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proporção em que avança a indústria e se resolvam questões vinculadas ao domínio da estrutura
agrária, sejam criadas condições efetivas para expansão da agricultura irrigada.
A articulação entre a agricultura irrigada, reforma agrária e indústria, notadamente a agroindústria, constitUI na realidade o corolário da política
econômica que a sociedade nordestina requer.

Prejuízos Econômicos Causados pela Seca

Pll)pulaçáo e Emprego
Em 1980, o Nordeste contava com uma população de 35 mIlhões e 400 mil habitantes, dos
quais 41,3% viviam no meio urbano e 58,7% no
meio rural. A taxa de crescimento total observada
no período 70, 80 foi de 2,13% ao ano. Com
base nesta taxa a região deve contar atualmente
com cerca de 41 milhões de pessoas residindo
nas áreas urbanas e rurais do Nordeste.
Na zona sem i-árida onde ocorrem as secas que
esti!Jmatizam sua gente viviam em 1980 cerca
de 1:3 milhões de pessoas, das quais 3B% em
áreas urbanas e 62% no meio rural.
A taxa anual de crescimento da população total
do :semi-árido foi de 1.64% ao ano no período
de 70 a 80. De acordo com essas taxas as áreas
afetadas pela seca devem abrigar atualmente cerca de 14 milhões 600 mil pessoas, ou seja, 35%
da população nordestina reside nessas áreas afetadas periodicamente pelas secas do Nordeste.
Este contingente vive num território equivalente
a 5:3% da superficie total do Nordeste.
A população rural do semi-árido nordestino
corresponde atualmente a não menos de 8,2 milhões de habitantes aproximadamente; 38% deste
total, ou seja 3, 1 milhões de habitantes constituem
o contingente populacional que a cada grande
seca é direta ou indiretamente afetado por esse
fenômeno. É portanto, desse contmgente que
provêm os imigrantes que se têm dirigido em
fluxo crescente para as cidades.
A força de trabalho subutilizada da região também provém em grande medida desse contingente de pessoas ao qual se agregam os subempregados das zonas urbanas.
Vejam que, aqui, vale uma reflexão: o Nordeste
hoje tem em torno de 41 milhões de habitantes.
Desses, cerca de 13 milhões vivem nessas regiões
semi-áridas. Mas, desses 13, apenas 8,2 milhões
são agncultores e Vivem da atividade rural propriamente dita.
A experiênt:ia tem demonstrado que a parte
que é menos resistente à seca, que se constitui
em grande massa de desempregados durante a
seca - dos flageladores que vão para as frentes
de serviço -, são em torno de 3,1 milhões de
habitantes. A rigor, a massa de desempregado
durante a seca nordestina se situa em torno de
10% da população total do Nordeste, o que significa dizer que uma programação bem elaborada,
uma programação em que os governos da União,
dos Estados e dos municípios se voltem para
um programa participativo na área da irrigação,
da agricultura irrigada que dá emprego de forma
permanente, não é tão difícil se dar condições
para que esta massa de cerca de 3 milhões a
3 milhões e meio de nordestinos possa ter atividade resistente nos períodos da seca.
Os problemas sociais do Nordeste semi-árido
ou não podem, sem dúvida, ser melhor compreendidos entendendo-se o que ocorre com a
população afetada pela seca.

Conforme demonstrado anteriormente, as
áreas semi-áridas do Nordeste não são atingidas
pelas secas, ao mesmo tempo, nem de forma
generalizada; as secas são mais intensas em certos Estados da região nordestina. Seus efeitos
sobre a economia constituem uma crise de produção de magnitude limitada como foi muito bem
observada em 1958 pelo Grupo de Trabalho para
o Desenvolvimento do Nordeste que concebeu
a estratégia de desenvolvimento para a região que
veio a ser parcialmente posta em prática pela Sudene, a partir de 1960.
Não há informações precisas e sistematicamente coletadas e publicadas a respeito dos prejuízos provocados por todas as secas ocorridas
na região. As mais organizadas, das quais nós
temos informações mais elaboradas, referem-se
aos danos causados pelas secas de 51, 58 e 70.
A seca de 1951 provocou uma variação no
Produto Interno Bruto da região da ordem de 5
pontos percentuais em relação ao PIB do ano
anterior, a mesma redução em 1958 foi de 3
pontos percentuais. Mas a seca atinge com mais
intensidade a população dedicada à produção de
alimentos que é exatamente a que apresenta menores meios de defesa, isso porque no Nordeste,
especialmente nas áreas semi-áridas, os produtores dedicados a esses cultivos são constituídos,
em sua maioria, por pequenos proprietários e trabalhadores sem terra.
As perdas de produção com as lavouras alimentares foram mais acentuadas em 58 do que em
51 e 70, especialmente para os Estados como
o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba onde
as áreas semi-áridas são mais expressivas e a
agricultura tradicional ainda pesava muito para
produtos como feijão, milho e algodão; as perdas
chegaram a mais de 50% da produção esperada.
A seca de 79, B3 por sua longa duração, ampliou ainda mais as perdas de produção agrícola
tanto a de alimentos como a de cultivos industriais. Houve casos de perdas superiores a 70%
e mesmo de perda total de cultivos alimentares
em alguns anos do período. Esse é um dado
que vale, depois, uma reflexão profunda.
Na seca de 1951, que fOi uma seca muito grave,
a redução do PIB foi de apenas 5 pontos percentuais, quer dizer a economia do Nordeste perdeu
5 pontos percentuais neste período.
Na seca de 58, que foi uma seca mais localizada, a perda do PIB foi de cerca de 3 pontos
percentuais. Portanto, a seca, nesses anos, atingiu
cerca de 10% de agricultores que estão situados
nessa região mais atingida pela seca e cria um
clima psicológico na região extremamente desfavorável. Torna a região, do ponto de vista nacional,
considerada uma região problema, numa dimensão maior do que efetivamente é.
Gostana de fazer uma menção ao que o Governador Geraldo Melo do Rio Grande do Norte está
considerando, agora, com relação à seca no Estado do Rio Grande do Norte. O Governador Geraldo Melo fez uma análise muito simples. Durante
os anos de seca no Estado do Rio Grande do
Norte, há um alistamento de trabalhadores desempregados em número de 100 mil homens.
Então, de quatro em quatro anos, no Estado
do Rio Grande do Norte, há uma leva de 100
mil homens desempregados, criando um proble-
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ma social da maior gravidade. O Governador daquele Estado sai com o pires na mão, tentando
consegUIr dinheiro para as frentes de serviços,
com a finalidade de empregar esses 100 mil homens. O Governador Geraldo Melo fez uma análise simples. Com 50 mil hectares do Estado do
Rio Grande do Norte irrigados, ele dá emprego
a esses 100 mil homens, que, periodicamente,
ficam desempregados com a frustração das safras das secas penódicas no Rio Grande do Norte.
Então, a grande meta do Governador Geraldo
Melo são esses 50 mil hectares irrigados, porque,
com isso, ele resolve definitivamente esse problema periódico dos flagelados do Estado do Rio
Grande do Norte. E a estrutura administrativa do
Estado, durante esse período, deixa de se preocupar com isso e passa a se preocupar com as
atividades permanentes de crescimento da economia do Estado.
Aqui estão, dentre os Srs. Senadores que foram
Governadores de Estado, como é o caso do Senador Virgílio Távora, que sabe muito que, durante
os anos de seca, a maior parte das atividades
do Governador é para arranjar dinheiro para atender às frentes de serviços. Então, um dos grandes
problemas que a seca acarreta é o desvio da ação
governamental, de ações produtivas permanentes
para atender ao problema do flagelo que a seca
leva ao interior do Estado.
Aseca de 1979/83 teve uma ampla repercussão
em perda de safras de ahmentos básicos, alcançando cerca de 70% de frustração de safras. Com
as secas, perde a sociedade nordestina, por conta
dos prejuízos decorrentes da frustração dos cultivos alimentares e a sociedade brasileira como
um todo, em virtude das circunstâncias de ter
o Estado de realizar a transferência de volumosos
recursos financeiros, para atender à população
flagelada. Para se ter uma idéia do volume de
gastos que uma seca acarreta à economia, convém se referir aos dispêndios efetuados durante
a seca 79/B3. Os dispêndios realizados no período
79/83, a preços de agosto de 87, corresponderam
a 119,9 bilhões de cruzados, sendo 10,9 bilhões
de cruzados em 1979; 21,7 bIlhões em 80; 29,8
bilhões em 81 e 11,9 bilhões em 82; 45,6 bilhões
em 83, recursos do Governo Federal que foram
investidos no Nordeste durante essas secas.
Além das perdas econômicas, a seca de 79/83
gerou grandes prejuízos sociais, especialmente
para as populações mais pobres do meio rural
do Nordeste.
A escaSSez de água que essa seca impôs fez
com que os Governos Federal e Estaduais praticamente instalassem um sistema de abastecimento
de águas não convencional, nas distintas comunidades do interior, mediante a colocação e uso
de um extraordinário número de carros-pipas. Em
maio de 1984, quando o Governo providenciava
o início da desativação do programa de emergência, iniciado em 1979, estavam sendo utilizados no abastecimento de água às populações
6.407 carros-pipas nos diferentes Estados do Nordeste. Na seca de 1970, que provocou prejuízos
econômicos e sociais consideráveis, foram utilizados com o mesmo propósito apenas 68 carrospipas.
Da agricultura de sequeiro à agricultura irrigada.
Os prejuízos que a seca provoca sobre a produção agrícola do Nordeste devem-se em grande
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medida ao fato de ainda prevalecer na região uma
agricultura tradicional de baixa produtividade, infensa ao progresso técnico. O mesmo não ocorre
com a agricultura irrigada que, além de mais produtiva, não está sujeita aos riscos agrícolas determinados pelos fatores climáticos adversos.
A produtividade da agricultura irrigada, em
comparação com a agricultura de sequeiro. mesmo a efetuada em bases modernas no Nordeste,
tem crescido consideravelmente. Para uma área
irrigada correspondente aI, 1% da área cultivada
total, em 1970, a produção irrigada correspondia,
neste ano, a 22% da produção agrícola totaI do
Nordeste. Esse número, realmente é estarrecedor.
pois 1,1 % da área cultivada do Nordeste, em termos de irrigação, respondeu em 1970 por 22%
da produção global do Nordeste, o que mostra
a baixíssima produtividade da agricultura de sequeiros do Nordeste. E, muitas vezes, companheiros da Região Centro-Sul consideram que a
baixa produtividade da agricultura de sequeiros
do Nordeste é em função do próprio nordestino,
O que não é verdade. O nordestino é até muito
inteligente, porque. em função do grande risco
da agricultura de sequeiros, ele aplica na sua lavoura de sequeiro só a sua mão-de-obra, porque
sabe muito bem o nordestino que se na agricultura de sequeiro, além da mão-de-obra, se ele
investIr o seu capital com fertilizantes, com tecnologias modernas e de tratos culturais, COm máquinas e implementos agrícolas, ele cai no risco de
entrar em falência, com grande facilIdade, na primeira seca. Então, o nordestino, ao longo do tempo, tem sabido se defender; na sua lavourazinha
de sequeiro, ele faz a sua lavourazinha no toco,
apemfs desmata, queima e planta, porque sabe
ele do risco enorme que está correndo com o
investimento que está fazendo na sua lavoura.
Em função disso, naturalmente, a produtividade
é baixíssima.
As situações relativas aos anos de 1975 e de
1980 indicam ser ainda mais favorável a contribuição da agricultura irrigada. Em 1980, por
exemplo, a relação entre a produção agrícola totaI
e a produção irrigada da região era da ordem
de 37%, sendo que 1.8% de toda a agricultura
do Nordeste era irrigada e respondia por 37%
de toda a produção agrícola do Nordeste.
A irrigação pode contribuir para reduzir substancialmente o risco agrícola, do corrente das condições de escassez e de distribuição irregular das
chuvas no Nordeste, particularmente em suas
áreas semi-áridas. As condições de clima expressas por temperatura e luminosidade que não favorecem, com o aparecimento de pragas e doenças
vegetais, constituem indicador Importante das
possibilidades de cultivo de hortaliças e frutos tropicaiS de larga aceitação no mercado, tanto interno como extemo.
