentamento: as famílias 

advindas da região de Sobradinho e as provenientes de Mato Grosso dos Sul11. O primeiro 

ponto a ser evidenciado é que o PEC-SR, já naquele momento, não era mais visto como uma 

medida para abrigar os atingidos da Barragem de Sobradinho e dar-lhes condições dignas de 

                                                           
11 Na década de 1980, o governo passa a assentar contingentes populacionais de outras regiões, seja 
como famílias desalojadas da hidrelétrica de Itaipu e camponeses do estado do Mato Grosso do Sul 
envolvidos em conflitos fundiários. 



 
 

vida, mas sim como um projeto que visava o desenvolvimento da agricultura moderna voltada 

para o mercado. A partir dessa concepção, aponta-se para o “erro” de ter trazido pessoas 

“sem uma mínima tecnologia agrícola” e para a necessidade de se reformular os critérios de 

seleção que primem pela “qualidade do assentado”, sugerindo dessa forma priorizar o 

assentamento a famílias com “vontade de trabalhar”. No contexto em análise, onde há uma 

clara comparação de dois contingentes populacionais, ao qualificar um deles como detentor 

de vontade de trabalhar, presume-se que outro, ao não se adaptar às condições do 

assentamento, não detenha essa característica, ficando subjacente a atribuição do alegado 

fracasso na adaptação ao assentamento a uma suposta indisposição do primeiro contingente 

ao trabalho. Assim, as violências institucionais em relação ao atingido de Sobradinho se auto-

reforçam. Primeiro, o Estado impõe um deslocamento forçado para local extremamente 

distante de sua origem e sem similaridade com o meio natural que vivia. Segundo, impõe uma 

nova forma de apropriação territorial e um novo modo de produção e trabalho. Por fim, 

responsabiliza as famílias pelos infortúnios ocorridos, qualificando-os como “não adaptados”, 

“de baixa qualidade” ou “preguiçosos”. O discurso oficializado nos relatórios institucionais se 

reflete no trato direto de agentes do Estado com os atingidos, quando a violência institucional 

atinge o ponto de humilhação, como revela o relato a seguir: 

“Quando veio a barragem, aí veio a Chesf, desarranchando o povo. Aí o 

INCRA pegou e me levou pra Bom Jesus da Lapa. Aí eu lá, rolei onze 

meses. Valeu por onze anos! Eu plantei em uma terra doze tarefas de 

algodão. Deu uma chuva quando o algodão tava pipocando. Deu uma 

chuva. Quando eu cheguei lá, a água tava dando no joelho. Aí tinha 

uma doutora lá, que tomava conta da agrovila, (...) aí eu falei pra ela: 

‘doutora, perdi minha lavoura toda’. Aí ela foi e me diz: ‘você é muito 

preguiçoso!’ (...) Vim pra casa revoltado. Cheguei em casa, não tinha 

nada, não tinha serviço pra ir trabalhar, tava lá passando fome.” 

(Atingido – Agrovila 9) 

Diante das más condições nas fases iniciais do assentamento, muitas famílias decidiram 

retornar a suas origens, no entorno da Barragem de Sobradinho. De acordo com o INCRA 

(2013) da previsão de realocar quatro mil famílias advindas de Sobradinho, somente 1.402 

foram deslocadas para lá. Dessas, 600 famílias haviam desistido do assentamento, número que 

representava 42,8% do total de famílias realocadas12. Dentre as causas elencadas pelo próprio 

INCRA, estão as deficiências da infraestrutura instalada no assentamento, as frustrações de 

safras decorrentes das inundações e pragas, aos rígidos laços familiares e a falta de tradição a 

um projeto essencialmente agrícola (FERREIRA, 1980 p 37). Como demonstram os 

depoimentos, grande parte das famílias deslocadas da região de Sobradinho eram ribeirinhos e 

cultivavam um modo de vida intimamente ligado aos regimes de cheias e vazantes do rio São 

Francisco. Esses ciclos naturais regiam suas atividades produtivas e socioculturais, criando uma 

relação afetiva do homem com seu lugar13.  

                                                           
12 Até 1988, foram assentadas 8.753 famílias oriundas de várias regiões do país. Desse total, 2.252 
famílias desistiram do assentamento. 
13 Sobre essa questão da relação homem com seu lugar, vale destacar o conceito de topofilia, usado 
pelo geógrafo Yu-Fu Tuan, que denota as relações inerentes entre pessoas e seus lugares que vão além 



 
 

“Foi um dos maiores crimes ecológicos que o governo pode fazer foi 

aquela barragem de Sobradinho. Que não rendeu tanto, que foi quatro 

cidades pro fundo da água. Foi 75 mil pessoas desabrigadas, que não 

queriam sair dali. Perdeu os seus costumes, o seu folclore. Desativou 

tudo, cada um foi pra um lado. Acabou os costumes, os hábitos, a 

felicidade de viver no seu lugar nato, que era da época de seus bisavós. 

Eles nos trouxeram pra cá, não tinha outra opção.” (Grupo – Agrovila 

6) 

Os que insistiram em permanecer nas agrovilas tiveram que conviver com as condições 

precárias iniciais do assentamento, tendo que se adaptar às novas condições de trabalho, à 

urbanização forçada, recomeçando novas formas de sociabilização. Procuraram reconstruir 

suas manifestações culturais,  processo até hoje não consolidado. Seus vínculos com o lugar de 

origem ainda permanecem, situação evidenciada pelos movimentos de retorno à região de 

Sobradinho em datas festivas. 

