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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este trabalho é o último de uma série de quatro relatórios cujo objetivo é mensurar a dívida 

social do Estado brasileiro com a população atingida pela barragem de Sobradinho (Bahia). O 

objetivo central desse relatório é contribuir com o diagnóstico sobre as políticas públicas que 

compõem essa dívida por meio de recomendações elaboradas a partir da análise dos três 

relatórios anteriores.  

Para a realização das recomendações foram analisados indicadores sobre o perfil e a situação 

socioeconômica da população em estudo, além da qualificação desses indicadores com 

entrevistas realizadas juntamente com atores-chave. Além das recomendações, será anexada 

uma relatoria da audiência pública, prevista na metodologia utilizada como referência (Ipea, 

2014), que objetiva dar publicidade e validar, junto às comunidades pesquisadas, parceiros 

institucionais e demais interessados, os resultados encontrados nesse diagnóstico e promover 

a participação da sociedade civil no tema. A audiência pública em questão foi realizada em 25 

de maio de 2018 no município de Juazeiro, na Bahia, local que foi, durante todo o tempo, a 

cidade de referência da pesquisa.  

Impossível, porém, descolar desta análise as dificuldades encontradas para a realização do 

trabalho de campo como, por exemplo, a ausência de uma memória institucional ou mesmo um 

cadastro contendo informações sobre as pessoas atingidas. Esse fato, além de nos conduzir ao 

desenvolvimento de uma metodologia própria para aplicação da etapa quantitativa, dificultou 

a pesquisa em toda sua execução. Cabe o registro de que, em vários momentos foram recebidas 

recusas em colaborar com a pesquisa, mesmo após serem prestados esclarecimentos sobre os 

objetivos do trabalho. Ficou evidente que o tema “barragem” conjuga uma série de recordações 

sobre as violações sofridas no passado, seja por conta do processo de remoção das populações 

ou dos sentimentos de injustiça originados em promessas não cumpridas. Embora à distância 

não pareça óbvia a relação das recusas com uma memória institucional, junto às comunidades 

percebe-se que existe um sentimento de invisibilidade coletiva que, muitas vezes, se evidencia 

pela ausência de políticas públicas básicas, como a de acesso à energia elétrica e a água potável 

e de qualidade.  

Viver uma realidade de acesso precário a serviços públicos ou uma situação que afete as 

condições dignas de vida das famílias, mesmo após mais de 40 anos da construção da barragem 

e da remoção das populações, parece, a qualquer observador, uma inesperada contradição. 

Para nossa surpresa, as primeiras contradições surgem ao serem identificadas em nossa 

população-alvo 82 comunidades sem qualquer forma de acesso à energia elétrica e ainda outras 
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que acessam precariamente esse serviço. Ao todo, estima-se que ambos os grupos representem 

mais de 4 mil domicílios em um universo de pouco mais de 50 mil.   

A forma de acesso à água nas comunidades pesquisadas é uma informação que também chama 

atenção. Nas estimativas realizadas, mais de 20% dos domicílios não é abastecido pela rede geral 

de distribuição e mais da metade desses tem seu abastecimento baseado em fontes como o 

armazenamento da água da chuva em cisternas, o abastecimento por meio de carros-pipa ou 

diretamente oriundo de corpos d´água, sem tratamento. A principal implicação para as famílias 

é que não há garantia de que seu abastecimento de água seja regular, podendo sofrer 

interferências das condições climáticas do local1 ou mesmo da conjuntura política que se 

vivencia2.  

As condições de acesso à energia elétrica e ao abastecimento de água associadas à situação das 

pequenas vias, maioria sem pavimentação, que nos conduzem às comunidades dão impressão 

que esses povoados estão imersos no esquecimento, compondo apenas mais um elemento da 

paisagem bruta e áspera da caatinga. O grau de isolamento, mesmo a curtas distâncias, destas 

comunidades traz à tona outra questão observada no decorrer dessa pesquisa e que merece 

destaque. Existem diferenças que se traduziram em números quando se trata do acesso às 

políticas públicas entre as comunidades de pequeno, médio ou grande porte. Assim, as 

comunidades pequenas e médias, quase que exclusivamente localizadas no meio rural, foram 

aquelas que tiveram os maiores prejuízos ao acesso a itens de infraestrutura, de energia, de 

acesso à água, de habitação, entre outros.  

Porém, cabe nessa observação duas ressalvas, a primeira é que, nem de longe, é possível afirmar 

que as comunidades grandes possuem condições sociais ótimas ou, em alguns casos, 

adequadas. A segunda é que residir em uma comunidade pequena ou média implica 

agravamento das condições sociais e no grau de isolamento da população que a habita.  

Questões de outra natureza, como acesso ao trabalho e renda, regularização fundiária e acesso 

à terra são recorrentes nas comunidades estudadas. Em alguns casos, os recortes não se 

baseavam no local de moradia, e sim em outros, como faixa etária como foi o caso com os 

indicadores relacionados a trabalho e renda. Os indicadores de trabalho mostram que a taxa de 

desemprego entre jovens de 16 a 25 anos é superior que as demais faixas avaliadas, chegando 

a 40% do total da população incluída nessa faixa etária. Para o mesmo grupo, também foi 

                                                           
1 Durante o período da pesquisa a região sofria por sete anos os efeitos da estiagem.  
2 Houveram relatos que os carros-pipa destinados ao abastecimento não eram suficientes para atender 
a necessidade das famílias. 
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observado maiores percentuais de pessoas vivendo em condições de pobreza ou pobreza 

extrema, o que nos conduz à ideia de que a população jovem encontra-se empobrecida. 

No contexto em que se insere este relatório, o qual se propõe fazer uma análise geral das 

questões que compõem a dívida social dos atingidos pela barragem de Sobradinho, será 

elencado um conjunto de proposições possíveis para saná-la. Para esse fim, além desta 

contextualização serão apresentados a seguir três eixos de análise da dívida que configuram 

algumas políticas públicas recomendadas para essa população. Primeiramente, serão 

apresentadas proposições que englobam o tema da memória da barragem. Em seguida, serão 

discutidas as políticas relacionadas à infraestrutura (água, energia e mobilidade). As políticas 

sociais que envolvem saúde, educação e cultura serão tratadas na sequência. Os dois últimos 

eixos tratam das políticas destinadas à estruturação produtiva e à questão fundiária. Em anexo 

a este relatório (ver anexo I), é apresentada a relatoria da audiência pública, prevista na 

metodologia como instrumento de validação dos achados da pesquisa junto aos atores locais, 

sobretudo representantes da população atingida.  Os eixos temáticos tratados neste relatório 

final foram exaustivamente analisados nos três relatórios precedentes. O presente relatório tem 

a função de completar a discussão ao propor medidas para sanar os problemas sociais 

encontrados, configurados como dívida social do Estado junto aos atingidos. 

 

2. DIMENSÕES DA DÍVIDA SOCIAL DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA BARRAGEM DE 

SOBRADINHO – PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS 

 

2.1. MEMÓRIA DA BARRAGEM 

A barragem de Sobradinho alagou quatro sedes municipais e implicou o deslocamento de mais 

de 70 mil pessoas, resultando, na época, na formação do maior lago artificial da América do Sul. 

Apesar de toda a grandiosidade associada a uma obra desse porte, a ausência de uma memória 

institucional formal que permita localizar pelo menos as famílias que sofreram deslocamento 

compulsório decorrente da barragem e, mesmo, realizar um resgate da história da barragem, 

incluindo o antes e depois de sua formação, foi evidenciada durante a pesquisa.  

A questão da memória da barragem apareceu nos três relatórios, de formas distintas. No 

primeiro, baseado na pesquisa documental, houve dificuldades em resgatar o histórico sobre 

quem são e onde estão os atingidos pela barragem de Sobradinho. No segundo, referente à 

etapa quantitativa da pesquisa, as dificuldades ocorreram principalmente durante a delimitação 
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do universo da pesquisa. Nessa etapa existiam números gerais sobre o quantitativo de 

comunidades, uma ideia geral de onde haviam sido distribuídos lotes, além do nome e 

localizações de alguns dos reassentamentos3. Porém, não existia um banco de dados ou mapas 

com maior detalhamento das comunidades ou dos indivíduos e famílias atingidas. Já o terceiro 

relatório, que se configurou na etapa qualitativa, permitiu que essas informações ganhassem o 

formato de narrativas e auxiliaram a ilustrar, com casos reais, os números e informações 

coletadas durante toda a pesquisa.   

A partir desse trabalho entende-se que as dificuldades encontradas para reconstituir a memória 

da barragem, em um local com uma hidrelétrica que alagou oito municípios e deslocou um 

número massivo de pessoas, constituem uma das dimensões da dívida social da barragem de 

Sobradinho. Pois, a invisibilidade das populações se confirma por meio da dificuldade para 

obtenção de registros formais do fato, mas que é presente no imaginário coletivo da população.  

Entre as memórias são recorrentes as narrativas que apresentam o processo de deslocamento 

marcado pela desinformação, pela retirada das pessoas da terra e pelas insatisfatórias 

reparações. Muitos se recusaram a deixar suas casas, motivados, ou pela insegurança do 

pagamento das indenizações, focadas apenas no patrimônio material das famílias, ou pela 

ausência de perspectiva de um novo local para recomeçar suas vidas. Estima-se que o 

deslocamento compulsório tenha sido uma realidade presente em quase 25 mil domicílios em 

um universo de pouco mais de 50 mil de domicílios nas comunidades pesquisadas. Não foram 

poucos os relatos de famílias que foram para Serra do Ramalho e nunca mais retornaram, nunca 

mais recuperando o convívio com parentes, amigos e vizinhos. 

O desconforto em abandonar o lar também tinha como origem a dificuldade em ser reconhecido 

pela empresa. Segundo estimativas mostradas no Relatório 2 desta pesquisa, quase 70% dos 

domicílios nas comunidades pesquisadas não haviam sido reconhecidos pela empresa. Na época 

da construção da barragem de Sobradinho, atingido era sinônimo de deslocado, o debate 

evoluiu desde então na tentativa de abranger os direitos a todos que sofrem as consequências 

das barragens4. Nesse contexto, uma fala de uma agente de saúde entrevistada em Sento Sé nas 

etapas iniciais da pesquisa ilustra com perfeição essa ideia sobre o reconhecimento dos direitos 

dos atingidos presente na época: 

                                                           
3 Cabe o registro que a palavra “reassentamento”, no caso da barragem de Sobradinho, designa não 
apenas o reassentado que recebeu uma casa regularizada com escritura do imóvel, mas também o 
reassentado que recebeu apenas um terreno que até hoje não possui a documentação regularizada.  
4 Ver item 2.3. do relatório 2.  
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... “Quem tinha direito colocavam as coisas no caminhão e 

levaram embora. Quem não tinha, ia no pau de arara. 

Depois iam largando a gente tudo embaixo das árvores. A 

gente, largaram embaixo da aroeira e falaram que ali era 

nossa nova casa. Montamos ali o nosso barraco”... (Relato 

de agente de saúde de Sento Sé). 

