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2. LOCALIZAÇÃO DO UNIVERSO/OBJETO DE ANÁLISE 

2.1. UF(s) 2.2. Município (s) 2.3. Localidade (s) 
MG, BA, 
PE, AL, 
SE 

MG: Pirapora, Ubaí, São Francisco, Pedras de Maria 
da Cruz, Januária 
BA: Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Paratinga, 
Ibotirama, Barra, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, 
Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Abaré, 
Rodelas, Corrochó 
PE: Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, 
Cabrobó, Belém do São Francisco, Floresta, 
Tacaratu, Jatobá, Nova Petrolândia, Glória 
AL: Água Branca, Delmiro Gouveia, Olho d’Água do 
Casado, Porto Real do Colégio, Piaçabuçu 
SE: Canindé do São Francisco, Propriá, Santana do 
São Francisco, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo 
Grande 

MG: Várzea da Palma, distrito de Pirapora 
BA: Gameleira da Lapa, distrito de Sítio do Mato; Riacho 
Seco e Pedra Branca, distritos de Curaçá; Aldeia Pambú, 
na divisa entre Abaré e Curaçá. 
PE: Ibó, distrito de Belém do São Francisco; Volta do 
Moxotó, distrito de Jatobá 
SE: Curituba e Xingozinho, distritos de Canindé do São 
Francisco; Santa Cruz, distrito de Propriá; Brejão dos 
Pretos, comunidade de Brejo Grande 

2.4. Mesorregião (ões) – Dados IBGE 2.5. Microrregião (ões) – Dados IBGE 
Norte de Minas, Oeste de Minas, Vale São-Franciscano da Bahia, São 
Francisco Pernambucano, Sertão Alagoano, Sertão Sergipano, Leste 
Sergipano, Leste Alagoano. 

Pirapora, Montes Claros, Januária, Bom Jesus da Lapa, 
Barra, Petrolina, Juazeiro, Paulo Afonso, Itaparica, 
Serrana do Sertão Alagoano, Alagoana do Sertão do São 
Francisco, Sergipana do Sertão do São Francisco, Propriá, 
Penedo. 

2.6. Mapa de Localização 
No Brasil Em relação ao contexto/ limites 

 
 

Na região/ estado 
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2.7. Municípios limítrofes (nominar) 

 

Os Mapas 1 e 2 demonstram a localização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no território 

brasileiro. Podemos perceber que ocupa área de grande extensão em vários estados, sendo, portanto, 

rio de grande relevância nacional. 

O Mapa 3 demonstra a classificação do rio em Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, utilizada 

pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).  

 

Neste trabalho o enfoque – Recorte Temático – é a ocupação humana do Vale do Rio São Francisco e 

como tal ocupação determinou a construção e formação do seu Patrimônio Cultural. Assim, a pesquisa 

bibliográfica, secundada pelas observações colhidas durante o trabalho executado em campo pela 

equipe de profissionais da FARE Arquitetura e Urbanismo, resultou em uma síntese das atividades 

produtivas, das relações econômicas e da presença (ou ausência) do Estado no período que se estende 

do século XVI ao século XXI, na referida região.  

 

Observou-se que grande parte dos vultosos recursos obtidos nessa região era aplicada nas vilas e 

cidades do litoral nordestino. Há exceções: as construções de capelas e igrejas comandadas por 

missionários em busca de “salvar almas” e de edifícios públicos e instalações portuárias necessárias ao 

intercâmbio entre os comerciantes que abasteciam o vale e os que compravam os produtos oriundos da 

sua exploração. Estes últimos – edificações ribeirinhas, em sua maioria - ficavam a cargo dos chefes 

políticos e da elite econômica local e regional. Pouco foi construído, considerando o vasto território do 

vale e menos ainda restou nas microrregiões visitadas e cidades estudadas. A riqueza que porventura 

existia, após o Ciclo do Ouro, escoou pelas águas do São Francisco para os criadores de gado e 

senhores de engenho que habitavam suas grandes vivendas no litoral. Dois exemplos desses 

personagens históricos – por sua riqueza obtida a partir da servidão de índios, negros e sertanejos - 

foram os senhores Garcia D’Ávila (da Casa da Torre) e Guedes Brito (da Casa da Ponte).   

 

Foram selecionados municípios na calha do rio São Francisco para o levantamento do Patrimônio 

Cultural, conforme determina o Projeto Básico “Especificação dos serviços para a execução do 

Inventário de Conhecimento do Patrimônio Cultural das localidades existentes na calha do Rio São 

Francisco nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas”. A empresa executora 

dos serviços incluiu os municípios de Barra (BA) e Água Branca (AL), e a Aldeia Pambú (entre os 

municípios de Curaçá e Abaré, na Bahia) devido à relevância do patrimônio encontrado nessas 

localidades. Outra modificação de nomenclatura, proposta, refere-se à substituição de “trecho” por 

“recorte”, tendo em vista que nem sempre as características de divisão política e geográfica coincidiram 

com os objetivos do Inventário.  A seguir, os recortes estudados: 
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RECORTE 1: Médio São Francisco  (mesorregiões Norte de Minas, Oeste de Minas ) Pirapora, 

Ubaí, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz e Januária 

 

RECORTE 2: Médio São Francisco (mesorregião Vale São-Franciscano da Bahia) - Bom Jesus da 

Lapa, Sítio do Mato, Paratinga, Ibotirama e Barra  

 

RECORTE 3: Submédio São Francisco (mesorregiões São Francisco Pernambucano e Vale São-

Franciscano da Bahia) Petrolina (PE), Juazeiro (BA), Santa Maria da Boa Vista (PE), Riacho Seco e 

Pedra Branca - distritos de Curaçá (BA), Orocó (PE), Cabrobó (PE), Ibó - distrito de Belém do São 

Francisco (PE), Abaré (BA), Aldeia Pambú - divisa entre Curaçá e Abaré (BA), Belém do São Francisco 

(PE) e Floresta (PE) 

 

RECORTE 4: Baixo São Francisco (mesorregiões São Francisco Pernambucano, Vale São 

Franciscano da Bahia, Sertão Alagoano e Sertão Sergipano) - Tacaratu (PE), Jatobá (PE), Paulo 

Afonso (BA), Água Branca (AL), Delmiro Gouveia (AL), Olho D’Água do Casado (AL), Curituba e 

Xingozinho - distritos de Canindé do São Francisco (SE), e Canindé do São Francisco (SE) 

 

RECORTE 5: Baixo São Francisco (mesorregiões Leste Sergipano e Leste Alagoano) - Propriá 

(SE), Santa Cruz - distrito de Propriá (SE), Porto Real do Colégio (AL), Santana do São Francisco (SE), 

Neópolis (SE), Ilha das Flores (SE), Brejo Grande (SE), Piaçabuçu (AL) e Potengi - distrito de Piaçabuçu 

(AL) 

 

A fim de contemplar as cidades que constam no Termo de Referência, cuja existência está relacionada à 

construção de usinas hidrelétricas, ou que foram alagadas por elas, esta ficha inclui um tópico relativo 

às barragens, no item 3 (Informações sobre Contexto Histórico). As cidades são as que seguem, 

classificadas por hidrelétrica: Hidrelétrica de Sobradinho (BA): cidades alagadas - Pilão Arcado, 

Remanso, Sento Sé e Casa Nova; cidade criada após a construção da barragem – Sobradinho; 

Hidrelétrica de Itaparica (BA e PE): cidades alagadas - Rodelas (BA), Barra do Tarrachil - distrito de 

Chorrochó (BA), Petrolândia (PE) e Glória (PE); e Hidrelétrica do Xingó (SE): cidade realocada - Canindé 

do São Francisco   
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Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco   

 

“Ela não se precipita das rochas com violência, exibindo, pelo contrário, um 
belo lençol de água branca e espumosa que se expande lentamente e aparece 
formado por grandes flocos de neve. As águas caem numa base semicircular, 
rodeada de pedras amontoadas desordenadamente, de onde descem por uma 
encosta escarpada para formar o famoso Rio S. Francisco, que tem quase 700 
léguas de extensão e recebe uma infinidade de outros rios. O estrondo que as 

águas da Cachoeira da Casca-d’Anta fazem ao cair é ouvido de longe, e a névoa 
extremamente fina que elas produzem é levada a uma grande distância pela 

deslocação de ar causada pela queda.  

(...) Para ter uma idéia de como é fascinante a paisagem ali, o leitor deve 
imaginar estar vendo em conjunto tudo o que a Natureza tem de mais encantador: 

um céu de um azul puríssimo, montanhas coroadas de rochas, uma cachoeira 
majestosa, águas de uma limpidez sem par, o verde cintilante das folhagens e, 

finalmente, as matas virgens, que exibem todos os tipos de vegetação tropical.”  

Auguste de Saint-Hilaire  
em Viagem às Nascentes do Rio São Francisco. Paris, 1847.i 

 

1. Localização  

 

No texto acima, Auguste de Saint-Hilaire narra suas impressões sobre as nascentes do rio São 

Francisco localizadas na Serra da Canastra, município mineiro de São Roque de Minas, no sul do estado 

de Minas Gerais, distante cerca de 380 quilômetros da costa atlântica na altura do Rio de Janeiro.  Mais 

de um século depois, em 1972, outro viajante-pesquisador, Donald Pierson, escreveu em O homem do 

Vale do São Francisco: “A 1.280 metros acima do nível do mar, águas claras e cintilantes caem aí 

formando várias cascatas. Destas, a maior conhecida por Casca d’Anta, pode ser ouvida a considerável 

distância, precipitando-se suas águas de uma altura de mais de 180 metros em uma bacia semicircular 

de rocha, aí se juntando às de numerosas outras cascatas e correndo em seguida, entre seixos rolados 

e densas florestas, para formar as cabeceiras do São Francisco.ii”  

  

As nascentes e a cachoeira estão protegidas, há alguns anos, pelo Parque Nacional Serra da Canastra, 

que se estende por vários municípios de Minas Gerais, dentre eles São Roque de Minas onde, a cerca de 

40 km, no distrito de São José do Barreiro, de um paredão com mais de 200 metros de altura, cai, 

majestosa, a cachoeira da Casca d’Anta, na Serra da Canastra. É a primeira cachoeira do São Francisco, 

que nasce um pouco antes de formar a bela imagem tão brilhantemente descrita pelos primeiros 

visitantes e que continua sendo uma referência no patrimônio natural da Mata Atlântica. A origem do 

nome está na árvore Drymis brasiliensis, conhecida popularmente como Casca de Anta e que era muito 

comum na região, no período da colonização do Brasil.  
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A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - terceira bacia do Brasil, com relação à área, e a única 

totalmente brasileira - com área de drenagem de 634.781 km2 (8% do território nacional), abrange 

sete Unidades da Federação: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito 

Federal e 503 municípios (e Regiões Administrativas do Distrito Federal). A maior parte de sua 

superfície localiza-se nos estados nordestinos – 62,5%; em seguida na região sudeste – com o Estado 

de Minas Gerais representando 36,8% – e pequena parte na região Centro Oeste (Goiás e Distrito 

Federal) com 0,7%. A Bahia é, dentre as demais unidades de federação, a que possui a maior área 

compreendida na bacia. Desde a primeira vez que um colonizador entrou em suas águas, em 1501, 

outros diversos nomes foram atribuídos ao São Francisco: Velho Chico, rio da integração nacional, rio 

da unidade nacional (liga o Brasil do Sudeste, sua nascente, até o Nordeste), além dos que se perderam 

no passado. 

O rio se estende por 2.700 km da nascente à foz, atravessa cinco estados, em direção ao norte e às 

suas margens estão dezenas de cidades e vilas até a sua foz situada entre os estados de Alagoas e 

Sergipe, próxima à cidade alagoana de Piaçabuçu, onde encontra o Oceano Atlântico. Sua importância 

deve-se ao grande volume de água que transporta para a região semi-árida do Nordeste, e à sua 

contribuição histórica e econômica na fixação das populações ribeirinhas e criação das cidades que 

surgiram ao longo de seu vale. A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco também contempla 

fragmentos de diversos biomas: Floresta Atlântica em suas cabeceiras, o Cerrado (Alto e Médio São 

Francisco) e Caatinga (Médio e Submédio São Francisco).iii  

Possui 68 afluentes, entre veredas, córregos, ribeirões, riachos e rios, sendo 90 pela margem esquerda 

e 78 pela margem direita. Destes, 99 são perenes e 69 intermitentes. São 36 os tributários de porte 

significativo, dos quais somente 19 são perenes. As vazões médias de longo termo do rio variam de 707 

m3/s em Três Marias para 3.200 m3/s na foz.  A maior parte das vazões provém dos tributários de 

Minas Gerais.  Na divisa Bahia-Minas Gerais a vazão de longo termo atinge 2.200 m3/s. Seu curso é 

subdividido em trechos e a divisão física, de acordo com diversos critérios, mais utilizada, atualmente, 

corresponde a quatro regiões geográficas, estabelecidas da seguinte forma: Alto, Médio, Submédio e 

Baixo São Francisco. As quatro partes do rio podem ser classificadas como: a faixa das cabeceiras, o 

verdadeiro coração do São Francisco, a faixa das corredeiras e cataratas (quase contínuas) e a faixa 

virtualmente ao nível do mar.iv 

 

a. Alto São Francisco (das nascentes, na Serra da Canastra até Pirapora, em Minas Gerais) 

Abrange, portanto, as sub-bacias dos rios das Velhas, Pará, Indaiá, Abaeté e Jequitaí. Essa região está 

totalmente inserida no Estado de Minas Gerais, desde as cabeceiras, no município de São Roque de 

Minas, até a confluência com o rio Jequitaí, a montante da cidade de Pirapora.  A região do Alto São 

Francisco apresenta terrenos ondulados, com altitudes que variam de 600 a 1.600 m, onde o índice 
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pluviométrico varia entre 1.000 a 1.500 mm anuais. Constitui-se basicamente pelo bioma Cerrado, com 

um clima tropical úmido, porém, em alguns locais, considerado temperado.v  

b. Médio São Francisco (de Pirapora, em Minas Gerais até Remanso, na Bahia)  

É composto por áreas dos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal, o que corresponde a 

51% da área total da bacia, e pelas sub-bacias dos afluentes Paracatu, Urucuia, Cariranha, Corrente, 

Verde, Grande, Paramirim, Pilão Arcado e Jacaré. A altitude, neste trecho, varia de 500 a 2.000 m, com 

índice pluviométrico variando entre 600 a 1400 mm durante o ano. Devido ao trecho de maior extensão 

nas subdivisões da bacia, comporta a subdivisão entre médio superior e inferior. Essa divisão comporta 

outra: em trecho Médio Superior – de Pirapora até o limite entre Minas Gerais e Bahia (rios Cariranha, 

Verde e Grande); e trecho Médio Inferior – desse limite até a cidade de Remanso (BA). A partir dessa 

subdivisão percebe-se que o primeiro trecho tem características mais próximas as do Alto São Francisco 

do que do Médio, embora esteja inserido nesta última. Está localizado no bioma Cerrado, abrangendo 

também a Caatinga, ao norte, área que corresponde ao semi-árido brasileiro, onde existe grande 

diversidade de recursos naturais - serras, vales, cachoeiras e cavernas, que formam um importante 

patrimônio espeleológico e arqueológico.  

c. Submédio São Francisco (entre as cidades de Remanso e Paulo Afonso, ambas na Bahia)  

Suas sub-bacias são as dos rios Pajeú, Tourão, Vargem e Moxotó. Nesta região, localizam-se as 

represas de Sobradinho, Paulo Afonso e Luiz Gonzaga (ex-Itaparica). Abrange as áreas da Bahia e 

Pernambuco. O território é rico em recursos naturais, e possui grande diversidade cultural, histórica e 

arqueológica. A altitude está entre 200 a 800 m, caracterizada por topografia ondulada. A precipitação 

anual média é entre 350 a 800 mm, e a temperatura média anual de 27°C. Localizada em área do 

bioma Caatinga, vem sofrendo constantes degradações em função de queimadas e das secas 

periódicas.   

 d. Baixo São Francisco (de Paulo Afonso/BA até a sua foz, entre Alagoas e Sergipe)  

Essa região - onde se localiza a represa de Xingó - engloba as sub-bacias dos rios Ipanema e Capivara. 