 “Lá a gente convivia junto. Lá a gente tinha a roda de São Gonçalo, 

tinha roda de samba, tinha os festejos dos santos. Era todo mundo 

junto. Tinha os reisados, tinha os reis. Aquela coisa natural, do lugar. E 

depois que teve essa mudança, que veio de lá pra cá, ficou um 

tantinho aqui, outro tantinho lá, na Agrovila 2. Então, o que acontece: 

ficou dividido. (...) No começo, tinha uns governantes aqui que 

chamava o povo pra fazer roda de samba, pra mostrar pra eles. Ia 

mostrar roda de São Gonçalo. A única coisa que eles queriam era 

mostrar a cultura do lugar. Aí a gente ia. Mas depois foi se acabando. O 

reisado também, a gente levou em frente, depois acabou. Por quê? 

Porque o povo dividiu. Um ficou aqui, outro na [Agrovila] 2. E desses 

que vieram pra aqui, a maioria ou foi pra Lapa ou voltou de volta pra 

lá, foi embora.” (Grupo – Agrovila 6) 

“Pra gente ver, tem que ir lá pra ver eles. (...) Passei oito anos sem ver. 

Deixei irmão lá. Lá em Juazeiro, eu tenho irmã que mora lá. Eu tenho 

sobrinhos. Minha família toda tá situada lá em Sobradinho. (...) Depois 

de oito anos, eu comecei ir. De dois em dois anos eu ia.” (Atingido – 

Agrovila 9) 

Um comparativo entre a situação atual entre as agrovilas e as comunidades tradicionais 

visitadas em Serra do Ramalho permite evidenciar os efeitos do deslocamento forçado dos 

primeiros em relação a seu modo de vida. As comunidades tradicionais visitadas apresentam 

uma interessante diversidade de manifestações culturais, seja o toré entre os índios Pankaru, 

seja as rodas de tambor, capoeira e os festejos católicos nas comunidades de Água Fria e Boa 

Esperança. Manifestações que envolvem toda a comunidade, idosos e jovens, homens e 

mulheres. No caso da Vila Boa Esperança, a distinção com relação às agrovilas chama mais a 

atenção, uma vez que essa comunidade é formada por famílias oriundas da região de 

Sobradinho, que não aceitaram ser alocados em agrovilas, preferindo se instalar na beira do 

                                                                                                                                                                          
dos aspectos puramente utilitários ou econômicos. Topus, do grego, significa “lugar”, enquanto filo 
significa amor, amizade, afinidade. (Tuan, 1980, p. 106). 



 
 

São Francisco e, assim, manter suas tradições e seus laços comunitários. A memória do 

sofrimento, o ressentimento pela violência sofrida, praticamente não existe entre eles. 

 

5.3. Terra, território e produção: 

Serra do Ramalho passou por duas formas de emancipação: a política e a técnica. A 

emancipação política ocorreu em 1989 e refere-se à criação do município de Serra do 

Ramalho, desmembrando-se de Bom Jesus da Lapa. A emancipação técnica diz respeito à 

extinção da condição de projeto de assentamento gerido pelo INCRA. A partir da emancipação 

do assentamento, os lotes podem ser titulados em nome da família assentada e 

posteriormente alienados, entrando assim no mercado de terras. O PEC-SR foi emancipado em 

1993 e está relacionado à emancipação política, dadas as pressões que de então vieram para a 

individualização e liberação dos lotes, a criação de um mercado imobiliário e a transferência 

dos equipamentos públicos do INCRA para o município recém-criado. De acordo com 

depoimento de servidor do INCRA, o processo de emancipação do assentamento teria 

acontecido de forma extemporânea: 

 “O governo criou uma dependência muito forte no assentado, no 

colono. Aquela dependência do governo. De repente, você joga essa 

dependência fora, sem preparar o cara pra isso, é perigoso. É isso que 

não batia, na minha maneira de ver. Porque tem que, lentamente, 

botando o cidadão no rumo dele. Não se pode, de uma hora pra outra, 

cortar esse meio.” (Técnico do INCRA) 

De fato, o PEC-SR foi totalmente tutelado pelo Estado, mediante o INCRA. Até a cooperativa 

constituída para viabilizar a comercialização da produção dos colonos não primava pelo 

protagonismo do produtor em sua gestão, a qual era realizada sob a supervisão de técnicos do 

INCRA. No ambiente em que fora criado, em plena ditadura militar, em que toda forma de 

auto-organização era evitada, a composição de um assentamento formado por um grande 

contingente de atingidos por uma barragem não poderia dar margem para processos coletivos 

que fugissem do controle estatal. Com esse vício de origem, seria difícil a formação autônoma 

de organizações sociais, o surgimento de lideranças camponesas que pudessem levar a 

processos decisórios mais participativos. A emancipação política de Serra do Ramalho foi 

protagonizada por lideranças políticas externas aos assentados. Seu primeiro prefeito foi 

justamente o executor do PEC designado pelo INCRA que ocupara este cargo desde a 

implantação do assentamento. 

 A partir da emancipação técnica, os lotes do assentamento podem ser titulados em nome da 

família assentada, que terá que pagar em parcelas anuais para obter o título de domínio. 