Esse processo foi central na desestruturação e na precarização das condições sociais das famílias 

atingidas na época. Existe todo um conteúdo imaterial da história de vida das pessoas atingidas 

que não foi considerado antes, durante ou depois do empreendimento. É importante que essa 

história, hoje muito presente em narrativas de pessoas da região, seja registrada e permita 

visibilizar como a barragem afetou a população da região, os modos de vida, o trabalho, os 

vínculos familiares. Contar essa história significa entender que a população atingida tem direito 

à memória, à reconstrução de seus laços familiares e que existem questões imateriais que 

precisam ser reparadas para que as populações superem essa condição de invisibilidade.   

A partir das questões colocadas, entende-se que uma das dimensões da dívida social é a 

reconstrução da memória e dos laços familiares perdidos por causa da barragem e que, por isso, 

é necessária a criação de uma política pública que foque no reencontro familiar e no resgate da 

memória da barragem.  

A promoção de reencontros familiares objetiva restabelecer as relações perdidas no passado, 

recriar os vínculos com parentes ou amigos e desfazer as incertezas e angústias criadas a partir 

das relações perdidas. Entende-se que a promoção pode ser fomentada por meio da busca ativa 

de atingidos perdidos ou por meio da criação de festejos para esse fim. A busca ativa pode ser 

feita por meio do cruzamento de dados e informações fornecidas pelas famílias interessadas em 

encontrar um parente, cujo vínculo foi perdido com a criação da barragem, com os registros 

administrativos existentes nas bases de dados públicas. Conforme verificado nesta pesquisa, 

pelo menos metade dos domicílios da pesquisa possui ao menos um beneficiário do programa 

bolsa família ou da previdência social e, por isso, ambas as bases podem servir de banco de 

dados para realizar a busca. O nome dos parentes cujo vínculo foi perdido pode ser coletado ou 

em postos da assistência social, ou juntamente com a visita do agente de endemias5.  

Além do reencontro familiar é necessária a manutenção da história de como a barragem afetou 

a vida das pessoas na região. A reunião de fotos, documentos, objetos para fins de exibição é 

                                                           
5 Foi verificado que maioria dos domicílios recebeu a visita do agente de endemias no último ano.  
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uma das estratégias que deve ser pensada para essa finalidade, a qual deve ser feita de forma 

qualificada, não apenas por meio da exposição desses objetos, mas também contando sua 

história. Percebemos que existe a necessidade dos atingidos da região em narrar suas angústias, 

frustações e demais sentimentos que vieram com a chegada da barragem. A essas narrativas 

cabe o registro e exposição, para que a história de violações que aconteceu em Sobradinho não 

se repita em outras barragens.  

 

2.2. - INFRAESTRUTURA 
 

2.2.1. Água 

 

A dificuldade de acesso à água em quantidade e qualidade adequadas foi uma das grandes 

surpresas encontradas ao longo dessa pesquisa. Embora seja de conhecimento comum de que 

a região semiárida sofre com problemas de escassez de chuvas e estiagens prolongadas, as 

famílias deslocadas pelo lago de Sobradinho viviam junto às bordas do São Francisco e 

desenvolviam suas atividades agrícolas conforme o fluxo natural das águas do rio. No linguajar 

regional, representavam o grupo dos beiradeiros, nome dado a aqueles que têm seus modos de 

vida relacionados ao ciclo de enchentes e cheias do São Francisco. Após a barragem muitos 

foram realocados, em, por exemplo, núcleos rurais localizados no meio da caatinga, ambiente 

com características distintas da beira do rio e onde o acesso à água para qualquer atividade era 

mais dificultoso.  

Em alguns desses núcleos foram construídos chafarizes, em outros, há relatos de que não havia 

estruturas de acesso à água. Mesmo em Serra do Ramalho, construída com a finalidade de 

receber os atingidos de Sobradinho, apenas uma agrovila tinha água encanada para atender as 

famílias que chegaram devido ao deslocamento. Atualmente, mesmo após 40 anos do 

alagamento, há locais, no entorno do lago da UHE Sobradinho, onde não existe água suficiente 

para seus principais usos tais como o uso doméstico, a dessedentação animal e a irrigação para 

agricultura. As formas de acesso ao recurso diferem substancialmente entre as comunidades 

pequenas ou médias e as comunidades grandes. Estima-se que 13,6% de toda a água utilizada 

nas comunidades pesquisa tenha como origem fontes como o carro-pipa, a água da chuva 

armazenada em cisterna ou ainda a água retirada sem tratamento de rios e demais corpos 

d´água. A maioria das comunidades que tem essa forma de uso são comunidades pequenas ou 

médias.  
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Ao mesmo tempo, estima-se que para 77% da população a falta dágua seja uma realidade, a 

mesma população que convive com a constante falta de água, divide espaço com largos cultivos 

de frutas e vinícolas, produção localizada em um perímetro irrigado e produto de um plano de 

desenvolvimento executado na região. Por isso, imagina-se que a falta d´água não 

necessariamente é resultado da escassez natural do ambiente árido, e sim oriunda do conflito 

dos diferentes usos que ocorrem na região, além da falta de estrutura adequada para captação 

e abastecimento da população.  

Dado o exposto, foram elencadas três recomendações para reparar a dívida social dos atingidos 

por barragens no que se refere o direito à água. A primeira delas relaciona-se à ampliação de 

infraestrutura e/ou de medidas emergenciais para a garantia do acesso pleno e seguro da água 

potável e de água para produção. No percurso dessa pesquisa percebeu-se que, embora exista 

infraestrutura de cisternas e existem medidas emergenciais como o carro-pipa em momentos 

prologados de escassez essas medidas não são suficientes para abastecer continuamente as 

famílias que habitam a região. Houve relatos de que os carros-pipas disponibilizados não eram 

suficientes, ocasionalmente havendo necessidade de pagar o abastecimento por meio da 

compra da água vendida por atravessadores. Em outro caso, uma comunidade que tinha o 

acesso à água pela rede de distribuição havia tido interrupção de acesso devido ao baixo nível 

do rio, o qual estava abaixo da cota mínima necessária para que a água do rio fosse captada pela 

tubulação existente. Essas questões evidenciam que a única forma de garantir o acesso pleno à 

água, é por meio da diversificação das suas fontes.  

Em face da existência de conflitos múltiplos pelo uso, é necessário que representantes de todos 

os usuários de água na região dialoguem no sentido de criar acordos e consensos em relação 

aos conflitos de uso da água. Nesses diálogos é necessário por em pauta a viabilização de 

outorgas de água e infraestrutura de irrigação para a pequena agropecuária e ainda a instituição 

de conselhos locais de gestão dos recursos hídricos, instâncias municipais compostas por 

lideranças locais capazes de organizar e orientar diretrizes para o uso adequado da água para a 

população. 

 

 

 

2.2.2. Energia elétrica 
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Conforme já mencionado, uma das maiores contradições encontradas na pesquisa foi a 

presença de comunidades com registro de atingido com ausência de energia elétrica, ao todo 

foram identificadas 82 comunidades, maioria portando pequeno ou médio porte onde a 

ausência de energia ficou em torno de 10% do total de domicílios. Para completar a ironia, 

existiram comunidades que possuem energia elétrica oriunda de painéis solares, porém, a 

energia recebida não é suficiente para as atividades domésticas básicas. Estima-se que existam 

pouco mais de 4 mil domicílios em uma das duas situações.   

A tecnologia de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica foi instalada em regiões 

mais distantes das linhas de energia convencional devido ao maior custo ou maiores dificuldades 

de ligação dos domicílios à rede geral. No formato utilizado na região da barragem de 

Sobradinho, um painel solar é conectado a uma bateria para que depois a energia seja 

distribuída no domicílio. Sem dúvida, esse formato consiste em uma tecnologia limitada que não 

consegue garantir nem mesmo o uso múltiplo da energia dentro das casas das famílias, pois, há 

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. Relatos de 

atingidos confirmam essa tal situação: 

“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.” 

(Depoimento de liderança – Município de Barra) 

“Eu tenho a plaquinha solar, mais é na bateria num sabe, ela só dá pra 

funcionar mal mesmo somente a luz.” (Depoimento de atingido – 

Itaguaçu da Bahia)   

Com isso, uma das recomendações mais óbvias dessa pesquisa é que seja realizada 

universalização de infraestrutura elétrica suficiente e adequada (energia convencional) para 

atender aos domicílios. Não é possível que passados mais de 40 anos do deslocamento 

compulsório as famílias ao redor da barragem de Sobradinho, não exista energia elétrica 

suficiente para atender as famílias. Além dessa medida, sugere-se a adoção de subsidio tarifário 

porque se percebe que mesmo possuindo poucos bens duráveis no interior da residência, a 
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conta de luz foi considerada alta ou extremamente alta pelas famílias, possuindo entre os 

municípios da pesquisa valores médias próximos de 20 a 35 reais por morador do domicílio. 

Por fim, dada a condição social com acesso à renda precário nos domicílios na região, sugere-se 

a construção de sistemas comunitários de geração de energia fotovoltaica com foco em um 

modelo em que os domicílios sejam produtores e consumidores de energia elétrica. Uma 

experiência que segue esse modelo está sendo desenvolvida pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG) na Pequena Central Hidrelétrica Santa Marta, localizada em Grão Mogol, 

Minas Gerais. 

 

2.2.3. Comunicação 
 
O sistema de comunicação é muito deficitário em especial no interior dos municípios. A maioria 

das famílias dependem de um receptor particular chamado “antena rural”, para ter acesso ao 

serviço e em boa parte da zona rural mesmo esses receptor não consegue captar o sinal 

oferecido pelas operadoras. 

Apesar de haver rede de comunicação instalada (celular e internet), especialmente de telefonia 

móvel, a mesma não funciona, mesmo estando nos arredores das torres de emissão de sinal, 

principalmente nas áreas rurais mais distantes. 

Recomenda-se que se faça solicitação para a Anatel responsabilizar as empresas concessionárias 

responsáveis para ativar o sistema e direcionar o sinal as famílias do entorno das torres. 

 
2.2.4. Mobilidade 

O lago da UHE Sobradinho desestruturou profundamente a malha viária da região, seja por 

rodovias, seja por acesso fluvial. Ocorre que as distâncias ficaram maiores, surgiram novos 

obstáculos e não foram realizadas ações suficientes para recompor o conjunto da malha viária 

com vistas a manutenção da integração sócio econômica do conjunto da região atingida. 

Especialmente as vias vicinais, o abandono que essas se encontram aumentaram ainda mais as 

dificuldades para que essas populações acessem os centros urbanos mais próximos. Pode-se 

relatar aqui que inclusive para realizar essa pesquisa, houve muitos locais que a equipe teve 

grandes dificuldades de acessar. 
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Do ponto de vista regional, obras não concluídas prejudicam a economia local, como a BA 210, 

que liga Xique-Xique a Paulo Afonso e que seria um importante corredor do entorno do lago, 

apesar de existir, ainda não foi pavimentada. Ou mesmo a ligação entre Xique Xique e Barra, na 

BA 160 com a BA 161, que ainda depende de balsa para travessia do rio São Francisco. 

Além do transporte rodoviário há necessidade de melhorias e reativação no transporte fluvial e 

recuperação dos cais e portos. Municípios como Sento Sé e Remanso, bem como Barra e Xique-

Xique, possuem grande fluxo de mercadorias e deslocamento de pessoas, muitas vezes precário, 

mas que se torna extremamente necessário para a interligação entre municípios e comunidades. 