Trata-se assim de vantagem comparativa, que
não pode deixar de ser bem aproveitada mediante
a intensificação de investimentos em diferentes
tipos de irrigação.
A articulação da agricultura irrigada com a
agroindústria constitui, de outra parte, elemento
fundamentaI para o desenvoMmento das áreas
bem dotadas em matéria de recursos de solo
e de água.
O Nordeste conta com quatro milhões de hectares de terras potencialmente irrigáveis, além dos
três milhões existentes na bacia do rio São Fran-
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cisco. Desse total, 4,7 milhões de hectares já foram indentificados pela CODEVASF e pelo
DNOCS como. passíveis de irrigação, tanto a nível
de irrigação pública como a nível de irrigação
privada. Além dos recursos de solo, os recursos
hídricos do Nordeste têm sido adequadamente
avaliados em função dos projetos de irrigação.
O potencial hídrico do Nordeste, formado pelos
recursos superficiais e subterrâneos, soma mais
de 200 bilhões de metros cúbicos por ano, dos
quais 70%,140 bilhões de rrf forrespondem aos
recursos de águas superficiais. Podem ser destacadas, a respeito, as bacias dos rios Pamaíba e
São Francisco e as regiões nordeste e central
do Estado do Maranhão, que têm como contribuinte a bacia do Mearim; juntas elas representam
cerca de 50% do potencial de águas superficiais.
isto é, mais de 80 bilhões de m 3 de água por
ano.
As disponibilidades de água já armazenada e
em processo de armazenamento da região permitem a mobilização de não menos de um milhão
de hectares de terras irrigáveis a médio prazo.
Basta que se criem condições para apoiar a Irrigação pública e estimular a irrigação privada.
As ações nesse sentido estão orientadas de forma a viabilizar a implantação de áreas Irrigadas
pública e privada, na proporção de 20% de áreas
públicas e 80% de áreas privadas.
A expansão da agricultura irrigada é fundamentaI, inclusive para viabilizar a sustentação de atividades com as quais os produtores rurais estão
afeitos, a tempo, como se dá com a lavoura algodoeira. Ocorre que essa lavoura foi atacada, ha
cerca de três anos, pelo bicudo, praga de grande
poder nocivo. Dada a baixa produtIvidade do algodoeiro cultivado na região, não compensa utIlizar
inseticida no seu combate, a nível da cultura tradicional do sequeiro. A solução tem que ser mesmo
económica, de mudança de processo de cultivo.
Em lugar de cultivar o algodoeiro em regime de
agricultura de sequeiro, justifica-se a sua exploração em regime de agricultura irrigada.
A produtividade média do algodão de sequeiro
no Nordeste, em 1985 e 1986, caiu a uma média
de 15 arrobas por hectare. Não compensa um
combate à praga do bicudo a esse nível de produtividade.
Nos perímetros irrigados do DNOCS e da Codevasf já estamos com produtIvidade de até 225
arrobas por hectare. E é bom que se diga que,
nos Estados Unidos, a média da produção do
algodão irrigado é de cerca de 300 arrobas por
hectare, e em Israel alcança-se produtIvidades de
seis mil quilos de algodão por hectare, o que
equivale a 400 arrobas de algodão por hectare
No Projeto Estreito, no Estado da Bahia, no
limite do Estado da Bahia <:om Minas Gerais, este
ano, com o melhoramento que conseguimos em
termos da tecnologia da plantação do algodão,
já conseguimos produtividades superiores a 200
arrobas de algodão por hectare. A esses níveis
de produtividade, é inteiramente viável combater-se o bicudo.
Recentemente, quando convidamos os Srs. Governadores do Nordeste para uma viagem na região seml-árida do oeste dos Estados Umdos, tivemos alguns debates sobre o bIcudo. Como é sabido, o bicudo, há mais de dez anos, chegou naquela região. E a idéia generalizada foi exatamente
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esta: só se pode combater o bicudo com alta
tecnologia, com agricultura irrigada.
O Nordeste produziu, em 1986, cerca de 5,1
milhões de toneladas de grãos: arroz, fava, feijão,
milho, soja e sorgo granífero; 417 mü toneladas
de tubérculos e raízes, 9 I I mil toneladas de frutas,
5 milhões de toneladas de laranja e 74 milhões
de toneladas de condimentos e estimulantes: cana-de-açucar, cacau, café, pimenta e tomate. O
Brasil produziu, em 1986, cerca de 66 milhões
de toneladas de grãos, o que dá uma disponibilidade média, per capita, nacional de 471 quilos; esses 471 quIlos per capita de dIsponibilidade média de grãos a mvel nacional - inclui,
aí, aquela fatIa que foi colocada para exportação,
cerca de 30% disso foi para exportação - se
considerarmos que a população nordestina de
hoje, 41 milhões de habitantes, consumisse essa
média, a região teria que dispor de não menos
de 19 milhões de toneladas de grãos oriundos
da produção local e - ou Importação. Admita-se,
no entanto, numa primeira fase, que o Nordeste
não participe da exportação de grãos, que atenda
apenas às suas neceSSidades locais; admita-se
portanto, uma media de 50% da média nacional;
nessas condições, o Nordeste precisaria dispor
de aprOlomadamente 10 milhões de toneladas
de grãos para o seu consumo humano, para o
consumo de apOIo ao rebanho bovino, para o
consumo da agro indústria. Desses 10 milhões
de toneladas de grãos, o Nordeste produz, atualmente, cerca de 5 milhões de toneladas, e tem
um déficit de 5 milhões de toneladas de grãos.
Esse é o mercado adicional de grãos que temos
atualmente no Nordeste. A cobertura desse déficit
pode ser perfeitamente efetuada com base em
produção irrigada, sem contar com as possibilidades de amplIar a produção de tubérculos e
raízes, frutos e condimentos e os estimulantes,
tais como o açúcar etc.
Com a implementação do Proine, pode-se produzir, sem maiores problemas, cerca de 4 a 5
milhões de toneladas de grãos, além de 900 mil
toneladas de matéria-prima e produtos hortifrutigranjeiros
Então, vejam bem, hoje existe um déficit, em
termos de produção de grãos, no Nordeste, de
5 milhões de toneladas. Com 1 milhão de hectares
irrigados no Nordeste, vamos cobrir esse déficit
anual de 4 a 5 milhões de toneladas de grãos.
A ocupação produtiva e o deslocamento das
áreas semi-áridas do Nordeste devem ser levados
a cabo segundo política que pnvilegie a desconcentração populacional das terras menos férteis
dessas zonas Isso significa que a expansão da
agricultura Irrigada terá que se fazer nos vales
úmidos das zonas semi-ándas, articulando o desenvolVImento da agricultura com o das atividades urbano-industriárias É nesse sentIdo que a
agricultura Irngada Ira contribuir para urbanizar
o meio rural A sociedade nordestina pode, assim,
ser de fato transformada com o desenvolvimento
da irrigação.
O desenvolvimento da Indústria no Nordeste
é muito importante. Afinal, a região está integrada
ao mercado nacional via penetração, implementação e expansão do capital produtivo, derivado
da aplIcação dos Incentivos do Finor. Mas, não
se pode esperar que a industria possa gerar todos
os empregos, que a força de trabalho, anualmente
incorporada no mercado de trabalho, seja total-
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mente absorvida pelas atividades secundárias. É
nesse sentido que entendo fundamental a contribui<;ão da agricultura irrigada, apoiada segundo
a estratégia que viabilize sua articulação com a
indústria e a agroindústria.
A política de irrigação em curso concede grande prioridade à iniciativa privada. Espera o Governo que não menos de 80% das metas do Proine
sejam concretizadas mediante a execução de programas de irrigação privada. O Estado não deve
se eximir de apoiar a construção das grandes
obras de captação, armazenamento e distribuição
de água, assim como da infra-estrutura de eletrificação rural e de armazenamento. A implantação
das áreas irrigadas competirá à iniciativa privada,
que fará os investimentos a nível de propriedade
com base em crédito compatível com as particulandades regionais.
A experiência do Proine, de apoio à irrigação
privada, tendo por base o estímulo ao desenvolVimento das áreas de margens de rios e reservatórios, é extremamente auspiciosa. Desde a criação do Proine até agosto de 1987, o Banco do
Nordeste e o Banco do Brasil fizeram operações
de crédito com pequenos, médios e grandes agricultores irrigantes correspondentes a cerca de
89.000 hectares. Com sua implantação viabilizada
a c:urtísslmo prazo, ~ Nordeste terá dado um passo fundamental para a expansão da agricultura
irrigada na região. Não faltando crédito para investimentos públicos e privados, a meta de irrigar
um milhão de hectares no Nordeste será alcançada conforme preVisto e apoiado pelo Presidente
Sarney.
A irrigação está caminhando mais rapidamente
graças também à colaboração e o interesse de
todos os Governadores dos Estados do Nordeste.
Todos eles estão preparando Planos Estaduais
dE! Irrigação, incorporando todas as iniciativas de
apoio à agricultura irrigada, sejam elas conduzidas
pelo Governo Federal, pela iniciativa privada e
pelos própr-ios Estados. Neste sentido, está havendo um estreito relacionamento entre as ações do
Proine e do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP), condUZido pelos Estados, sob
a coordenação do Mimstério do Interior e da Sud,me.
Ainda em apoio à descentralização das ações
do Proine, em favor das administrações estaduais,
estamos procurando criar meios para municipalizar a irrigação. Vamos iniciar ainda nos meses
de novembro e dezembro o primeiro programa
de motivação de prefeitos; vamos fazer um curso
de irrigação para prefeitos no interior do Estado
do Ceará, curso esse que depois será estendido
para todos os outros Estados do Nordeste. Entendendo qUe a irrigação corresponde a uma iniciativa de conscientlZação da população nordestina,
como fator de estabilização da agricultura regional, estamos também preparando uma campanha nacional de educação, voltada para o estímulo e a melhor compreensão das possibilidades
da lITigação. Iniciativa semelhante, levada à prática
com grande sucesso, foi conduzida em 1972 na
Ilha de Madagascar, que conseguiu alcançar cerca
de 200.000 agricultores.
Em suporte à irrigação, tenho procurado apoiar
a execução de obras de armazenamento de água,
de interesse da irrigação, mas também de suporte
ao abastecimento das comunidades urbanas e
rurais. Entendo, a propósito, não ser lícito descu-
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rar da construção de açudes de médio e grande
porte, de reservatórios que tenham uma lâmina
d'água mínima de 10 metros, para aumentar sua
resistência às secas plurianuais. Como se viu antes, o Nordeste tem sido afetado por inúmeras
secas plurianuais. No século atuaJ, com o crescimento da população e seu adensamento em núcleos urbanos, aumentaram as necessidades de
água para abastecimento humano. Como a absorção populacional tende a se fazer cada vez
mais em cidades, deve-se estar atento para essas
particularidades, sob pena de não se levar às comunidades menos desenvolvidas o apoio de que
necessitam.
7 -A SECA DE 1987
Depois da grande seca de 1979-83, o Nordeste
voltou este ano a ser submetido às dificuldades
de uma nova estiagem. O ciclo das chuvas na
região teve início, em 1987, sem que houvesse
previsão de uma nova seca. Mas já em janeiro
e feyereiro começaram a aparecer alguns indícios
a respeito. Até janeiro, as chuvas no Maranhão,
na zona dos lnhamuns, no Ceará, no Piauí, no
oeste da Bahia e na Zona de lrec:ê, também na
Bahia, onde o inverno (período de chuvas) começa mais cedo, continuavam escassas. O abastecimento de água para os rebanhos e para a população, especialmente nos lnhamuns e nas áreas
baianas referidas, passou, desde então, a se tomar
muito difícil. As lavouras plantadas na Bahia cresceram e frutificaram, mas se frustraram em grande parte. Situação idêntica foi observada na área
mineira do Polígono das Secas.