Passados dez anos da data da titulação, o lote torna-se alienável, entrando enfim no mercado 

de terras. Abrem-se assim as portas para atividades especulativas e o consequente processo 

de reconcentração. De acordo com os relatos colhidos, no decorrer desse tempo, houve 

colonos que venderam seus lotes, seja por desistência da atividade agrícola, seja por atingir 

idade avançada e não ter mais condições de tocar as atividades do lote nem ter alguém da 

família para lhe suceder. Alguns colonos, mais capitalizados, adquiriram outros lotes, 

aumentando sua área de produção.  Os lotes do PEC-SR também foram adquiridos por pessoas 

externas ao assentamento. O processo de reconcentração fundiária pode ser verificado ao se 



 
 

analisar os dados dos dois últimos censos agropecuários. Entre 1995 e 2006, o número de 

estabelecimentos agropecuários reduziu em torno de 30%, enquanto sua área total 

praticamente não se alterou. A área média dos estabelecimentos passou de 32 para 46 

hectares. Os estabelecimentos menores que 50 hectares tiveram seu número reduzido em 

35% e sua área total em 26%. Por sua vez, os estabelecimentos de 50 hectares ou mais 

aumentaram 43% em número e 38% em área total ocupada.  

TABELA: Serra do Ramalho – número e área dos estabelecimentos agropecuários  

Grupos de área total 
Número de estabelecimentos Área 

1995 2006 Variação 1995 2006 Variação 

Menos de 50 hectares 4.318 2.787 -35% 89.269 66.460 -26% 

Igual ou maior que 50 ha  386 552 43% 62.651 86.434 38% 

Total 4.704 3.339 -29% 151.920 152.894 1% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário – 1995 e 2006. 

De acordo com informações colhidas junto ao INCRA, cerca 1500 lotes rurais e 400 lotes 

urbanos ainda não foram titulados. O motivo principal alegado para esta situação seria a não 

quitação das parcelas cobradas pela União para a privatização do lote. O que pode ser 

interpretado como um desinteresse de boa parcela dos assentados em titular suas terras, por 

perceberem segurança jurídica de sua posse nas concessões de uso emitidas.  

A implantação da Ferrovia de Integração Leste-Oeste trouxe novas pressões para a alienação 

dos lotes em Serra do Ramalho e sujeita seus moradores aos efeitos de mais um grande 

projeto de infraestrutura. A ferrovia, que ligará Ilhéus, no litoral da Bahia, ao município de 

Figueirópolis, em Tocantins, passará pelo município de Serra do Ramalho, cortando 147 lotes 

do assentamento. Para viabilização da ferrovia, é necessário que esses lotes estejam em 

condições de alienação para efetivar os procedimentos expropriatórios das áreas por onde 

passará a ferrovia. Essa área compreende a largura de 50 metros por onde irá passar a estrada 

de ferro. O proprietário terá seu lote dividido em dois e a compensação a ser realizada consiste 

apenas na indenização da área que compreender a faixa de domínio da ferrovia dentro de seu 

lote.  Pelos relatos colhidos, o processo de negociação é feito individualmente e não são 

levantados outros efeitos sobre os agricultores atingidos, como prejuízos ao desempenho da 

atividade produtiva, lucros cessantes, entre outros. 

As comunidades tradicionais habitantes em Serra do Ramalho apresentam demandas de 

reconhecimento territorial ainda não atendidas pelo Estado. Os índios Pankaru reivindicam 

área localizada na serra, de cerca de 1500 hectares, além de uma área às margens do rio. 

Ambas as reinvindicações visam permitir aos indígenas executarem práticas econômicas 

tradicionais como caça, pesca e extrativismo. 

 “Nós temos essa área lá na serra, né, que fica lá encima da serra 

mesmo. (...) A gente vem batalhando pra demarcar essa terra lá. 

Porque o pessoal tá invadindo e, eles mesmos, doando lote. (...) A 

gente pretende não perder lá porque é uma área que o pessoal [da 

aldeia] vai pra caçar, pra tirar um material. Palha de côco, mesmo, só 

onde tem é lá. Pra fazer louça, só tem lá, pra cá não tem. Aí a gente 



 
 

não queria perder essa área. Inclusive, o pessoal da Secretaria da 

Justiça era pra vir fazer o levantamento desde o ano passado.” 

(Liderança indígena – Vargem Alegre) 

As comunidades quilombolas vivem na margem do rio São Francisco e são beneficiários do 

Projeto de Assentamento Agroextrativista São Francisco. Essas comunidades conseguiram a 

certificação junto à Fundação Palmares. Reivindicam, junto ao INCRA, o reconhecimento de 

seu território tradicionalmente ocupado. Processo, até então, não levado a termo por aquele 

órgão.  

O PAE São Francisco fica localizado na área que inicialmente compunha a reserva legal do PEC 

Serra do Ramalho. Além da área de moradia, localizadas próximas do rio São Francisco, há uma 

considerável área de vegetação nativa, onde os moradores criam seus rebanhos, em geral 

gado bovino. Compartilham uma grande área comum para desenvolver pecuária bovina de 

pequena escala, configurando essa área como fecho de pasto. Esse território vem se tornando 

palco de conflito entre as comunidades tradicionais e pessoas externas ao PAE, que segundo 

os depoimentos estariam cercando e desmatando áreas para uso individual e intensificação da 

pecuária bovina.  