Outra demanda importante da população da região é a falta de transporte público, onde ainda 

é comum o uso do “pau-de-arara” para o transporte especialmente dentro dos municípios. 

Todos esses limites viários aumentam muito as dificuldades da população, especialmente rural, 

em acessar serviços de educação e saúde. 

 

2.3. Políticas Sociais 
 

2.3.1. Educação 
 

Entre os dados apresentados, foi possível perceber que existe uma grande quantidade de 

pessoas analfabetas na região em que se fez a pesquisa. Estima-se que existam 31.338 pessoas 

analfabetas, das quais 57,8% está no meio rural e maioria tem 50 anos ou mais (27.685 pessoas). 

Esta questão do analfabetismo configura uma dívida em relação aos atingidos onde, no passado, 

já se desenhou uma perspectiva de política pública para pagá-la. A Eletrobrás fomentou o 

programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação nas áreas atingidas, no formato que era 

executado o programa, a Eletrobrás entrava com a maior parte dos recursos por meio de fundos 

próprios dobrando ou complementando os valores das bolsas dos educadores e com materiais. 

Uma recomendação para a região seria que esta iniciativa do setor elétrico complementasse o 

Brasil Alfabetizado, com foco no público atingido existente na região. 

Além disso, é necessária a ressalva que foram encontradas escolas seguindo um processo 

chamado de nucleação das escolas em áreas rurais. O ensino utilizado nesse método consiste 

no uso de um equipamento de televisão junto com um vídeo gravado previamente e passado 

em sala de aula. Entende-se que esse não é um método adequado e que o ideal seria o uso de 

uma educação contextualizada para a realidade dos alunos e que atenda adequadamente 
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também outras melhorias associadas à escola como a melhoria das condições de transporte e 

merenda escolar e criação e/ou ampliação de creches. 

 

2.3.2.  Saúde 
 

As condições de acesso à saúde nas áreas rurais é em geral bastante precárias e essas 

comunidades ficam ainda mais vulneráveis devido as péssimas condições das estradas e a 

ausência de transporte adequado (ambulâncias). 

Uma das ações que poderia diminuir esse déficit é a preparação e o treinamento de pessoas das 

próprias comunidades para atuarem em ações de saúde. Um dos exemplos cobrados pela 

população é o aperfeiçoamento do trabalho das parteiras e agentes locais de saúde. 

Especialmente com relação às parteiras, cabe destacar que é um método tradicional de 

acompanhamento de gestantes e que é ainda bastante comum para realização de partos em 

áreas rurais. 

Associado aos agentes de saúde e as Unidades Básicas de Saúde – UBS, é fundamental a 

disponibilidade de ambulâncias para o transporte de doentes até locais adequados. 

 

2.3.3. Cultura, Esporte e Lazer 
 

Não há equipamentos culturais e de lazer na maioria das comunidades do entorno do lago da 

UHE Sobradinho. A principal atividade esportiva acaba sendo o futebol, majoritariamente 

praticada por homens e em locais improvisados pelas comunidades. 

Do ponto de vista cultural, ganham importância as tradições festivas principalmente religiosas, 

como o “Reisado”, “Festa de São João”, “São Gonçalo”, “Nossa Senhora dos Navegantes” ou 

“Yemanjá” e “São Sebastião”, o culto a tradições africanas como o “Samba de Velho”, o “Samba 

de Roda” e a Capoeira, além das Vaquejadas, que incluem uma espécie de circuito regional 

envolvendo os municípios do entorno do lago. 

Faz-se fundamental o apoio para a manutenção e ampliação dessas atividades culturais que 

atualmente pouco podem contar com apoio da empresa e ou de governos locais.  
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2.4. Estruturação produtiva 
 

Para as comunidades rurais atingidas pela barragem de Sobradinho, nas quais a agropecuária é 

atividade predominante, propõe-se um conjunto de ações de estruturação produtiva, de forma 

a desenvolver, junto aos trabalhadores do campo, atividades voltadas para a produção de 

alimentos que, em primeiro lugar, garantam sua segurança alimentar, mas também que lhes 

sejam rentáveis, promovam a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Ações que 

incentivem a diversificação da produção e que garantam autonomia produtiva para os 

agricultores e pescadores. Tais ações são agregadas nos seguintes eixos: 

- Produção agropecuária e extrativista sustentável; 

- Fortalecimento da pesca artesanal; 

 - Comercialização; 

- Restauração ambiental; 

- Irrigação.  

- Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. 

 

2.4.1. Produção agropecuária e extrativista sustentável 
 
As ações recomendadas visão o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo junto a esse 

segmento o processo de transição agroecológica e valorizando práticas já existentes de 

produção sustentável. Deve-se identificar e fortalecer os arranjos produtivos locais, valorizando 

produtos nativos e tradicionais que tenham potencial econômico e que sejam importantes para 

garantir a segurança alimentar. 

A agricultura orgânica e de base agroecológica prioriza, como principal insumo, o cultivo de 

espécies nativas ou crioulas. Para garantir o acesso dos agricultores a esse tipo de insumo, 

propõem-se iniciativas como implantação de banco de sementes e a formação e o 

fortalecimento de redes de trocas de sementes.  

A pecuária local, tanto a referente a rebanhos mantidos em pastagens particulares quanto 

aqueles mantidos em terras comuns, compondo territórios de fechos e fundos de pasto, devem 

ser objeto de políticas que garantam a manutenção dos efetivos animais. A recuperação de áreas 

de pastagens, o plantio de forrageiras adaptadas ao semiárido devem ser práticas incentivadas. 
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Além disso, para garantir o beneficiamento e escoamento da produção animal, é necessária a 

instalação ou recuperação de estruturas públicas, como os matadouros municipais e locais de 

beneficiamento de produtos animais, essenciais para viabilizar os padrões sanitários exigidos 

para comercialização. Ainda com esse intuito, pode-se avaliar junto aos produtores e técnicos 

de ATER a possibilidade de elaboração de protocolos de abate de animais na unidade familiar. 

O financiamento da produção deve ser considerado para viabilizar as atividades agropecuárias. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, tem várias linhas de 

crédito agrícola que podem ser dirigidas aos segmentos de agricultores atingidos pela barragem 

de Sobradinho. Modalidades como o PRONAF Agroecologia e o PRONAF Florestal podem ser 

utilizadas para promover a agricultura e a pecuária sustentáveis. Ainda, segmentos importantes 

da população atingida, como mulheres e jovens, podem ser beneficiados com linhas específicas 

desse programa: o PRONAF Mulher e o PRONAF Jovem. Além do crédito bancário, ações de 

fomento não bancarizado dirigida especificamente aos pequenos produtores rurais são 

importantes, diante da baixa capitalização dos agricultores familiares da região e, sobretudo, se 

for considerado o período de transição entre a agricultura convencional e a de base 

agroecológica. Uma política de fomento, neste caso, manteria as famílias em situação de 

segurança socioeconômica e consolidaria as mudanças para a produção em bases sustentáveis. 

 

2.4.2. Fortalecimento da pesca artesanal 
 
Considerando que a pesca no rio São Francisco e seus afluentes é uma importante atividade 

econômica da população atingida, medidas governamentais são necessárias para garantir sua 

continuidade de forma sustentável. Uma das medidas seria propiciar a recuperação de espécies 

de peixes nativas a fim de reverter a escassez de peixes, relatada na pesquisa. Para isso, seria 

necessária ação de repovoamento dos rios com espécies nativas de peixes, ação que deverá ser 

combinada com a recuperação de nascentes e locais de desovas de espécies aquáticas. O acesso 

a equipamentos de pesca também deve ser viabilizado a fim de melhorar as condições de 

trabalho do pescador artesanal.  

 

2.4.3. Comercialização 
 
A formação de mercados para absorver os produtos oriundos dos trabalhadores rurais irá elevar 

sua renda e é condição necessária para a consolidação de uma agropecuária sustentável. Assim, 

propõe-se a formação e estruturação de locais de comercialização, como feiras e mercados 



14 
 

públicos, onde o produtor possa vender suas mercadorias diretamente ao consumidor, 

reduzindo, dessa maneira, sua dependência de intermediários, conseguindo melhor preço para 

o que produz. Ações de compras governamentais devem ser operacionalizadas, incentivando 

escolas, hospitais, restaurantes universitários, a comprarem diretamente do produtor rural. 

Uma das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com a Lei 

11.947/2009, é a aquisição de alimentos preferencialmente produzidos no local, oriundo da 

agricultura familiar. Essa lei, em seu artigo 14, determina um piso de 30% do total de recursos 

destinados pelo FNDE à aquisição de alimentos para merenda escolar oriundos da agricultura 

familiar. Nos municípios que abrigam os atingidos da barragem de Sobradinho, deve-se verificar 

se esse piso seja cumprido e incentivar o poder público local a ultrapassar o mínimo legal, de 

acordo com a capacidade de fornecimento pelos produtores locais. 

 

2.4.5. Restauração ambiental 
 
A produção agropecuária sustentável deve ser promovida aliada à conservação e recuperação 

de ecossistemas. Essa, inclusive, é uma das diretrizes do Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica, cuja segunda fase está instituída pela Portaria Interministerial nº 1 de 03 de 

maio de 2016. Outra política voltada a essa finalidade de restauração é a Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa, instituída por meio do Decreto 8.972/2017. Nesse decreto 

há a previsão do incentivo e estímulo à restauração florestal visando à conservação de solos e 

proteção de recursos hídricos.  Na região atingida pela Barragem de Sobradinho (incluindo o 

município de Serra do Ramalho), deve-se buscar a restauração florestal de áreas de vegetação 

nativa, focando preferencialmente o uso de espécies que apresentam potencial de uso 

econômico pelos agricultores atingidos e a recuperação dos corpos hídricos, ajudando a 

recuperar os mananciais da bacia do São Francisco, propiciando maior resiliência para a 

agricultura familiar e a pesca artesanal.  

 

2.4.6. Irrigação 
 
A implantação de cultivos irrigados tem o potencial de desenvolver a agricultura familiar nos 

territórios atingidos pela barragem de Sobradinho e aumentar significativamente a produção de 

alimentos na região. Propõem-se ações de operacionalização de técnicas de irrigação voltadas 

para a pequena agricultura e que sejam eficientes no uso da água, permitindo o uso racional e 
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sustentável desse recurso. Existem dois instrumentos governamentais que podem ser utilizados 

para esse fim: a Política Nacional de Irrigação e o Programa “Água para Todos”. 

A Política Nacional de Irrigação, regida pela Lei 12.787/2013, prevê a implantação de Projetos 

Públicos de Irrigação, cujas unidades parcelares são consideradas de interesse social, destinadas 

majoritariamente à agricultura familiar (artigo 24). Dentre seus objetivos, estão a redução de 

riscos climáticos à agropecuária, sobretudo em regiões de baixa incidência de chuvas e o 

desenvolvimento prioritário de regiões que apresentem baixos indicadores econômicos e 

sociais. São quesitos aos quais os territórios atingidos de Sobradinho se enquadram. 