Em maio, praticamente toda a área do Polígono
das Secas teve, em função de movimentos atipicos da frente de convergência intertropicaJ, que
se deslocaram para o Norte, estava submetida
a condições de déficit hídrico. Até mesmo a zona
litoral e a Zona da M.ata da região apresentavam
baixos índices pluviométricos. O mês de maio
caracterizou-se, em quase toda a Região Nordeste, por uma redução substancial das chuvas. Estava consolidada a situação conhecida como a de
"seca verde", ou seja, as chuvas verificadas não
eram suficientes para permitir o crescimento dos
pastos nativos e a recuperar as lavouras. As perdas
de safra foram, desse modo, acentuadas, reproduzindo-se um quadro em grande medida similar
ao verificado em anos anteriores.
No âmbito do Proine, preparei e cuidei de executar com os governos dos Estados do Nordeste,
apoiados pelo DNOCS e pela Codevasf, um programa de antecipação de obras de apoio à irrigação, com implementação iniciada com uma dotação de recursos- de um bilhão de cruzados. O
programa está caminhando e hoje alcança recursos aplicados de mais de três bilhões de cruzados.
Os ganhos de produtividade alcançados por
pequenos e médios agricultores, embora acostumados à agricultura de sequeiro, são realmente
significativos. Só no Estado do Ceará, estamos
implantando em convênio com o Governo Tasso
Jereissati, 500 pequenos e médios projetos de
irrigação com pequenos e médios agricultores,
viabilizando uma importante safra de feijão em
plena seca
Não temos dúvida de que a saída para o problema da seca na região nordestina é a implementação de um rigoroso programa de irrigação no
Nordeste. Os Estados Unidos resolveram os seus
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problemas nas regiões desérticas e semi-áridas
'tio oeste dos Estados Unidos com um rigoroso
programa de irrigação, que teve início, com maior
intensidade, prinCipalmente no Governo do Presidente Roosevelt. A Espanha e a França resolveram os seus problemas de agricultura, na regIão
mediterrànea, com um importante e vigoroso programa de irrigação. Não se poderia deixar de falar
de Israel, em que toda a agricultura é ,baseada
na irrigação. A índia e a China só resolveram os
seus problemas de alimentação depOIS que partiram pari! um vigoroso programa de irrigação.
Na ref'ião nordestina, durante muito tempo, o
problema da irrigação foi considerado como uma
ação exclusiva do Governo Federal. Os governos
estaduais tinham uma ação tímida, bem como
as municipalidades e a SOCIedade como um todo.
A ação era toda esperada em termos de Governo
Federal. Nosso entendimento é o de que a Irrigação no NOrdeste é um problema da sociedade
nordestina. Todos os nordestinos têm que estar
profundamente envolvidos no programa de irrigação da região semi-árida nordestina Entendemos
que deve haver uma participação bem mais profunda, inclusive, da classe política nordestina, para
os problemas de irrigação.
Quando o Sr. Senador Teotonio Vilela Filho
me procurou para participar da Comissão de Investigação dos Efeitos da Seca de 87, na região
nordestina, aí me manifestei - e queria a permissão de V. Ex" para aqui também me manifestar.
Quero que entendam que o faço com a maior
consideração e com o maior respeito que temos
à classe parlamentar brasileira. Posso falar isso
de cabeça erguida, porque aqui está o Senador
Virgílio Távora, pelas mãos de quem iniCiei a minha participação na vida pública. De forma que
tenho pelos Srs. Parlamentares a maior consideração e o maior respeito - mas, me manifestei
e considero que ainda não houve por parte da
classe parlamentar nordestina um engajamento
na profundidade que se faz necessária com relação ao problema da irrigação do Nordeste.
Entendemos que este problema tem que ser
debatido com a maior profundidade, entendemos
que deveria ser aproveitada a oportunidade desta
Comissão de Investigação da Seca para debater
esse problema de irrigação do Nordeste, o Proine,
com toda a sua profundidade, ver a atuação do
DNOCS, a atuação da Codevasf, a atuação da
instituição que está respondendo por esse projeto,
verificar o rendimento das ações que estão sendo
implementadas até agora. Entendemos que cada
parlamentar nordestino tem mUito a oferecer com
a sua vivência da região em termos do aprimoramento do Programa de Irrigação do Nordeste
Estamos articulados nesse trabalho com os Governadores do Nordeste, e os Governadores estão
desenvolvendo, em cada Estado do Nordeste, o
seu plano estadual de irrigação. Era muito interessante que cada plano estadual de Irrigação fosse
debatido longamente, talvez conviesse que cada
responsável pelo plano estadual de irrigação, em
cada Estado, pudesse vir aqui discutir com os
parlamentares do Nordeste as necessidades, as
perspectivas de futuro de cada Estado, de forma
que os parlamentares de cada Estado pudessem
dar a sua contribuição e que nós pudéssemos
fazer do Programa de Irrigação do Nordeste a
soma da expenência de cada Estado, dos parlamentares de cada Estado.
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Nos Estados Unidos, por exemplo, nenhum
projeto de irrigação é implementado sem passar
pelo Congresso Nacional. A sistemática adotada
para a implementação dos programas de irrigação nos Estados Unidos é uma comunidade local
solicita das lideranças locais a implementação do
programa, as lideranças locais submetem à instituição de análise técnica da região que é o "bureau-reclamation" e que aqui no Nordeste são
a Codefasf e o DNOCS, submete a uma primeira
avaliação econômica. Feita a primeira avaliação
econômica, as lideranças políticas da região analisam se realmente as avaliações econômicas daquele projeto são defensáveis a nível de um debate
no Congresso. Se são defensáveis, então esses
projetos são levados para o Congresso" Nacional
e este analisa profundamente e aprova ou não
aprova a implantação desse projeto.
Estamos procurando imprimir no Programa de
Irrigação do Nordeste uma visão descentralizada.
Ao invés de só em Governo Federal, entendemos
que os Governos dos Estados têm uma responsabilidade maior pela irrigação do que o Governo
Federal. De forma que estamos repassando os
recursos financeiros e técnicos para que os Estados atuem com maior consistênCIa nessa área
da irrigação em cada Estado.
Estamos fazendo - e nisso há um entendimento de boa aceitação por parte dos Governos
estaduais - com que a irrigação em cada Estado
interesse mais a eles do que ao próprio Governo
Federal. A irrigação em cada Estado é mais um
problema estadual do que um problema federal.
Temos procurado envolver a iniciativa privada
e muitas pessoas têm analisado o Programa de
Irrigação do Nordeste com pessimismo. Pois
bem, os números não confirmam o pessimismo
daqueles que analisam o Programa de Irrigação
do Nordeste dessa forma. O Banco do Brasil e
o Banco do Nordeste já financiaram, ao longo
de um ano e meio, 90 mil hectares de pequenas
e médias propriedades irrigadas no Nordeste. O
setor federal e os Estados, nesses dezoito mesés
do programa, já irrigaram cerca de 30 mil hectares, nós já conseguimos que, em cerca de menos
de 2 anos, ampliassem a agricultura irrigada do
Nordeste em cerca de 120 mil hectares e V. Ex:",
que são homens de experiência pública e que
conhecem também o setor privado sabem que
não se pode como num passe de mágica, num
milagre do dia para a noite, se transformar o semiárido do Nordeste em um oásis. Este é um programa que precisa de muito trabalho, de muito tempo e da participação de todos. E gostaríamos
de ver este programa discutido com a maior profundidade, para que essa prioridade da irrigação
do Nordeste não fosse "ãpenas uma prioridade
do Governo do Presidente José Sarney, que está
investindo maciçamente na irrigação do Nordeste, para que a irrigação seja uma prioridade de
todo o setor público do Nordeste e de todos os
nordestinos.
A experiência de Patrolina, de Juazeiro, na Bahia, mostra muito bem o que se pode ter no Nordeste no futuro. O Senador Mansueto de I...avor,
que é da região de petrolina e Juazeiro, na Bahia,
conheceu o início de todo aquele processo de
transformação de petrolina e Juazeiro, na Bahia,
tem as suas dificuldades, tem ainda os seus erros
e acho que é exatamente com a participação do
Congresso que nós poderemos eliminar os erros.
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Mas ninguém pode negar que hoje o pólo do
te mais profundo, um mteresse maior, uma participação maior de toda a sociedade nordestina,
submédio São Francisco, Petrolina e Juazeiro da
particularmente da classe política que representa
Bahia, é um pólo criador de riqueza, criador de
essa sociedade nordestma.
empregos, Petrolina e Juazeiro da Bahia eram
fornecedores de mão-de-obra para o Centro-Sul.
O SR. VlRGíuo TÁVORA - Sr Presidente, laHoje, Petrolina e Juazeiro da Bahia são um centro
mentavelmente temos que nos retirar. Portanto,
absorvedor de mão-de-obra de outros mumcívamos furar a fila apenas para expressar, de um
pios, da região da Bahia e de Pemambuco, hoje
lado a esperança que é justamente essa otimística
vimos em Petrolina e Juazeiro da Bahia a integraprevisão do Ministro Fialho, a quem nos ligou
ção da agricultura com a agroindústria e com
tantos laços de amizade, como há pouco mesmo
a pecuária de pequenos animais e logo mais terecitou, sejam transformadas em realidade.
mos a pecuária de corte e a pecuária de leite.
Segundo, que S. Ex' tem a força necessária
Já estão em Petrolina e Juazeiro da Bahia três
para que fique mesmo resumido a 20% só o
grandes indústrias de processamento de tomate,
setor público na Irrigação. As experiências que
respondendo por cerca de 40% de toda a polpa
tivemos da irrigação no setor público, em nossa
de tomate consumida no Brasil.
terra, comparadas àquelas outras do setor privaRecentemente, um dos nossos consultores do
do, que S. Ex' deve ter estado no Promovale, conBureau Reclamation esteve em Petrolina e ficou
forme sugerimos, nos mostram que o caminho
entusiasmado com a pujança econômica que está
que está indicado por S Ex' é o certo. Não sei
ocorrendo naquela região de Petrolina e Juazeiro
se a burocracia permitirá achá-to.
da Bahia. Então, no Nordeste já temos uma visão
E, número três, as escusas por ter de me retirar,
bem clara do que podemos fazer no Vale do Japorque é a reunião das lideranças que há mais
guanbe, no Vale do Acaraú, no Estado do Ceará
de uma hora está a nos esperar.
no Vale do Piranha, no Estado da Paraíba no Vale
Meus parabéns, Ministro.
do Açu, no Estado do Rio Grande do Norte no
Vale do Moxotó, no Estado de Pemambuco no
O SR. PRESIDENTE (Teotânio Vilela Filho)Vale do Pamaíba, no Estado do Piauí; no Vale
Pela ordem de inscrição, para interpelações ao
do Mearim, no Estado do Maranhão; no Vale do
Ministro, concedo a palavra ao Senador RaimunRio Conta, no Estado da Bahia, enfim, em vários
do Lira.
outros vales espalhados em toda a região nordestina.
O SR. RAIMUNDO LIRA - Sr. MInistro, Sr. PreO Nordeste tem potencial para ser rico, o Norsidente:
deste não é rico, fundamentalmente, porque nós,
Inicialmente, quero parabenizar pelo conteúdo
os nordestinos, não seguimos pelo caminho certo
e a densidade das informações que V. Ex' trouxe
do desenvolvimento da sua agricultura em termos
para esta Comissão, e que o estudo e a análise
mais seguros, mais estáveis, que é a irrigação,
mais profunda dessas colocações será, sem dúviAcho até mesmo que nós não podemos jogar
da nenhuma, de muita Importância para os trabamuito essas dificuldades do Nordeste, quer dizer,
lhos desta Comissão. Mas vou fazer aqui colocada falta de transferência dea recursos para o Norções rápidas, porque outros companheiros tamdeste, pois V. Ex"', viram que só no ano de 1983
bém precisarão fazer o mesmo.
foram transferidos 119 bilhões de cruzados. Isso,
A partir da década de 30, iniciou-se no Nordeste
equivale a 2 bilhões de dólares; se nós tivéssemos
a construção de grandes açudes, principalmente
orientado, há mais tempo, todos esses recursos
quando o saudoso José Américo de Almeida foi
para um programa intensivo de agricultura irrigaMinistro da Viação e Obras do País, e naquela
da na região nordestina, teríamos formado um
época os técnicos achavam que o grande problequadro melhor naquela região.
ma no Nordeste, principalmente no Polígono das
Nós dissipamos os nossos tempos, as nossas
Secas, era o problema de acumulação de água
energias, periodicamente, no Nordeste, atendenna superficie Então, iniciou-se a construção de
do às emergências, aos agricultores que ficam
grandes barragens;. Na Paraíba, tivemos a construflagelados pela seca, enquanto que essa energia
ção de grandes ~arragens, como foi o caso de
poderia ter sido toda ela utilizada na criação de
Coremas, Mãe D'Agua, Engenheiro Ávidos, e ficou
uma estrutura 'produtiva, uma estrutura permatambém programado alguns canais de interliganente. V, Ex"viram que apenas 10% da população
ção entre bacias - fato que deixou de acontecer.
do Nordeste é afetada diretamente pela frustração
A partir de 1959, com o advento da SUDENE,
de safra durante a seca.