O Baixo São Francisco abrange áreas da Bahia, Pernambuco, Sergipe, e Alagoas. Possui altitude entre 

100 a 200 m, com índice pluviométrico anual variando entre 800 a 1300 mm.vi  

3. INFORMAÇÕES SOBRE CONTEXTO HISTÓRICO DO UNIVERSO/OBJETO DE ANÁLISE 
  
 A Ocupação Humana do Século XVI ao Século XXI - Síntese dos Aspectos Históricos e Socioeconômicos  
 
1. Introdução  

 

A história do Vale do Rio São Francisco pode ser apreendida de três formas: a primeira, a partir da 

análise dos textos escritos como “relatos de viajantes ou diários de viagem” de colonizadores que 
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deixavam as terras da costa brasileira em direção aos sertões e florestas descortinadas após a descida 

das serras, verdadeiras muralhas entre o mar e o interior; a segunda - que em alguns períodos se 

sobrepõe à primeira – no legado dos historiadores autores dos primeiros estudos sistemáticos com os 

instrumentos metodológicos e técnicos dos quais dispunham, à época; e a terceira, durante o século 

XX, com a profusão de projetos, planos e programas governamentais de colonização, desenvolvimento 

e, finalmente, de transposição das suas águas.    

 

Em meio a esse substancial volume de textos, documentos, iconografias e obras de ficção, surgem os 

paradoxos comuns a outras regiões do Brasil. Apesar de todas essas iniciativas, o estudo in loco nos 

mostra o patrimônio natural deteriorado e o patrimônio histórico e cultural descaracterizado, disperso 

ou submerso nas águas das represas formadas ao longo do rio São Francisco. O agravamento desse 

quadro deve-se, em sua quase totalidade, à concentração de renda que persiste e comprova o 

enriquecimento de determinados segmentos sociais beneficiados pelo modelo de ocupação da terra e de 

desenvolvimento econômico que, desde o período colonial, se mantém no interior dos estados pelos 

quais se estende a Bacia do Rio São Francisco. 

  

Observa-se, ainda, um conflito de interesses entre os próprios órgãos governamentais estaduais e 

municipais aos quais cabe o reconhecimento e a preservação do Patrimônio Cultural do Vale do São 

Francisco. Soma-se a esta postura, a resistência das populações dessas áreas à construção de usinas 

hidrelétricas e grandes reservatórios que alteram a paisagem atual e mudam o curso dos rios. Em que 

pese o que determina o Decreto-Lei no. 25, de 30/11/1937, apenas nas duas últimas décadas os 

inventários de patrimônio histórico, artístico e cultural vêm agregando estudos sobre o patrimônio 

natural, movidos por pressão de organizações da sociedade civil que consideram fundamental a 

apreciação dos bens naturais nos estudos realizados para tombamento.  Nos municípios do Vale do Rio 

São Francisco, onde este Inventário foi realizado, observamos o quadro descrito acima.  

 

2. Descobrimento e Ocupação  

 

Os navegantes André Gonçalves e Américo Vespúcio chegaram à foz do rio São Francisco em 4 de 

outubro de 1501. A exploração da bacia sanfranciscana pelos portugueses começou, assim, pela 

extremidade nordestina, em caravela comandada por Gonçalo Coelho. Eles chegaram ao estuário do 

grande Opará (rio-mar, em Tupi-Guarani, chamado assim pelos índios) que recebeu seu nome atual em 

homenagem ao santo festejado naquele dia: São Francisco. Durante o século XVI, os portugueses não 

se aventuraram muito além dos 100 km iniciais do rio. Derrubaram as matas litorâneas de pau-brasil e 

enviaram expedições exploradoras às regiões mais próximas.  

 

As primeiras expedições datam de 1553, com a busca por escravos para as cidades litorâneas. Após o 
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incentivo da Coroa Portuguesa, com a doação de territórios, visando à colonização e à ocupação de 

novas áreas, o povoamento se intensificou e com ele a atividade pastoril. Data, também, desse período 

a construção dos primeiros engenhos de açúcar, que utilizavam mão-de-obra de índios escravizados. 

Touros e vacas, que não existiam no Brasil, foram trazidos por Tomé de Souza, primeiro governador-

geral (entre 1549 a 1553). Seu sucessor Duarte da Costa (1553 a 1558) enviou, durante seu governo, 

embarcações para desbravar o rio São Francisco. vii  

 

Com a instalação de colonos no Vale do São Francisco, surgem vilas e cidades ribeirinhas que 

adquiriram, ao longo dos séculos, importância histórica significativa. O povoamento sistemático veio 

pela região da nascente, no final do século XVII e começo do século XVIII, quando a descoberta de ricas 

jazidas de ouro e pedras preciosas no centro-sul de Minas Gerais e na província de Goiás atraiu levas de 

desbravadores e redesenhou o mapa econômico e político da Colônia. A concentração demográfica no 

vale superior estimulou, por sua vez, a expansão da pecuária no vale médio, entrelaçando as 

"civilizações" das minas e do couro, convertendo o São Francisco no "rio da integração nacional".  

 

Não houve uma ocupação pacífica, no Vale do São Francisco: há inúmeros registros de lutas entre 

famílias e grupos que ocuparam a região entre os séculos XVI e XVIII. Essa época foi marcada, ainda, 

pelo confronto entre bandeirantes e indígenas encontrados no território. Para explorar grandes 

extensões de terra - os latifúndios - e aumentar a produção agrícola, os índios foram caçados 

ferozmente, mas a maioria resistiu à escravidão. A ocupação do Vale do Rio São Francisco ocorreu de 

forma desordenada, como em outras regiões do Brasil: extração de madeira, caça predatória e matança 

de índios. Um dos combates aconteceu onde, atualmente, localiza-se Januária, com os índios Kayapó, 

guerreiros famosos pela resistência contra os invasores de suas terras. O uso das terras para 

agricultura e o pastoreio era mais lucrativo com a exploração da mão-de-obra escrava e os 

colonizadores substituíram os índios pelos negros, a partir do século XVII. Entretanto, os africanos 

também resistiram à escravidão, fugindo e criando inúmeros quilombos na região. 

 

a. Missões e cidades históricas do Baixo São Francisco  

 

Na segunda metade do século XVII e início do século XVIII, diversos aldeamentos cristãos foram criados 

ao longo do São Francisco. A Companhia de Jesus percorreu o rio durante seu trabalho da catequização 

dos indígenas da região. O estabelecimento de cada missão ocorria com a construção de uma igreja, 

utilizando a força de trabalho indígena. Ao redor da igreja eram construídas casa paroquial e as 

residências para os nativos. O aldeamento de Aracapá, fundado por um missionário capuchinho, pode 

ser considerado modelo em sua época. Localizado em uma ilha (atual Ilha da Assunção) – a seis léguas 

do local onde hoje está a cidade de Cabrobó (PE) -, padres de outras missões o visitavam e lá 

permaneciam por alguns meses para conhecer o seu funcionamento. Um desses missionários, padre 
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Anastácio, viajava até 120 km para assistir índios e portugueses residentes na ribeira, o que evidencia o 

alcance da ação missionária nas últimas décadas do século XVII. A cidade de Curaçá (BA), uma das 

mais antigas da região, surgiu a partir de uma vila criada por uma missão jesuíta fundada em 1562. viii  

 

No Baixo São Francisco, predominavam os padres jesuítas que pretendiam disseminar a fé católica e, 

para isso, tentavam catequizar os índios, fundavam igrejas nas cidades e vilas da região, e espalhavam 

capelas pelas fazendas e lugares mais ermos.ix Alagoas integrava a Capitania de Pernambuco e sua 

ocupação remonta à fundação da Vila do Penedo (1545), às margens do rio São Francisco, pelo 

donatário Duarte Coelho, que incentivou a fundação de engenhos no vale, onde predominou a produção 

de açúcar e a criação de gado, graças ao trabalho escravo de negros e mestiços. Algumas cidades do 

Estado foram tombadas pelo Iphan - Marechal Deodoro, Penedo, Piranhas e União dos Palmares (AL). 

 

Diferentes etnias indígenas, entre elas os Tupinambá, Carapota, Acorane (ou Aconã) e Cariri habitavam 

a região e foram caçados pelos bandeirantes da Bahia que desceram o rio São Francisco em companhia 

dos padres jesuítas, encarregados da catequese dos “gentios”, considerados os primeiros “civilizados” a 

pisarem o aldeamento à margem do grande rio. Bandeirantes e jesuítas ocuparam uma extensa faixa 

de terra e batizaram-na com o nome “Urubu-Mirim”, para diferenciar de Urubu, atual Propriá (SE). Os 

jesuítas erigiram, na povoação, no alto de uma colina, uma capela rústica sob a invocação de Nossa 

Senhora da Conceição, em torno da qual começou a florescer o novo núcleo populacional.  

 

Em meados do século XVII, fundaram um convento e um colégio, no lado sul da margem do rio São 

Francisco, onde mais tarde veio a se formar a cidade de Porto Real do Colégio. O nome deveria ser 

Colégio do Porto Real, pois o povoamento se originou do colégio dos jesuítas que tinha o nome de 

“Real”. No local não restam construções relativas ao período da ocupação jesuítica. No entanto, o 

núcleo inicial do povoamento, que hoje corresponde à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e à 

Praça Rosita de Góes Monteiro, guardam ainda, as características iniciais da organização espacial 

iniciada pelos jesuítas 

 

As lutas internas que envolviam o clero, no Brasil e na Europa, também chegaram à região e, em 1759, 

os jesuítas foram expulsos do vale. Os inacianos possuíam as residências de Tejupeba (SE) e Jaboatão 

dos Guararapes (PE) e tinham a seu cargo a aldeia indígena do Geru, onde edificaram uma das mais 

belas igrejas missionárias do interior do Brasil. Os jesuítas foram substituídos pelos sacerdotes 

seculares (quase sempre saídos das casas-grandes), franciscanos e carmelitas (com bons conventos em 

São Cristóvão/SE). Mais de cem anos depois, em 1877, o novo Estatuto das Missões permitiu o início do 

trabalho apostólico para as missões religiosas das províncias da Itália e de outros países. Esses 

evangelizadores, designados para as províncias da Bahia e Sergipe, instalaram suas missões às 

margens do rio São Francisco, para catequizar os índios que ali viviam. Para isso, era necessário 
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construir igrejas e povoados; surgiam as vilas e, mais tarde, as cidades.  

 

A Bacia do São Francisco desenvolvia uma cultura própria - tradições, folclore, alimentação e 

habitações. Entretanto, sua população sobrevivia em condições penosas, embora fosse intensificada a 

ocupação ao longo do rio. Os jesuítas aliavam seus conhecimentos aos dos indígenas para construir 

embarcações e habitações, e também aproveitavam essa mão-de-obra nos trabalhos nas missões 

catequizadoras.x Com os missionários capuchinhos, deixaram marcas históricas que, em conjunto, 

formaram um importante patrimônio cultural.  Dentro da área abrangida por esse Inventário, as 

localidades consideradas como representativas da passagem dos jesuítas pela região do Vale do São 

Francisco estão localizadas na região do Submédio e Baixo São Francisco. São elas: Cabrobó (PE), 

Orocó (PE) e a Aldeia Pambú (localizada na divisa dos municípios de Curaçá e Abaré (BA). Hoje, 

podemos encontrar as marcas deixadas pelos catequizadores na região, seja por meio de 

remanescentes arquitetônicos ou da evolução urbana da cidade. Cabrobó, Orocó, Curaçá e Abaré são 

povoações que têm sua origem atrelada à implantação de missões em ilhas da região: de São Félix, da 

Ilha da Assunção, e de Imaculada Conceição do Pambú.  

 

As aldeias se extinguiram, definitivamente, em 1879, obrigando seus habitantes a se transferirem para 

terra firme, juntando-se às povoações existentes nas proximidades das fazendas de gado da região. 

Devido às constantes cheias do rio, pouco restou das construções missionárias executadas nas ilhas, 

exceto os dois exemplares nas ilhas diante à cidade de Orocó – as igrejas de São Félix e São Miguel. No 

caso específico da missão de Imaculada Conceição de Pambú, composta por índios da tribo Tumbalalá, 

a transferência para o continente se deu para um local ainda inabitado, onde os indígenas 

reconstruíram a aldeia. Segundo a tradição oral, o local foi escolhido a partir da descoberta de uma 

imagem de Santo Antônio. Ali foi erigida (provavelmente, em 1907) uma igreja sob sua invocação, ao 

redor da qual foram dispostas as casas das famílias, uma casa paroquial e um cemitério, guardando 

características de ocupação semelhantes àquelas introduzidas pelos missionários jesuítas.  

 

b. Atividades produtivas  

 

Embora a ocupação do território tenha se estabelecido inicialmente no litoral, as margens do rio foram 

adentradas por exploradores em busca de escravos indígenas para trabalhar no litoral, desde 1553xi. 

Mais tarde surgem os currais para criação de gado, que representam um fator fundamental de ocupação 

na região. Essa indústria pastoril foi a base da riqueza da região até fins do século XVIIxii. Durante os 

séculos XVI e XVII, o Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo e as capitanias da Bahia e de 

Pernambuco eram grandes produtoras. Entretanto, é quase impossível estabelecer uma divisão das 

atividades produtivas em ciclos estanques, no Vale do São Francisco. Os que lá viviam enfrentavam 

condições inóspitas, violência e toda sorte de dificuldades.  Havia a predominância de um produto, mas, 
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paralelamente, as outras atividades também eram desenvolvidas, geravam produtos e movimentavam 

o comércio. A criação de gado era concomitante à mineração e continuou durante o ciclo da cana-de-

açúcar.  