O Programa “Água para Todos” foi instituído pelo Decreto 7.535/2011. Seu objetivo é promover 

a universalização do acesso à agua para consumo humano e para a produção agrícola em áreas 

rurais. Dentre suas diretrizes, está estabelecido o fomento à implantação de tecnologias, 

infraestrutura e equipamentos de captação e armazenamento de água da chuva e de recursos 

hídricos provenientes de corpos d’água, poços e nascentes. Dentre as medidas a serem 

utilizadas pelo programa, está a distribuição de kits de irrigação.  

Esses dois instrumentos podem ser utilizados de forma articulada e complementar para atender 

os produtores rurais atingidos. Os conflitos envolvendo os perímetros irrigados, como o relatado 

no Baixio de Irecê, devem ser resolvidos e a comunidade local deve ser público prioritário na 

instalação desses projetos.  

 

 

 

2.4.7. Assistência Técnica e Extensão Rural 
 
O processo de estruturação produtiva para as áreas rurais dos municípios atingidos de 

Sobradinho deve vir acompanhado por um serviço consistente e articulado de ATER, que atue 

sob uma perspectiva agroecológica. Esses serviços que podem ser articulados entre entidades 

públicas, como a BAHIATER -Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

a Embrapa Semiárido, as universidades e institutos de ensino técnico. Instituições sem fins 

lucrativos como as entidades vinculadas à Articulação do Semiárido – ASA, devem ser 

envolvidas. Tais entidades desenvolvem junto às comunidades rurais do semiárido nordestino 

um importante trabalho de formação e extensão rural relacionadas a técnicas sustentáveis de 

produção e tecnologias sociais voltadas para o convívio com o semiárido. Uma ação coordenada 
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de ATER entre essas instituições permitirá uma maior capilaridade no território atingido, 

possibilitando uma abrangência maior do serviço junto à população. 

O serviço de ATER deve ter, como princípio, a troca de saberes: o técnico-científico advindo das 

instituições envolvidas e o tradicional, pertencente aos agricultores familiares e populações 

tradicionais. Mediante esse diálogo, devem ser avaliadas as alternativas produtivas viáveis em 

cada território, levando em consideração as habilidades e as atividades já desenvolvidas pelos 

produtores. Desse modo, constroem-se planos de ação territoriais, contendo os produtos a 

serem desenvolvidos, as técnicas a serem empregadas, a necessidade e a viabilidade de 

implantação de cultivos irrigados e os locais onde serão necessárias medidas de restauração 

ambiental. 

 

2.5 Questões fundiárias  
 

Cerca de quarenta e cinco anos após o início da construção da barragem de Sobradinho, subsiste 

ainda uma extensa dívida social por parte do Estado brasileiro em relação aos direitos fundiários 

das famílias que, à força de pressões, promessas e ameaças, foram constrangidas a se deslocar 

da região para dar lugar à obra. No conjunto das localidades onde se registra a presença de 

famílias (ou seus descendentes) atingidas pela barragem – Sento Sé, Sobradinho, Xique-Xique, 

Itaguaçu, Barra, Pilão Arcado e Serra do Ramalho – as atuais questões relativas ao acesso à terra 

são, em parte , decorrentes do estatuto precário que tem desde então marcado a posse e 

domínio da terra na região – grilagem, falta de reconhecimento oficial de territórios tradicionais 

– e, em parte, expressões de conflitos fundiários contemporâneos.  

 Estes conflitos dizem respeito à instalação de grandes projetos de infraestrutura nas imediações 

das áreas de reassentamento das famílias atingidas e tornam a expor as famílias expulsas de 

Sobradinho aos riscos de um novo deslocamento forçado. Essa repetição da história é 

precisamente uma das consequências do não reconhecimento do Estado brasileiro de sua dívida 

social em relação aos desalojados de Sobradinho de quarenta anos atrás.   

 O primeiro ponto assinalado pela população da região atingida é a persistência de uma situação 

de indefinição fundiária em relação à posse das terras doadas pela Chesf.  Em Sento-Sé, por 

exemplo, as famílias ainda reivindicam a regularização fundiária das áreas recebidas, a título de 

reparação, pela empresa, uma vez que, na época da construção da barragem, os lotes 

repassados aos atingidos não foram documentados. Essa instabilidade territorial não apenas 

criou, desde o início, um ambiente propicio à atuação de grileiros na região, dando ensejo a 
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novos conflitos fundiários, como, atualmente, agrava a fragilidade da posição das famílias 

atingidas ante a chegada de novos empreendimentos – parques eólicos e mineração –, 

sujeitando-as, novamente, ao risco de serem deslocadas sem a devida indenização. As terras do 

município que margeavam o lago de Sobradinho após a barragem acabaram por ser capturadas 

por grandes grupos agropecuários para a implantação de projetos irrigados, acarretando o 

deslocamento de parte das famílias para áreas de caatinga e impossibilitando o reassentamento 

daquelas que, não adaptadas ao reassentamento em Serra do Ramalho, retornaram a Sento-Sé.   

 Famílias atingidas, que se estabeleceram em Xique-Xique e na Barra, também reclamam pela 

regularização fundiária de seus lotes, grande parte deles em terras públicas.  A instabilidade na 

posse dificulta o desenvolvimento dos projetos produtivos das famílias e a ausência de título de 

domínio as impede de acessar linhas de crédito ou de proteger sua condição diante de novas 

ameaças de expropriação. Ainda nessa região, organizaram-se, ainda antes da barragem, 

comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, que, além de lotes individuais de produção 

de subsistência e extrativismo, utilizam áreas coletivas para criação de animais.  Essas 

comunidades também veem seus modos de vida e produção ameaçados em virtude não 

reconhecimento de seus territórios por parte do Estado. Os moradores relatam a existência da 

expansão da prática de grilagem para apropriação privada sobre essas áreas tradicionais.  Um 

caso emblemático dessa disputa aconteceu no município da Barra, em 2013, com a grilagem de 

cerca de 230 mil hectares pela Fazenda Cristo Rei, que atingiu 46 comunidades tradicionais dos 

Brejos de Barra, quilombolas, ribeirinhos, fundos e fechos de pasto.  

 Ainda nessa região, mais especificamente no Baixio de Irecê, instalou-se atualmente novo 

conflito em torno da construção de um projeto de irrigação, projetado para incorporar uma área 

estimada em quase 60 mil hectares, com destinação da maior parte das terras à agricultura 

empresarial. Esse conflito tem uma raiz histórica que remonta à época da construção da 

barragem. À formação do lago de Sobradinho, estava, então, associado um plano integrado de 

promoção de fruticultura irrigada nas terras da margem. Este projeto, desde a origem concebido 

em favor de grupos empresariais, não reservava espaço para a permanência das famílias nas 

margens do lago. 

 Praticamente abandonado por quatro décadas, o projeto de demarcar um grande perímetro 

irrigado para a fruticultura de escala, hoje capitaneado pela CODEVASF, volta a ameaçar as 

famílias que, resistindo nas imediações do lago sem garantia jurídica sobre suas terras, ficam 

novamente sujeitas a sofrer o impacto de um grande projeto patrocinado pelo Estado. Estima-

se que oitocentas famílias, organizadas em comunidades de fundo do pasto, que compartilham 
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território para criação de gado seriam atingidas. O Ministério Público Federal vem 

acompanhando o litígio.  

 Também no município de Serra do Ramalho, que, à época da construção da barragem, recebeu 

o maior contingente de atingidos, se verificam, atualmente, demandas por regularização 

fundiária e por reconhecimento de território tradicional. O histórico de criação do município, 

cuja origem remete à instalação do Projeto Especial de Colonização (PEC-SR) em meados dos 

anos 1970, com o objetivo de acolher as famílias atingidas pelas obras da usina, oferece um 

conjunto importante de elementos para compreender a dimensão dos conflitos atuais.  

 O PEC-SR foi instalado a quase novecentos quilômetros de distância do local de construção da 

barragem. Segundo as estimativas da época, menos da metade do contingente populacional que 

vivia nas áreas rurais na região onde seria formado o lago de Sobradinho aceitou transferir-se 

para a Serra do Ramalho. Uma parte desse grupo, entretanto, ao ter conhecimento de que seria 

alojada em agrovilas na caatinga, resolveu subir o São Francisco até estabelecer-se na ilha de 

Boa Vista, onde poderiam reproduzir o modo de vida ribeirinho – pesca, agricultura de vazante 

– que praticavam na sua terra de origem.  Posteriormente, em função das cheias, se deslocaram 

para a margem do rio, onde estão até hoje, na comunidade Vila da Boa Esperança.  Esse 

deslocamento não se deu sem conflitos com o poder público, que por anos empenhou-se em 

forçar a ida das famílias para as agrovilas.  

 O impasse foi, em parte, equacionado, com a criação do Projeto Agroextrativista do São 

Francisco (PAE -SF), que regularizou os territórios tradicionalmente ocupados, beneficiando, 

adicionalmente, as comunidades ribeirinhas que já ocupavam a área. No entanto, hoje, as 

famílias relatam que as áreas coletivas de criação de gado vêm sendo ameaçadas pelo avanço 

dos cercamentos privados sobre as áreas do PAE. Por essa razão, a principal reivindicação da 

comunidade diz respeito à necessidade de fortalecer a atuação do Incra com o intuito de coibir 

a apropriação privada das terras comuns.  

 As comunidades quilombolas da região de Água Fria, nos limites do PAE, e o povo indígena 

Pankarus, que ocupa a Terra Indígena Vargem Alegre, em Serra do Ramalho, também relatam 

ameaças de apropriação privada de áreas, mediante grilagem, que integram seus respectivos 

territórios. Organizada em uma associação, a comunidade quilombola de Água Fria obteve 

importantes conquistas a partir da criação do Projeto Agroextrativista, como a construção de 

casas e a certificação pela Fundação Palmares. No entanto, enquanto a regularização de seu 

território não é concluída, as famílias seguem sujeitas a ver áreas da comunidade ilegalmente 
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apropriadas por agentes privados, que desmatam a vegetação nativa para a abertura de 

pastagens.   

 Os Pankarus, inicialmente beneficiados pela desapropriação de terras que deu forma ao PEC-

SR, decidiram-se a abandonar as agrovilas onde haviam sido incialmente assentados para 

estabelecer-se numa área a pouco mais de dois quilômetros de distância, reconhecida, em 1991, 

como Terra Indígena Vargem Alegre. Na área, de 981 hectares, vivem 31 famílias, praticando o 

roçado, a criação de animais e o artesanato.  Hoje, os indígenas reivindicam a expansão de seu 

território, com o reconhecimento de uma área de cerca de 1500 hectares que abrange o topo 

da Serra do Ramalho, compreendida como essencial para a manutenção de seu modo de vida 

tradicional. Demandam, além desse reconhecimento, a melhoria das vias de acesso à aldeia e a 

instalação de projetos de estruturação produtiva.     