_ no meu entendimento, começou, realmente, o
grande retrocesso da zona rural nordestina, porColoco-me à disposição dos Srs. Senadores
e Srs. Deputados, e faço aqui um pedido como
que a SUDENE, cujo objetivo seria o de um órgão
homem do Nordeste, tenho consciência da transide planejamento e de acompanhamento de todas
toriedade das funções públicas, estou temporaas ações integradas no Nordeste -, e este objeriamente prestando serviço ao Govemo do Presitivo inicial foi desviado, porque os técnicos que
dente Samey e ao Brasil. Aqui estão pessoas que
assumiram a direção da SUDENE, àquela época,
trabalharam comigo na vida pública, como o Sepreocuparam-se, politicamente, em transformar
nador Virgílio Távora, como o companheiro César
a SUDENE num instrumento de centralização do
poder do Nordeste, e, como consequência disto,
Cais, e sabem que não tenho outro interesse na
minha participação da vida pública senão a de
foi a perseguição que a SUDENE moveu contra
dar uma contribuição. E o que eu pediria era
o DNOCS. O DNOCS criou uma cultura de açudaque houvesse um aprofundamento maior, uma
gem no Nordeste, e, dentro desta sua ação, foi
extremamente ú1ti1 ao interior do Nordeste brasidiscussão maior. Sabemos que estamos fazendo
um grande esforço, mas temos as nossas falhas,
leiro, com a construção de açudes, com a cultura
temos os nossos desvios de rota, que poderão
do próprio peixe, do pescado por que o DNOCS
ser corrigidos, aperfeiçoados, se houver um debase preocupou em disseminar os peixes que me-
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Ihor se adaptavam, inclusive em fazer o acompanhamento disto, e tínhamos, naquele tempo, uma
densidade de pescado muito grande, nos açudes
doDNOCS.
Em função disso, criou-se uma geração de engenheiros, aos quais chamávamos de açudeiros,
barrageiros. Naquele tempo, um engenheiro do
DNOCS fazia uma barragem de 60 milhões de
metros cúbicos; hoje, a SUDENE precisa de, pelo
menos, 25 técnicos para fazer uma sistema doméstica, ou para fazer o poço artesiano.
Assim, realmente, foi a mudança do desprestígio do homem do campo, daqueles que trabalhavam de sol a sol, no caso, os técnicos do
DNOCS, em troca do poder passado, dessa ação
governamental, para a SUDENE, a técnicos que
exclusivamente viviam em gabinetes fazendo anotaçbes e planilhas.
Com o advento da SUDENE, como eu disse,
criou-se esta centralização das ações integradas
do Nordeste na SUDENE, um excesso de burocracia, sem que o setor industrial, ficasse voltado
exatamente para aproveitar as aptidões empresariais do nordestino, para as pequenas e médias
empresas, utilizando, inclusive, a matéria-prima
existente no Nordeste - e, naquele tempo, éramos grandes exportadores de algodão, exportadores de sisai e de outras matérias-primas para
o Sul do País. Então, essas matérias-primas deveriam ser industrializadas e exportadas para o Sul,
não só a matéria-prima, mas também a mão-deobra, e a SUDENE preocupou-se em aprovar exclusivamente projetos altamente sofisticados, inclusive grandes parques fabris, que foram construídos no Nordeste, baseados, inclusive, em matéria-prima importada, com geração industrial altamente avançada.
Assim, exigia-se mão-de-obra altamente qualificada, o que o Nordeste não tinha; exigia-se matéria..prima que o Nordeste não tinha; eXigia-se um
a!t() aporte de capitais. Então, um único projeto
consumia recursos que seriam perfeitamente necessários em 8, 10, 15 ou 28 projetos.
A SUDENE não aproveitou a capacidade empmsarial do nordestino para as pequenas e médiólS empresas, porque a SUDENE só aprovava
e só aprova grandes empreendimentos, e não
utilizou nada do que o Nordeste produzisse.
Em função dessa sofisticação nos projetos da
SLIDENE, também aconteceu um outro fato, porque toda dificuldade burocrática para se conseguir o dinheiro público gera também, em contrapartida, um sistema de corrupção mUito intenso,
e foram-se criando, no Nordeste, rodeando a SUDENE, vários escritórios de projetos, inclUSive,
de ex-funcionários e ex-diretores da SUDENE, para somente, através daqueles escritórios, se conseguir a aprovação dos projetos.
Alguns empresários nordestinos entraram nessa, mas, logicamente, o insucesso estava garantido, porque eles não tinham a experiência de
grande empresa, não tinham experiência de um
setor industrial sofisticado como era os que a
SClDENE exigia e houve o descrédito. Pelo menos, lá no meu Estado, um empresário de nome,
d~: prestígio, um empresário que tivesse um bom
passado não entrava na SUDENE; porque era
sinônimo de corrupção, porque a SUDENE só
se·rvia, segundo a própria tradição existente, para
aventureiros ou grandes empreendimentos do Sul
d() País, que tinham uma estrutura já sofisticada

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

e, ao invés de investir no Sul, ia investir no Nordeste, aproveitando os incentivos. Então, aquele
projeto inicial de criar um órgão para beneficiar
toda a estrutura populacional do Nordeste mais
carente e criar uma própria estrutura econômica,
para evitar emigração, a SUDENE, realmente, foi
uma frustração total e, além de tudo, ainda fez
esse grande mal, quase desativou o DNOCS
Quando foi nessa seca 79/83, verificamos que
aquela fisiologia, aquela política preconizada pelos engenheiros e técnicos mais antigos ...
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) Senador Raimundo Lira, peço a V. Ex' que conclua
a formulação.
O SR. RAIMUNDO LIRA - Vou concluir. Então,
em 79/83, chegou-se à conclusão de que o Nordeste não tinha água disponível e esses 6 mIl
e tantos carros pipas foram exatamente para
transportar água de grandes distâncias. No Estado do Ceará, verificamos que foi transportada
água de até 450 quilômetros, em tanques da Rede
Ferroviária, tanques sem o menor tratamento,
água poluída e que veio aumentar as doenças
endêmlcas da população nordestina.
Sr. Ministro, V. Ex" sabe que, como paraíbano,
sou um reivindicador de barragens, porque através das grandes acumulações d'água é que é
possível fazer a perenização dos rios. Mas, como
o assunto - isso foi apenas um histórico do que
aconteceu conosco - é a seca de 1987, quero
dizer o seguinte; essa foi a pior de todas, porque
encontrou a nossa região sem algodão, que era
a cultura permanente, como V. Ex" própria falou,
o bicudo arrasou o algodão; encontrou a nossa
região sem o sisai e sem os financiamentos para
investimentos nas propriedades. Então, em todas
as secas anteriores, o Banco do Brasil e do Nordeste emprestavam dinheiro aos proprietários rurais para fazer investimentos nas suas propriedades. Isso fazia com que esses proprietários segurassem em suas propriedades, um contingente
de trabalhadores, muito grande, que independiam
da necessidade de ir para as frentes de emergência. Então, encontrou o Nordeste sem algodão, sem sisal, sem financiamento e com a pecuária arrasada no período de seca de 79 a 1983
Portanto, considero a seca mais grave, em termos
de efeitos econômicos e sociais em nossa região.
Visitei o interior da Paraíba, especificamente,'Sousa, Cajazeiras, São José de Piranhas e Antenor
Navarro, e encontrei uma população muito velha
nas feiras. Até parece que os jovens, os trabalhadores ja imigraram; homens velhos, subnutridos,
sofridos e tive um grande choque ao saber, inclusive, que cada empregado de emergência está
recebendo é um mil cruzados, um valor inferior
a 18 dólares atualmente.
Eu pediria, inclusive, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que investigasse, porque tenho informações extra-oficiais de que o Estado
do Rio Grande do Norte paga 2 mil ou o salário
mínimo, e a Paraíba apenas um mil cruzados.
Essa é uma colocação que faço, aqui, oficialmente, para esta Comissão Parlamentar de Inquérito
investigar se existe, realmente, esse descompasso
entre o que a Paraíba paga ao alistado e o que
o Rio Grande do Norte paga, e se, realmente,
existe, não confirmo se existe, e se, realmente,
existe essa diferença, saber a razão porque existe.
Isso é uma coisa extremamente grave. Eu gostaria '
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que o Sr. Ministro, nessa sua ação de querer irrigar
o Nordeste, evitasse colocar a SUDENE na história; que descentralizasse, utilizasse os instrumentos que o seu Ministério tem, no momento, mais
a rede bancária, enfim, todos os órgãos que têm
experiência no trabalho do Nordeste, mas que
tirasse a SUDENE do meio, porque a SUDENE
é sinal de burocracia, é um sinal de centralização
Se V. Ex" chegar em qualquer comunidade do
sertão nordestino e transmitir-lhes o maior benefício que possa trazer a eles, àquela população
sofrida, e, em seguida, dizer que a SUDENE está
encarregada daquilo, V. Ex' praticamente tirou
qualquer esperança, qualquer expectativa e qualquer credibilidade do sertanejo. A SUDENE, hoje,
para as populações pobres do Nordeste brasileiro,
é um sinal de que nada vai acontecer.
Muito obrigado pelas colocações que me permitiram fazer.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela FIlho) É sempre um prazer e um aprendizado ouvir a
palavra experiente de V. Ex' Mas eu queria lembrar
a V. ~ que o conferencista é o Mimstro.
O SR. RAIMUNDO LIRA-Já entendi, Sr. Presidente. Estou encerrando. Agradeço ter-me permitido esse tempo. Fiz aquela colocação de que
a Comissão Parlamentar de Inquérito faça a pesquisa para saber se há o descompasso entre Paraíba e Rio Grande do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)Fará, oficialmente.
O SR. RAIMUNDO LYRA - Eu gostaria de fazer
esse apelo ao Sr. Mmistrq Concordo, inteiramente, com o fato de que o caminho para a solução
da redenção agrícola do Nordeste é através da
irrigação. Não há outro caminho. Ninguém conseguiu fazer diferente.
Apenas fação o apelo no sentido de que continue a fazer as barragens de que o Nordeste precisa, porque ~ão úteis - assim o mostraram e que mantenha esse programa afastado de qualquer vinculação ou interferência da Sudene
O SR. EDME TAVARES - Com a permissão
de V. Ex", em face de ter que comparecer às reuniões prévias da Comissão de Sistematização, eu
desejaria, nesta oportunidade, traduzir a nossa satisfação pela presença do Sr. Ministro Vicente Fialho, da Irrigação, bem como realçar o trabalho
que S. Ex" vem realizando, não só pelo Nordeste,
como um todo, mas, de modo especial, pela Paraíba. Faço este registro, como um dever de justiça a esse trabalho e a esse devotamento a essa
causa tão importante.
Nos meus tempos' de Deputado Estadual, nos
meus pronunciamentos a respeIto do Nordeste,
ou nos grandes conclaves que realizei na Assembléia Legislativa da Paraíba, tive a honra de ter,
como um dos conferencistas, o homem público
de saudosa memória a quem sempre reverenciamos, o pai de V. Ex", Sr. Presidente, o saudoso
Deputado e Senador Teotônío Vilela. Devo, nesta
oportunidade, aqui, reafirmar as posições assumidas e as colocações feitas pelo Senador Rai.mundo Lyra, meu ilustre adversário na Paraíba.