 

Os colonizadores chegavam à região em busca de terras, os bandeirantes paulistas seguiam os 

caminhos das minas de ouro e das pedras preciosas. Nas pegadas desses desbravadores surgiam os 

jesuítas e vaqueiros. Um dos “pousos” dos bandeirantes é atualmente conhecido como Guaicuí, no 

distrito de Várzea da Palma, próximo à Pirapora (MG), no encontro do São Francisco com o rio das 

Velhas, onde foi construída a Igreja Bom Jesus de Matozinhos. Não há consenso acerca da efetiva 

construção da igreja pelos bandeirantes, mas o depoimento de moradores locais e de viajantes leva a 

crer que a construção teria sido realizada, pelos mesmos, em 1775, apesar da inscrição na fachada 

indicar o ano de 1635. No entanto, a capela parece nunca ter sido finalizada, conforme apontam relatos 

de viajantes como Carlos Lacerda, que por ali passou entre 1937 e 1939: “Guaicuí, a 30 km de 

Pirapora, rio abaixo, é o ponto de confluência do rio das Velhas o São Francisco. A pequena capela de 

Guaicuí, inacabada, data de 1775; ali está enterrado, segundo as lendas regionais, Fernão Dias Paes 

Leme, o bandeirante.” xiii  

 

O Médio São Francisco era chamado “rio dos currais” por ser uma região dominada pela pecuária. Nos 

primeiros anos do século XVIII, as cabeças de gado da Bahia ultrapassavam 500 mil e em Pernambuco 

mais de 800 milxiv. Além da grande extensão de campos adequados à pecuária extensiva, o São 

Francisco possibilitava fácil acesso à água e à carne bovina produzida no vale, que abastecia as regiões 

mineradoras do centro-sul da antiga capitania de Minas Gerais. Em fins do século XVII e na primeira 

metade do XVIII, o rio passou a exercer papel de via fluvial e substituiu a rota antes percorrida por 

terra, ligando as vilas do ouro e do diamante, as fazendas de gado da região e o porto de Salvador 

(BA), fazendo crescer o comércio.  

 

No começo do século XVIII, os bandeirantes - a maioria era paulista - começaram a descobrir ouro em 

grande quantidade, o que gerou maior desenvolvimento, principalmente, na região mais tarde 

denominada Minas Gerais. O garimpo atraía milhares de pessoas, que formaram vilas e cidades nas 

áreas próximas às minas, onde se desenvolvia a principal atividade econômica do Brasil, nesse século. 

Com o crescimento da mineração, o Médio São Francisco passou a fornecer gado e produtos regionais 

para essas cidades e vilas. Havia um grande comércio de rapadura, farinha, peixe seco e cachaça. Em 

fins do século XVIII a economia do Brasil colonial entrou em crise, houve o esgotamento das minas de 

ouro, e Portugal criou novos impostos para garantir a retirada de mais riquezas dos brasileiros.  

 

Por essa época, o Brasil caminhava para sua emancipação e as mudanças nas formas de produção que 

viriam. Com o declínio da mineração, a Bacia do São Francisco entrou em prolongada letargia. Os 
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grandes proprietários açambarcaram terras devolutas e formaram fazendas enormes, onde se 

dedicavam à pecuária extensiva e ao plantio de cana-de-açúcar destinada aos engenhos de aguardente 

e rapadura. Os posseiros e pequenos proprietários desenvolveram uma agricultura de subsistência nos 

brejos, nas várzeas e ilhas, combinando-a com a pesca e a caça. Essa agricultura de vazante e o 

aproveitamento de áreas agrícolas de sequeiro ativaram o comércio entre as cidades ribeirinhas, 

surgindo uma figura que, por muito tempo, impulsionou o desenvolvimento das cidades-pólo: o 

barqueiro. xv   

 

i. Mineração (ouro e diamantes)  

 

Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, em 1690, e posteriormente do diamante, em 1729, houve 

um fluxo intenso de pessoas que faziam “corridas para as minas”, que intensificou o comércio de gado e 

produtos vegetais na regiãoxvi. O Brasil ocupou a posição de maior produtor mundial de ouro e 

diamantes, no século XVIII. Essas riquezas eram transferidas para Portugal, para equilibrar as contas 

da metrópole. Minas Gerais era a principal região mineradora, no entanto havia extração também nos 

estados de Goiás, Mato Grosso e um pouco na Bahia. O ouro era encontrado no cascalho dos rios, no 

barro das encostas ou em minas pouco profundas.xvii Devido à possibilidade de enriquecer com a 

extração deste produto, as regiões de mineração foram ocupadas de forma extensiva, com muitas 

pessoas se instalando nas proximidades das minas.  Não havia infraestrutura nem alimentos para 

aqueles aventureiros, no começo do século XVIII. Como a região apresentava uma escassez de diversos 

produtos, alguns comerciantes passaram a trazer mercadorias do Rio de Janeiro para o comércio nas 

minas: roupas, alimentos, ferramentas, louças e móveis, que eram vendidos a um alto preço pago com 

o ouro dos garimpeiros.  

 

Naquele período, a violência imperava nas áreas de garimpo: facada, traição, roubo, tiro de pistola, 

emboscada, ou seja, era uma terra sem lei. Havia uma grande rivalidade entre os bandeirantes 

paulistas (primeiros mineradores) e os forasteiros (não eram paulistas e recebiam destes a 

denominação de emboabas). A situação era crítica, havia fome e falta de recursos. A violência 

desembocou na Guerra dos Emboabas, no começo do século XVIII. Com o fim da guerra, o controle da 

zona mineradora passou ao governo português, que instituiu a cobrança de impostos. A população 

brasileira também aumentou, consideravelmente, nesse período, pois a corrida pelo ouro atraía 

milhares de pessoas para a colônia. A mineração foi a principal atividade econômica no Brasil no século 

XVIII e utilizava, majoritariamente, mão-de-obra escrava. xviii   

 

ii. Cana-de-açúcar  

 

Durante os séculos XVI e XVII o Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo e as capitanias da 
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Bahia e de Pernambuco eram grandes produtorasxix. Os holandeses invadiram o Brasil em 1630 com 

uma frota de sete mil soldados e cerca de mil canhões, e após o massacre da capital Olinda, ocuparam 

o litoral do Nordeste açucareiro. Durante 24 anos o Nordeste brasileiro esteve sob o domínio e as leis 

holandesas, no entanto a propriedade dos engenhos de açúcar não passou para as mãos dos invasores, 

que se interessavam pelo comércio e não pela produção do açúcar. Desta forma, latifundiários e 

holandeses conviveram harmonicamente, uns produzindo e outros comercializando, respectivamente. O 

Brasil foi administrado, nesse período, pelo holandês Maurício de Nassau.  

 

Nas últimas décadas do século XVIII, cerca de um terço do açúcar exportado pela Bahia, era produzido 

em Sergipe: mesmo após a recuperação da indústria do açúcar, a pecuária do São Francisco jamais 

deixou de ter importância, tornando-se o elo entre o sertão e o litoral, com o gado sendo levado para o 

abate e voltando os seus condutores com carregamentos de alimentos e produtos essenciais para os 

habitantes do sertão. No Baixo São Francisco, a cultura da cana prosperou nos engenhos dos estados 

de Sergipe e Alagoas, com a produção de exportação de açúcar. Após 1860, como reflexo da Guerra de 

Secessão nos Estados Unidos, houve o crescimento da cultura algodoeira que chegou a superar o 

açúcar na exportação, em 1867 e 1868, mas, em pouco tempo, o açúcar retomou seu importante papel 

na economia da região.xx  

 

iii. Algodão  

 

A cultura do algodão, embora menor que a da cana-de-açúcar, possibilitou a criação - ao lado dos 

velhos engenhos e de novas usinas -, das fábricas de tecidos em Aracaju, Estância, São Cristóvão, Vila 

Nova (Neopólis), Maruim e Riachuelo. A cana-de-açúcar, entretanto, consolidou um patrimônio cultural 

e econômico regional e, no período republicano, até a década de 1930, a figura do senhor de engenho 

ainda predominava e influía em decisões políticas.  Por volta de 1730, a comarca de Alagoas possuía 

cerca de 50 engenhos, 10 freguesias e razoável prosperidade. A Lei Provincial de 09 de dezembro de 

1839 transferiu a capital da província da cidade de Alagoas (hoje Marechal Deodoro), para a Vila de 

Maceió, elevada a cidade. No período republicano, Alagoas mantém as características econômicas e 

sociais de seu passado colonial: economia agrícola da Zona da Mata e do Agreste e pequena 

industrialização. A sociedade permanece dependente do poder e do clientelismo dos coronéis, 

latifundiários e chefes de oligarquias locais.  

 

iv. Sal  

 

Outra importante atividade econômica na região era a comercialização do sal da terra, ao longo do São 

Francisco, que representava o principal objeto de riqueza extraída diretamente do rio, até os primeiros 

anos do século XIX. Além do consumo doméstico, havia um amplo comércio do sal utilizado na 
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alimentação do gado e para salgar peixes. O sal marinho, de melhor qualidade, começou a competir 

com o sal da terra na segunda metade do século XIX e, assim, o produto do rio perdia sua importância, 

gradativamente. A inauguração da estrada de ferro Salvador-Juazeiro, em 1896, aumentou, 

consideravelmente, o afluxo do sal marinho para a região.xxi  

 

V. Agricultura irrigadaxxii 

 

A ocupação da terra no Vale do São Francisco, como em quase todo o Brasil, foi caracterizada pelo 

poder político e econômico: os grandes proprietários tomaram posse de terras devolutas e formaram 

enormes fazendas. Na região, predominava a pecuária extensiva e o plantio de cana-de-açúcar 

(abastecia os engenhos para produção de aguardente e rapadura). Os posseiros e pequenos 

proprietários desenvolveram uma agricultura de subsistência nos brejos, várzeas e ilhas, combinando-a 

com a pesca e a caça. Essa agricultura de vazante e o aproveitamento de áreas agrícolas de sequeiro 

ativaram o comércio entre as cidades ribeirinhas, e surgiram novas demandas e atividades. Esse quadro 

permaneceu praticamente inalterado, até as mudanças vindas com a construção das usinas hidrelétricas 

(Veja o item 7 - a. Usinas Hidrelétricas).    

 

Nas últimas décadas do século XX, a irrigação se propagou nos cerrados mineiros, no Oeste baiano e 

nas áreas vizinhas de Juazeiro e Petrolina, multiplicando-se os perímetros públicos e os sistemas 

privados de irrigação, que alcançaram uma área estimada de 400 mil hectares. Com a disponibilidade 

de energia elétrica e o crescimento dos plantios irrigados, a paisagem social da bacia sanfranciscana 

modifica-se, mais uma vez. Na descrição do engenheiro agrônomo José Theodomiro de Araújo, "as 

cidades voltam a crescer, estradas são abertas, as lutas pela terra retomam o antigo fragor e reabrem 

velhas contendas judiciais”.  Um novo tipo de colono introduz novas relações de trabalho: o agricultor 

não é mais o plantador de feijão e mandioca nas áreas de vazante, e sim um empresário que produz 

arroz, soja, cana, utiliza inseticidas e adubos químicos.  

 

Os velhos engenhos de aguardente transformam-se em grandes destilarias modernas. O pescador usa 

cada vez menos o anzol ou tarrafa, e se organiza, cada vez mais, em colônias, o peixe vai para o 

frigorífico e não é comercializado seco e prensado com sal. As lanchas motorizadas ultrapassam os 

barcos à vela e torna-se difícil encontrar os barqueiros de antigamente; as mudanças também atingem 

o vaqueiro, que não precisa mais usar o gibão e a perneira, porque tange o gado em campo limpo, 

coberto de capim colonião. O rebanho trazido pelo colonizador, entre os séculos XVI e XVIII, foi 

substituído pelas raças indianas, mais rentáveis.  As culturas de ciclo médio e longo ocorrem 

localizadamente e possuem pouca expressão territorial. Destacam-se a produção de frutas e de grãos 

em áreas irrigadas. A mineração e os espaços ocupados com a infraestrutura regional representam uma 

parcela muito pequena do território. No sertão, caracterizado por clima semi-árido, também se 
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desenvolvem a pecuária, cultura de algodão e pequenas lavouras, uma produção que abastece os 

mercados locais e regionais.   

 

3. Navegaçãoxxiii  

 

O rio São Francisco é navegável numa extensão de 2.130 km, sendo 312 km entre Pirapora e 

Juazeiro/Petrolina, 208 km entre Piranhas e a foz, 104 km no afluente Paracatu, entre Porto Cavalo e a 

foz, 155 km no afluente Corrente, entre Santa Maria da Vitória e a foz e 351 km no afluente Grande, 

entre Barreira e a foz. A Companhia de Navegação do São Francisco (Franave), criada pelo governo 

federal, no início da década de 1960, construiu moderna frota de comboios empurrados, mas a 

instabilidade do leito fluvial e crescimento do uso do transporte rodoviário impediram os resultados 

esperados. Com o desenvolvimento da indústria automobilística e da malha rodoviária, o transporte 

fluvial acabou sendo menos solicitado; por outro lado com poucos recursos para manutenção, 

modernização da frota e investimentos na via navegável, além de inexistência de política de captação 

de cargas, os equipamentos passaram por um crescente sucateamento, havendo expressiva redução de 

carga.   

 

As barcas desciam os rios afluentes carregadas de produtos da terra, alcançavam o São Francisco - 

subiam para Pirapora ou desciam para Juazeiro, e retornavam com produtos industrializados. Rapadura, 

banha de porco, algodão, peles silvestres, aguardente e muitas outras mercadorias eram levadas das 

fontes locais de produção, enquanto dos grandes centros retornavam café, querosene, álcool, gasolina, 

além da correspondência com notícias das capitais e de outras comunidades. Produziam e viviam no 

vale, os barranqueiros, pescadores, agricultores, posseiros, meeiros ou pequenos proprietários, em 

convivência, nem sempre pacífica, com o grande fazendeiro e senhor político dos municípios. 

Atualmente, a navegação no rio São Francisco caracteriza-se pela baixa movimentação de cargas e 

passageiros, e não há perspectiva de que recupere a importância do passado. Entretanto, esse rio 

integrava o Sudeste e o Nordeste, e a cultura do vale tem fortes vínculos, desde sua origem, com a 

navegação e a construção de suas embarcações.   

 

a. Expediçõesxxiv  

 

O São Francisco apresenta dois trechos de desníveis importantes: um de Três Marias a Pirapora - 

separando o Alto São Francisco do Médio - e o outro que separa o Médio São Francisco do Baixo e vai 

de Sobradinho a Piranhas. Datam do Segundo Império - 1850 - os primeiros estudos sobre o rio: a 

expedição do engenheiro alemão Guilherme Fernando Halfeld, contratado pelo Imperador Dom Pedro II, 

percorreu o rio de Pirapora (MG) à foz, no Oceano Atlântico. Alguns estudiosos comparam o São 

Francisco aos rios Nilo, Niger, Mississipi, Tennessee e outros devido à sua importância e potencial de 

 
15 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 
exploração econômica, entretanto, a maioria de sua população enfrentou, ao longo dos séculos, 

problemas sociais crônicos: falta de empregos e baixa renda, ausência de saneamento básico, educação 

precária e péssimo atendimento à saúde. O Nordeste vive, desde tempos remotos, entre enchentes e 

secas. As enchentes causam prejuízos, mas fertilizam a terra; as secas destroem as plantações, os 

animais, a vida.  