 A história fundiária em torno da construção da barragem de Sobradinho mostra que a primeira 

consequência de um processo de transferência forçada da terra é a ruptura com os laços de 

parentesco, que sedimentam a vida em comunidade, e com os modos tradicionais de vida e 

produção através dos quais as gerações de uma população aprenderam a subsistir e resistir. O 

conjunto das demandas fundiárias que elas, ainda hoje, reivindicam concernem, 

fundamentalmente, à necessidade de garantir a estabilidade na posse e a legalidade do domínio 

sobre terras que ocupam há décadas, para não se tornarem, novamente, vítimas de um processo 

de expulsão. O resgate da dívida social do Estado brasileiro em relação a essas famílias é, por 

tanto, um resgate da histórica com vistas a proteger o futuro.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O espaço de operacionalização das ações recomendadas neste relatório abrange os municípios 

do entorno da barragem de Sobradinho, quais sejam: Sobradinho, Sento Sé, Remanso, Pilão 

Arcado, Casa Nova, Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Barra, além do município de Serra do 

Ramalho. Esses compõem o território atingido da barragem de Sobradinho para aplicação de 

políticas públicas que visem sanar a dívida social do Estado brasileiro junto à população atingida. 

Em conjunto, esses municípios somam 335.890 habitantes, das quais, 158.313 moram em áreas 

rurais (IBGE, 2010). Como ponto de partida para a realização dessas recomendações podem ser 

priorizadas as comunidades enumeradas por essa pesquisa que abrigam famílias atingidas pela 

barragem. Essas comunidades somam cerca 50 mil domicílios e quase 180 mil pessoas.  
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As medidas a serem implementadas junto às famílias atingidas devem compor um plano de 

ação, a ser elaborado considerando as realidades e as demandas locais. Por exemplo, uma 

comunidade tradicional cujo território ainda não tenha sido reconhecido precisa de medidas 

fundiárias diferentes de um detentor de um lote de assentamento. Para determinada 

comunidade cujas habitações já sejam atendidas plenamente por energia elétrica, mas que 

carecem de água tratada, a prioridade será o fornecimento de água potável e de qualidade e 

não haveria necessidade de instalação de eletricidade. Assim, o conjunto de medidas 

enumeradas nos eixos temáticos tratados acima variará conforme as necessidades e prioridades 

de cada comunidade. Tais necessidades e prioridades orientarão o cronograma de execução das 

medidas. 

Para a formulação, operacionalização e acompanhamento do plano, deve-se formar um 

colegiado, composto pelos órgãos envolvidos nas ações e por entidades da sociedade civil locais, 

sob a coordenação de órgão do governo federal (que nesse, caso sugere-se o Ministério da 

Integração). A atuação colegiada permitirá uma maior sinergia entre os atores envolvidos e 

possibilitará uma melhor articulação entre as ações a serem desenvolvidas na região. 

Por fim, o processo de planejamento e execução das ações deve levar em conta a participação 

social. Nas localidades que forem objeto de implementação de políticas públicas, os cidadãos 

devem ser ouvidos e devem fazer parte do processo de tomada de decisão para estabelecer qual 

o conjunto de medidas, qual a ordem de prioridades e o cronograma de execução das ações. A 

participação também é importante para possibilitar o controle social sobre as ações e os 

recursos dispendidos. Ao conceder a participação aos atingidos, o Estado brasileiro permite a 

voz que lhes foi negada no processo de construção da barragem de Sobradinho, possibilitando 

que sejam sujeitos na reconstrução de suas vidas. 
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ANEXO I 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DOS ATINGIDOS 

PELA BARRAGEM DE SOBRADINHO - JUAZEIRO 25/05/18. 

 

A audiência pública da pesquisa foi realizada no dia 25 de maio de 2018. Os convites para a 

audiência foram enviados por ofício para autoridades ou instituições parceiras e por e-mail ou 

telefone para os demais convidados (Anexo II), incluía-se nesse último caso lideranças das 

comunidades pesquisadas durante a pesquisa.   

No dia audiência em que ocorreu a audiência pública participaram 150 pessoas, das quais 130 

oriundas dos oitos municípios da pesquisa e as demais divididas entre autoridades, lideranças e 

representações de organizações presentes na região (para detalhes das comunidades e 

organizações presentes ver Anexo III).  

A audiência iniciou com o credenciamento dos presentes, seguida de mística intitulada “Cadê 

nossos direitos?!”. Durante a mística algumas pessoas se identificaram pelo nome e falaram de 

que forma foram atingidas pela barragem de Sobradinho.  

Após a mística, ocorreu a mesa de abertura, a apresentação dos resultados da pesquisa, as 

intervenções do público e o encerramento, as quais são relatadas a seguir6. Para ver fotos da 

audiência, ver Anexo IV.  

 

Formação da Mesa 

Participantes 

Mediação: Fernanda Rodrigues dos Santos  

Ana Paula Moreira da Silva – Intituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea 

Carolina Junqueira – Ministério da Integração Nacional- MI 

Moisés Borges de Oliveira e Silva – Bolsista PNPD - Ipea 

Marta Rodrigues dos Santos - Bolsista PNPD - Ipea 

 

Fernanda: Apresentou a programação da audiência e recebeu os integrantes da mesa: Ana Paula 

Moreira, representante do IPEA; Carolina Junqueira, representante do Ministério da Integração; 

Moisés Borges, representante do MAB. 

Ana Paula: Saudou todos os presentes e agradeceu a contribuição de todos durante os dois 

últimos anos. 

Fernanda: Registrou a presença de: Deputado Marcelo do Galo, membro da Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; CPT, na pessoa de Marcelo do 

Gogó; Bispo de Juazeiro, Frei Dom Beto; representantes do Levante Popular da Juventude. 

                                                           
6 Nesse momento foi feita uma transcrição parcial, dos principais pontos da audiência. Na versão 
publicada deste documento será anexada a transcrição na íntegra da audiência.  
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Carolina: Saudou a todos e apresentou-se como representante do Ministério Integração, que 

participa da pesquisa no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 

Petrolina e juazeiro fazem parte da região integrada de desenvolvimento, e por isso o MI 

participou com o financiamento dessa pesquisa para o IPEA.  

Fernanda: Registrou a presença de: Secretária de Ação Social de Sento Sé, Tereza Rodrigues; 

assessor da Prefeita Ana Passos de Sento, Cleriston dos Santos; José Carlos do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipal de Sento Sé, SINSERV. 

Moisés: “Boa tarde companheiros e companheiras! É um prazer muito grande ver essa casa 

cheia com o pessoal que veio de longe, lá de Xique-Xique, lá de Itaguaçu e Barra. Povo de 

Remanso, Pilão Arcado, Sento Sé, Sobradinho e Casa Nova”. 

“De todos os municípios em que nós viemos trabalhando nesses últimos dois anos, vieram 

representantes, entidades, prefeituras, sindicatos, pessoas que ao longo desse período 

abraçaram a pesquisa e os pesquisadores que estavam em campo. Vocês vão ver pelo resultado 

a complexidade que foi fazer uma pesquisa dessas. Uma pesquisa grandiosa e que finalmente 

nós estamos chegando a esse encerramento.” 

“Esse dia de hoje é uma vitória de todos nós, dos atingidos e das atingidas que estão aqui hoje. 

Que deram suas opiniões, que participaram dos questionários, das entrevistas, de um momento 

muito rico em que a gente conseguiu botar um pé lá nas comunidades pra mais de cem 

quilômetros das sedes dos municípios que inclusive tem muita dificuldade pra gente chegar lá. 

Era difícil até da gente se deslocar para lá. Então a gente vivenciou essas realidades e foi um 

momento, pra nós, muito rico. Então gostaria primeiramente, nós do MAB e da pesquisa, de 

agradecer a todos vocês que nos abraçaram, que abriram a casa de vocês pra gente. E que a 

gente pôde chegar até o final dessa pesquisa. Não teríamos concluído essa pesquisa se não fosse 

graças a cada um de vocês. Então uma salva de palmas pra todos vocês que estão aqui hoje 

nesse dia.” 

“Essa pesquisa é um luta histórica do movimento dos atingidos por barragem, desde 2010 

quando a gente pressionava o ex-presidente Lula a reconhecer que existia um passivo social do 

Estado brasileiro às comunidades atingidas.” 

“Muita coisa se prometeu aos atingidos. Se prometia água, terra luz e nada disso veio, e como 

isso não veio criou-se essa dívida que não é uma dívida somente financeira, mas de políticas 

públicas. É um problema social que a barragem gerou nesses quarenta anos depois da 

construção da barragem de Sobradinho e que até hoje o Estado não conseguiu resolver. Era 

preciso a gente ver então quais eram os problemas de fato que a barragem causou, e de que 

maneira o Estado poderia recompor todas as perdas dessa população.” 

“Pra fazer isso foi preciso desenvolver uma metodologia, ou um instrumento de pesquisa pra 

que a gente identificasse quais eram esses problemas. E então a gente fez essa parceria junto 

ao Ministério da Integração, junto ao IPEA, através da Secretaria Geral da Presidência da 

República. De 2010 para cá, não imaginem vocês que foi fácil, foi muito tempo de luta e pressão 

para dizer que a gente queria fazer esse diagnóstico. O diagnóstico saiu com essa pressão dos 

atingidos por barragem, e finalmente conseguimos, de 2015 pra cá, colocar essa metodologia 

em prática. Então pra nós, chegando ao fim dessa pesquisa, fica esse aprendizado de que os 

resultados que vão ser apresentados hoje são muito importantes. São, inclusive, sobre aqueles 

sofrimentos que nós temos dentro de nós, que nós falamos nas entrevistas, das memórias e 



24 
 

tudo aquilo que não é fácil lembrar. Muita gente nas entrevistas se emocionava, então os 

resultados que vão ser apresentados vão ajudar muito a melhorar nossa vida lá nos municípios.” 

“Mas a gente sabe que só vão concretizar e efetivar essas políticas públicas se a gente continuar 

com as pressões populares. Não basta só esse documento. Ele é muito importante, mas o 

documento está no papel, e ele tem que sair do papel para tomar as ruas. Assim como nossa 

mobilização nos levou para esse diagnóstico, nós temos que continuar mobilizados para que 

agora, após o diagnóstico, todas as políticas públicas que a gente está propondo cheguem até 

nós. Para que chegue energia na casa da Dona Maria, que chegue energia lá na casa do Seu Zé, 

que cheguem água, produção, assistência técnica e tudo que a gente mais necessita nas 

comunidades.” 

“Então gostaria de agradecer, novamente, a presença de todos que estão aqui hoje. Fiquem 

muito a vontade para se inscrever, essa casa, a UNEB, é nossa, a pesquisa é nossa e nós só 

chegamos aqui por conta de vocês.” 

Fernanda: Registou a presença de: Vereador Alair Paes Mondim, de Remanso; do vice-prefeito 

João neto de Remanso; da Secretária de Educação, Veraneide Almeida, Remanso; do Geografar, 

da universidade da Bahia, representado pelo professor Edcarlos Mendes; José Neto, vereador 

de Sento Sé; Cícero Reis, representante da Colônia de Pescadores de Casa Nova; Francisco 

Azevedo, representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Sento Sé; Antônio José Luiz, 

representante da APNB de Sento Sé; Raimundo Jorge, o padre da Igreja Católica de Sento Sé; 

Geraldo Gomes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra; Antônio Rodrigues, representante 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xique-Xique, Juscelino Pereira, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itaguaçu; Mercival Gomes, do MST de Itaguaçu; Darlan França dos 

Serviços de Assessoria a Populações Rurais de Remanso, SASOL; Colônia de Pescadores de Pilão 

Arcado, Ademilson Teixeira; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pilão Arcado, Rosa Maria 

Pereira; do STR de Remanso, Domingas Francisca; representante das Colônias de Pescadores de 

Remanso, Luís Celso Bastos; Mariza Muniz, poetisa e representante do Museu do Sertão Antônio 

Coelho; representantes das Rendeiras de Remanso, Maria de Lourdes Lopes e Maria dos Santos 

Oliveira; representante do Grupo de Reis de Boi; Terezinha Santos; representante do grupo Nova 

Vida, Niolene Pereira dos Santos; representante Associação de Pescadores e Pescadoras de 

Remanso, Lucília Freitas. 