 “Essas comunidades sempre se manteve devido à terra, de plantar, 

plantio, pequenos plantios, a criação de animais e a maior parte 

também devido às pescarias né, que fazia nas lagoas. E hoje com a 

chegada desse povo (...) que cercaram essas áreas ai onde tem as 

lagoas lá e  eles não deixa mais ninguém entrar, entendeu? [Eles 

cercam?] Cercam sim, não deixam mais ter acesso e aí até ameaça 

alguém que entrar lá.” (Grupo – Água Fria) 

A concepção do PEC Serra do Ramalho previa a instalação de um sistema de irrigação para os 

colonos. De acordo com os relatos, a irrigação era anunciada pelos técnicos do governo no 

processo de negociação a fim de aceitarem o deslocamento de seus locais de origem na região 

de Sobradinho. Seria, dessa maneira, um dos benefícios prometidos para convencer a 

população a aceitar a oferta de remanejamento para o então município de Bom Jesus da Lapa. 

 “Dizia que nós aqui ia ter um lote, (...) dizia que nós ia ter uma casa 

(...). Dizia que os nossos filhos iam ser beneficiados, que aqui nós teria 

médico. E que se a terra aqui não produzisse bem, eles nos davam uma 

irrigação pra nós trabalhar.” (Atingido – Agrovila 9) 

“[O que faltou do que foi prometido?] Irrigação! Nós morava lá e nos 

foi prometido um projeto de irrigação. (...) Porque os lameiros lá 

plantava e produzia.” (Atingido – Agrovila 1) 

“Essa ilusão da irrigação, ela ficou marcada. Até hoje tem famílias aí 

que falam que eles foram iludidos. Numa tentativa de trazê-los, falava-

se da irrigação que até hoje não se consolidou." (Representante da 

CPT) 

O relato dos assentados encontra respaldo nas falas do técnico do INCRA entrevistado. O 

corpo técnico da autarquia teria elaborado um projeto de irrigação para o assentamento: 



 
 

“O pessoal que veio de Sobradinho, eles tinham a tradição de plantar 

cebola. E o INCRA, nós conseguimos algumas áreas na beira do rio pra 

alguns que optaram plantar feijão irrigado, cebola. E se pensou num 

projeto irrigado. Inclusive eu fiz parte desse estudo do projeto. (...) A 

gente preparou esse projeto (...) da possibilidade de irrigar, antes do 

Projeto Formoso. Nem se pensava no Projeto Formoso. A gente 

pensava em irrigar Serra do Ramalho. Eu sei que não fluiu isso aí.” 

(Técnico do INCRA)  

Serra do Ramalho está localizada em região de clima semiárido. O regime de chuvas é 

extremamente irregular. Os primeiros anos de implementação do projeto foram marcados por 

pluviosidade acima da média, causando, inclusive, perdas de safra em função de inundações. 

No entanto, isso não é a regra. No início da década de oitenta, o Nordeste sofreu uma forte 

seca, o que inviabilizou a agricultura de sequeiro. A implantação de um sistema de irrigação 

nos lotes do assentamento permitiria o desenvolvimento da agricultura, possibilitando os 

cultivos nos períodos de estiagem. Mas a irrigação não foi implantada no PEC Serra do 

Ramalho. 

“Então essa irrigação não veio pra nós. Uns tempos, fizeram essa 

irrigação que é do Projeto Formoso. De Lapa, fica pra Lapa. E, nós aqui, 

nunca veio irrigação pra nós. As chuvas foram embora (...). No início, 

deu até um tempinho bom de chuva, ainda colheu. Mas depois estiou, 

o tempo ficou seco, ninguém colhia mais nada de roça.” (Atingido – 

Agrovila 9) 

Com as secas recorrentes, a expansão da agricultura comercial se inviabiliza e vai cedendo 

lugar para a pecuária bovina. Atualmente, a maior parte dos estabelecimentos agropecuários 

no município é destinada à pecuária. Ao olhar os dados do Censo Agropecuário no município, 

vê-se que, em 1995, ou seja vinte anos após a implantação do PEC-SR, a maior parte dos 

estabelecimentos tem a pecuária como atividade predominante. Nos dez anos seguintes, sua 

participação no conjunto de atividades rurais tem aumentado. 

TABELA: Número e área dos estabelecimentos agropecuários segundo grupo de atividade 

econômica – 1995 e 2006 

1995 2006 

Grupos de atividade 

econômica 
Número Área 

Grupos de atividade 

econômica 
Número Área 

Lavoura temporária 1310 26.929 Lavoura temporária 653 22.641 

Horticultura e produtos de 

viveiro 
- - 

Horticultura e 

floricultura 
13 393 

Lavoura permanente 5 45 Lavoura permanente 6 733 

Pecuária 2963 113.793 
Pecuária e criação de 

outros animais 
2291 117.513 

Produção mista (lavoura e 397 10.513 Produção florestal - 263 8.244 



 
 

pecuária) florestas plantadas 

Silvicultura e exploração 

florestal 
26 580 

Produção florestal - 

florestas nativas 
87 3.015 

Pesca e aquicultura - - Pesca 32 334 

Produção de carvão 

vegetal 
3 60 Aquicultura 1 19 

Total 4704 151.920 Total 3346 152.892 

Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 

Além de não ser implementado o projeto de irrigação, qualquer iniciativa individual de instalar 

por conta própria um sistema de irrigação é reprimida.  