 

i. Henrique Guilherme Halfeld (1852, 1853 e 1854) - Durante o Império, os estudos realizados por 

Halfeld e Liais foram os mais importantes, pela abrangência e rigor técnico. De 1909 a 1948, órgãos do 

extinto Ministério da Viação e Obras, dos ministérios da Agricultura, da Educação e Saúde e da 

Aeronáutica realizaram estudos e obras no vale, dentro de suas respectivas atribuições. No século XIX, 

a exploração do São Francisco ficou a cargo do geógrafo e engenheiro mecânico Henrique Guilherme 

Halfeld, nascido na Alemanha e ex-participante da batalha de Waterloo, contra Napoleão Bonaparte. 

Naturalizou-se brasileiro e lutou, ao lado do governo, na revolução liberal de Minas Gerais, de 1842.  

 

A pedido do Governo Imperial, representado pela figura de Dom Pedro II, organizou a primeira 

expedição realizada no São Francisco, percorrendo-o de Pirapora à foz, realizando o levantamento de 

toda a região, entre 1851 e 1854. Elaborou o Atlas e Relatório Concernente à Exploração do Rio São 

Francisco, desde a Cachoeira de Pirapora até o Oceano Atlântico, editado em três volumes: Relatório 

Descritivo, légua por légua (Vol. 1), Perfil Longitudinal (Vol. 2) e Cartas Topográficas (Vol. 3), traçando 

particularidades do canal de navegação, o preferido pelas barcas que trafegavam na região. Depois de 

Halfeld, o astrônomo francês Emmanuel Liais percorreu, em 1862, o rio das Velhas e o Alto São 

Francisco e realizou um levantamento sobre a melhor opção para a navegação e produziu o estudo 

Hidrografia do Rio São Francisco e Rio das Velhas.  

 

ii. Expedição Fluvial Américo Vespúcio (2001) - Realizada entre 11/11 a 14/12/2001, da nascente 

à foz, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) partiu 

de Brasília em 2001, para informar às populações ribeirinhas sobre a importância da preservação do rio 

e sensibilizá-las quanto aos problemas ambientais que afetam a região. Resultados: relatórios e 

diagnósticos além da realização de seminários, palestras e audiências públicas realizadas em cidades ao 

longo de todo o percurso. A expedição integrou as comemorações dos 500 anos de descoberta do rio 

São Francisco, com apoio dos ministérios do Meio Ambiente, da Integração Nacional, Esportes e 

Turismo, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Apresentou amplo diagnóstico itinerante e obteve 

dados para sua revitalização, navegando um trecho maior do que o percorrido por Halfeld, em meados 

do século XIX, e tendo a vantagem da tecnologia do Global Positioning System (GPS).  

 

Pela primeira vez, uma expedição de caráter nitidamente ambiental e cultural percorreu o rio São 

Francisco das nascentes à foz e os estudos realizados reafirmam que é necessário “um plano 
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multidisciplinar e abrangente, para resgatar as águas do rio São Francisco aos usos múltiplos, deste que 

é o principal manancial do Nordeste”. A expedição Fluvial Américo Vespúcio registrou, próximas a 

Pirapora (MG), três indústrias que enfumaçam as margens do rio com a fabricação de ligas de alumínio 

e ligas metálicas. Na água, um grande volume de lixo - principalmente garrafas plásticas – vindo dos 

afluentes mais poluídos, principalmente do rio das Velhas, que recebe detritos desde a capital mineira, 

Belo Horizonte. Apesar disso, nessa região, o São Francisco apresenta trechos com matas ciliares 

relativamente bem conservadas.  

 

iii. Expedição Engenheiro Halfeld - Em 2001 e 2002, foi realizada uma expedição que recebeu o 

nome do engenheiro alemão do século XIX e percorreu o rio em duas etapas, na maior parte dos 

trechos navegáveis do rio da nascente à foz recolhendo informações, mas grande parte da viagem foi 

realizada por terra devido às condições de navegabilidade do rio. Essa expedição - dividida em duas 

etapas – integrou a Campanha Rio São Francisco Patrimônio Cultural da Humanidade. O material 

coletado foi encaminhado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) propondo a declaração de patrimônio da humanidade com relação aos bens históricos, 

artísticos, culturais e naturais do rio São Francisco. Realizada pela Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil e executada pela Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias 

e de Serviços do Estado de Minas Gerais (Federaminas), a campanha recebeu apoio da Petrobrás, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Governo do Estado 

de Pernambuco e Ministério da Integração Nacional.  

 

Expedições ao rio São Francisco têm sido realizadas, ao longo das últimas décadas, patrocinadas por 

organismos internacionais e agências financiadoras em acordos com governos estaduais e organizações 

não governamentais. Os objetivos variam de demarcação de roteiros turísticos à recuperação dos 

perímetros irrigados e áreas de várzea. Entre os projetos resultantes dessas expedições estão a 

sinalização e revitalização do corredor fluvial do Baixo São Francisco, pela Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (Chesf) e a Fundação Delmiro Gouveia, para o uso turístico do Complexo da Usina de 

Angiquinho, a revitalização da rota fluvial-terrestre do cangaço, da viagem do Imperador Dom Pedro II. 

Os governos da região também estudam condições de visitação aos sítios arqueológicos regionais, e a 

proteção da foz do São Francisco que abriga rica biodiversidade de fauna e flora, além de dunas e 

mangues.   

 

b. Embarcaçõesxxv  

 

Os índios da região do rio das Velhas usavam canoas feitas de troncos de grandes árvores, escavadas 

com auxílio do fogo e de enxós. Os bandeirantes e colonizadores que os encontraram, nos anos 1600, 

passaram a utilizar essas canoas e, a partir da primeira década do século XVIII, armadores paulistas 
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construíram tais canoas e lançavam-nas no rio das Velhas, percorrendo 600 km até chegar ao São 

Francisco, dali prosseguiam até a cachoeira de Paulo Afonso. Ao longo de 2.300 km, os navegantes 

vendiam canoas aos ribeirinhos e todas as grandes canoas da região, a montante da cachoeira, eram 

fabricadas pelos armadores do Alto Rio das Velhas. Com a Independência do Brasil (1822), a população 

da região esperava por mudanças. Pouca duração, porém, teve o interesse dos novos governantes, 

entretanto, a única novidade que a Independência trouxe à região foi o uso de barcas na navegação do 

rio, por iniciativa particular e não oficial.  

 

Além das canoas, havia os paquetes (construídos com duas metades de uma canoa aumentada pela 

inserção de tábuas), e ajoujos (duas canoas presas lado a lado), e balsas formadas por toras de 

madeira amarradas entre si. Os colonizadores também utilizaram de forma extensiva esse meio de 

transporte, desde os anos 1600. Os padres jesuítas serviam-se dos índios na navegação - que eram 

hábeis em correntezas impetuosas e por entre rochedos - e também os usavam em trabalhos nas 

missões catequizadoras. Não só os índios conduziam as barcas, os portugueses também o faziam, 

embora mais leigos e com menos habilidades de início.  

 

i. Barcasxxvi - Um registro de viagem do bispo Dom Manoel da Cruz - do Maranhão a Mariana (MG) -, 

nos anos quarenta do século XVIII, indicou que, nesse período, a navegação no rio começava a se fazer 

por barcas. Na época, isso representava uma significativa incorporação de progresso técnico aos meios 

de transporte, por sua capacidade de carga e maior funcionalidade para vencer grandes distâncias se 

comparadas às canoas. São conhecidos os nomes de algumas barcas no século XVIII: a Santa Maria I, 

de propriedade de João Mauricio da Costa e de seu irmão José de Mattos; a Claro Dia, de Antônio de 

Souza e Mendonça da Cunha; e a São José, de José Lopes. No princípio do século XIX, partiam barcas 

dos povoados salineiros – Sento Sé, Pilão Arcado e Campo Largo – e viajavam rio acima com destino às 

localidades ribeirinhas da então província de Minas Gerais. Lá, descarregavam o sal e embarcavam 

produtos diversos, como rapadura, cereais e couros. Na segunda década do século XIX havia barcas 

fazendo a ligação entre os povoados de Pirapora e Salgado (atual Januária). Eram movidas pela força 

física de três ou quatro homens por meio de remos, e faziam o percurso em quatro ou cinco dias.  

 

As barcas, bem maiores que as canoas e ajoujos, eram impulsionadas por varejões ou velas, 

construídas com fundo raso, chato (prato) para maior estabilidade da embarcação. Algumas 

características dessas barcas preservam-se até os dias atuais, como a pequena cabine próxima à popa, 

com o uso permanente de remos e eventual de velas latinas. Há registros de que, nos anos 1870, de 

250 a 300 barcas transitavam no Médio São Francisco e em seus afluentes e, em 1892, esse número 

aumentou para mais de 900 barcas navegando no São Francisco.  A partir de 1930, esses números 

começaram a decair, devido à introdução das leis trabalhistas no Brasil, pelo então Presidente da 

República, Getúlio Vargas. Um trabalho que até então era praticamente trabalho escravo (havia 
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contratos informais, sem salário definido ou qualquer benefício para os que trabalhavam nessa 

atividade) passou a ser regido, também, pelas novas leis. Os donos dos barcos (barqueiros) deviam se 

ajustar à nova realidade com aumento dos seus custos. Além disso, o aumento significativo da presença 

de vapores, a partir da criação empresa da Navegação Mineira do Rio São Francisco, em 1925, 

contribuiu, significativamente, para a introdução da navegação a vapor no São Francisco. 

 

ii. Gaiolas - O primeiro vapor (barco gaiola) foi o Saldanha Marinho, construído em 1871, em Sabará, 

pelo governo de Minas Gerais. Em 1872, foi lançado o Presidente Dantas, em Juazeiro, por iniciativa do 

governo da Bahia. Na década de 1930, cerca de 20 navios (vapores) de quatro companhias navegavam 

no São Francisco, e os portos se multiplicaram: Pirapora, Barra do Guaicuí, Ibiaí, São Romão, São 

Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária, Itacarambi, Morrinhos, Manga, Malhada, Cariranha, Bom 

Jesus da Lapa, Ibotirama, Xique-Xique, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Casa Nova, Sobradinho, 

Juazeiro e Petrolina. Nessas cidades, havia um intenso embarque e desembarque de mercadorias e 

passageiros. Os vapores adquiriram fama na região, eram embarcações de grande porte, movidas a 

vapor que realizavam transporte de carga e passageiros, em condições bem diversas das embarcações 

que navegavam, até então.xxvii  

 

Esses vapores possuíam apitos característicos que informavam ao povo ribeirinho a sua chegada. Ainda 

hoje, o vapor Benjamim Guimarães realiza passeios semanais – aos domingos – na cidade de Pirapora. 

Esses barcos, com rodas de pás, foram trazidos do rio Mississipi (EUA) e restam apenas o Benjamim 

Guimarães, ancorado em Pirapora (MG), o São Salvador, aguardando restauração em Ibotirama (BA), e 

o Saldanha Marinho, em Juazeiro (BA). Quem viveu essa época exatamente no meio do caminho, entre 

Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), no porto de Itacarambi (MG) lembra: “Durante a guerra, os vapores 

foram a salvação - diz Seo Jaime Machado (76 anos, 40 pescando no São Francisco) - quanto 12 

vapores faziam o trajeto, trazendo riqueza e comércio para a região. Os expedicionários brasileiros 

subiram nos vapores para embarcar para a Europa, evitando serem torpedeados pelo inimigoxxviii”. Com 

a prioridade dada ao transporte rodoviário, a partir da década de 1950, o número de embarcações que 

circulam no rio foi reduzido drasticamente. Outros fatores contribuíram para essa redução: o 

assoreamento do rio e a construção de usinas hidrelétricas no seu curso provocaram a redução da área 

navegável.   

 
iii. Canoa de tolda - A Canoa de Tolda - Sociedade Socioambiental do Baixo São Francisco com sede 

em Brejo Grande (SE), organização não governamental que atua desde 1997, no Baixo São Francisco, 

encaminhou o processo de tombamento material e imaterial da arte da carpintaria naval dessa região 

ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília (DF). A canoa de tolda é 

considerada um símbolo dos bons tempos da navegação fluvial da região e está em situação de risco de 

desaparecimento. A organização restaurou a canoa Luzitânia (que realiza passeios turísticos na região 

do Baixo São Francisco) cuja principal característica é a presença de duas velas triangulares ou 

 
19 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 
quadrilaterais ao longo de sua envergadura de madeira.  Além da Luzitânia, existe outra uma 

embarcação desse tipo, exposta no Museu Nacional do Mar (SC).  

 

Segundo Carlos Eduardo Ribeiro Junior, presidente da Sociedade Canoa de Tolda, “a canoa de tolda era 

o símbolo da prosperidade no Baixo Chico. Havia cem, duzentas canoas aqui, para cima e para baixo, 

todas eram de tolda, a chata era uma canoa um pouco menor, sem cabine na proa. A canoa 

transportava arroz, barro, pessoas e recados. Levava dinheiro para cima e para baixo, enfim, ela era a 

força, o símbolo da economia local, e pode vir a ser de novo o grande fator de agregação da 

comunidade ribeirinha”. A Luzitânia - chamada Rio Branco, na época do cangaço - transportava queijo, 

querosene, entre outros produtos. É considerada uma canoa sertaneja e voltou a navegar.   

 

iv. Carrancas - A carranca é um elemento que integra a história das embarcações sanfranciscanas. A 

habilidade no trabalho com a madeira teve origem na época da colonização, quando os bandeirantes 

aprenderam com os indígenas da região a esculpir canoas rudimentares para deslocamentos fluviais. Tal 

habilidade deu origem a uma próspera indústria regional, resultando no aperfeiçoamento da construção 

de canoas e barcos de madeira. Segundo Paulo Pardal (Carrancas do São Francisco, 1981), nos tempos 

modernos as únicas embarcações populares de povos ocidentais que apresentam figuras de proa de 

forma generalizada são as barcas do rio São Francisco. É interessante notar a evolução das esculturas 

de proa, das pequenas embarcações primitivas aos navios de maior porte. Entretanto, a origem das 

carrancas do São Francisco deve ter sido a imitação da decoração de navios de alto-mar, vistos nas 

capitais da Província da Bahia e do Brasil, pelos pequenos nobres e fazendeiros do rio, em suas viagens 

à civilização.  Devido ao isolamento em que viviam os habitantes do Médio São Francisco, foi criado um 

tipo de figura de proa inédito em todo o mundo: peças de olhos esbugalhados, misto de homem (com 

suas sobrancelhas arqueadas) e de animal (expressão feroz e cabeleira tipo juba leonina).  