Ana: Introdução, breve contextualização da pesquisa e apresentação dos dados quantitativos. 

“Essa é nossa imagem visual que a gente fez para a pesquisa. Nela estão representados alguns 

elementos ligados ao nosso objetivo final da pesquisa, ao diagnóstico das condições de vida das 

pessoas atingidas. Essa imagem é exatamente o que a gente busca entender: a relação das 

pessoas com as demandas por políticas públicas na região atingida pela barragem de 

Sobradinho.” 

Apresentou as imagens do material de divulgação da pesquisa e fotos da barragem de 

Sobradinho vista de cima.  

“O instrumento quantitativo foi a aplicação dos questionários. O qualitativo é com relação às 

entrevistas das barragens. Quem aqui foi entrevistado? Nós temos aqui entre nós várias pessoas 

que foram entrevistadas. A metodologia utilizada para realizar o diagnóstico começou a ser 

desenvolvida no IPEA em 2012 e foi publicada em 2014. Posteriormente foi feita a consulta ao 

Ministério da Integração sobre o interesse para participação desse projeto. A pesquisa teve o 

orçamento de aproximadamente 1270000. Realmente foi necessário esse orçamento, é uma 
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pesquisa que tem muito custo operacional de deslocamento, por exemplo. Em função disso 

grande parte desse recurso foi destinada a custos de deslocamento, que foi muito custoso nessa 

região em função das estradas e do próprio acesso. A pesquisa teve início de fato em 2016, 

quando começaram as saídas a campo. A audiência pública está prevista por se tratar de uma 

pesquisa sobre políticas públicas. Vocês tem que ver se aquilo que a gente tá reconhecendo aqui 

como as lacunas de políticas públicas realmente são demandas que vocês reconhecem nas suas 

próprias vidas.” 

Em 89, possivelmente por causa do Fundo dos Municípios, teve desmembramento de Juazeiro 

e também de Xique-Xique. Agora Juazeiro é a área que foi Sobradinho. 

A gente atuou em todas essas áreas desses municípios. Para ter noção da dimensão da 

abrangência da pesquisa, essa área de todos os municípios é maior do que o estado da Paraíba. 

Cada um dos municípios tem as suas dificuldades específicas e também algumas dificuldades 

são comuns a todos. Nossa intenção foi utilizar imagens e gráficos para ilustrar os números para 

que apresentação não fique maçante.  

Apresentação da metodologia da pesquisa  

Como a gente não tinha condições de fazer um censo, a gente fez uma amostra. A amostra é 

uma parte da população de referência para fazer uma análise. Se cada um mora no mesmo local, 

se tem uma comunidade de 100 pessoas ou uma de 10, se eu tirar um pouquinho daquela de 

100 e um pouquinho daquela de 10, eu vou conseguir fazer um retrato dessa população. Essa 

amostra tem que ser orientada por algum princípio. A gente entendeu que com aquele recurso 

que nós tínhamos não seria possível aplicar questionários nos 10000 domicílios iniciais. A gente 

fez um desenho dessa amostra com 4000 domicílios a partir de informações obtidas com 

parceiros e registros. Juntamos informações de campo e documental e a partir disso 

compusemos nossa amostra. 

A gente resolveu classificar as comunidades em 3 tamanhos: isso foi importante para aplicação 

do nosso plano de entrevistas e também da quantidade de domicílios que nós iriamos aplicar o 

questionário em cada comunidade. Plano de entrevistas para pensar como aplicar os 

questionários no campo, considerando as diferenças de tamanho entre as comunidades. 

Tiroteio, carros quebrados, situações do campo que não temos controle na gestão. A síntese da 

coleta de dados: 255 incluídas na amostra, 235 comunidades aplicadas; 3133 questionários 

domiciliares; 10944 questionários individuais. 

Apresentação dos resultados da pesquisa quantitativa 

Apresentação de slides 

A gente tinha 82 comunidades que não tinham luz, nem energia solar por placa, nem eólica ou 

qualquer outra forma de acesso a energia elétrica. O município que mais teve esse problema foi 

Sento Sé (18 comunidades), Pilão Arcado (15 comunidades), Remanso (9 comunidades), Casa 

Nova (14 comunidades), Itaguaçu (4 comunidades), Xique Xique (6 comunidades) e Barra (8 

comunidades). Que vivem perto do projeto e que não têm luz.  

Em relação ao número de domicílios que a gente estima, seja de 10% que não tenham luz, 

situados em comunidades pequenas, que no caso energia elétrica é um item de infraestrutura. 

As comunidades pequenas e médias sofrem mais com falta de infraestrutura. 
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Nas comunidades grandes esse número cai para 1,1%. Nas estimativas que a gente fez suponha-

se que pouco mais de 4 mil domicílios não vão ter essa energia. 

Em relação ao tipo de energia, ela vai estar a maioria pela Companhia distribuidora. No caso dos 

nossos municípios, Casa Nova é o que mais tem energia por meio de painel solar/placa solar 

(14%). Esse mesmo padrão nas comunidades médias e grandes, perto da instalação da usina, a 

gente vê que esse tipo de energia elétrica é a que mais são utilizadas pelas comunidades 

pequenas e médias. 

Porém, a energia solar, quando gente conta com a qualidade da energia que as pessoas estão 

recebendo, a gente percebe que enquanto há a Companhia distribuidora, 82% fala que a energia 

não é eficiente para atender a demanda da casa. Um valor acima de 80% das pessoas entende 

que não é suficiente. Além de não ser suficiente, tem quedas constantes. 

O valor médio da tarifa tem variação de Pilão Arcado e Sobradinho (em torno de 90 reais) ficou 

alto porque teve muita comunidade grande, principalmente em Sobradinho que foram 

entrevistadas. 

Por morador preço médio ficou 22,60. Os que tiveram o maior preço por morador realmente foi 

Pilão Arcado e Sobradinho. 

Em relação à moradia, a gente percebeu que 25% não tem o documento da casa. A grande 

maioria tem comprovante de agua e luz, não é uma escritura de comprovação da casa. 

Agora em relação à infraestrutura das estradas é muito ruim, o que a gente vê? Está mais pro 

vermelho.  

Em relação ao acesso a bens – ver se as pessoas tinham itens mais básicos, se ela tinha uma 

geladeira e fogão que a gente chamou de conjunto básico. O acesso a bens varia muito mais 

relação à comunidade, se era pequena média ou grande do que em relação ao município. O que 

a gente viu que não tinha nem geladeira e nem fogão – 60% dos domicílios. Lembrando que a 

análise era dos itens em conjunto. 

Abastecimento de água – a gente separou os três tipos de abastecimento de água.  

Nas comunidades grandes - rede geral; médias - rede de poço...comunidades pequenas vão ter 

75% agua da chuva armazenado em cisternas e nas comunidades médias segue o mesmo 

padrão. Com certa frequência falta água. 

Esgotamento sanitário – fossas sépticas e rudimentares são muito frequentes e nas 

comunidades pequenas e médias e nas grandes vias de rede coletora. Em relação ao lixo, ou não 

tem destino ou colocam lixo solto na rua (Sento Sé chamou a atenção da gente). 

Em relação a trabalho e renda, só para gente traçar um perfil, entre os jovens de 16 a 24 anos 

40% deles são desempregados e 33,3% não tem trabalho remunerado, de 25 a 39 anos, 34,3% 

possui trabalho remunerado e quase 28% faz o trabalho doméstico. Dentro da faixa etária de 40 

a 49 anos 28,9% exerce trabalho remunerado e quase 21% trabalha para o seu consumo próprio, 

ou seja, não faz venda (tem atividades que não geram renda, mas são importantes para ele). De 

50 anos ou mais existe bastante trabalhador doméstico e trabalho para consumo próprio. É a 

faixa etária que as pessoas estão mais se aposentando  

Em relação ao bolsa família, dentro da nossa amostra 51% a gente estima que tenha o bolsa 

família. Desses que recebe esse benefício 952reais é a renda domiciliar, isso com o bolsa família 
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incluso e 269 a renda per capita, a nossa estimativa com o bolsa família. Dentre aqueles que não 

recebem a renda domiciliar fica em torno de 1700 reais e 763 per capita. 

As pessoas que recebem o benefício da previdência são 47% da nossa população da amostra. 

Em termos de pobreza, a gente vai ter em números gerais 11,2% extremamente pobres, um 

valor de 87 reais por mês per capita. Representa 11% num universo de 51 mil domicílios. 

Dentro da população que a gente está estudando, a influência para aumentar a renda vem da 

de aposentadoria e ensino superior. As pessoas que são pobres e extremamente pobres são a 

maioria jovens. 

Em relação à atividade agrícola, a gente manteve tanto a população rural como urbana junto, 

porque como as pessoas muitas vezes moravam no meio urbano, mas tinham trabalho no rural, 

a gente resolveu manter e analisar separado. Então, 40% dos rurais, eles trabalham com 

agricultura, 13% na pecuária, quase 25% na pesca e 40% um complemento. No urbano, 17% na 

agricultura, 10% na pesca e 12% como complemento. 

A maioria é agrícola A principal forma que se faz para a comercialização: ou se faz venda ou faz 

uma venda direta. A questão do preço baixo. 

Vocês viram um pouco desses dados. Nada melhor do que vocês falarem para gente o ponto em 

que vocês se enxerguem. 

 

Fernanda: registra presença Colegiado São Francisco, Agentes de saúde do município de Sento 

Sé, sauda todos os pesquisadores e equipe de campo 

 

Marta: Agradeceu a todos os pesquisadores e assistentes de campo que contribuíram nesse 

trabalho para que chegássemos nesse e importante resultado para os atingidos por barragem 

A gente trabalhou na etapa quantitativa em 8 municípios e na etapa qualitativa foi incluída a 

Serra do Ramalho, que foi para onde foram levados vários atingidos desses municípios, a etapa 

qualitativa foi feita nessa região. As coletas de dados qualitativos e entrevistas aconteceram 

entre janeiro e fevereiro de 2018. Mostrou mapa com municípios. Entrevistas individuais e 

grupos de discussões, atingidos e atingidas nas comunidades rurais e meio urbano, entrevistas 

com entidades sociais de todos esses municipais poder público local, ministério público federal, 

igreja católica na representação de bispo, padre e pastoral social. 

Compreende as entrevistas numa perspectiva de dar voz aos atingidos para trazer informações 

que não estavam diretamente mencionadas no questionário. A memória da barragem, muitas 

questões que as pessoas queriam falar que estavam além do questionário quantitativo. Para que 

os atingido pudessem se expressar e trazer sua contribuição com suas próprias falas. Memória, 

vida e vivência dos atingidos no que diz respeito aos impactos que eles sofreram. 