“Depois que a gente chegou aqui, a gente ainda fez aí uns plantios de 

irrigação, molhada nas lagoas. Puxava a água das lagoas. Depois eles 

proibiram aí que ninguém nunca mais. Até motor quem tinha, se 

acabou tudo. Eu mesmo tinha um motor. (...)’no rio São Francisco não 

bota um!’ Aí, eu digo: ‘vai fazer o que com esses motores?!’” (Atingido 

– Agrovila 1) 

Em contrapartida, no final da década de 1980, em área vizinha a Serra do Ramalho, divididos 

apenas pela rodovia BR-349, foi implantado pelo governo federal o Perímetro Irrigado de 

Formoso. Abrangendo uma área total de 19.500 hectares, o Projeto Formoso bombeia água do 

rio Corrente, afluente do São Francisco, para o desenvolvimento da fruticultura irrigada. 

Atualmente, o Projeto Formoso tornou o município de Bom Jesus da Lapa o maior produtor de 

banana do país14.  

O Perímetro Irrigado de Formoso evidencia as contradições do Estado brasileiro em relação ao 

tratamento diferenciado dado a segmentos sociais distintos: de um lado empreendedores 

capitalizados e/ou financiados com recursos subsidiados pelo orçamento público, de outro os 

colonos de um projeto colonização criado para abrigar contingente de famílias camponesas 

deslocadas compulsoriamente de seus territórios. Atribui a falta de êxito dos objetivos 

produtivistas de seus planejadores a própria população atingida, ao apontar uma suposta 

“inaptidão” dos colonos, mas lhes nega o principal bem que lhes foi retirado: o acesso à água 

para produzir. A implantação de um perímetro irrigado ao lado do PEC-SR não deixa dúvidas 

sobre sua viabilidade técnica. O não cumprimento da promessa de irrigação para os atingidos 

de Sobradinho e demais famílias assentadas no PEC-SR pode explicar, em grande medida, os 

processos que se retroalimentam: formação de pastagens e consequente degradação 

ambiental em função do desmatamento, reconcentração fundiária, emigração e diminuição do 

pessoal ocupado no campo. 

 

                                                           
14 Para mais informações, ver: https://mediosaofrancisco.com/2017/06/13/projeto-formoso-

em-bom-jesus-da-lapa-passa-a-ser-considerado-o-maior-produtor-de-banana-do-brasil/  
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https://mediosaofrancisco.com/2017/06/13/projeto-formoso-em-bom-jesus-da-lapa-passa-a-ser-considerado-o-maior-produtor-de-banana-do-brasil/


 
 

Imagem: Rodovia BA 349 dividindo Serra do Ramalho (abaixo) do Perímetro Irrigado de 

Formoso (acima) 

Fonte: Google 

 

Conclusões e considerações finais: 

A irrigação é uma das principais dívidas do Estado Brasileiro com os atingidos que foram para 

Serra do Ramalho. Foram vários os relatos de que a irrigação fora prometida no processo de 

negociação para a construção da barragem de Sobradinho. Confirmado pelo técnico do INCRA 

que relatou ter elaborado projeto para o PEC-SR. A não implantação da irrigação inviabilizou o 

desenvolvimento da agricultura. Como consequência, a agricultura foi substituída pela 

pecuária bovina extensiva. Atividade que dispensa mão de obra. Isso pode explicar em parte a 

falta de trabalho para os jovens, a consequente migração relatada e o processo de 

reconcentração fundiária. Explica também o desmatamento por conta do avanço das áreas de 

pastagens. A implantação do Projeto Formoso escancara a contradição e a injustiça na 

implantação de projetos. Vizinho ao PEC-SR, esse projeto de irrigação foi implantado para o 

plantio de monocultivos (predominantemente, banana). Por outro lado, segundo os relatos 

obtidos,  as tentativas de implantar, por conta própria, irrigação sofrem embargos pela 

fiscalização. 

Nas agrovilas, eliminou-se totalmente a atividade pesqueira dos colonos, mesmo daqueles que 

tinham nela a principal fonte de sustento. Nas comunidades tradicionais à beira do rio São 

Francisco, é uma atividade importante, apesar da diminuição do volume de peixes. As 

comunidades tradicionais mantiveram seus modos tradicionais de produção e trabalho, 

caracterizado pela produção voltada para o autoconsumo, pesca e agricultura de vazante. 

A emancipação do assentamento, ocorrida sob o aspecto político e técnico, ocorrera de forma 

precoce, sem considerar a dependência dos colonos em relação ao INCRA, promovida pelo 

próprio Estado. Apesar de ocorrida a emancipação, ainda existem lotes em processo de 

titulação. Ocorre processo de especulação imobiliária e elevação do preço da terra, que 

impossibilita a aquisição de lotes pelos próprios assentados ou seus descendentes. A 



 
 

implantação da ferrovia fez com que o governo buscasse acelerar a titulação dos lotes 

pendentes e irá fragmentar um significativo número lotes. 

 As áreas das antigas reservas florestais que agora fazem parte do Projeto Agroextrativista 

estão sendo objeto de cercamento para criação de gado, comprometendo a vegetação nativa 

e os arranjos locais de fecho de pasto. Evidência de um conflito entre uso comum e particular 

dos recursos naturais. Existem demandas de reconhecimento de territórios tradicionalmente 

ocupados. As comunidades quilombolas demandam reconhecimento territorial, até o 

momento não atendido. Os índios Pankaru demandam reconhecimento de área localizada na 

serra. 

Durante muito tempo, a única fonte de água para consumo doméstico era a de poço, calcária. 