 

As carrancas eram figuras zooantropomorfas, ambíguas, esculpidas em madeira, e colocadas na proa 

das barcas do São Francisco, entretanto ainda não se conhece a verdadeira função da carranca: mágica 

(poder de afastar o mal) ou decorativa. Francisco Guarany citou que as carrancas protegiam os 

barqueiros contra animais do rio, especialmente os jacarés e o surubim. Quanto ao motivo que originou 

as carrancas, mais lógico poderia ser o que diz W. Lins: “Acredita-se que os donos da barca tenham 

adotado o uso de figuras de proa como meio de atrair a curiosidade da gente das fazendas sobre as 

embarcações e, assim, aumentar as possibilidades de negócios”. Este fato é corroborado por Osório 

Alves de Castro: “A originalidade das carrancas era a principal preocupação dos proprietários”.  

 

4. Chegada dos Trilhos: Ferroviasxxix  

 

A alternativa à navegação surgiu em 1894, com a inauguração da primeira estrada de ferro do Brasil, 
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fato considerado a “chegada do progresso e desenvolvimento econômico”.  Em 1896, vieram os trilhos 

da Estrada de Ferro Juazeiro - Salvador, impulsionando o desenvolvimento da região. No início do 

século XX, em 1910, a Estrada de Ferro Central do Brasil chegou à Pirapora, ligando essa cidade a Belo 

Horizonte e Rio de Janeiro. Pirapora tornou-se um importante entroncamento hidroferroviário, pois ali 

se inicia o trecho navegável do Médio São Francisco.  Com o anúncio da construção da estrada de ferro 

Petrolina-Terezina, na primeira década do século XX, esperava-se a dinamização na economia local e da 

infaestrutura urbana. De fato, a implementação do complexo ferroviário (estação, armazéns e 

funcionários) a partir de 1919, impulsionou a expansão da malha urbana nessa direção, incrementando 

o comércio local e intensificando a vida sociocultural da cidade.  

 

Devido à importância de Pirapora no contexto hidroferroviário, tornou-se necessária sua ligação direta 

com o sul do país. A ligação do rio com o interior de Minas era realizada pelo rio das Velhas, via Sabará. 

Os comerciantes do Rio de Janeiro que enviavam mercadorias à região do rio das Velhas, Paracatu e 

parte do Médio São Francisco procuravam aumentar sua participação comercial na região, sobretudo 

por via ferroviária. A linha férrea entre o Rio de Janeiro e os rios das Velhas e São Francisco poderia 

transformar a então Capital da República em porto de embarque da produção do Médio São Francisco 

para outros mercados. “A crença básica na época era de que as terras marginais do Médio São 

Francisco fossem de uma fertilidade espantosa; a opulência da região cristalizou-se em idéia fixa; 

somente uma minoria não acreditava existirem ali riquezas desmedidas. A maioria convenceu-se de 

que, se meios de transporte rápidos colocassem a produção sanfranciscana em contato com o mar, o 

desenvolvimento econômico se expandiria de forma admirável. A via férrea propiciaria ao Rio de Janeiro 

tomar posse daquelas riquezas e, para isso, pretendiam que a navegação a vapor a jusante de Pirapora 

funcionasse interligada com o porto da Corte, através da linha de ferro.xxx”    

 

Em 1905, havia nove estradas de ferro atravessando a Bahia, entre elas Estrada de Ferro Central da 

Bahia (316,6 km), a Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (123,3 km) e a Estrada de Ferro do 

São Francisco (452,3 km). O total de quilômetros de ferrovias alcançava 1.327,8 km e o governo 

federal era proprietário de 974 km. A primeira construída no Estado, a partir a 1852, foi a Estrada de 

Ferro da Bahia ao São Francisco. A concessão do governo mudou de controle duas vezes e até ser 

transferida para a empresa Bahia and San Francisco Railway Company, instalada em Londres 

(Inglaterra). A Estrada de Ferro Central da Bahia, entre 1865 e 1902, partia de Cachoeira e São Félix 

para o interior da Bahia, com a linha principal dirigida à região da Chapada Diamantina e à Feira de 

Santana. A empresa estava em poder da iniciativa privada, mas, posteriormente, foi encampada pelo 

governo federal. Essa estrada, denominada, inicialmente, Paraguassu Steam Tram Road Company 

(1866) e, depois, Brazilian Imperial Central Bahia Railway Company (1875), começou a ser construída 

em 1867, ligando Cachoeira à Feira de Santana. O tráfego definitivo foi aberto em 02/12/1876.  
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A partir da década de 1950, o transporte rodoviário tornou-se prioritário. Durante o governo do então 

Presidente da República, Juscelino Kubitschek, o número de embarcações que circulavam no rio foi 

reduzido drasticamente. O sistema de transportes do vale conta com a participação das modalidades 

rodoviária, ferroviária, hidroviária, aeroviária e intermodal. São cerca de 1.900 km de ferrovias e Belo 

Horizonte destacou-se como um importante terminal, conectando-se com São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília, Salvador e Vitória. A ferrovia Belo Horizonte-Salvador, incluindo o ramal Corinto-Pirapora, 

percorre quase 1.000 km dentro do vale, ligando a capital mineira com Sete Lagoas, Montes Claros, 

Janaúba e Monte Azul, todas no norte de Minas. Seguem, em importância, a ferrovia Salvador-Senhor 

do Bonfim-Juazeiro/Petrolina e a ferrovia Salvador-Recife.  

 

5. Influências da Navegação e das Ferrovias nas Edificações ao longo do Vale  

 

A principal cultura arquitetônica expressa nos edifícios históricos ainda existentes, ao longo do trecho 

navegável do rio São Francisco, corresponde ao ecletismo, e teve seus principais exemplares 

construídos em fins do século XIX e início do século XX. Não coincidentemente, esse período 

corresponde à época da sua história em que houve a movimentação do maior contingente de barcos e 

vapores, predominantemente no percurso de Juazeiro a Pirapora, e também com a chegada dos trilhos 

de ferro a essas duas cidades. Durante esse período, as cidades portuárias viveram o auge de seu 

desenvolvimento econômico, a fase mais próspera até então. As principais edificações da cidade eram 

construídas nas proximidades da região de atracação, modificando, profundamente, o núcleo inicial das 

cidades. 

 

Segundo PATTETTA, “o ecletismo era a cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava 

primazia ao conforto, amava o progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), 

amava novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto.” xxxi 

A importação do vocabulário arquitetônico clássico que figurava largamente nos principais centros 

urbanos desde o Brasil Imperial, chegou, durante a República, ao Vale do São Francisco. Portanto, 

assim como aconteceu com o café na região paulistana e com o algodão em Pernambuco, o 

desenvolvimento das trocas comerciais trouxe a cultura eclética para as suas cidades, sinônimo de 

progresso e linguagem do poder econômico. Os modelos ali construídos teriam sido importados desses 

dois principais centros de troca, tendo em vista que a circulação das mercadorias era feita entre 

Pirapora, Juazeiro e Petrolina - entroncamentos entre as ferrovias e o rio – e o sudeste/sul, Salvador e 

Recife, respectivamente.  

 

A adoção desse jeito de construir relaciona-se à necessidade de ruptura com a tradição colonial e da 

aspiração à modernidade. Devido à chegada dos vapores e das estradas de ferro ao Vale do São 

Francisco, a região viveu um momento de euforia em que era necessário às cidades se mostrarem 
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àqueles que por ali circulavam. As construções ribeirinhas funcionavam como “vitrines” do 

desenvolvimento a que aspiravam as cidades, e os expectadores assistiam, a partir dos vapores, as 

silhuetas urbanas se modificarem, gradativamente. 

 

A partir dos portos foram sendo construídos os principais edifícios públicos e, geralmente, a avenida do 

cais era constituída também por pequenos armazéns, mercados - como é o caso do Mercado Municipal 

de Barra (BA) -, e de estabelecimentos comerciais, como o edifício da Loja Rumo Novo, em Juazeiro 

(BA). Compunha esse grupo de edificações os galpões das companhias de navegação, a exemplo dos 

galpões da Companhia de Navegação do São Francisco (Franave), em Juazeiro (BA) e da Companhia de 

Navegação do São Francisco, em Pirapora (MG). Em cada localidade, o edifício da Igreja Matriz era 

construído nas proximidades, nunca diretamente à beira-rio, mas em local de destaque de forma que 

suas torres pudessem ser avistadas a partir do rio e arredores. A ferrovia trouxe, também, o primeiro 

exemplar arquitetônico de linguagem erudita e vigente nos primeiros centros urbanos: a Estação 

Ferroviária.  

 

Atualmente, as cidades ao longo do trecho navegável do rio apresentam características de implantação 

peculiares, mas seguem, em linhas gerais, as características acima descritas. Destacam-se, dentre elas, 

os principais portos que funcionavam como entrepostos: Pirapora (MG), que atendia a Estrada de Ferro 

Central do Brasil; Barra (BA), entreposto para a navegação no afluente rio Grande; e Juazeiro, 

entreposto da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. As características estilísticas e morfológicas de 

cada uma dessas cidades estão detalhadas nas respectivas fichas M102, que compõem este Inventário.  

 

 

O Homem do Vale do São Francisco  

“Drede Joca Ramiro estão de braços cruzados, o chapéu dele se desabava  
muito largo. Dele até a sombra, que a lamparina arriava na parede,  

e transpunha diversa, na imponência, pojava volume. (...)  
Vi que era homem gentil. Dos lados, ombreavam com ele dois jagunções.”  

João Guimarães Rosa, em “Grande Sertão: Veredas”. Rio de Janeiro, 1956.  

 
“O jagunço é menos teatralmente heróico; é mais tenaz; 

 é mais resistente; é mais perigoso; é mais forte; 
 é mais duro. Raro assume esta feição romanesca e gloriosa.  

Procura o adversário com o fim propósito de o destruir, seja como for.  
Euclides da Cunha, em “Os Sertões (I)”. São Paulo, 1902.  

 
 

6. Tipos Humanos da Cultura Sanfranciscana  

 

A ocupação do território inicou-se no litoral e às margens do rio, entre os atuais estados de Alagoas e 

Sergipe. Dessa região, desde 1553, partiam os exploradores em busca de escravos para trabalhar no 
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litoral. O item 2. Descobrimento e Ocupação, deste trabalho, apresenta uma síntese da história do 

Vale do São Francisco sobre os ciclos econômicos vividos por essa região e, entre os itens que o 

complementam, destacamos os tipos humanos que deram origem e sedimentaram a cultura regional 

com todas as suas especificidades. O texto a seguir indica esses grupos surgidos em função da 

estratificação do trabalho e nos quais se baseou e prosperou – pelo menos durante um determinado 

período histórico – a economia e cultura do vale.  

 

Estudos sobre as populações regionais colocam os barranqueiros e os caatingueiros, entre grupos mais 

expressivos devido às repercussões na estrutura produtiva e nas relações de trabalho; quanto aos 

caatingueiros, ocupavam um solo árido e estéril, e dependiam de uma pecuária extensiva e frágil 

economicamente, pois as pastagens eram precárias mesmo em estações chuvosas. Esses grupos 

humanos estratifcados de acordo com a sua função consolidaram-se no vale desde o início de sua 

ocupação até a construção das barragens das usinas hidrelétricas, no século XX.  As mudanças 

introduzidas na região pelo alagamento de cidades inteiras e realocação de comunidades centenárias 

foram consideradas dramáticas e afetaram de forma irreversível milhares de famílias, em aspectos 

cotidianos e culturais, e nos seus patrimônios históricos. 

 

a. Barranqueiros  

 

Agricultures de margem de rio, posseiros e pequenos proprietários que desenvolveram uma agricultura 

de subsistência nos brejos, várzeas e nas ilhas, combinando-a com a pesca e a caça. Assentado em 

terra como fornecedor, estava o barranqueiro, pescador e agricultor, posseiro, meeiro ou pequeno 

proprietário, em convivência, nem sempre pacífica, com o grande fazendeiro e senhor político dos 

municípios. No século XX, com o advento das grandes barragens, demonstraram interesse no 

realocamento próximo às margens dos novos lagos, desconhecendo que o solo não seria adequado para 

a antiga prática agricultável que desenvolviam e, além disso, alterações nos ecossistemas aquáticos nos 

lagos modificaram também sua atividade pesqueira.xxxii 

 

b. Barqueiros  

 

Surgiram após o declínio da mineração, quando os grandes proprietários tomaram posse de terras 

devolutas e formaram enormes fazendas de pecuária extensiva e plantio de cana-de-açúcar para a 

exploração de engenhos de aguardente e rapadura. A agricultura de vazante e o aproveitamento de 

áreas agrícolas de sequeiro ativaram o comércio entre as cidades ribeirinhas. O barqueiro, por muito 

tempo, impulsionou o desenvolvimento das cidades-pólo. Esses homens desciam os rios afluentes com 

suas barcas carregadas de produtos da terra, alcançavam o São Francisco, subiam a Pirapora ou 

desciam para Juazeiro, de onde retornavam com produtos industrializados. A rapadura, a banha de 
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porco, o algodão, as peles silvestres, a aguardente e muitas outras mercadorias eram levadas das 

fontes locais de produção; dos grandes centros retornavam o café, o querosene, o álcool, a gasolina. 

Transportavam correspondências e faziam circular as notícias entre capitais e comunidades ribeirinhas.  

 

“Alguns barqueiros dedicavam-se ao comércio de outras mercadorias. Desde o século XIX, pelo menos, 

havia barcas onde se podiam comprar tecidos. No século XX, alguns tinham à disposição do consumidor 

adornos para residências, produtos de ourivesaria, carretéis e novelos, ‘miudezas’ (como se dizia) em 

geral, caçados etc. Outros, comercializavam medicamentos de uso popular. Juazeiro era o principal 

entreposto do rio São Francisco no comércio das barcas. Lá estava domiciliado o maior número de 

barqueiros. Daquela cidade partiam embarcações que faziam o comércio ambulante e o transporte a 

frete no Médio São Francisco e em seus principais afluentes.” xxxiii 

 

c. Tropeiros  

 

O tropeiro proporcionou, até o fim do século XIX, o abastecimento das vilas e cidades do interior 

brasileiro, e também exploraram escravos, que carregavam suas mercadorias pelos sertões adentro. 

Com a abertura de caminhos, o tropeiro passou a utilizar a tropa de mulas, para as viagens que 

duravam semanas e meses. Partiam, principalmente, do Rio de Janeiro e de São Paulo, com escravos 

e/ou mulas carregadas de mercadorias para os sertões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Os 

resultados da mineração facilitavam as vendas e o lucro altíssimo dos tropeiros. Muitas vezes, esses 

lucros eram maiores do que os dos próprios mineradores visto que estes dependiam dos tropeiros.  