Contudo, para evitar que S. Ex" seja recriminado
pela sua longa exposição, recuso a mmha inscrição e digo que palavras de S. Ex" são as palavras
da própria Paréllba. Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho) Muito obrigado, Deputado Edme Tavares.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição,
ao Senador Mansueto de Lavor.

o SR. MANSUITO DE LAVOR - Sr. Mmistro,
Sr. Presidente desta CPI, Senador Teotômo Vilela
Filho, Sr. Relator, Vice-Presidente da CPI, Srs. Técmcos do Ministério Extraordinário da Irrigação,
Companheiros Membros desta CPI: Quero, também, antes de centrar as questões que aqUi eu
gostaria de levantar, registrar o meu regozijo pela
ênfase que o Ministro Vicente Fialho dá à participação do Congresso Nacional nesses projetos do
desenvolvimento da agroirrigação no Nordeste e
no Brasil. Realmente, sem a participação do Poder
Legislativo, muitas dessas proposições carecem
da devida legitimidade. Então, já é a segunda vez
que o Ministro Vicente Fialho insiste sobre esse
assunto. A primeira vez foi no encontro de Secretários de Recursos Hídricos, Irrigação e Agricultura, realizado em Petrolina, em que S. EX insistiu
na necessidade de participação do Congresso.
Isso é muito positivo
Eu gostaria que essa tese do Ministro Vicente
Fialho se estendesse também a outras obras do
Governo, por exemplo, a respeito da Ferrovia Norte e Sul, que precisa realmente da participação
do Congresso, como tantas outras propostas.
A questão fundamental, Sr. Ministro, que se levanta e que possivelmente motivou, como razão
principal, a sua exposição nesta CPI, é a seguinte:
até que ponto a irrigação vem contribuindo para
a solução dos problemas sociais e económicos
decorrentes da seca?
Parece-me que a resposta não está apenas no
aumento da produtividade, isso é incontestável.
A agricultura irrigada diminui, anula praticamente
os riscos da produção agrícola e, se acompanhadas de técnicas adequadas, dará o rendimento
máximo que a produção agrícola possa atingir.
A prova de que a resposta não está apenas no
aumento da produtividade é que toda essa exposição de V. &, todos os outros discursos acerca
das vantagens da agricultura irrigada esbarram
na própria realidade dos projetos de perímetros
irrigados que nós conhecemos no Brasil inteiro
e esbarram também nos problemas da agricultura
. irrigada em outras partes do mundo, principalmente, nas áreas do semi-árido.
Cita-se, como modelo, comum ente, a irrigação
que se faz na Califórnia, por exemplo. No entanto,
não se traz para discussão os problemas enfrentados - e problemas terríveis enfrentados - pelos agricultores daquela área semi-árida dos Estados Unidos, em decorrência das práticas e técnicas de irrigação, do manejo dessas técnicas, muitas vezes inadequados, principalmente, na sua primeira fase de experiência.
É claro que muitas dessas áreas já estão se
tornando impróprias para a agricultura e eu gostaria de trazer para esta CPI e entregar ao Presidente
e ao Relator da CPI e estender a todos os seus
membros um estudo que foi publicado na revista
Discover, revista americana de junho/85, de autoria da técnica Tina Amaranto e que se intitula
"Um antigo e futuro deserto", onde se descreve
todas as conseqüências da agricultura irrigada
naquela região que não são geralmente aqui lembradas, como, por exemplo, a poluição pelo selênio, a salinização. Inclusive, essa técnica lembra
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aqui que o Iraque, lutando agora para cultivar
a terra existente entre o Tigre e o Eufrates, aquela
região que era chamada historicamente do "crescente fértil", encontrou vestígios de terra salinizada pelo excesso de água numa irrigação feita
pelos agricultores sumerianos há seis mil anos.
A salinização é pior do que os efeitos da contaminação radioativa. Enquanto essa contaminação
do sécio 137, de Goiânia, dura três gerações, a
salinização ainda tem efeitos negativos sobre os
solos há seis mil anos, durante seis mil anos torna
o soio estéril.
Esse problema da salinização está sendo verificado nos Estados Unidos, em todas as áreas irrigadas, principalmente com técnicas inadequadas,
está inviabilizando muitas áreas nas margens do
São Francisco e não se fala nisso. Não se fala,
por exmeplo, no problema fundiário. Os efeitos
do enriquecimento dessas áreas dos Estados Unidos, da Espanha, de Israel, é porque antes se
resolveu a questão fundiária. Se não houvesse
a solução adequada para o problema fundiário,
antes ou simultaneamente ao problema da irrigação, os problemas sócio-económicos não estariam resolvidos nem na Califórnia, nem na Espanha, nem na Itália, nem em Israel, como não estão
resolvidos no México, como não estão, em grande
parte, resolvidos na fndia, se bem que os projetos
de irrigação desses dois últimos paises antecedem, também, a uma reforma agrária.
Vejo aqui o Ministro falando sobre a produtividade, na página 8, do seu pronunciamento de
hoje, como também insistiu muito na produtividade no seu depoimento aqui em outra CPI,
que é a CPI que investiga as causas e efeitos
do controle do racionamento de energia no Nordeste. Tudo bem, concordamos com os dados,
não vamos nem discutir os números acerca do
aumento da produtividade, mas não se fala nos
problemas da comercialização. Sou testemunha,
todos podem ver, que os problemas mais graves
do aumento da oferta da produtividade se chocam
com os problemas da comercialização. Não é dificil se ver e se saber que o rio São Francisco
tem um excesso de produção de cebolas, hoje
mesmo está a preço vil, o custo é 3,5 para Cz$
4,00 o quilo e o preço está a Cz$ 2,00. Portanto,
o agricultor produz para perder Cz$ 2,00 por cada
quilo de cebola. O tomate, apesar da instalação
de agroindústrias, há o eterno problema do preço.
Então, vemos pirâmides de tomates apodrecendo, nos lotes de parceleiros dos projetes agrícolas,
sem a devida comercialização.
Não vou me alcngar, Sr. Presidente, porque
temos ainda outros companheiros.
O problema do crédito é o pior de todos. Estamos aí com centenas e centenas de pequenos
e médios e até grandes proprietários rurais se
debatendo com o problema do crédito nas áreas
irrigadas do Nordeste. Então, ou se resolve esse
problema do crédito, ou não adianta simplesmente aumentar a produtividade porque realmente
é itnpossível, a não ser numa alta escala de produção, com tecnologias avançadíssimas, com produtos selecionadíssimos, geralmente para o mercado externo, aí sim, poder-se-á superar o problema do crédito e dos juros bancários, dos custos
financeiros. Fora disso, não adianta, a agricultura
para alimentação voltada para o mercado interno,
não se pode produzir, mesmo irrigada, no Nordeste, com os custos financeiros atuais e com
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a atual sistemática de juros. Até hoje isso não
foi resolvido. Logo, entre tantos outros argumentos, a irngação por si só não é a solução para
todos esses problemas sócio-económicos da
área.
Sr. Ministro, gostaria, então, que se atentasse
para os problemas, para os danos decorrentes
da irrigação do semi-áriado, danos já verificados
no Projeto Bebedouro, no Projeto Senador Nilo
Coelho, em Petrolina, no projeto que não é do
Ministéno da Irrigação, mas nos projetos anteriores, projetos realizados pela antiga Suvale; na área
de Barreiros, Petrolândia e, também, no Alto São
Francisco. Esses problemas são serisslmos, da
irrigação, da falta de acesso devido.
Agora, vamos entrar, propriamente, nos problemas políticos
Primeiro deles. O criténo de acesso dos perimetros irrigados, os parerle:leiros. É um critério que
me parece mjusto, porque nem sequer prioriza
os trabalhadores, pequenos proprietários, que foram paraticamente expulsos das áreas onde o
Governo instalou os seus projetos de irrigação.
Levanta-se a questão de que a Irrigação dá emprego rural. Concordo. Aumenta a demanda da mãode-obra, mas não se considera nessa oferta de
emprego os desempregos causados, o êxodo rural causado pelos projetos de irrigação. E se nós
checarmos esses dados, posso afirmar com a
maior tranqúilidade que o número de agricultores
expulsos do campo pelos projetos da Codevasf,
pelos projetos feitos pelo próprio Governo, esse
número de agricultores desalojados não é menor
do que o número daqueles que foram assentados
na área, absolutamente não é menor Teria que
se fazer uma pesquisa sobre isso, mas tenho absoluta tranqúilidade em afirmar que o número de
agricultores que foram desalojados por esses projetos de irrigação não é menor do que o número
de assentados. Pelo contrário, é maior, até mesmo
cada lote dando emprego a dois, três membros
de uma famma e até à pessoas fora da famma,
esse número de empregos não é menor do que
os desempregos causados anteriormente.
Terceiro ponto. O problema da irrigação pública e da irrigação privada. A questão não deve
ser centrada na área, ou no percentual de área
de agricultura rrrigada pelo setor privado e pelo
setor público. Sei que a agncultura irrigada no
Nordeste por grandes empresários é viável, é lucrativa e é rentável. A questão que se põe é que
o Governo não pode impor a esses empresários
problemas sociais. Por exemplo, problema de
concentração do solo. Cada vez mais eles preci~
sam de áreas maiores para expandir as suas empresas. O Governo não pode impor a esses empresários, por exemplo, que quando faltar feijão
para a população local, para não importar do Paraná, que produzam feijão; o Governo não pode
impor que esses empresários escolham, ou decidam, produzir alimentos ao invés de produzir uvas
e produzir até aspargos para exportar para a França, pimentões, etc, no período em que lá for mverno, portanto, uma exportação favorável a eles.
Eles se instalaram em empresas de irrigação para
ter lucros como convém a todo empresário, e
eu não discuto isso. A questão que discuto é sobre
os projetos públicos, seja numa área de 10% desse milhão irrigado no Nordeste, seja numa área
de 20%, como foi a decisão do Governo, seja
numa área de 50%, como muitos acham que
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deveria ser, meio a meio, o que eu defendo é
que esses projetos de irrigação pública sejam feitos para fazer justiça social, para assentar o trabalhador rural sem terra, com priondade daqueles
trabalhadores que foram expulsos das suas áreas
pelos próprios projetos de irngação. Daí porque
gostaria de dizer que essa história de entregar
mil, dOIs mil hectares, doze mil hectares, a empresários particulares, nos projetos oficiais, é um crime e já devia ter sido reparado há mais tempo
se se quer votar e falar em processo de redemocratização, não apenas político, mas econômicosociéll.
Os projetos oficiais de irrigação devem ser voltados para lotes familiares, para a produção, e
não tem essa história de parentes, aderentes, primos. sobrinhos, de chefes de perimetro irrigado
estarem nesse projeto. A prioridade deve ser para
o trabalhador, para o pequeno homem da região.
Segundo ponto, é a questão, hoje, aparentemente simpática, da emancipação dos perímetros
irrIgados. Essa tese de emancipação surge como
resultado, como atendimento da luta popular por
desc1entralização e participação. Parte, também,
do pressuposto de que os órgãos a que estão
ligados esses perímetros, já esgotaram o seu papeI para com os parceleiros desses projetos, do
ponto de vista econômico, técnico e social. Se
tudo isso tivesse ocorrido, tudo bem, porque ninguém quer que as pessoas fiquem etemamente
sob a tutela do Govemo, nem a Funai, nem os
índios querem continuar assim, estão aí fazendo
mani~estações a toda hora e querendo se libertar
d~s peias da Funal. Logo, os projetos de irngação,
cedo ou tarde, devem ser emancipados.
Náo concordo, Sr. Ministro, é com o método
com que se está fazendo a emancipação desse
perímetro irrigado. Essa emancipação, da maneira, como está sendo procedida, é um presente
de paI para filho para os grandes e médios empresários que estão nesse projeto. É um presente
de grego exatamente para a parte mais fraca que
são os parceleiros familiares desses projetos. Por
que isso? Porque esses grandes empresários estão adquirindo a preços quase históricos as suas
terras, os contratos de aluguel se transformam
em contratos de compra e venda, com preços
simbólicos e é claro que esses empresários têm
os seus própnos meios de promoverem o desenvolvimento no que toca à produtividade, no que
toca aos meios técnicos, para que essas parcelas,
médicls e grandes, dos projetos oficiais, se tomem
produtivas, chegando às suas mãos. Nesse caso,
o que eles querem simplesmente é o abastecimento de água e isso, digamos, no caso da Codevasf, () Dnocs o fará e continuará fazendo, para
eles basta isso. Toda a estrutura já foi feita pelo
poder público e eles, agora, daqui para frente,
podem tocar os seus empreendimentos por
meios particulares. Podem contratar técnicos, têm
poder político para pedir assistência creditícia dos
bancos oficiais e particulares, etc. Então, é um
presente muito bom para os médios e grandes
empresários.