Vários relatos de problemas renais em função do consumo. A mortalidade inicial de crianças 

no PEC é atribuída ao consumo dessa água. A maioria das agrovilas não é abastecida por água 

encanada. Nas que são, a água não é tratada e o fornecimento é interrompido 

frequentemente. Dependem de carro-pipa para ter água doce.  

As localidades visitadas são atendidas por transporte público. O problema está na situação das 

estradas. Com exceção do eixo par, as demais vias de acesso não são pavimentadas. Tampouco 

há manutenção adequada (patrolagem, cascalhamento), dificultando o acesso em períodos de 

chuva. As ruas das agrovilas ficam precárias no período de chuva, com muitos pontos de 

alagamento e atoleiros. As ruas da sede do município, apesar de pavimentadas, apresentam 

mal estado de conservação. 

Com relação à cultura, as comunidades tradicionais têm conseguido preservar a maior 

diversidade de suas manifestações tradicionais, como roda de tambor, capoeira, festas de 

santos, toré, etc. A vaquejada é uma das principais manifestações da região. Quase todas as 

comunidades visitadas têm uma pista.  Nas agrovilas, há relatos de retornos à região de origem 

em datas festivas. Da parte governamental, não foi identificada qualquer iniciativa de 

incentivo, resgate ou valorização cultural. Quanto ao lazer, sobretudo para a juventude, 

existem poucas opções, principalmente nas agrovilas, onde foi citado o futebol e “bar”. As 

agrovilas visitadas dispõem de quadra de esportes. Nas comunidades tradicionais, além da 

capoeira, foi citado o futebol, grupo de jovens.  

Com a realocação em Serra do Ramalho, ocorrera evidente quebra de laços familiares e 

comunitários. Nas agrovilas, não há consenso sobre o princípio da proximidade de vizinhos e 

parentes no processo de alocação. Há relatos de que isso não foi respeitado. Mas a maior 

parte parece que foi. É provável ter havido uma diretriz de realocar conterrâneos nas mesmas 

agrovilas, que era flexibilizada em função de limitações físicas das agrovilas. Os depoimentos 

de técnico do INCRA confirmam isso. Mesmo assim, a ruptura ocorrera com relação a parentes 

e vizinhos que ficaram na região da barragem. Por muitos anos, não tinham condições de 

retornar às localidades de origem. Com a melhoria das condições de transporte, relatam que 

retornam nos momentos de festejos tradicionais (em geral, festas de santos). É a oportunidade 

para rever amigos e parentes. 

Nas agrovilas, os que eram ribeirinhos perderam sua relação direta com o rio, sua pesca e sua 

agricultura de vazante. Aqueles que viviam na caatinga e praticavam predominantemente a 

agricultura de sequeiro, o impacto da ruptura não foi tão grande. Nas agrovilas, perderam a 

prática do fundo de pasto, devido à parcelização e individualização do território. Seu gado, 



 
 

quando tinham, foi levado para a fazenda da CSB, que era descontínua aos lotes. Assim, a 

desterritorialização e a fragmentação territorial ocorre de formas diversas. Primeiro, com o 

deslocamento forçado para uma região distante da sua de origem, em ecossistema distinto ao 

que estavam habituados. Depois com a sujeição dos colonos a estrutura adensada das 

agrovilas, separadas de seu local de trabalho, com um lote para realização da lavoura e uma 

área separada para criarem seus animais.  

As comunidades anfitriãs, aquelas que já ocupavam o território antes da instalação do PEC-SR, 

consistem basicamente em comunidades ribeirinhas, quilombolas, na beira do rio, e indígenas 

próximos à serra. O principal efeito que a implantação do PEC junto a essas populações tem a 

ver com a degradação ambiental. A partir do desmatamento ocorrido em função da dinâmica 

do assentamento, a fauna e a vegetação nativa escasseiam, afetando práticas tradicionais 

como a extração vegetal e a atividade da caça para subsistência (como o que foi relatado na 

aldeia Pankaru). Também a pesca vem sendo afetada em função da degradação do rio. Ainda, 

os avanços do cercamento de áreas de reserva afetam as áreas de uso comum, sobretudo os 

fechos de pasto e geram conflitos com essas comunidades. São reflexos do processo de 

ocupação do território e da dinâmica econômica do PEC-SR, potencializados com os problemas 

hídricos relacionados à bacia do rio São Francisco, sujeita atualmente a significativo processo 

de degradação. 
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Conclusão 

 

Após analisar os casos tratados neste relatório, a primeira evidência que se apresenta é a 

recorrência dos problemas levantados pela pesquisa junto à população atingida. Repetições 

que podem ser traduzidas em padrões inerentes a cada tema abordado pela equipe de 

pesquisa. Outro aspecto a ser ressaltado é a interligação dos eixos temáticos, cujos problemas 

se retroalimentam e se potencializam em função da precariedade dos serviços prestados à 

população. Situação muito nítida, por exemplo, ao se relacionar a questão da mobilidade com 

o acesso aos serviços de saúde e educação tratados nos capítulos anteriores.  

Com relação à questão fundiária, ressaltam-se os conflitos em que a população atingida ainda 

está envolvida. Os conflitos ocorrem tanto na região do entorno do lago de Sobradinho, como 

verificado em Sento Sé e no Baixio de Irecê (tratado no Capítulo 3), como em Serra do 

Ramalho. Nos três casos, os conflitos tem relação com projetos de infraestrutura, 

respectivamente, usinas eólicas, perímetro irrigado e ferrovia. A prática da grilagem é 

recorrente e se acentua na eminência de implantação de grandes projetos, prejudicando as 

comunidades locais que padecem de insegurança jurídica, por não terem seus territórios 

assegurados. Territórios tradicionalmente ocupados, como os fechos e fundos de pastos, os 

territórios ribeirinhos, quilombolas e indígenas ainda não reconhecidos pelo Estado. 