 

Na região do Vale do São Francisco, os tropeiros eram peças fundamentais para o acesso aos bens 

essenciais, completando o comércio da região com mercadorias trazidas dos rincões mais interiores do 

país - Piauí e Goiás, por exemplo - para as cidades-pólo ao longo do rio. Ali se processava o intercâmbio 

do produto nativo pelo industrializado oriundo, normalmente, de São Paulo, via Pirapora, retornando 

"em lombo de burro" para as comunidades mais distantes. “Os tropeiros representaram significativo 

papel na formação da sociedade sanfranciscana: comerciando, intermediando negócios, aviando 

encomendas e receitas, servindo de emissários oficiais e até de correio. São encontrados nas raízes de 

diversas famílias importantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Outra característica da 

economia mineira, de profundas consequências para as regiões vizinhas, radicava em seu sistema de 

transporte. Localizada a grande distância do litoral, dispersa em região montanhosa, a população 

mineira dependia para tudo de um complexo sistema de transporte. A tropa de mulas constitui 

autêntica infraestrutura de todo o sistema. (...) Criou-se, assim, um grande mercado para animais de 

carga.” xxxiv    
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d. Remeiros  

 

Eram reconhecidos pela coragem diante das corredeiras e cachoeiras do São Francisco: “No Baixo São 

Francisco, principalmente entre Juazeiro e Jatobá, a navegação das barcas, é obra de titãs. Às vezes, 

para atravessar os peraus, a longas varas mal alcançam o fundo e os tripulantes, apoiando os pés nas 

bordas, mergulham o tronco na água para impulsionar a barca, fazendo-a vencer a corrente.” 

(PIERSON, 1972)  Embora não fossem escravos, literalmente, esses trabalhadores que contribuiram 

para a ocupação e desenvolvimento do vale, viveram em condições muito próximas da escravidão. Os 

remeiros das barcas sanfranciscanas podem ser comparados aos homens condenados por crimes que 

cumpriam suas penas remando nas embarcações de guerra que navegavam pelo mar Mediterrâneio até 

o século XIX (embarcações gregas, romanas, além das originárias das repúblicas italianas Veneza, 

Gênova e Pisa).  Vale destacar o estudo de Zanoni Neves:  

 

“Nas viagens rio abaixo, os remeiros utilizavam como instrumentos de trabalho os 

remos, cujo número variava em cada barca de acordo com seu tamanho. O manejo 

dos remos era bastante simples. Sentados frente a frente, dois trabalhadores 

movimentavam um remo: enquanto um empurrava, o outro simultaneamente o 

puxava, imprimindo-lhe força no contato com as águas do São Francisco. Não era 

incomum serem três remeiros: dois para puxar os remos e um para empurrá-lo. Nas 

grandes barcas, podiam ser até mesmo quatro homens para cada remo, sentados face 

a face, em virtude do tamanho e peso dos remos. A comparação é inevitável: há 

semelhança com o trabalho nas galés européiais do século XIX.    

 

As varas que os remeiros utilizavam para empurrar as embracações rio acima eram 

instrumentos de trabalho contundentes, isto é, que produziam ferimentos. Com uma 

extremidade da vara apoiada ao peito e a outra fincada no leito do rio, os remeiros 

faziam um grande esforço para mover a barca contra a correnteza. O contato com o 

instrumento de trabalho com a pele do recruta, ou seja, do remeiro que se iniciava na 

profissão, provocava o surgimento de pequenas bolhas no peito, conhecidas entre eles 

como ‘cabeças de prego’. Na verdade, iniciava-se um processo inflamatório. Até 

consumar-se a cura, o principiante passava por uma longa e dolorosa iniciação, que 

podia culminar com a utilização de toucinho quente, fervendo  (ou sebo quente) 

aplicado ao ferimento – remédio considerado pelos veteranos muito útil para a 

formação do calo.   

 

(...) Daí o fato de os remeiros não serem condescendentes com o companheiro que ‘foi 

 
26 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 
pro sal’ (a expressão significava  que o trabalhador vencido pela doença fora se deitar 

sobre a sacaria de sal – principal produto que as barcas transportavam nas viagens rio 

acima). Mesmo doente, o remeiro, às vezes, submetia-se ao trabalho para não sofrer 

agressões de seus pares.” xxxv  

 

e. Caatingueiros e/ou Vaqueiros  

 

A presença dos vaqueiros no Vale do São Francisco foi registrada pelos estudiosos da região, entre as 

décadas de 1650 e 1730, respectivamente séculos XVII e XVIII. Ocupavam um solo árido e estéril, 

dependiam de uma pecuária extensiva com fragilidade econômica, pois as pastagens eram precárias 

mesmo em estações chuvosas.  Viviam em  eternos combates contra as secas e inundações, que 

ameaçavam a existência dos rebanhos. O São Francisco, em ciclos mais ou menos regulares, quando as 

chuvas torrenciais se generalizam pelas suas cabeceiras e seus afluentes, arrasta massa d’água colossal 

que inunda todo o vale, alargando-se por dezenas de quilômetros e carregando, nas suas catadupas, 

currais e habitações.  

 

No século XVII, beneficiados com a concessão de imensas sesmarias, a Casa da Torre (de Garcia 

D’Ávila, com terras doadas por Tomé de Souza) e a Casa da Ponte (de Guedes de Brito) eram os 

grandes feudos da Bahia, e seus senhores penetraram no vale intermediário, espalhando seu gado e 

seus vaqueiros até o Piauí. O São Francisco passou a ser chamado, também, "rio dos currais". No 

entanto, pelas próprias características da pecuária extensiva, essa frente de penetração não promoveu 

uma ocupação expressiva do trecho médio da bacia.xxxvi Os criadores de gado vacum ocuparam 

extensas áreas de terras às margens do rio. “Nos primeiros anos do século XVIII as cabeças de gado da 

parte da Bahia ultrapassavam meio milhão e mais de oitocentas mil seriam as da parte de Pernambuco. 

Os vaqueiros lutavam contra inundações que ameaçavam a existência dos rebanhos, ou contra as 

corredeiras e cachoeiras que interceptavam as comunicações.”   

 

Euclides da Cunha  descreveu os vaqueiros do sertões da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, como 

os serviçais do fazendeiro que vivia no litoral e raramente  visitava as terras que exploravam com seus 

rebanhos: “Ao contrário do estancieiro, o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados 

domínios que nunca viu, às vezes. Herdaram velho vício histórico. Como opulentos sesmeiros da 

colônia, usufruem, parasitariamente, as rendas das suas terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros são-

lhes servos submissos. Graças a um contrato pelo qual percebem certa percentagem dos produtos, ali 

ficam, anônimos – nascendo, vivendo e morrendo na mesma quadra de terra – perdidos nos 

arrastadores e mocambos; e cuidando, a vida inteira, fielmente, dos rebanhos que não lhes pertencem. 

O verdadeiro dono, ausente, conhece-lhes a fidelidade sem par. Não os fiscaliza. Sabe-lhes, quando 

muito, os nomes. Envoltos, então, no traje característico, os sertanejos encourados erguem a choupana 
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de pau-a-pique à borda das cacimbas, rapidamente, como se armassem tendas; e entregam-se 

abnegados, à servidão que não avaliam.”xxxvii   

 

f. Cangaceiros e/ou Jagunços  

 

Há que ser feita a diferenciação necessária entre a definição de cangaceiros (bandido do sertão 

nordestino, que andava sempre fortemente armado) e jagunços (capanga, indivíduo do grupo de 

fanáticos e revolucionários de Antônio Conselheiro, na campanha de Canudos de 1896 a 1897)  que 

também ocuparam os sertões nordestinos, inclusive o Vale do São Francisco. O cangaço nos sertões 

nordestinos é tão antigo quanto as investidas dos exploradores que desbravavam os sertões na caça de 

índios. Desde o início da colonização há registros de guerrilhas, assaltos e lutas pelas terras ribeirinhas, 

que eram cenários de guerras, disputas e matanças truculentas. Quando os colonizadores se retiraram 

da região sanfranciscana foi o momento em que o vale ficou entregue a si mesmo, e se consolidou o 

caudilhismo: o poder de fazendeiros ou homens de posses originadas de outras atividades que se 

impunham pela força, transformando-se em chefes locais armados e cercados de jagunços que 

cumpriam suas ordens e lhes protegiam de outros grupos semelhantes.  

 

A população sofria ora com a seca – que destruía plantações – ora com as cheias do rio. Os sertanejos 

ribeirinhos viviam em situação muito precária e realizavam assaltos e saques para tentar driblar a 

miséria. As pessoas providas de bens materiais e terras passam a contratar serviço de jagunços para se 

defender dos ataques dos outros, os cangaceiros. Conviviam, portanto, esses dois grupos armados que 

se posicionavam em lados distintos. Havia diversos conflitos nesse período, como revoltas populares e 

disputas de poder local. Cada localidade tinha seu próprio exército armado, o que tornava a região um 

terreno propício para os conflitos. “Quando Antônio Dó, o manda-chuva da cidade mineira de São 

Francisco da Areia, mandou espancar um seu amigo de infância, pelo crime de ter dado um piparote em 

sua barriga, por brincadeira, o fez em desagravo à sua autoridade de chefe absoluto. Ainda em nosso 

século existiam, no vale, figuras curiosas de mandões arbitrários, cujos abusos nem sempre eram 

justificáveis, como no caso daquele poderoso senhor das Pedras, de nome José Correia de Lacerda, que 

foi deputado estadual e ditava ordens à meia dúzia de chefes do Médio São Francisco. Até hoje são 

famosas as arbitrariedades desse senhor feudal.”xxxviii  

 

Por volta da década de 1830, grupos de “indivíduos andavam armados, com chapéus de couro, 

carabinas e longos punhais entrançados que batiam na coxa, levavam as carabinas passadas pelos 

ombros, e surgiam em grupo, ao comando de um companheiro mais temível”xxxix. Quando Lampião 

surgiu, o cangaço fazia parte da história do sertão nordestino, havia muito tempo. Virgulino Ferreira da 

Silva (Lampião) nasceu em 1898, e a tradição oral - nunca confirmada - atribui a sua opção pelo 

cangaço para “vingar” seus pais que teriam morrido nas mãos da polícia, durante guerra entre famílias 

 
28 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 
pela posse de terras. Em 1922, Lampião assumiu a liderança do bando de cangaceiros chefiado, até 

então, por Sinhó Pereira, que deixou o cangaço.    

 

Lampião e seu bando invadiam cidades e vilarejos em busca de comida, dinheiro e apoio, e quando bem 

recebidos, a população desfrutava de bailes animados e distribuição de esmolas; quando a cidade 

resistia, eles “eram impiedosos, arrancavam olhos, cortavam línguas e orelhas, castravam homens e 

estupravam mulheres marcando-as com ferro quentexl”. Aterrorizavam cidades e vilas de Alagoas, 

Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Em 28/07/1938, foram cercados e mortos 

em uma gruta na fazenda Angicos (sertão de Sergipe), atual município de Poço Redondo. Degolados, 

suas cabeças estiveram expostas como troféus na escadaria onde hoje funciona a Prefeitura de Piranhas 

(AL) e em outros estados brasileiros.  O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois 

da aprovação do Projeto de Lei no. 2867, de 24/05/1965. As cabeças de Lampião e Maria Bonita 

ficaram expostas no Museu Nina Rodrigues, em Salvador, até 1968, e foram sepultadas no dia 6 de 

fevereiro de 1969. Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois. As 

informações disponíveis sobre Lampião são consideradas por inúmeros pesquisadores como “lendas 

nordestinas”, exceto os crimes praticados, a data da sua morte e a exposição macabra da sua cabeça (e 

de outros integrantes do bando), assim como outros fatos posteriores à invasão da polícia à fazenda 

Angicos.      

 

Quando Antonio Conselheiro (nascido em Quixeramobim, no Ceará) surgiu como beato e líder a partir 

de 1870, também atraiu jagunços de vários pontos do Nordeste,  em sua luta pela construção de uma 

“nova sociedade”. Depois de criar o arraial de Bom Jesus e peregrinar pelos sertões arregimentando 

seguidores (homens, mulheres e crianças de todas as idades),  durante 12 anos, foi acusado de práticas 

subversivas e fixou-se em Canudos, uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza-Barris. Desde 

então, centenas de pessoas deixavam tudo em suas cidades de vários estados e dirigiam-se a Canudos, 

onde passavam a compartilhar o sonho de Conselheiro. Há registros de sua presença em Juazeiro (BA), 

para comprar o material de construção utilizado na igreja do arraial, onde viviam jagunços, beatos, 

fanáticos e sertanejos sem terras e/ou formas de sustento. Em outubro de 1897,  morreram os últimos 

defensores de Canudos. Conselheiro foi assassinado e decapitado, e os 5.200 casebres do arraial foram 

completamente destruídos e incendiados, durante o ataque final do Exército Brasileiro. xli Atualmente, 

no município de Canudos (BA) está o Memorial Antonio Conselheiro, localizado próximo à cidade de 

Euclides da Cunha. Entre as duas cidades foi criado, em 1987, o Parque Estadual de Canudos (museu a 

céu aberto dedicado à Guerra de Canudos onde é possível visitar vários pontos históricos: Vale da 

Morte, Alto do Mário, Estrada Sagfrada, Vale da Degola e Fazenda Velha).  
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g. Quilombolas  

 

Tanto os indígenas quanto os africanos resistiram e lutaram contra o cativeiro. Uma das formas de 

resistência negra foi a formação de quilombos, comunidades que chegaram a ter milhares de 

habitantes. Cada comunidade quilombola possuía características próprias em sua organização. Refúgio e 

moradia localizavam-se em áreas de difícil acesso. Em algumas havia plantação de alimentos e criação 

de animais e todos trabalhavam, não havia nenhum grande proprietário. A escravidão iniciada no século 

XVII perdurou até no fim do século XIX (1888) e sustentou a economia dos ciclos do ouro e da cana-de-

açúcar. No período das invasões holandesas no Brasil (1630-1654) ocorreram inúmeros e violentos 

combates no litoral, enquanto nas serras do Nordeste  se multiplicaram os quilombos, principalmente 

com escravos que fugiam dos engenhos de Pernambuco e da Bahia.  