Para os pequenos, essa emancipação representa o quê? O abandono das responsabilidades
do poder público para com os pequenos agricultores. Em geral, esses pequenos agricultores não
têm a devida assistência técnica. No Projeto Senador Nilo Coelho - tenho, inclusive, documentos
que remeti, inclusive, à Codevasf, de parceleiros,
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pequenos proprietários, que receberam lotes com
mais de 80% de areia Como é que um pequeno
agricultor, sem téCnIcas suficientes, vai produzir
nesses lotes? Foi-lhe entregue lotes com mais
de 80%, com análise feita pela própna Embrapa.
São vários lotes. Esse pessoal está passando fome, muitos estão em situação pior do que se
estivesse fazendo agricultura de sequeiro..
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela FIIho)Senador Mansueto, peço a V. Ex' que conclua.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Já termino.
Como vê, o assunto é importante e lamento que
não tenhamos tempo para debates, mas vou obedecer a V. Ex'
Que a agricultura de sequeiro não é tão ruim,
não é tão anti-social como se pinta. Aliás, sabe-se
que ela nunca poderá ser abandonada. Quem
está abandonando a agricultura de sequeiro são
os órgãos oficiais do Govemo, que desprezam,
inclusive, estudos relativos ao manejo da caatinga,
realizados por um órgão do Governo do mais
ruto conceito, que é a Embrapa, no centro de
pesquisa do semi-árido. Essas pesquisas do manejo da caatinga, de como o homem pode se
promover sociru e economicamente se utilizando
da agricultura de sequeiro, até hoje não foram
devidamente aproveitadas pelos próprios órgãos
do Governo. É lamentável isso.
Mas, concluo, Sr. Presidente. Quero dizer, apenas, que essa emancipação, da maneira como
estã sendo feita, é um abandono das responsabilidades do Governo, da Codevasf, do DNOCS,
do Ministério Extraordinário da Irrigação, para
com os pequenos parceleiros, porque eles ainda
não adquiriram nem a sua autonomia econômica,
nem a sua promoção sociru e estão, ainda, abandonados do ponto de vista de aSSistência técnica.
Era preciso mais tempo para que eles adquirissem seus objetivos, aí sim, que eles adquirissem
a sua autonomia.
Minha proposta seria de que se revisasse de
imediato o sistema de concessões de parcela desse perimetro irrigado, dando prioridade absoluta
ao trabruhador rurru sem terra, ao pequeno proprietário da região, principrumente os que foram
desalojados.
Segundo ponto, que se fizesse imediatamente
a retomada nos perímetros oficiais desses grandes lotes entregues a empresários e que se colocassem esses empresários em outras áreas para
fazerem irrigações própnas, construídas com seus
pr6prios meios, com financiamento oficiru, seus
projetos de irrigação.
Terceiro, Sr. Presidente, não quero terminar
sem dar uma palavra acerca do DNOCS. Até me
sinto constrangido de discordar um pouco do
enfoque dado pelo meu nobre companheiro, Senador Raimundo Lyra acerca da Sudene. Eu diria
que ele está fazendo um julgamento da Sudene
dos 10, dos 20 anos e não da Sudene como
foi concebida como órgão de desenvolvimento
global do Nordeste integrado no desenvolvimento
brasileiro.
Quer dizer, a idéia é boa, mas os fatos do esvaziamento da Sudene assassinaram aquela idéia
excelente da toncepção da Sudene. Então, o que
se está julgando não é a Sudene como proposta
política do desenvolvimento regional, mas a prática da Sudene, e neste ponto concordo com ele.
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Mas eu diria que a Sudene ainda tem um papel
mUito importante no desenvolvimento do Nordeste, que seria o de voltar a ser o órgão com
poderes políticos para coordenar o desenvolvimento geral do Nordeste, não apenas o Nordeste
semi-árido, mas do Nordeste úmido, do Nordeste
urbano, do Nordeste dos seus setores de produção industnal, agroindustrial e do setor primário
que é o setor agrícola. Então, o DNOCS precisa,
neste contexto, ser recuperado, ser ressuscitado,
ser restaurado.
Não se pode admitir que um órgão com tanta
tradição - aí sim eu concordo com V. Ex'! como é o DNOCS, esteja nos tempos da Sudene
e agora abandonado.
Quando o DNOCS passou para o Mimstério
da Irrigação, eu criei uma esperança de que ele
seria recuperado. Pelo contrário, hoje se estã falando na desativação do DNOCS. Do jeito que
está, é melhor que feche mesmo. O que se espera
é que o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas reassuma o seu papel histórico e, mais
do que isso, tenha delimitado a sua atuação. Qual
seria a nossa proposta? Que o DNOCS assuma
a coordenação e a execução de todos os empreendimentos relativos ao semi-árido. Que se
volte a Codevasf, o DNOCS para outras atividades,
e não frutam outras atividades para esses órgãos,
mas que o DNOCS assuma o seu grande papel
histórico de coordenar todos 05 assuntos dentro
da Sudene, que é a coordenação mais ampla
do desenvolvimento sociru da região.
Não contribui para a imagem do DNOCS a
afirmação do Sr. Ministro, dizendo que o DNOCS,
em 70 anos, irrigou menos do que 15 mIl, 20
mil hectares. Ora, o DNOCS não foi feito, nesses
50 anos de sua atividade, para fazer irrigação,
estava fazendo açudes, acumulando água, o aproveitamento dessa água competia a outros órgãos,
órgãos específicos de irrigação que o DNOCS
não foi até há pouco tempo.
O assunto precisaria de termos um verdadeiro
debate integrado desta situação, porque disto depende a sobrevivência de milhões de brasileiros.
Agora, quero, mais uma vez, parabenizar o ministro, porque coloca todas essas questões sobre
uma condição que o Congresso Nacionru aprove
todos esses planos de irrigação e, nesse ponto,
é fundamental e reconfortante ver um Ministro
acreditar no Poder Legislativo, coisas que muitos
que assumem o poder nesse momento não estão
fazendo pela prática administrativa que se vê a
decênios e até nos últimos dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho) Com a pruavra o Sr. Ministro Vicente Firuho.
O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - As pruavras do Senador Mansueto de Lavor traz~m a ex~
periência da região que mais avançou, no Brasil,
nesses últimos 30 anos, em matéria de irrigação.
Ele realmente traz à luz alguns problemas efetivos
que começam a acontecer numa região onde
a irrigaçáo já não é mais incipiente, onde a iITIgação já é um fato concreto, como é o caso do
submédio São Francisco-Petrolína-Juazeiro, na
Bahia.
Eu gostaria apenas de tecer rugumas considerações, com relação à expulsão dos agricultores
das áreas dos projetos irrigados, como era feito
no passado. Concordo com o Senador, que era
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uma prática inadequada. No momento, a orientação que temos, em todos os projetos do DNOCS
e da Codevasf, é de prioridade absoluta para cada
novo projeto; assentar os agricultores que já residiam ali. Só poderá entrar um outro agricultor
de outra área depois que todos os agricultores
residentes, anteriormente no projeto, tenham sido
assentados. Porque, efetivamente, havia uma
grande injustiça social nisso. Muitas vezes se deslocava uma população maior, de uma certa área,
para implantar uma população menor, advinda
de outras áreas.
Com relação à salinização, Sr. Senador, essa
é uma preocupação que deve estar sempre em
nossas considerações.
Eu queria, aqui, esclarecer que nesta viagem
que fIZemos, com os Senhores govemadores do
Nordeste, para o oeste dos Estados Unidos, antes
de viajarmos, havia saído na imprensa, principalmente de Pernambuco, uma matéria provavelmente dessa engenheira citada, fazendo sérias
alusões sobre o fenômeno da salinização no oeste
dos Estados Unidos e que estaria, naquela região,
havendo áreas já inteiramente perdidas para a
agricultura. E este assunto foi levantado pelos Senhores governadores. Depois de longamente debatido, chegou-se a segUinte conclusão: se a imgação for implementada sem os adequados cuidados técnicos, a salinização é fato esperado.
V. Ex- citou, com muita propriedade, o uso excessivo de agua, principalmente nas irrigações
pelo sistema de inundação e pelo sistema de irrigação por sulco, o excesso de água, nesse sistema
de irrigação, leva à salinização.
Temos exemplos disso no baIXO São Francisco,
temos exemplos no projeto Morada Nova, temos
alguns exemplos já no Vale do Curu. Mas, desde
que a água seja manejada de forma adequada,
que os drenos sejam mantidos em condições adequadas de operação, esse problema deixa de existir.
Quando esse assunto foi levantado, lá na região
do Arizona, inclusive foi mostrado que ali existem
projetos, há mais de 100 anos, funCIonando desde
que o uso, que o manejo da água seja adequado,
que os drenos sejam limpos, que os cuidados
técnicos sejam adequados, esse problema deixará
de existir.
Estrutura fundiária. Convidamos a Organização
Internacional do Trabalho para fazer um estudo
sobre a estrutura fundiária do submédio São Francisco, e a constatação da OTT é que a estrutura
fundiária do submédio São Francisco está melhorando com a irrigação.
A pesquisa chegou à conclusão de que no momento em que se implantar a cultura da irrigação,
o agricultor passa a considerar a terá mais como
um fator de produção do que como um fator
de 5~tUS social. Então, ele deixa menos de pensar em grandes extensões territoriais para ser o
senhor das terras, para ser o detentol de u.rna
área ricamente produtiva.
O fato é que, dentro dessa sistemátIca de análise fundiária, há certos índices que são consagrados intemacionalmente pelos estudiosos dessas áreas. E a pesquisa feita pela OIT, com o
apoio da Sudene e com o nosso apoio, para o
submédio São Francisco, aponta para uma melhoria desses índices de distribuição fundiária na
região do São Francisco.
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Com relação à participação de irrigação pública
e irrigação privada, também estou de acordo com
o Senador Mansueto de Lavor de que não podemos fechar bem o número, estamos dando uma
diretriz, mas temos que dar ampla liberdade à
iniciativa privada para avançar até mais, se for
o caso, desde que esse avanço se faça dentro
do respeito aos princípios sociais de um atendimento maior ao pequeno e ao médio agricultor.
Emancipação. V. Ex- concorda com a orientação que o Ministério, através do DNOCS e da
Codevasf está dando, no sentido de emancipar
os PEI. V. Ex' chama a atenção para o aspecto
de que essa emancipação seja feita cuidadosamente, e é exatamente para problemas dessa natureza que convidamos, pedimos a participação
do Congresso para discutirmos juntos. Quem sabe se dIscutirmos mais, se fizermos um encontro,
seria muito interessante. E eu pediria ao Presidente da Comissão de Investigação, aos srs.
membros desta Comissão de Investigação que
analisem essa possibilidade de sugerirem uma
comissão permanente do Congresso, permanentemente, naturalmente de parlamentares nordestinos para acompanhar os problemas da irrigação
do Nordeste. A irrigação do Nordeste é nova, tedos nós que estamos fazendo irrigação no Nordeste temos ainda muitos caminhos a trilhar, a
nossa expenência é recente, o Brasil tem uma
experiência muito recente em irrigação. Então,
os nossos técnicos, os nossos dirigentes, mesmo
com a melhor boa vontade, carecem de muita
experiência no campo da irrigação. De forma que,
não podemos prescindir da vivência dos homens
públicos no Nordeste, que conhecem bem todos
os problemas do Nordeste, no encaminhamento
desses assuntos relacionados com a irrigação.