O (não) acesso à água potável e de qualidade é um problema verificado em todos os 

municípios. O não atendimento das moradias por rede de abastecimento, a precariedade dos 

serviços de abastecimento, em que os moradores recebem água sem o devido tratamento ou 

água de poços, com alto teor de salinidade, evidenciam a precária infraestrutura de 

fornecimento para a população atingida, que se contrasta com as grandes infraestruturas 

intensivas no uso de recursos hídricos: os perímetros irrigados e a própria barragem de 

Sobradinho. 

As precárias condições das estradas estão presentes no conjunto dos municípios, muito 

evidentes em Sento Sé e em Serra do Ramalho. As estradas ruins dificultam o acesso dos 

moradores, sobretudo aqueles de comunidades rurais, a serviços públicos, como saúde e 

educação. Serviços que, por si, já apresentam deficiências, como falta de profissionais e de 

distância das unidades de atendimento e escolas. 

As transformações no modo como os atingidos tiravam seu sustento também é evidente. Em 

geral, compunham comunidades ribeirinhas e viviam do plantio de vazante e da pesca, além 

de criarem animais soltos em terras comuns, fechos e fundos de pasto. No caso de Serra do 

Ramalho, os atingidos de Sobradinho foram deslocados cerca de oitocentos quilômetros para a 

implantação de projeto de colonização para o desenvolvimento da agricultura comercial. 

Projeto mal sucedido em função, dentre outros fatores, do não provimento de um recurso 

essencial: água. Situação semelhante ocorre com os atingidos habitantes de Brejo de Fora, em 

Sento Sé, deslocados da beira do rio para uma área em meio à caatinga. Os que tentam a vida 

ainda da pesca percebem a redução do pescado em função da degradação do rio São 

Francisco, como relatado em Sobradinho, Xique-Xique e Sento-Sé. 

As mudanças bruscas em suas vidas em função do deslocamento forçado, obviamente, 

permanecem na memória, ainda hoje, da população atingida. A memória do sofrimento 



 
 

passado, dos entes queridos que se foram, a percepção de desrespeito e de direitos lesados 

são notórios nos relatos colhidos. Os laços comunitários rompidos, a perda de contato com 

meio natural onde viviam, alteram significativamente seus modos de vida.  

Após mais de quarenta anos, seus problemas e demandas configuram-se como dívida do 

Estado brasileiro junto à população atingida por dois aspectos. O primeiro é que a maior parte 

dos problemas aqui apresentados são reflexos dos grandes projetos implantados na região na 

década de 1970, a barragem de Sobradinho e os perímetros irrigados. Com a questão fundiária 

isso é indiscutível. Um grande contingente populacional, sobretudo camponês, foi 

desterritorializado. Foram realocados para espaços ainda hoje carentes de regularização 

fundiária. Os grandes projetos implantados geram pressão especulativa sobre a terra, abrindo 

espaço para práticas de grilagem, intensificando conflitos com as comunidades. O acesso 

precário à água tem relação direta com a barragem, uma vez que grande parte dos atingidos 

vivia em localidades próximas ao rio, em época em que a água do rio era recurso abundante e 

de melhor qualidade do que hoje. As mudanças do modo de produção e das condições de 

trabalho estão relacionadas, em grande parte, ao deslocamento forçado, às dinâmicas 

socioespaciais decorrentes da implantação da usina e dos perímetros irrigados.  

O outro aspecto diz respeito à expectativa de desenvolvimento e de melhoria de vida que é 

criada toda vez que se anuncia um grande projeto de infraestrutura. Com o intuito de 

convencer a população, segundo os relatos sobretudo dos atingidos entrevistados de Serra do 

Ramalho, foram propagandeadas supostas benesses que a construção da Barragem traria para 

a vida das pessoas, nos novos lugares oferecidos para reassentamento.  Frente às expectativas 

e promessas criadas, as condições de vida da população atingida, sua saúde, sua instrução, sua 

renda, deveriam estar em patamar superior à média nacional ou, pelo menos, regional. Essa 

expectativa é um dos aspectos da dívida do Estado brasileiro com os atingidos da barragem de 

Sobradinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DAS ENTREVISTAS E DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

 

Apresentação: apresentação da equipe e do objetivo da pesquisa. Contextualizar a 

pesquisa como uma conquista da luta dos atingidos. Abordar o conceito de dívida social, 

relacionando aos direitos sistematicamente lesados por grandes empreendimentos 

hidrelétricos. Distribuir folhetos sobre a pesquisa e sobre os direitos. (ler o texto do 

folheto já preparado para a quantitativa – apenas a apresentação – e o texto sobre 

direitos, ainda a confeccionar) 

 

1. Rodada de apresentação: se for um grupo territorial, falar apenas o nome (importante 

verificar se são todos oriundos do mesmo lugar ou se vieram de lugares diferentes em 

função da barragem. Neste caso, seria interessante que falassem o lugar de origem). 

Se for grupo regional, dizer nome e entidade/coletivo que representa. Importante ser 

uma rodada rápida para não tomar muito tempo e não desviar do foco da pesquisa. 