 

Um dos exemplos mais conhecidos no Brasil é o Quilombo dos Palmares, que transformou seu lider 

Zumbi em um símbolo da resistência negra. O quilombo surgiu em 1630: quando os holandeses 

invadiram Pernambuco os escravos fugiram e alcançaram a Serra da Barriga, onde cresceu o núcleo do 

Quilombo dos Palmares, atual município de União dos Palmares (AL). A fartura de alimentos em 

Palmares foi um dos fatores fundamentais para a sua resistência aos ataques dos militares e brancos 

em geral, durante quase 65 anos. Seu líder Zumbi transformou-se em moderno símbolo da resistência 

do africano à escravatura. Após várias investidas contra Palmares, o bandeirante Domingos Jorge Velho 

e um enorme contingente de homens armados conseguiu matar Zumbi e, sem a sua liderança, o 

Quilombo dos Palmares desfez-se por completo, por volta de 1710.xlii  

 

Nos municípios inventariados, existem, atualmente, de acordo com dados da Fundação Palmares 

(Ministério da Cultura)  comunidades quilombolas na Bahia, nos municípios de Bom Jesus da Lapa (7), 

São Francisco (1), Sítio do Mato (1), Abaré (1) e Barra (1); Alagoas, em União dos Palmares (1), 

Delmiro Gouveia (1), Penedo (2), Água Branca (3), Piaçabuçu (1); Sergipe, em Brejo Grande (1); e em 

Pernambuco, no município de Petrolina (2).  Destacam-se, a Comunidade Quilombola do Gerais Velho, 

no município de Abaré (BA); Comunidade do Pixaim, em Piaçabuçu (AL); Comunidade Brejão dos 

Negros, em Brejo Grande (SE). xliii 

 

h. Indígenas  

 

Sobre as populações indígenas, há que registrar as características muito peculiares de sua presença no 

vale: caçados para o trabalho escravo, que não obteve o sucesso desejado pelos colonizadores; 

submetidos à catequização pelos missionários que, mais tarde, foram expulsos a mando de Portugal; 

exterminados por doenças e violência, poucos restaram. Além das terras indígenas demarcadas pelo 

governo federal, em todo o Nordeste, na área inventariada encontra-se o povoado Pambú - ou Aldeia 
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Pambú – onde vivem índios Tumbalalá, no norte da Bahia, entre os municípios de Curaçá e Abaré, à 

margem direita do rio São Francisco. Os Tumbalalá reconhecem sua herança indígena a partir do 

aldeamento missionário - fundado pelo capuchinho francês Anastácio d’Audierne -, chamado Imaculada 

Conceição do Pambú, situado em uma ilha diante do local onde está o povoado. Estima-se que se 

fixaram, definitivamente, no atual povoado após as cheias do rio, em 1872. Os Tumbalalá e outros 

indígenas que habitam as margens do São Francisco - como os Truká, Tuxá e Pankararé - lutam contra 

a sua transposição.xliv  

 

h. Considerações gerais  

 

No Vale do São Francisco, a partir da colonização surgiram tipos humanos caraterísticos, integrados à 

natureza, que sobreviveram dos recursos naturais da região (o rio e a vegetação), que se altera ao 

longo dos caminhos e paisagens variando da floresta até à caatinga. Transcorreram séculos e os ciclos 

econômicos foram substituídos por novas formas de economia, atualmente, as usinas hidrelétricas 

transformam esse meio natural. As comunidades perderam as veredas e vazantes, vilas e cidades 

ficaram submersas ou alagadas, milhares de famílias foram realocadas em áreas que substituíram suas 

terras de origem onde viveram e estão enterrados seus ancestrais. 

 

A partir da segunda metade do século XX, houve uma total alteração na relação com o rio. A 

preocupação com a água chegou simultaneamente  à construção de barragens e usinas hidrelétricas. Os 

críticos do processo afirmaram que em boa parte dos casos, a remoção se realizou sem devidos 

cuidados, o que provocou enormes prejuízos materiais, morais, emocionais e culturais da população 

dessas áreas. Sem contar dos danos ambientais, apesar dos cuidados das empresas responsáveis por 

tais empreendimentos. A baixa escolaridade e falta de qualificação profissional da maioria dos 

ribeirinhos dificultaram a reinserção dos mesmos no mercado de trabalho. 

 

Diante desse quadro, aos tipos humanos descritos acima, restaram poucas escolhas: desaparecer, 

integrando-se a novos modos de vidas com a migração para as maiores cidades da região ou do país; 

esperar que os projetos governamentais levem ao vale melhores condições de vida; ou viver das 

benesses de iniciativas descontinuadas que buscam criar alternativas de geração de renda para as 

“comunidades tradicionais”, como são identificados, atualmente, os que permaneceram na região. 

S GEOGRÁFICOS (Estatísticos e Sócio-econômicos) 

7. Iniciativas Governamentais dos Séculos XX e XXI 

 

a. Usinas Hidrelétricas  

 

A promissora Bacia do São Francisco transformou-se, ao longo dos séculos, em uma das regiões típicas 
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de arbítrio e pobreza do País. O quadro começou a se alterar com a 2ª Guerra Mundial. O naufrágio de 

navios brasileiros, torpedeados por submarinos alemães nas costas nacionais, chamou a atenção para a 

importância do São Francisco como via interna de ligação entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. A 

difusão dos usos de energia elétrica, tão precariamente suprida por empresas estrangeiras na região 

nordestina, salientou o potencial energético das águas e cachoeiras do rio, que Delmiro Gouveia, um 

empresário pioneiro, tentara aproveitar.xlv  

 

O governo federal procurou, inicialmente, atrair o interesse de grupos estrangeiros para os 

empreendimentos que projetava. Não encontrando ressonância, decidiu agir por conta própria e, 

inspirando-se na experiência norte-americana no Vale do Tennessee, criou, em 1945, a Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). Em 1946, a partir da Constituinte que previu a destinação de 

recursos para a promoção do desenvolvimento e integração do vale do rio São Francisco, a região passa 

receber uma maior atenção do governo federal. Dois anos mais tarde, por decisão do Congresso 

Nacional, foi criada a Comissão do Vale do São Francisco para regularizar o curso das águas, utilizar o 

potencial hidrelétrico, fomentar a indústria e agricultura, desenvolver a irrigação, modernizar os 

transportes, incrementar a imigração e exploração das riquezas do vale. Em 1948, com a criação da  

Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), iniciava-se uma nova fase na história da ocupação e 

aproveitamento da bacia sanfranciscana.  

 

Decorridos os 20 anos previstos pela Constituição de 1946, foi editado o Decreto-Lei nº. 292, de 28 de 

fevereiro de 1967, extinguindo a CVSF e criando a Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale), 

autarquia vinculada ao então Ministério do Interior. Em 1974, a Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (Codevasf) sucedeu a Suvale. A CVSF e a Suvale permaneceram, durante décadas, 

como principais executoras de estudos sobre o vale e provedoras de infraestrutura básica na região, 

construindo usinas térmicas, hidrelétricas, barragens, linhas de transmissão e redes de distribuição de 

energia, estradas e pontes, aeroportos e campos de pouso, adutoras estaduais e regionais, poços e 

sistemas de abastecimentos d’água, hospitais e postos de saúde e escolas de diversos níveis.  

 

Em 1950, a Presidência da República submeteu ao Congresso Nacional o Plano Geral do São Francisco, 

do qual se destaca o seguinte trecho por conter idéias básicas para o aproveitamento do vale, ainda 

atuais: “Quer examinemos os problemas do grande rio sob o ponto de vista dos transportes; quer 

tomemos em consideração as necessidades da zona seca que atravessa; quer nos voltemos para as 

necessidades energéticas a que pode satisfazer; qualquer que seja o ângulo em que nos coloquemos, 

verifica-se, de logo, que a sua regularização é condição sine qua non para a navegação, para a irrigação 

e para a geração de força elétrica. Estes são, sem dúvida, os elementos cardiais daquele 

aproveitamento econômico total a que se refere a Cláusula Institucional.” Iniciava-se uma nova fase na 

história da ocupação e aproveitamento da bacia sanfranciscana.  
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Atualmente, a Codevasf tem ampliado a infraestrutura hídrica da região mediante a construção de 

barragens e açudes. Muitas dessas obras, destinadas à irrigação têm usos múltiplos, servindo, também, 

para o abastecimento d’água das cidades vizinha aos perímetros de irrigação. Para abastecer de água a 

população, a empresa constrói, também, poços tubulares, adutoras, aguadas e barreiros, sistemas de 

abastecimentos, e  até mesmo chafarizes.  Apesar dessas medidas, os inconvenientes para a  população 

em função das barragens construídas ao longo do curso do rio São Francisco é constante em todo o 

vale. Além do alagamento de núcleos de povoamento originais da colonização do rio, as barragens 

atingem, profundamente, os meios produtivos e a vida da população ribeirinha, além de reduzir os 

estoques pesqueiros naturais, por comprometerem a piracema (migração reprodutiva dos peixes).  

 

 

i. Agiquinhos/Delmiro Gouveia (AL)  

 

O parque hidrelétrico brasileiro começou a ser pensado em meados do século XIX, quando, em 1859, o 

Imperador Dom Pedro II visitou a cachoeira de Paulo Afonso e solicitou a realização de estudos sobre o 

seu potencial para gerar energia. O aproveitamento do curso do rio São Francisco para geração de 

energia elétrica iniciou-se a partir da iniciativa do empresário pioneiro, Delmiro Gouveia, que construiu, 

em 1913, a primeira usina geradora de energia do São Francisco, tirando proveito dos cânions e das 

quedas da cachoeira de Paulo Afonso. A difusão dos usos de energia elétrica, tão precariamente suprida 

por empresas estrangeiras na região nordestina, mostrou o potencial energético das águas e cachoeiras 

do rio. Delmiro Gouveia é uma das principais cidades do Estado de Alagoas.  

 

 

A usina deveria abastecer de energia a Fábrica de Tecelagem de Delmiro Gouveia, localizada nas 

proximidades da cachoeira. No entanto, a energia gerada foi suficiente para abastecer não só a fábrica, 

mas todo o povoamento ao seu redor, que deu origem à cidade de Delmiro Gouveia (AL) e chegou às 

capitais nordestinas. Nesse período, as estruturas das linhas de transmissão eram feitas de madeira. 

Iniciou-se aí, o processo de construções de barragens e hidrelétricas no São Francisco. Seis anos após 

uma intensa luta pela revitalização do patrimônio do Complexo da Usina de Angiquinho, tombado pelo 

Estado, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) recuperou os equipamentos que incluem as 

casas das bombas e das máquinas que abrigam as turbinas da primeira hidrelétrica do Nordeste, a linha 

férrea, a casa onde morou o pioneiro Gouveia e a vila operária. As escadarias de metal descem 45 m 

abaixo das rochas, no caminho da velha casa das máquinas, que abriga os três geradores Brow Bowers 

e Piccardi (alimentavam a usina, com 1.250 killowatts).  Nesse ponto, o rio é cercado por cânions, onde 

a cachoeira gerou  energia até a década de 1960. A casa das máquinas continua presa às rochas.” xlvi  
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Em fevereiro de 1989, foi inaugurado o Museu Delmiro Gouveia, no município de Delmiro Gouveia (AL), 

um projeto executado pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho, a Rede Ferroviária Federal e o 

Sphan/PróMemória. O museu resgata a memória do empresário, pioneiro da industrialização do 

Nordeste, tem 8.000 m2 com grande parte a céu aberto. Situa-se no final da fábrica de linhas que 

Delmior Gouveia montou, em 1914, local onde funcionava a antiga estação ferroviária de Pedra  (nome 

do distrito de Água Branca que, em 1952, se tornou município e passou a chamar-se Delmiro Gouveia). 

Peças expostas no museu; as locomotivas e as máquinas adquiridas por Delmiro na Inglaterra; uma 

caldeira que gerava vapor; e a prensa de madeira para fundir couro de animais para exportação que 

caracteriza a vida empresarial de DG, em Recife, onde conseguiu se tornar conhecido como exportador 

de peles. Compõem o museu, ainda, a locomotiva (restaurada) e o prédio da estação onde estão fotos, 

móveis, objetos pessoais do empresário, além de uma sala com acervo da Rede Ferroviária Federal. 

Delmiro Gouveia foi assassinado em 1912, enquanto lia um jornal na varanda de sua casa, na mesma 

cidade.xlvii  

 

ii. Paulo Afonso (BA)  

 

Dez  anos depois de fundada, a Chesf inaugurou a primeira usina de Paulo Afonso, no trecho submédio 

do rio. As hidrelétricas atendiam às demandas da indústria que começava a se desenvolver no país. Nos 

anos seguintes, a Chesf construiu e inaugurou as usinas Paulo Afonso II (1961), Paulo Afonso III 

(1967), e Paulo Afonso IV (1971). As três primeiras usinas de Paulo Afonso foram construídas em 

cavernas naturais para aproveitar o desnível da região, enquanto Paulo Afonso IV ocupou a margem dos 

cânions do São Francisco, onde as condições topográficas são consideradas excepcionais para a geração 

de energia. “O complexo hidrelétrico constituído pelas usinas de Paulo Afonso I, II e III é uma das 

principais fontes responsáveis pelo suprimento de energia elétrica requerida pelo processo de 

desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Somando uma capacidade de 1.524.000 kw, essas 

usinas representaram, em 1980, o percentual de 36% da potência total instalada do Sistema Chesf.” 
xlviii 
 

iii. Sobradinho (BA)  

 

Em 1969, foi criado o Comitê Coordenador dos Estudos Energéticos da Região Nordeste do Brasil  para 

conduzir os estudos necessários à construção da barragem de Sobradinho. A Chesf concluiu os estudos 

impactos ambientais do Projeto Sobradinho, em 1973, e a obra inundou quatro cidades - Sento Sé, 

Remanso, Pilão Arcado e Casa Nova - e se estendeu por uma área de 4.214 km2, formando um dos 

maiores lagos artificiais da América Latina, com cerca de 40 bilhões de m3 de água. O patrimônio 

cultural alagado engloba os monumentos, o grupo de edifícios além dos lugares com valor histórico, 

estático, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico: Pilão Arcado, em 1840, era um núcleo 
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próspero de civilização no médio São Francisco. Esses municípios alagados possuíam 76 mil habitantes, 

até 1950, número que cresceu cerca de 10% entre as décadas de 1950 e 1960, alcançando uma 

população de 83.500 mil habitantes e, na década seguinte, houve um aumento de mais de 30 %, e os 

quatro municípios chegaram a 110 mil habitantes, em 1970. Uma das cidades alagadas, Pilão Arcado, 

em 1840, era um próspero núcleo de civilização, no Médio São Francisco.  

 

iv. Luiz Gonzaga/Itaparica (PE)  

 

Os problemas provocados pela construção de barragens no São Francisco continuou ocorrendo em 

outros trechos do rio, como é o caso de Itaparica, atual Luiz Gonzaga. A construção foi iniciada na 

década de 1970 e seu lago inundou várias localidades, afetando em maior volume as cidades de 

Petrolândia e Itacuruba (PE), além de Rodelas e Barra do Tarrachil (BA), com a remoção de cerca de 40 

mil pessoas que viviam nessas localidades. Na época, as populações locais denunciaram que a remoção 

ocorreu sem os devidos cuidados, e provocou enormes prejuízos materiais, morais, emocionais e 

culturais à população dessas áreas, além dos danos ambientais, apesar dos cuidados das empresas 

responsáveis por tais empreendimentos para reduzir os impactos causados. Estas áreas foram núcleos 

de desenvolvimento agropecuário e “deixaram as marcas desta evolução na arquitetura local, de caráter 

civil ou religioso, rural ou citadino, os quais são guardiões da história formada por seus moradores e 

ancestraisxlix”.  