Está conosco um dos mais experimentados
técnicos em irrigação do Nordeste, o Dr. Erasmo,
um pernambucano que foi Presidente da Codevasf. Apesar da sua grande expenência, com cerca
de 10 anos, a irrigação é um assunto recente
no Nordeste. O Rio Grande do Sul, que já conta
com mais de 800 mil hectares, tendo iniciado
a irrigaç~o do arroz a partir de 1903, já conta
com uma agricultura irrigada, que está presente
na coletividade agricola desse estado. Mas, nós
nordestinos! Eu sou filho de um agricultor, de
uma região a mais seca do Nordeste, que é a
nascente do rio Jaguaribe, os lnhamuns, o Tauá,
eu vim a conhecer a irrigação já como homem
maduro, com mais de 30 anos de idade. M mostra
o quanto nós, os nordestinos, somos atrasados;
temos ainda a irrigação como uma cultura muito
recente.
Não podemos, principalmente nesses próximos 15 anos, prescindir da experiência de todo
nordestino, principalmente dos parlamentares,
nessa luta pelo aumento da irrigação.
Assim como há uma Comissão de Educação,
uma Comissão de Finanças, uma Comissão de
Reforma Agrária, parece-me extremamente importante que o Congresso Nacional, numa demonstração da importância que ele dá el esse
problema que pode resolver as dificuldades de
tantos nordestinos, se crie uma Comissão Parlamentar de Irrigação, Comissão de Acompanhamento da Irrigação no Nordeste.
Com relação à caatinga, eu acho que esse é
um assunto que deve ser amplamente debatido.
Ao mesmo tempo que se vai implantar irrigação
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no Nordeste, nós devemos desenvolver também
as técnicas de melhoria de resistência da caatinga
à seca, e mesmo melhores condições de vida
para o homem da caatinga.
No entanto, como filho da caatinga, o meu entendimento é de que a tendência do Nordeste,
nó futuro, é que as populações irão se concentrar
nos vales úmidos, nos vales dos rios perenizados,
e poderão ali ter o suporte de uma agricultura
modema, produtiva, integrada com agroindústria,
como é o caso, já despontando do vale do submédio São Francisco, em que a caatinga deverá,
naturalmente, ser explorada dentro da sua capacidade de recursos naturais. A caatinga é uma região de recursos naturais limitados.
Assim, no meu entendimento, deveremos encontrar uma condição de convivência em que
a densidade populacional da caatinga nordestina
seja viabilizada com os recursos naturais que esta
mesma pode oferecer. Tenho, por exemplo, a experiência de algumas áreas na caatinga, como
uma de 600 hectares, explorada com um certo
nível de modemidade, em que 20 hectares dessa
área, explorada com irrigação, tem um suporte
dez vezes maior do que os 580 hectares de todo
o restante da caatinga.
Nós, os nordestinos, devemos ter a consciência
de que a caatinga é pobre em recursos naturais;
não podemos apoiar a riqueza do Nordeste na
base dos recursos naturais da caatinga. No entanto, temos os aluviões das margens dos rios, temos
excelentes faixas de terras, aqui citadas, em cerca
de 7 milhões de hectares, na região nordestina,
e esses 7 milhões de hectares irrigados poderão
tomar o Nordeste uma região rica e produtiva,
e as caatingas conciliadas com uma densidade
mais baixa.
No entanto, enquanto isso não acontece. enquanto não se irrigam os 7 milhões das terras
boas e úmidas do Nordeste, que se melhorem
as condições de aproveitamento da caatinga.
Concordo com o Senador Mansueto de Lavor,
em que o DNOCS é uma grande instituição, com
maIs de 70 anos de trabalhos prestados. Como
nordestino, ficamos mesmo emocionados ao ver
pontilhado todo o Nordeste, até mesmo nas áreas
da CODEVASF, grande e médias barragens que
foram feitas pelo DNOCS Não fora esse trabalho
extraordinário do DNOCS, não haveria viabilidade
de 1 milhão de hectares atualmente no Nordeste.
Estamos eletrificando as margens do rio Jaguaribe, perenizado pelas barragens construídas pelo
DNOCS, pelo Orós, pelo Banabuiú e pelo Pedras
Brancas. Estamos eletrificando 3.500 quilômetros
de linhas de distribuição de energia, ao longo
dos rios perenizados do Nordeste, na sua maioria
peremzados pelo DNOCS. Mas quero, aqui. também - sempre temos falado isto de público que vamos avançar mais no Nordeste, em matéria
de irrigação. Os parlamentares do submédio São
Francisco - e eu me permitiria citar: o Senador
Mansueto de Lavor, o Deputado Osvaldo Coelho,
o Deputado Femando Coelho, o Deputado Gonzaga Patriota - têm uma responsabilidade muito
grande com esse processo de irrigação no País,
porque o destino fez com que esses homens fizessem vida pública na região onde temos o maior
avanço de irrigação no Nordeste. Eles são capazes
de discutir, com conhecimento de causa, os problemas que efetivamente afetam a irrigação de
uma região mais desenvolvida.
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Dest.a forma, principalmente esses parlamentares, Gonzaga Patriota, Osvaldo Coelho, Fernando Coelho, Mansueto de Lavor, têm uma grande
responsabilidade sobre a discussão desses problemas da irrigação na região nordestina.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Ministro, mas
a situação do DNOCS, fica como está?
O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Não!
A idéia do Sr. Presidente é fortalecer a CODEVASF
e co-fortalecer o DNOCS. E quero também aqui
dizer que já foi uma contnbuição sua. Estamos
partindo, no orçamento de 88, para o aproveitamento das barragens do DNOCS, que já construiu
no Nordeste mais de 200 barragens; dessas, apenas cerca de 20 estão tendo o total aproveitamente) em termos de recursos hídricos. Então,
de acordo com uma de suas indicações, há seis
meses, no documento que V. Ex' teve oportunidade de me entregar e também de outros companheiros do Nordeste, estamos no orçamento
de 88, priorizando o aproveltamenro hidroagrícola
das barragens já construídas. E a idéia não é desapropriar as pessoas que estão lá, mas eletrificar
todo () perímetro úmico dessas barragens e, também uma extensão à juzante da barragem, no
rio onde a mesma foi construída, a uma distãncia
compatível com a capacidade hídrica dessa barragem de liberar água. Esse será um dos pontos
altos do programa do DNOCS e da CODEVASF,
em 1988.
Aqui também cito o Deputado Cesar Cais, que
recentemente esteve conosco, reivindicando a
eletrificação de um desses vales perenes, que era
o do Xorozinho - há a barragem, há a água,
a água estã sendo solta no rio Xorozinho e está
indo para o mar, sem nenhum aproveitamento,
por falta de eletrificação da margem desse rio.
Estamos, dentro do programa de 88, considerando esses aproveitamentos que pOSSIbilitam a
ampliação da irrigação no Nordeste a baixo custo.
No caso aqui do Xorozinho, com um investimento
de 8 ()u 9 milhões de cruzados, se possibilita a
irrigação de mais de 2 mil hectares. E assim,
ainda este ano, coloquei recursos suplementares,
por exemplo, no caso de Pernambuco, para as
Barra~Jens Saco I, Saco II e Rosário. Com poucos
recursos viabilizaremos uma extensa área de irrigação nessas três barragens que já estão construídas a longo tempo, prestando um serviço ainda relativamente pequeno.
De forma a idéia é fortalecer o DNOCS, orientando-o para um mais rápido aproveitamento hidroagrÍCola das barragens que já foram construídas ao longo do tempo. Naturalmente, sem descurar a construção de novas barragens onde se
fIZer nE~cessárío.
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)Com a palavra o Deputado Celso Dourado.
O SR CELSO DOURADO - Também sou da
região e luto com esses problemas rodos. Sou
de Irec,~, uma região seca, conheço essa realidade
de irrigação no Vale do São Francisco, e temos
tido bastante envolvimento nessa luta. Gostei muiro da análise do 'Senador Mansueto de Lavor, porque realmente essa questão de irrigação tem que
levar em consideração os grandes problemas decorrentes dela - precisamos estar conscientes
disso, élinda que na agricuhura a gente sama que
a natureza não nos dá nada de graça. E mesmo
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quando o homem tem essa interferência tão positiva, procurando alterar e resolver determinadas
distorções, etc., outros problemas surgem e, sem
dÚVida alguma a irrigação é um caminho para
o Nordeste, mas como o Ministro colocou mUlto
bem, é preciso acompanhar, inclusive aproveitando a experiência dos outros, como a do México,
da Califórnia e do Colorado, nos Estados Unidos,
para tentarmos evitar erros que foram cometidos
ali. Concordo perfeitamente!
Na nossa região, estamos batalhando pela perenização de um importantíssimo rio, que é o
rio Jacaré. Já fIZemos o levantamento de algumas
barragens, sugerimos à CODEVASF e, felizmente,
esta semana, tivemos a comunicação de que as
barragens já foram colocadas no orçamento para
o próximo ano, porque a região tem um potencial
agrícola extraordinário, terras muito férteis, calcáreas e, mais do que a terra, um potencial humano,
de um homem que gosta de fazer agricultura,
que é apaixonado pela terra, que nem avalia o
lucro que ele pode ter, porque o que ele quer
mesmo é ter aquela certeza de que as suas raízes
estão na terra, estão seguras e que ele não vai
sair dali - essa é a experiência do agricultor de
Irecê, essa região da Bahia que é considerada
uma região produtora, região sequeira, em grande
parte, pois temos hoje apenas cerca de 2.500
hectares irrigados, por iniciativa mteiramente particular, apesar de que, talvez, cerca de 500 hectares seja consequência da barragem de Mirorós
Agora, só um produtor lá estã colhendo mais ou
menos 9 mil sacas de feijão, produzidas com água
da barragem de Mirorós, que já deveria ter sido
melhor trabalhada pela CODEVASF, mas até agora ainda não houve possibilidade. Creio que, para
o futuro, deverá se desenvolver aí um potencial
agrícola irrigado de 4 a 5 mil hectares. E, no
rio Jacaré, também há este mesmo potencial.
Então, nós estamos batalhando bastante nesta
área no platô de Irecê, dando ênfase à pequena
irrigação com poço. Esta tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens: como a
água não é muita, o sujeito tem que aprender
a técnica de economizar e, agora, alguns agriculrores de Irecê estiveram no Estado de Israel e
ficaram impressionados como que com pouca
água, com pouquíssima água eles conseguem
tirar uma boa produção. Então, o agriculror voltou
com esta preocupação de que é preciso economizar a água, de que é preciso dar exatamente
o que a planta precisa e tirar o máximo dela com
o mínimo de água. Afinal de contas, é um dos
principais elementos para a produção: o melhor
adubo, o melhor fertilizante é a água mesmo. Então, saber como agir aí e tirar o máximo, vai ser
um desafio para o agricultor da região.
Agora, Ministro, há a pretensão de irrigar um
milhão de hectares no Nordeste - e eu espero
que não seja apenas uma pretensão. Estou de
acordo com o Governo e quero até apoiar ao
máximo esta política, porque entendo que este
é o caminho mesmo: nós temos que irrigar grandes áreas no Nordeste com todos esses cuidados
- e a observação do Senador foi bastante pertinente - pois é preciso acompanhar e corrigir
as distorções e é preciso ter atenção à experiência
sequeira, que é uma experiência secular também.
Há maneiras de se enriquecer a própria caatinga,
com o plantio de árvores adequadas; a a1garoba,
na nossa região, já passa a ser uma perspectiva
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bastante significativa, tanto para os animais, como
até para o próprio homem. Há áreas na Bahia,
que a gente sabe que se conseguirmos fazer pequenas barragens em determinados riachos secos no Nordeste, nós temos riachos secos e muitos rios intermitentes que precisarão ser perenizados. E, ao mesmo tempo, com o plantio da
a1garoba ou de árvores adequadas nessas áreas,
eu creio que a agricultura sequeira poderá dar
uma boa contribuição.
Mas, o problema do Nordeste é essencialmente
político. Ess~ questão, por exemplo, da irrigação.