 

2. Memória da barragem: procurar inserir/captar os subtemas desse eixo na fala dos 

interlocutores. Inserir a questão de gênero, procurando saber como se deu esse 

processo em relação e sob o ponto de vista das mulheres. 

a. Como era a vida antes da barragem?  

b. Como foi a entrada da empresa/processo de instalação da barragem e a 

relação da empresa com a população? 

c. Como foi a vida logo após a implantação da usina? Como está agora? 

 

3. Questão fundiária 

a. O povo tem terra? Como está a questão da documentação? São individuais ou 

coletivas? 

b. A população vem sofrendo algum tipo de ameaça com relação a sua terra? 

(procurar abordar os subtemas: eólicas/mineração/irrigação/grilagem, 

conforme o caso) 

 

4. Infraestrutura 

a. Como ocorre o acesso à água? (Avaliar a qualidade, quantidade e fonte) 

b. A comunidade tem energia? De que forma? (Avaliar a qualidade e fonte) 

c. Tem acesso à rede ou sinal de telefonia? (Avaliar a qualidade e fonte) 

d. Como está a situação das estradas? Como fazem para se locomover para 

outros lugares? São atendidos por transporte coletivo? 

 

5. Políticas sociais 

a. Como é a educação das crianças e adolescentes? Há escolas próximas? Se não, 

como fazem para ir à escola? (Avaliar acesso e qualidade) 

b. Há posto de saúde próximo? Como é o trabalho dos profissionais e dos 

agentes de saúde? (Avaliar acesso e qualidade) 



 
 

c. Há algum equipamento social, como quadra de esporte, centro comunitário? 

Existe alguma atividade cultural desenvolvida? Quais as demandas por 

atividades de lazer e de cultura? 

 

6. Produção e trabalho  

a. Vocês vivem do que aqui? 

b. O governo ou a empresa dá algum apoio para a produção? 

c. Com a instalação da barragem, houve alguma mudança na forma de conseguir 

o sustento? Como ocorreu isso? (averiguar possíveis mudanças: camponês 

para assalariado; agricultura de vazante para caatinga e/ou irrigada; pesca 

para agricultura; pesca no rio para pesca no lago...) 

d. Como estão as condições da pesca? Houve mudança na quantidade e 

variedade de peixes?  

e. Há alguma atividade de beneficiamento do que é produzido?  

f. Quem participa das atividades produtivas? Qual o papel das mulheres? 

 

Encerramento: Finalizar a conversa, perguntando se, a luz do que foi esclarecido incialmente e 

pelo que foi discutido na reunião, conseguem apontar que tipo de dívida social o Estado 

Brasileiro teria com eles. 

  



 
 

GALERIA DE IMAGENS 

 

Poço artesiano com sistema de abastecimento construído pela Cerb.  Comunidade de Volta da Serra.    

  

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

Sistema de Abastecimento de água (obra parada) – Comunidade de Ponta d´Água.  

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

 

 

 



 
 

Chafariz construído pela Chesf – Comunidade de Brejo de Fora  

  

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

Tanque construído pela Chesf na comunidade de Pascoal  

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Igreja construída pela Chesf -  Comunidade de Brejo de Dentro 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

Escola  construída pela Chesf  - Comunidade de Pedra Branca 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 



 
 

Área rural sem abastecimento de água para a produção - Comunidade de Brejo de Fora  

      

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

   

Evasão das águas do lago de Sobradinho- Comunidades  de Ponta d´Gua e Retiro de Baixo  

   

        Arquivos  do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

  

 



 
 

 

Produção Agropecuária – Comunidade de Pedra Branca  

  

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

Espécies de peixes em extinção no São Francisco ( Surubim e a pescada) – Comunidade Limoeiro/Aldeia/Pascoal 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

 



 
 

 

Moradias de Taipas – Comunidade de Andorinha  

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

 

Comunidade de Poço do Angico – recebeu energia elétrica em 2015 por meio da luta social do MAB 

 Foto- arquivo do MAB  

 

 



 
 

 

 

 

Unidade Básica de Saúde – Obra paralisada – Comunidade de Riacho dos Paes  

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 

Comunidade de Mina do Encaibro (torres de telecomunicação das operadoras VIVO e OI) 

  

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

 



 
 

 

BA 210 (Ônibus quebrados) por conta da precariedade das estradas.  

  

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho.  

Parque Eólico – Comunidade de São Pedro.  

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

 

  



 
 

Fotos da retirada das famílias atingidas da cidade Sento -Sé que ficou submersa com a construção da 

barragem de Sobradinho. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

Serra do Ramalho: casas da Agrovila 6 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

 

Serra do Ramalho: Rio São Francisco visto a partir da Vila Boa Esperança (ao fundo: pilares da ponte da Ferrovia 

de Integração Oeste-Leste) 

 
Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

 

 

 

 

 



 
 

Serra do Ramalho: Rio São Francisco visto a partir da Vila Boa Esperança (ao fundo: Ilha da Boa Vista) 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

 

Serra do Ramalho: Vila da Terra Indígena Vargem Alegre 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Serra do Ramalho: Rodovia de acesso às agrovilas (eixo ímpar) 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 

Serra do Ramalho: Estrada de acesso para a comunidade Água Fria (detalhe para o carro usado pela equipe de 

pesquisa atolado no lameiro) 

 

Arquivo do Ipea/Diagnostico Social, Econômico e Cultural dos Atingidos de Sobradinho. 