Eixo fundiário: reconhecimento territorial e conflitos por terras (eólicas, mineração e irrigação): 

impactos contemporâneos e na realidade atual ligados aos projetos de produção de energia 

elétrica, de exploração mineral e grandes projetos de irrigação. 
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Visualizar a voz dos atingidos em toda essa área pesquisada. Para que as famílias pudessem 

expressar como é a condição de acesso a água, energia, as condições de mobilidade e 

comunicação.  

Marta lê os depoimentos e comenta: é uma realidade que está presente desde a década de 70, 

seja na questão da água encanada, dos carros pipa, dos poços artesianos. Comunidades em que 

pincipalmente as mulheres ainda carregam os baldes da água na cabeça ilustrando as condições 

que nossas atingidas vivem em nossas comunidades.  Faltas de direitos que atingem 

principalmente às nossas atingidas. 

Um dos direitos que ainda hoje está sendo negado é o direito de ir e vir, as condições das 

estradas revelam uma realidade alarmante. A nossa equipe de campo em Sento Sé, fizemos três 

tentativas de chegar na comunidade de Campo Largo. Os carros não chegavam até a 

comunidade porque as pessoas moram na serra com dias certos para chegar até a comunidade 

devido às péssimas condições das estradas. 

Não vou ler todos os depoimentos para não me alongar e para que nós possamos abrir o espaço 

para a fala de vocês atingidos. Que esse diagnóstico sirva de instrumento nas mãos dos atingidos 

para reivindicar os direitos historicamente negados. 

Trazer presente e registrara ruptura dos laços familiares que a construção da barragem impões 

nessa população. Ainda hoje muitas pessoas tem dificuldade de encontrar seus parentes e 

familiares. Um momento em que a gente pode registrar essas tristes memórias das pessoas 

compulsoriamente deslocadas. 

O atendimento de saúde para a população é praticamente inexistente nas comunidades. Grande 

parte dessa população depende de atendimento de saúde não em seus municípios, mas nas 

sedes de Juazeiro e Petrolina, nas sedes de sobradinho, pilão arcado, remanso... Sento Sé, a 

população precisa se deslocar para Irecê pra ter algum atendimento médico. 

“Esse Emitec é uma sala de aula com televisão... Mas a escola desse jeito, isso pra mim é o fim!” 

É uma realidade que vai se repetindo em cada município onde chegou a nossa pesquisa 

“tem não” 

A cultura e o lazer que existiam nas comunidades foram acabando com a construção da 

barragem, com o rompimento dos laços afetivos e familiares a cultura e lazer foram se 

quebrando ao longo desses anos com a construção da barragem de Sobradinho. 

O lazer das comunidades quase que 100% é apenas os bares, algo muito grave quando a gente 

se refere a cultura e lazer dos atingidos por Sobradinho. 

Como passou a viver essa população que vivia da pesca, da agricultura nos novos povoados e 

nas novas cidades que foram construídas.  

O sumiço dos peixes no rio São Francisco e o deslocamento da população para longe do rio, de 

onde tiravam seu sustento. 

Uma população que vivia da agricultura, da pecuária, da pesca que hoje encontra grandes 

dificuldades de ter acesso às condições para produzir o seu próprio alimento. 

Diante do que a gente tinha dialogado nas entrevistas, se os interlocutores achavam que existia 

uma dívida social do Estado brasileiro para com os atingidos. 
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Ana: a ideia desse trabalho, desse diagnostico, é traçar um retrato das políticas sociais que são 

necessárias para as pessoas atingidas. Proposição de políticas construídas com base nos 

resultados da pesquisa. 

Marta: que o Estado brasileiro possa promover o reencontro dessas famílias que se dispersaram 

por vários lugares no Brasil. Que o Estado brasileiro possa promover o encontro das famílias 

atingidas. Muitas famílias de Sento Sé hoje estão em Xique-Xique e vice-versa, que essa 

população vem encontrar as famílias que ficaram aqui nas festas religiosas. 

Muitas das famílias daqui, que moram nesses municípios, se organizam para ir nessas festas, 

para ir encontrar as famílias que estão nas agrovilas. 

Que se construa o memorial dos atingidos pela barragem de Sobradinho, que a gente possa ter 

um espaço que traga toda essa história que não pode ficar adormecida. Que a população, 

principalmente a juventude atingida pela barragem, ela conheça a sua historia. Isso é um direito 

que está sendo negado. Na maioria das comunidades a gente via pessoas que não se diziam 

atingidos. O grande desafio que está dado é tornar visível os direitos humanos dos atingidos por 

barragem, se a gente mantem viva a memória desses direitos violados, é uma ação pra que a 

gente não esqueça de todos os direitos que precisam ser edificados. 

Ana: sobre a questão fundiária, percebemos que a maior parte das pessoas carece de 

regularização. Grande parte não tinha documento, muitos tinham a conta de agua e luz que nos 

sabemos que não é um documento seguro. A recomendação é que se tenha a escritura da terra 

no máximo em doe meses após a pessoa deixar o seu território. A política de regularização 

fundiárias dessas famílias é uma das mais urgentes dentro desse conjunto de carências por 

políticas públicas. A gente viu que grande parte dessas famílias é de minifúndio, o que do ponto 

de vista da produção é um problema porque nem sempre a terra é suficiente para a produção 

de alimentos e reprodução social das famílias. 

Zoneamento socioambiental: necessidade de recuperação das nascentes e outros corpos d’água 

Mapeamento de conflitos fundiários, seja ele a questão da eólica, de conflito por terra ou outras 

tensões ligadas a propriedade da terra. 

Marta: Acesso da população atingida à água para o consumo humano, mas também 

principalmente para a produção. Com a construção da barragem um dos primeiros direitos 

tirados dessa população foi o acesso ao rio e a agua. Com as entrevistas e os depoimentos dos 

atingidos pudemos ver as dificuldades que as pessoas encontraram na data de seu 

deslocamento e que continuam vivenciando na realidade atual da maioria das comunidades, 

mesmo nas comunidades urbanas.  

Recuperação e revitalização do Rio São Francisco, controle da captação de água. A questão dos 

atingidos e do controle hídrico 

Não se pode aceitar que as populações que saíram de suas terras natais para dar lugar à 

construção de um empreendimento de energia elétrica até hoje não tenham acesso à energia.  

Universalização do acesso à energia. Numa região que produz energia elétrica a baixo custo, mas 

que para ter acesso a energia elétrica os atingidos pagam um alto preço nas tarifas das 

companhias de distribuição.  

Alteração da origem da energia (de placa solar para rede de distribuição) 
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Ana: uso múltiplo de água; alternativas encontradas pelas famílias para ter acesso à água (carro 

pipa, poço artesiano desativado com uma pessoa manualmente puxando água para 

abastecimento domiciliar). 

Quando falávamos sobre as dificuldades da pesquisa uma das maiores era a própria 

instabilidade dos sinais de telefonia, rede de telefone intermitente, dificuldade de comunicação. 

Populações mais isoladas do que deveriam estar 

Proposição: aproveitar a infraestrutura existente de telefonia para atender a população local, 

maior cobertura de telefonia e internet; ampliação de acesso. 

Dificuldade de percorrer os caminhos até as comunidades rurais. Uma demanda que a gente 

coloca para essa população tendo em vista que foi projetado um plano de infraestrutura que 

nunca foi implementado, é simplesmente tornar essas estradas transitáveis (vicinais, rodovias e 

pontes). 

Política de transportes coletivos, o direito de ir vir depende também de condições de transporte 

adequado. Mais do que uma questão de conforto, trata-se de uma necessidade de segurança 

para a população.   

Marta: A questão do EJA campo, como a gente viu na pesquisa um número muito alto de 

analfabetos principalmente nessa população de faixa etária Mis idosa, que a  gente possa ter o 

EJA campo. a questão do transporte escolar adequado. A gente vê que nesses municípios o 

transporte escolar é uma dificuldade para o acesso das crianças até as escolas. A construção e 

forma e ampliação de escolar porque nós encontramos várias escolas pequenas, sem condições 

adequadas, para assegurar educação de qualidade para as famílias. 

A mesma estrutura construída na década de setenta é a que está hoje seno utilizada pelas 

famílias nas comunidades rurais. Merenda escolar de qualidade. 

Agente de saúde com condições de trabalho (balança e equipamentos) 

Construção de postos de saúde nas comunidades  

Valorização do atendimento de saúde humanizado. 

Xique Xique Itaguaçu e barra tem que se deslocar para Irecê para atendimento médico.  

 

Ana: resgate, valorização e produção de cultura. 

Apoio e valorização de festas tradicionais e religiosas da região 

Estímulo ao esporte (inclusive na infraestrutura) 

Promoção de esportes voltados para gênero 

No único município onde tivemos conhecimento de um grupo de futebol de mulheres foi apenas 

em Pilão Arcado 

Marta: mulheres perderam dinâmica produtiva com a construção da barragem, especialmente 

afetadas. 

PAIS: produção agroecológica integrada e sustentável. 
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Assistência técnica e extensão rural (agroecologia) voltada para a população atingida por 

barragem no que diz respeito à produção 

Aumentar o escoamento da produção, muitas vezes em função do mercado, PNAI 30% da 

compra de merenda escola deve prover da pequena produção familiar. 

Preços baixos são uma reclamação frequente, acesso aos matadores formais para inserção no 

mercado formal. 

Bancos de sementes crioulas, a semente cirola não é hibrida, permite a reprodução e que sejam 

trocadas e conservadas para uma próxima safra, importantes para a segurança e soberania 

alimentar do pequeno produtor. 

Com a construção da barragem muitas sementes se perderam, é importante que se tenha esse 

banco de sementes. Financiamento e fomento de crédito que possibilite que as populações 

atingidas possam ter condições de retomar ou ampliar a produção familiar. 

 

ABERTURA DA PLENARIA PARA O PÚBLICO 

Fernanda: Convocou uma salva de palmas para todos que contribuíram para a realização da 

pesquisa e abriu o espaço para debate e contribuições: 

Participantes da Plenária 

José Ribeiro; Maria Muniz; Lucélia Freitas, Otávia Rodrigues; José Gomes; Cicero Reis; Antonio 

Rodrigues; Luiz Almeida; Carla Lise; Moises Borges e Enzo Santos Silva. 

José Ribeiro Viana: sou atingido pela barragem, fui atingido pela barragem e saí sem nada na 

vida porque eles fizeram da gente, de mim e de todo mundo, bicho bruto. Botou lá pra fora e 

largou pra lá, deixou a vontade de deus dará. E por essa razão o povo fizeram alguns protestos, 

porque o povo não sabia fazer protesto nenhum, mas a vontade de Deus apresentou algumas 

pessoas que sabiam fazer isso. Que o dinheiro que me deram por meu serviço foi mil cruzeiros 

quando me disseram para ir para Serra do Ramalho eu não quis e achei um cantinho para mim. 