O Nordeste precisa de adubo! A Bahia tem rochas
fosfáticas apropriadas para a produção do adubo
fosfático. For:lm localizadas no próprio Município
de Irecê e também em Campo Alegre de Lourdes,
excelentes reservas de rochas fosfatadas. Mas, em
Camaçari, onde temos a planta de aço fosfórico
praticamente montada, já com um investimento
grande, ultimamente nós estamos sendo informados de que há uma tentativa para tirar essa planta
de lá, talvez para o Centro-Sul. E uma das alegações é a de que a agricultura do Nordeste não
tem potencial suficiente para gastar todo o adubo
que poderia ser produzido. Mas, se nós temos
a pretensão de irrigar um milhão de hectares que,
em sua grande parte - e grande parte das terras
do Nordeste - é composto de terras ácidas, que
precisam de correção. Além da Bahia, ali mesmo,
em Sergipe, há as minas de potáSSIO, podendo
o NPK e os adubos principais e essenciais serem
produzidos ali. O que estã sendo feito, em defesa
do Nordete, para se segurar tudo isso lá, a fim
de que não sejamos obrigados a importar adubo
do Centro-Sul para esses projetos de irrigação?
O que está sendo feito para, realmente, transformar o Nordeste?
A grande realidade do Nordeste - dizemos
que o seu problema é político - é que aquela
Região perdeu um grande momento. A estrutura
social do Nordeste foi sempre oligarca, sempre
foi organizada para garantir privilégios na mão
de poucos. Sei que esse é um problema do País
inteiro, mas ocorre, particularmente, no Nordeste.
Preocupa-nos muito, neste momento - e as
preocupações do Governo são sérias e positivas
- saber se o Nordeste vai conseguir modificar,
se vai conseguir desestruturar o que lá está muito
b~m organizado - ele é muito bem organizado,
só que perversamente organizado - e se vamos
conseguir enfiar, lá, uma nova realidade. Para
mim, isso passa por uma decisão política, por
uma ação política séria, a fim de modificar este
quadro. Nós, nordestinos, reclamamos, prote,stamos, pedimos muito e conseguimos pouco As
vezes, o Sul fica reclamando, achando até que
os nordestinos estão se unindo para levar mais.
Nós reclamamos muito, mas conseguimos pouco. E, ainda mais Quando conseguimos, em função dessa situação de termos perdido o momento
do desenvolvimento, cada cruzado que para lá
vai, em tomo de 70% volta para o Sul.
Assim, todas essas preocupações têm que estar
na nossa mente, nesta hora, como representantes
do Nordeste que querem modificar o quadro.
A minha pergunta é em relação a esta questão
da planta de ácido fosfórico de Camaçari, que
já está montada, e à mina que temos em Irecê
e em Campo Alegre de Lourdes, já com análises
feitas, com um potencial extraordinário. Por que
não continuar a montagem de rodo esse esquema
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de produção de adubo fosfatado e do adubo nitrogenado, já que o Pólo de Camaçari produz muita
amónia também? Todo o esquema está montado,
mas estamos falando em irrigação no Nordeste,
em um milhão de hectares, e começamos a perceber que há uma ação direcionada para tirar
de lá o que já está sendo montado. Temos, no
próprio Nordeste, todo esse potencial e essa garantia da matéria-prima. Muito obrigado.

o SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - Esse
é mais um reforço para a idéia de que o Congresso
tenha uma comissão de parlamentares especIficamente para acompanhar a irrigação no Nordeste.
Estamos neste momento elaborando, com a
Fundação João Pinheiro, sediada em Belo Horizonte, um estudo de insumo-produtos, que vai
nos dar todo o fertílízante necessário quando da
implantação de um milhão de hectares, no Nordeste, bem como todos os produtos que serão
gerados por esse programa de irrIgação, ao longo
desses próximos 15 anos.
Deve haver, então, o acompanhamento, a participação dos parlamentares nesses estudos,
acompanhando os estudos junto à Fundação Getúlio Vargas. Há um estudo, por exemplo, de
agroindústria, no Nordeste, que está sendo desenvolvido pelo Banco do Nordeste. Há, ainda, os
chamados estudos setoriais, que estão sendo feitos, inclusive, com financiamento do Banco Mundial.
Seria muito interessante que os Congressistas
acompanhassem isso, porque com um estudo
dessa natureza fica mUito mais fácil a defesa por
parte dos parlamentares aqui no Congresso, do
que uma instalação dessas. Fique, porque você
tem um documento competente, hábil, sério, demonstrando que a demanda de fertilizante no Nordeste, ao longo dos próximos cinco anos, sera
muito superior à oferta de fertilizantes atualmente
produzida na Região. Com esse programa de.
irrigação do Nordeste, nós estamos procurando
- quer dizer, idéia do Presidente José Sarney
- que ele seja desenvolvido com bases muito
sólidas, mesmo porque nós estamos permanentemente negociando recursos com o Banco Mundial, com o BID, e essas instituições não concedem financiamentos à não ser que se demonstre,
exaustivamente, a viabílídade técnica e económica de cada um desses investimentos.
Seria, portanto, muito bom que houvesse por
parte dessa' Comissão de Irrigação aqui do Congresso, um acompanhamento de todos esses estudos: o estudo de mercado, de agroindústria,
de recursos hídricos, o estudo de identificação
dos vales viáveis para irrigação no Nordeste porque, mUitas vezes, não adianta você investir uma
grande soma em dinheiro numa área que não
tem potencialidade para uma agricultura moderna. V. Ex', que conhecem os Estudos Unidos,
a Espanha, a França e mesmo Israel, existem
áreas onde tem irrigação porque ali o solo é compatível, porque tem água ali. Mas, extensas áreas
em Israel estão ainda hoje como deserto, ou então
se planta apenas eucaliptos e outras florestas. Na
Alemanhã, um país extremamente desenvolvido,
há enormes áreas acidentadas que são consideradas inaptas para agricultura. Então, ali não existe
uma população vivendo disso, ali são plantadas
grandes florestas.
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De forma que nós temos que ter a conSCiênCia,
no Nordeste, de que em certas áreas há viabilidade para agricultura moderna, produtiva, compatível com a alta densidade populacional, e há
outras áreas que têm que ser tratadas com uma
população mais rarefeita, com investimento menor, como é feito em todos os países modernos
do mundo. De forma que estou sendo insistente
nesse desejo que nós teríamos de que o Congresso determInasse uma Comissão permanente
e que isso pudesse sair desta Comissão Parlamentar de Inquérito, para que esses assuntos sejam analisados com profundidade.
Diria, também, com relação à pequena irrigação, que o Sr. Presidente aprovou, na semana
passada, um recurso para nós implantarmos dez
mil módulos de irngação, para pequena Irrigação
no Nordeste. Nós vamos desenvolver isso em
convênios com os Estados. Para o caso da Bahia,
vão ser em torno de mil módulos. São módulos
de 3 hectares. Esses recursos que o Governo Federai está repassando para os Estados é para
comprar eletrobombas e os equipamentos de irrigação de 3 hectares. Isso vai ser do Governo Federa para o Governo do Estado, será repassado
a fundo perdido e os Estados vão repassar para
os pequenos agricultores que tem dificuldades
de acesso aos bancos, no sistema troca-troca,
quer dizer, no sistema que o Governo do Estado
se ressarcerá desses equipamentos em troca de
produtos agrícolas.

o

SR. CELSO DOURADO - Ministro, sobre
esse assunto aí, acho que é preciso estar bem
consciente de que os técnicos, e nós temos muitos técnicos - lá na Região de Ire cê, só a EMATER deve ter mais de trezentos técnicos trabalhando na região e a EMBRAPA tem também outros. Falamos há poucos da questão da comercialIZação. Esses técnicos poderiam ter orientado os
pequenos irrigantes, os pequenos agricultores,
sobre qual o melhor produto, qual a melhor perspectiva. Todos nós sabiamos que a região havia
tido uma frustração tremenda na safra de feijão.
Em vez de plantar cebola ou outros produtos que
não trouxeram compensação alguma - a cebola
está a 2 cruzados, a região está produzindo 500
toneladas de alho, mas o preço está baixo; o preço
da cenoura também está muito baixo - o agricultor deveria ter sido orientado para a comercialização. Afinal de contas, são os técmcos, os orgãos do Governo que devem ter visão dessas
coisas com as informações adequadas. Se houve
a frustração de um produto, o agricultor deve
ser orientado quanto ao que deve produzir, e não
investir em cebola como investimos. Em XIqueXique, nós tivemos uma produção de 16 mil toneladas de cebola e o agricultor não tem condições
de pagar o financiamento no banco de maneira
alguma. O Governo vai ter - parece-me que já
houve uma providência nesse sentido - de prorrogar esses débitos sem correção até 30 de agosto, pelo menos, do próximo ano, senão esse povo
irá todo à falência.
O SR. MINISTRO VICENTE FIALHO - A propósito disso, o próprio Banco Mundial nos cedeu
recursos para fazermos um estudo de mercado
do Nordeste. Quer dIZer, não adiante implantar
1 milhão de hectares irrIgados no Nordeste, se
não for feita uma análise criteriosa do mercado
para essa produção. Esse estudo já está sendo
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iniciado em contrato com a Fundação João Pinheiro. Então, a Fundação João Pinheiro mais
uma vez está colaborando conosco, na elaboração de um estudo de mercado, mercado não
só a nível Interno mas também externo, porque
o Nordeste tem excelentes condições para produzir fruticulas para a exportação.
O SR. PRESIDENTE (Teotómo Vilela Filho)Com a palavra o Deputado Paes Landim.
O SR PAES LANDIM - Eu desejaria apenas,
rapidamente, parabenizar V. Ex", porque sei que
é um Ministro realmente dedicado aos seus afazeres, à sua Pasta. Basta dizer que S. Ex', só este
ano - com suas visitas ao Vale do Rié e do Parnaíba -, deve ter ido mais ao Estado do Piauí
do que a média das Viagens parlamentares, viagens simples. informais, sem mordomia, porque
é realmente um homem apaixonado e dedicado
à causa do Nordeste.
Queria apenas dizer, Sr. Ministro, que concordo
com as palavras iniciais do Senador Raimundo
Ura. Penso que se deveria redefinir o conceito
de Nordeste. Há vários Nordestes. A Sudene, de
certa maneira, uniformizou esse conceito, numa
política centralizadora, de incentivos fiscais e subsídios. Até que ponto os beneficios sociais não
são bens transparentes? Eu digo sempre que há
uma cidade vizinha à minha, o canto do Buriti,
na qual há cerca de 15 anos a Sudene investiU
cerca de 20 projetos, a maioria pernambucanos,
cearenses, pessoas que, sem nenhum conhecimento da região, desmataram a região. Desses
projetos, praticamente um vingou um pouco.
Chegaram a tal descrédito esses projetos da Sudene que, nessa cidade, a palavra "projeteiro" é
u!n palavrão.
Penso que, pela primeira vez, estamos vendo
uma política realmente interessada e apaixonada
pelo Nordeste. Há poucos dias participei de um
seminário em Natal, a convite do MInistro A1uízio
Alves, um simpósio sobre a Constituinte e o Nordeste, onde mostrei que um dos erros que me
parece ser da própna Sudene é a sua localização
em Recife. Deveria ter ficado numa cidade do
Interior, em Petrolina, por exemplo, com uma burocracia realmente dedicada, ligada, vinculada à
Região, e não criando uma serie de lobbies, de
pressões, em torno dos subsídios e incentivos
que direcionam sempre para as grandes metrópoles do Nordeste, esquecendo-se do semi-árido,
do sertão. Esquece-se que há uma prioridade no
Nordeste, sobretudo no polígono da seca. V.Ex'
tem lembrado muito bem a criação da Comissão
Permanente. Salvo engano, no regime de 46, haVia a Comissão do Polígono da Seca. Era uma
comissão permanente. de acompanhamento de
todos os problemas ligados ao Nordeste. Acho
que a Idéia de V. Ex' é sensata, e nessa reformulação que deverá haver na Câmara, a partir da
nova Constituição, espero que possamos criar comissões dessa natureza, eliminando essa pluralidade de comissões parlamentares de inquénto
que, até agora, não trouxeram um resultado efetivoo A Câmara e o Senado têm que realmente
redefinir o papel dessas comissões, dando um
caráter permanente de acompanhamento, avaliação e controle de todos os projetos ligados à
área do Nordeste. Talvez, se restaurássemos a
antIga Comissão que funCIOnava sob o nome de
missão do Polígono das Secas viéssemos a aten-

