


 RESUMO 

O sertão e o agreste nordestino sempre conviveram com a escassez hídrica e as dificuldades

advindas de tal processo. Deste então surgiram projetos de engenharia que visassem reduzir os im-

pactos sobre a população dessa região, que envolveu o Exército Brasileiro como instituição ímpar na

execução das obras. Este artigo apresenta uma análise das obras de transposição do Rio São Francisco,

mais especificamente sob a ótica da participação de destaque das forças armadas, que se destacou di-

ante das demais empresas incumbidas de realizar o projeto. A pesquisa do artigo é baseado no estudo

de caso da obra de engenharia desenvolvida nessa região e sua repercussão em território nacional,

bem como seus impactos no cotidiano social. Verificou-se que das demais empresas participantes na

execução das obras que envolviam a transposição do rio, a força terrestre destacou-se, pela excelência

do cumprimento de suas atividades, com a observância dos prazos, redução dos prazos e qualidade de

seus serviços. Pode-se concluir que a participação do Exército Brasileiro foi essencial para que se con-

clui-se parte do projeto com menos ônus orçamentário ao governo e com melhores resultados alcança-

dos na realização das obras, fornecendo benefícios a população que não poderiam alcançar da inicia-

tiva privada, como a disponibilização de ações cívico-sociais. 
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INTRODUÇÃO 

A problemática da seca no nordeste brasileiro alastra-se por séculos, os primeiros relato s formais re-

montam ao padre jesuíta Fernão Cardim, datados de 1583, que falam sobre o êxodo indígena do sertão

devido a uma grande seca e esterilidade na região. Não obstante, a situação contemporânea não pos-

suiu tantas mudanças, o que fez do sertanejo um refém dos efeitos da escassez hídrica. Visando com-

bater tais dificuldades encontradas, o governo brasileiro projetou a transposição do rio São Francisco

como medida para amenizar as conseqüências da falta de água, e assim, garantir o acesso de milhares

de brasileiros a receberem água. Entretanto, durante a execução, as empresas privadas contratadas

para realizar a obra,apresentaram uma série de problemas, como o atraso dos prazos, superfatura-

mento do projeto, que demonstraram as mazelas éticas envolvidas em sua gerência. Então, o governo

incumbiu o Exército  Brasileiro  como executor  de parte  da  integração do rio,  para que resultados

viessem, trazendo celeridade, economia e eficácia na obra, e, de forma satisfatória tornou-se uma fer-

ramenta singular para o desenvolvimento da infraestrutura nacional,e, em particular, do sertão nordes-

tino. 

DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O ASSUNTO 

Sob posse da iniciativa privada como detentora da execução do processo, investiga-se o desvio de 

recursos públicos quantificados em 200 milhões de reais, pelas empresas OAS, Coesa, Barbosa Mello e 



Galvão Engenharia, em que seus diretores foram presos durante a operação Vidas Secas- Sinhá Vitória 

desencadeada pela Polícia Federal, inclusive com suspeita dos investigadores sobre o superfaturamento da 

obra. Sob ótica do planejamento inicial, em 2006, o projeto foi orçado em 4,2 bilhões de reais, mas devido 

aos atrasos das empresas e dos problemas éticos apresentados no decorrer do processo, tais valores teriam 

dobrado e alcançado 8,2 bilhões de reais. Após um Termo de cooperação firmado entre o Ministério de In-

tegração Nacional e o Exército Brasileiro, foi viabilizada a participação da força terrestre na integração do 

rio São Francisco com bacias do nordeste setentrional, culminando com a economia  significativa pois não 

ocorre observância de lucros, não se gasta com mão-de-obra, visto que os militares já fazem parte da folha 

de pagamento da nação e devido ao valores ético-morais que acompanham esses servidores, que reduz o 

desperdício da receita pública; passou a ser cumprido regularmente os prazos e os cronogramas estabeleci-

dos pelo plano de trabalho, acompanhados de uma fiscalização rígida e eficaz que dizem respeito a gastos 

e terceirização de serviços. Além da instituição militar contribuir com o desenvolvimento de ações cívico-

sociais com a população que trouxeram benefícios sociais indiretos advindos da participação da força na 

obra. 

O projeto tem como objetivo assegurar o acesso à água de 12 milhões de nordestinos de 390 mu-

nicípios situados no sertão e agreste, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, 

divide-se em dois eixos que visam integrar o rio São Francisco com bacias hidrográficas do nordeste se-

tentrional que enfrentavam seca aguda. O eixo norte possuirá uma vazão constante de 16,4 m³/s para con-

sumo humano que irá atuar amenizando as conseqüências no momento que as bacias receptoras estiverem 

em períodos de escassez, em consonância, os volumes excedentes serão armazenados em reservas posi-

cionadas estrategicamente em : Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e 

Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, na Paraíba; e Chapéu e Entre 

Montes, em Pernambuco.O eixo Leste terá uma vazão perene de 10 m³/s, destinados para os mesmos fins 

do eixo norte, mas, pelo excedente sendo transferido para as reservas de: Poço da Cruz, em Pernambuco, e

Epitácio Pessoa (Boqueirão), na Paraíba. Durante a execução dos eixos, destaca-se que a participação dos 

militares não sofreu solução de continuidade, problema apresentado pelas empresas civis que participaram 

do projeto.

Os efeitos para a comunidade nordestina afetada pela projeto são inúmeros, dentre eles desta-

cam-se a construção de novas moradias para as famílias ribeirinhas das áreas que seriam afetadas pela 

obra, possibilitando a revitalização do rio e a construção da vila aos moradores; os locais que a força 

terrestre passou receberam tratamento de água, recolhimento de lixo, assim como a disponibilidade 

constante de médicos, dentistas, barbeiros e ambulâncias, e o desenvolvimento do comércio, presenci-

ado na Agrovila 6, do município de Floresta; como consequência destaque encontra-se a interrupção 

do fluxo de êxodo da seca, pois, com a amenização dos efeitos da escassez hídrica, ocorre a dinamiza-

ção econômica da região, criando um suporte estrutural para a sociedade regional e a redução das dis-

paridades socioeconômicas face às comunidades litorâneas. 



CONCLUSÃO

 Portanto, a problemática da seca afeta o sertão e o agreste nordestino por muito tempo, face 

disso originaram projetos que amenizassem os efeitos sob a população, entre eles destaca-se a 

transposição do rio São Francisco que apresentou diversos entraves em sua execução devido a falta de

profissionalismo das empresas contratadas que apresentaram atrasos nas obras e desvios da receita 

pública. Diante dos fatos, o Exército Brasileiro foi incumbido de ser o agente executor de parte da 

obra e apresentou grande êxito na obra, conferindo celeridade, transparência, redução de custos e 

exímia competência na execução de projeto de tamanha magnitude. Dentro dos efeitos do projeto para

a população, destaca-se a redução dos efeitos da seca na região e a consequente dinamização da 

economia regional, reduzindo o êxodo sertanejo rumo às áreas litorâneas e fomentando o 

desenvolvimento estrutural em conjunto com a redução das disparidades socioeconômicas da 

população local. 
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