A criação que a gente tinha, ovelha, cabra, bode, morreu tudo era você chegar lá no chiqueiro e 

ter quatro cinco cabras mortas porque os bichos não aguentaram mudar da vazante para a 

caatinga. Porque a vegetação era diferente da vazante e da caatinga. Tinha grandes lagoas 

cheias de água de pantanal, tinha jacaré, capa. Hoje a gente pode ser catingueiro, mas a gente 

nós era ribeirinho. O sertão não virou mar, o sertão virou deserto. E por isso a minha razão de 

eu ser revoltado com a CHESF, só fizeram miséria comigo e com milhares de gente que hoje não 

pode criar. 

(D. Otávia): O homem sabe fazer barragem, mas não sabe fazer água! Antes a água que era 

corrente agora pe água parada. Passaram como um rolo opressor, eu sou da década de 80 mas 

fui embalda por essas águas. Eles estão criando as eólicas, a mineração, tão passando por cima 

da comunidade e  

Mariza Muniz: Um museu abriga lembranças, saudades e muitas necessidades 

Sr. _____: Queria dizer que os dados da pesquisa contemplam a nossa realidade. Só tem uma 

questão que eu acho que não foi contemplada que é a forma das terras de vazante. Essas terras 

de vazante é uma terra sem dono hoje, porque legalmente diz que é da união, mas tem muitos 

conflitos entre o grande e o pequeno produção de terra. O cacete comendo nas vazantes, na 
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hora que o rio enche o povo quer plantar. O ideal aqui é 200 hectares para plantar criar bode e 

ter sua dignidade. Mas tem a questão cultural que é a cultura de produção de vazante herdada 

dos indígenas, de plantar nas ilhas das vazantes. 

Seu Escobar de Itaguaçu: Coordenação geral do MST, operando na brigada Fidel Castro no oeste 

da Chapada. Também faço parre da comissão pastoral da terra e q agente já fez uma série de 

pesquisa e de trabalhos de conscientização apoiando as pessoas que estão sendo prejudicadas 

tanto por barragem quanto pelo canal. Estamos nessa luta por aqueles companheiros e 

companheiras que precisam do nosso apoio! Nesses quarenta anos foi muita luta para 

chegaremos nesse momento. 

Senhor Adão: Problema das ilhas. As ilhas antigamente eram livres, assim a CHESF nos botou pra 

fora, essas ilhas era onde o pescador morava. O problema das ilhas hoje é o que a gente tá 

passando, o pobre trabalhador pega uma ponta de ilha de modo que possa se manter e seus 

filhos. O grande proprietário, o rico chega lá e passa dois fios de arame, e coloca um monte de 

gado. Quando o pequeno produtor chega o rico cerca sua terra. O pobre perde o plantio de 

terra. As escolas desse município é a coisa mais difícil que tem. 

Mas esse resultado que saiu aí é importante, foi favorável para o nosso discurso. Mas o que é 

importante de a partir de hoje não é da gente cruzar os braços e esperar pelo MAB, pelo 

Ministério da Integração que está com recurso. Tem que sair a luta, porque senão for a trás, 

bater a porta de quem tem nós não vamos conseguir nunca conquistar esses direitos todos que 

nós falamos. Não cruzar os braços, buscar uma solução para que traga o direito. Não adianta 

dizer que o rico cerca 10000 hectares? Porque tem condições. E o pobre tem que buscar 

condições para cercar sua própria terra. Se não cobrar ai fica por aí mesmo. 

A gente é reassentada lá da barragem de Itaparica e fomos reassentados lá no município de 

Remanso. Realocados pela CHESF do jeito que eles queriam em terras que não são boas, que 

são improdutivas. Sofremos duas, três, quatro vezes, hoje está tão seco lá que não tem nem 

como plantar nem fazer nada. O rico cerca a maioria das terras, seu gado foge a inda come as 

plantas dos pobres. Hoje nossa comunidade paga a energia mais cara da Bahia. Uma casa que 

tem uma geladeira e uma televisão hoje paga 150 reais numa conta de luz, a gente não tem 

condições de pagar. 

Barragem desde 40 anos. Luta desde 2009 para fazer uma pesquisa. Quantos anos mais?! 

População às margens de tudo, menos do rio. 

 

ENCERRAMENTO 

18:42 – Fernanda chama representante do Ipea e do MI para encerramento 

Ana: Inicia a fala lendo a missão do Ipea e que a pesquisa contribui para pensar um 

desenvolvimento para a população que está vivendo na região. O papel de apontar as políticas 

públicas para que outros órgãos do governo como o ministério da Integração que estava 

presente possa encaminhar as demandas. Mesmo após quarenta anos depois da construção 

desse empreendimento, acredito que esse desenvolvimento, enquanto Estado brasileiro, temos 

que pensar em formas de promover outro desenvolvimento que não se dê nesse modelo. Toda 

essa pesquisa foi feita pra gente ter esse retrato dos efeitos desse projeto de desenvolvimento 

que trouxe precariedade pra realidade das vidas das pessoas. Em termos da minha instituição, 
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acredito que pra gente também é uma novidade esse tipo de pesquisa com coleta de dados, 

mas eu não tenho duvida de que essa pesquisa pensando políticas e formas de desenvolvimento 

para essa população que foi atingida e que carece dessa política, mas também estamos 

disseminando conhecimento. Meu órgão faz isso, pensa, estuda e propõe as políticas. Queria 

agradecer a presença de todas e todos que até esse momento vocês conseguiram ficar cinco 

horas ouvindo a gente, o que é um processo difícil de escuta, cansativo. Queria agradecer a 

todos vocês e acho que agora está com vocês e com o Estado a questão do encaminhamento. 

Carolina: Mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e dizer que nessa pesquisa do Ipea 

está contemplando a realidade da população atingida pela barragem de Sobradinho. 

Agora nosso papel é encaminhar essa pesquisa para a secretaria de governo, para fazer essa 

articulação com todos os ministérios para que essas políticas possam ser executadas.  

Fernanda: Todos esses resultados verificados com a pesquisa reafirmam o quadro de supressão 

de direitos a que a população atingida por barragem tem sido historicamente submetida. Dizer 

que para nós, do MAB, esse diagnóstico tem que ser um instrumento de luta para que Estado 

brasileiro coloque em ação toda a riqueza gerada por esse empreendimento, para que ela seja 

distribuída por toda a população, especialmente aquela atingida pela construção da barragem. 

Grande parte da nossa população, da nossa juventude, está lá no nível de pobreza extrema. 

Precisamos fortalecer essas lutas e unificar as organizações para valorizar a cultura e a 

identidade do povo da nossa região como forma de lutar pela conquista dos direitos que nos 

tem sido negados.  
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ANEXO II  
Convite eletrônico enviado aos convidados.  
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ANEXO II 
RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES, COMUNIDADES/MUNICIPIOS PRESENTES EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A) Instituições governamentais e não governamentais presentes 

1. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 

2. Ministério da Integração Nacional- MI 

3. Movimento dos Atingidos por barragem - MAB 

4. Universidade federal do Vale do Rio São Francisco -Univasf ; 

5. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf; 

6. Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA; 

7. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra – MST 

8. Secretária de Ação Social da Prefeitura do município de Sento Sé; 

9. Colônia dos Pescadores do município de Casa Nova; 

10. Colegiado do São Francisco;  

11. Geografia dos Assentamentos na Área Rural" – Projeto Geografar/UFBA; 

12. Vereador do município de Remanso; 

13. Vice- prefeito do município de Remanso; 

14. Secretária de educação do município de Remanso; 

15. Sindicato dos Servidores Municipais de Sento Sé – SINSERV; 

16. Vereador do município de Sento Sé; 

17. Sindicato dos Produtores Rurais do município de Sento Sé; 

18. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra; 

19. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xique-Xique; 

20. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaguaçu; 

21. Colônia de Pescadores de Pilão Arcado; 

22. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pilão Arcado; 

23. Colônia de Pescadores de Remanso; 

24. Associação de Pescadores e Pescadoras de Remanso; 

25. Pároco do município de Sento Sé. 

 

B) Número de participações por município 

a Município de Sobradinho 

 09 participantes 

b Município de Sento Sé 

 37 participantes 

c Município de Remanso 

 30 participantes 

d Município de Casa Nova 

 12 participantes 

e Município de Pilão Arcado 

 10 participantes 

f Xique- Xique, Barra e Itaguaçu 

 14 participantes 
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g Comunidade Juazeiro/BA 

 10 participantes 

 

C) Comunidades representadas, município que se localizam e número de representantes 

de cada comunidade  

 

1. Saquinho (Barra) – 1 representante 

2. Jua (Barra) - 1 representante 

3. Sambaiba (Barra) - 1 representante 

4. Canudos (Barra) - 1 representante 

5. Curralinho (Barra) - 1 representante 

6. Barro vermelho (Barra) - 1 representante 

7. Barra dos Bernabes (Casa Nova) - 1 representante 

8. Melancia de Baixo (Casa Nova) - 4 representantes 

9. São Miguel (Casa Nova) - 1 representante 

10. Palmeira (Casa Nova) - 1 representante 

11. Riacho Grande (Casa Nova) - 1 representante 

12. Vila Galvão (Casa Nova) - 1 representante 

13. Povoado de Barreiros (Itaguaçu da Bahia) - 1 representante 

14. Maravilha (Itaguaçu da Bahia) - 1 representante 

15. Varzea Grande (Itaguaçu da Bahia) - 1 representante 

16. Rio Verde 1 (Itaguaçu da Bahia) - 1 representante 

17. Lagoa do Anselmo e Baixão (Pilão Arcado) - 1 representante 

18. Caititú (Pilão Arcado) - 1 representante 

19. Sitio Juazeiro (Pilão Arcado) - 1 representante 

20. Lagoa dos Peixes (Pilão Arcado) - 1 representante 

21. Passagem (Pilão Arcado) - 2 representantes 

22. Sede (Pilão Arcado) - 1 representante 

23. Meloza (Remanso) - 1 representante 

24. Vila Aparecida (Remanso) - 4 representantes 

25. Iguarapé (Remanso) - 1 representante 

26. Xique Xique (Remanso) - 2 representantes 

27. Malhadinha (Remanso) - 3 representantes 

28. Sede (Remanso) - 23 representantes 

29. Pedra Branca (Sento Sé) - 1 representante 

30. Andorinha (Sento Sé) - 2 representantes 

31. Retiro de Baixo (Sento Sé) - 3 representantes 

32. Brejo de Dentro (Sento Sé) - 5 representantes 

33. Cima (Sento Sé) - 2 representantes 

34. Cajui (Sento Sé) - 1 representante 

35. Volta da Serra (Sento Sé) - 1 representante 

36. Brejo de Fora (Sento Sé) - 9 representantes 

37. Retiro de Cima (Sento Sé) - 1 representante 

38. Pascoal (Sento Sé) - 4 representantes 
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39. Piçarrão (Sento Sé) - 11 representantes 

40. Olho D’aguinha (Sento Sé) - 1 representante 

41. Poço do Anjico (Sento Sé) - 3 representantes 

42. Santa Tereza (Sobradinho) - 2 representantes 

43. Campo Alegre (Sobradinho) - 2 representantes 
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ANEXO III 
 

Fotos da audiência pública 

 

Apresentação do Relatório 2 

 

 

 

Apresentação do relatório 3 e plenária 
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Encerramento 

 

 