 

Estudos prévios realizados na região de Itaparica – rebatizada com o nome do cantor Luiz Gonzaga 

(1912-1989), conhecido como Gonzagão - indicou existência de sítios que “trouxeram a lume as 

maiores explicações sobre a pré-história do Nordeste brasileiro: nesta região  a desaparecer sob as 

águas, encontram-se a famosa Gruta do padre, localizada a 2,5 km da sede municipal de Petrolândia 

(PE), de suma importância para a arqueologia nacionall”. Os machados encontrados durante as 

escavações datavam de 7.350 anos antes  de 1950. A própria cachoeira de Itaparica deu nome à 

tradição lítica mais antiga encontrada no Norte e Nordeste do Brasil.li  

 

v. Xingó (AL/SE)  

 

A inauguração de Xingó - última barragem construída no São Francisco - ocorreu em 1994. Localizada 

entre as cidades de Canindé do São Francisco (SE) e Piranhas (AL), afetou equenos agricultores, 

pescadores, agentes pastorais, índios e moradores das áreas urbanas que denunciaram o descaso do 

governo federal e da empresa construtora da barragem. No Submédio São Francisco, a construção de 

Xingó ocorreu em um contexto político que permitiu a participação das populações locais na discussão 

sobre o custo/benefício do empreendimento. Um exemplo de “contrapartida” ao alagamento é o Museu 

Arqueológico de Xingó (Max), mantido pela Petrobras, Universidade Federal de Sergipe, Prefeitura 
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Municipal, Chesf e o Programa Xingó. O museu possui um acervo com achados de sítios arqueológicos 

inundados, cerca de seis mil pedras lascadas e polidas, us pelos homens pré-históricos. Há registros de 

nove mil anos de ocupação humana no Baixo São Francisco, onde tribos nômades de paleoíndios se 

deslocavam entre os terraços (parte baixa) e os platôs (parte alta) do rio. O museu mantém uma 

exposição permanente, intitulada “Xingó, uma aventura arqueológica no Sertão”. lii  

 

vi. Impactos Econômicos e Culturais 

 

Palco de inúmeros conflitos entre os grandes proprietários de terras, o Vale do São Francisco tinha na 

luta pela posse da terra e o controle político local os principais elementos causadores dos conflitos na 

região, entretanto o uso da água não gerava problemas porque as atividades econômicas desenvolvidas 

no vale, até então, não exigiam o seu aproveitamento de forma tão intensa como bem ocorre 

atualmente. Apesar da estreita relação que moradores da região tinham com o rio, o uso da água, para 

o consumo doméstico, pecuária, cultura de vazante, pesca e navegação, era muito modesto. Com a 

construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, houve o primeiro impacto.  

 

As hidrelétricas trouxeram mudanças dramáticas para grande parte das populações da região, afetou 

grupos populacionais expressivos - barranqueiros (pescadores, agricultores das margenas do rio e 

praticantes de outras atividades ribeirinhas, demonstraram interesse na realocação próxima às margens 

dos novos lagos, desconhecendo que os solos não seriam adequados à antiga prática agricultável e, 

além disso, alterações nos ecossistemas aquáticos modificariam também a atividade pesqueira)  e os 

caatingueiros (ocupavam um solo árido e estéril, dependiam de uma pecuária extensiva com fragilidade 

econômica, pois as pastagens eram precárias mesmo em estações chuvosas; perderiam as veredas e 

vazantes, que desapareceriam com a construção das barragens).   

 

A energia elétrica causou um profundo impacto econômico e cultural nos barrancos do Velho Chico e de 

seus tributários, e nos centros urbanos da região nordestina. Entre os efeitos estão os grandes projetos 

de agricultura irrigada. A CVSF foi criada para promover o aproveitamento múltiplo e integrado dos 

recursos naturais da bacia, realizou estudos e iniciou obras no vale; acabou extinta em 1967 pelo 

regime militar e sucedida pela Suvale, que por sua vez foi substituída, em 1974, pela Codevasf - 

atualmente denominada Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

concentrou sua atuação no estímulo à agricultura irrigada.  

 

A lavoura com irrigação era praticada no Vale do São Francisco desde o final do século XIX e se 

expandiu na década de 1950, com a introdução de rodas d'água na "região das quedas" e, 

posteriormente, de pequenos conjuntos motobombas nos cultivos de cebola. O governo federal cria a 

Companhia de Navegação do São Francisco (Franave) que, no início da década de 1960 construiu 
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moderna frota de comboios empurrados, mas a instabilidade do leito fluvial e crescimento do uso do 

transporte rodoviário impediram os resultados esperados.liii  

 

Com a disponibilidade de energia elétrica e o crescimento dos plantios irrigados, a paisagem social da 

bacia sanfranciscana sofreu novas modificações. Na descrição do engenheiro agrônomo José 

Theodomiro de Araújo, "as cidades voltam a crescer, estradas são abertas. As lutas pela terra retomam 

o antigo fragor e reabrem velhas contendas judiciais. É outra gente que chega e introduz novas relações 

de trabalho. O agricultor já não é o plantador de feijão e mandioca nas áreas de vazante, e sim um 

empresário que produz arroz, soja, cana, que utiliza inseticidas e adubos químicos. Os velhos engenhos 

de aguardente são grandes destilarias modernas. O pescador não é mais o pachorrento caboclo, de 

anzol ou tarrafa, mas se organiza em colônias, e o peixe sai em frigorífico, ao invés de seco e prensado 

com sal. As lanchas motorizadas ultrapassam os barcos à vela e é difícil encontrar os barqueiros de calo 

no peito, de tanto varejar na borda dos rios. Até o vaqueiro não precisa mais usar o gibão e a perneira, 

porque tange o gado em campo limpo, coberto de colonião. O rebanho introduzido pelo colonizador é 

substituído pelas raças indianas, de maior rendimento econômico. As comunicações mais rápidas, 

decorrentes da chegada do rádio e da televisão, trazem novos costumes e novos valores". liv  

 

vii. Impactos Ambientais 

 

Estudos dos órgãos federais do setor energético registram que “a construção das barragenas gerou 

diversos impactos ambientais e modificou a vida das populações atingidas, mas, por outro lado, a 

energia elétrica representa o progresso e o desenvolvimento do Brasil; as cidades que tiveram suas 

sedes completamente alagadas sofreram mais com a mudança obrigatória”.lv A construção da barragem 

de Sobradinho teve como finalidade propiciar a eletrificação de regiões situadas fora da zona de 

influência central de Paulo Afonso; facilitar projetos de irrigação no Submédio São Francisco; aumentar 

a capacidade da usina de Paulo Afonso e melhorar a navegação em 200 km do rio. Criou-se o sistema 

em cascata das oito hidrelétricas da Chesf: a água retida nos reservatórios de Sobradinho e Itaparica é 

utilizada pelas outras usinas que não possuem reservatórios com capacidade para armazenar água e 

funcionam a fio d'água. O impacto econômico e cultural da energia elétrica abundante e barata, gerada 

e transmitida pela Chesf, foi profundo nos grandes centros urbanos da região nordestina e nos 

barrancos do rio e de seus tributários, e grandes projetos de agricultura irrigada ocuparam imensas 

extensões de terras no vale.  

 

As cidades de Casa Nova, Remanso, Sento Sé e Pilão Arcado ficaram submersas (suas sedes estavam 

na região atingida pelo lago) e o mesmo ocorreu com dezenas de vilarejos, e cem mil ribeirinhos foram 

afetados: pessoas de baixa renda, com pouca escolaridade e saúde precária.  A população afetada 

representava 43% da população total dos municípios atingidos, onde a economia era constituída pela 
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agropecuária . Remanso possuía uma atividade comercial atacadista e era o único município com Posto 

Médico e assistência permanente, operado pela Fundação Cesp - criada em 1969, a essa fundação 

prestava serviços exclusivamente à Companhia Energética de São Paulo (Cesp). O estudo mostrou que 

74% das 3.219 moradias das cidades estavam em situação precária, ou seja, o piso de chão batido, 

paredes de taipa ou sopapo, sem instalações sanitárias. Ligadas à rede de água encontravam-se 32% 

das habitações e destas 26% dispunham de energia elétrica geradas por usinas a diesel.  Para evitar 

maiores complicações sanitárias, o governo federal recomendou a prevenção à esquistossomose 

(doença transmitida por caramujo comum na região que seria alagada.  

 

Apesar dos benefícios relatados pela Chesf, no mesmo estudo está reação da comunidade: muitos 

ribeirinhos não pretendiam mudar das suas cidades por terem sido “nascidos e criados” ali, 

representando 70% dos entrevistados . Embora alguns tivessem a consciência que seria inevitável a 

mudança, pois eles não poderiam impedir a construção da barragem, mesmo assim ainda se 

mostravam indecisos sobre o lugar de realocamento. O projeto previa o reassentamento das populações 

nas seguintes condições: para um município vizinho que não fosse atingido pelo alagamento ou para 

um assentamento em outra área que seria criada, ou, ainda, para uma localidade com mais oferta de 

empregos. Com a hidrelétrica, os barcos gaiola pararam de navegar: as ondas formadas pelo lago 

destroçariam aqueles tipos de barcos. Os ribeirinhos, antes com total liberdade para pescar e navegar 

no rio, ficaram restritos a determinadas áreas para pescar, navegar com suas canoas e pequenos 

barcos, além de cultivar suas vazantes onde se produziam mandioca, batata, cebola, milho, arroz, 

“feijão lijeiro” produtos fundamentais para a subsistência. 

 

O leito, a vegetação ciliar e a fauna fluvial do rio São Francisco estão em avançado estado de 

degradação ambiental, condições que afetam a população da região. Há erosão das margens, 

transporte de detritos sólidos que formam bancos de areia, instabilidade das ilhas e alterações 

aceleradas do leito menor. A ocupação desordenada das margens provocou o desmatamento ciliar, 

substituído por clareiras e roçados. A pesca artesanal, principal fonte de renda e alimentação para 

grande número de ribeirinhos, tende a desaparecer. Os efeitos da exploração dos recursos naturais no 

vale acumulam-se desde o ciclo da pecuária dos colonizadores, dos vapores movidos a lenha, dos 

desmatamentos para produzir o carvão vegetal que nutre as indústrias siderúrgicas, até chegar à era 

dos investimentos e incentivos fiscais para a pecuária e agricultura extensivas, além da mineração, 

quase sempre esquecida entre as montanhas e sub-bacias, mas nem por isto menos degradante. O 

progresso sem controle e a inexistência de uma política ambiental e de recursos hídricos conduziu o rio 

São Francisco à sua atual situação de fragilidade.  
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viii. Reassentamentos  

 

Os núcleos coloniais e projetos agrícolas vêm sendo pensados ou elaborados desde o século XIX. No 

decorrer do século XX, houve uma série de tentativas, sobretudo durante o governo Vargas; no caso 

particular do Vale São Francisco, já em 1942 foram criados os núcleos agroindustriais. No entanto, para 

que esses projetos tivessem sucesso, era necessário que houvesse uma significativa alteração na 

arcaica estrutura fundiária da região. A CVSF, no final da década de 1940 (governo do então Presidente 

da República, Eurico Dutra), elaborou projetos e procurou debater o problema da posse e distribuição 

da terra que deveria ser tratado no âmbito do Projeto de desenvolvimento da região. A realização da 

mudança na estrutura agrária brasileira certamente iria contrariar poderosos interesses e a composição 

política dos grupos que governavam o país não conseguiria enfrentar tamanho desafio.  

 

Nas décadas de 1970 e 1980, foi criada uma série de núcleos rurais no Vale para realizar o 

assentamento de trabalhadores rurais, muitos dos quais expulsos de seus locais de origem em 

decorrência da implantação dos grandes projetos hidrelétricos, no Submédio e Baixo São Francisco 

(barragem de Sobradinho, Luiz Gonzaga e Xingó). No período indicado, foi implantada uma série de 

agrovilas, particularmente na região entre Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Cariranha e nos 

municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória, ambos no oeste da Bahia. Os projetos de agrovilas 

também fracassaram, tenha se formado, em 1992, embora o município de Serra do Ramalho que 

pertencia a Bom Jesus da Lapa; o sucesso de tais empreendimentos não foi o esperado, exceto uma ou 

outra iniciativa particular. Em vez de colonizar e povoar os campos de vale, os mesmos eram 

esvaziados. E quando essa população não migrava para outras localidades, era empurrada para viver 

nas periferias das cidades situadas no próprio vale, principalmente em Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e 

Barreiras (BA), no oeste da Bahia), na Bacia do Rio Grande, que integra o Vale do São Francisco.   

 

Com o desenvolvimento dos perímetros das áreas de realocação, os centros técnico-administrativos 

passaram a ser locais de referência, comportando edificações para cooperativas, escritórios, depósitos 

de insumos, galpões para seleção e embalagem de produtos, lojas comerciais, mercados, oficinas e 

garagens para máquinas, e implementos agrícolas, centro social quadras esportivas igrejas, entre 

outros equipamentos urbanos. A população dos perímetros conta com escolas, e postos de saúde, 

telefônico e policial. Esses centros prestam serviços, também, às populações periféricas, constituindo-

se, muitas vezes, no único ponto de apoio existente nas redondezas.  

 

Até 31 de dezembro de 1989, surgiram 40 núcleos habitacionais, 4.838 residências para colonos e 

técnicos, 17 centros técnico-administrativos. No Baixo São Francisco, como a população irrigante residia 

em povoados situados em torno das várzeas, a Codevasf instalou energia elétrica, escolas, postos de 
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saúde e fossas, e recuperou 1.164 casas de pequenos produtores. Depois disso, a empresa vem se 

limitando a construir edificações básicas para a administração dos perímetros e a indicar os locais mais 

adequados para núcleos habitacionais. A implantação dos perímetros era acompanhada pela construção 

de casas de alvenaria para moradia dos pequenos produtores assentados e de obras de infraestrutura 

nos campos da educação, saúde, lazer, armazenagem e comercialização, sendo estes últimos 

agrupados em núcleos denominados centros de serviços ou centro técnico-administrativos.lvi  

 

b. Projetos, planos e programas 

 

As incursões de comitivas - tanto de viajantes pesquisadores quanto de técnicos de órgãos 

governamentais - para estudar a implantação de projetos, planos e programas sempre se depararam 

com um cenário socioeconômico que, na sua essência, pouco se alterou ao longo dos séculos. Mudaram 

os atores sociais: de um lado, os senhores de engenho de ontem são as atuais grandes empresas 

constituídas como S.A. (sociedade anônima) da fruticultura e vinicultura, os grandes monocultores de 

soja e arroz, as empresas de processamento de grãos para óleos comestíveis e fabricação de ração, 

fruticultura, arroz, cana-de-açúcar, tomate, cebola, algodão, entre outros produtos; do outro, os 

pequenos produtores que praticam a agricultura de subsistência (feijão, mandioca, milho, coletam 

frutos regionais e produzem artesanato) e a pesca artesanal.  

 

Neste Inventário, vemos que a história da formação do Brasil confunde-se com a história do Vale do Rio 

São Francisco, que desempenha - desde o período colonial - importante papel na ocupação do território 

brasileiro. Por ter sido o caminho preferencial dos bandeirantes e pelas características da bacia 

hidrográfica onde se insere, foi denominado “Rio da Unidade Nacional”. Ao darmos um salto na história 

e nos situarmos no século XX, encontramos os registros das diversas propostas de intervenções na 

região – das que foram adiante e das muitas que não saíram do papel. Sucessivas criações e extinções 

de companhias e órgãos públicos também estão nos registros administrativos da história do vale. No 

texto a seguir, mostramos algumas dessas iniciativas.  

 

Os séculos avançam e as propostas governamentais descritas a seguir demonstram a constante 

intervenção do governo federal no Vale do São Francisco, sem os resultados esperados. O trabalho de 

campo desenvolvido pela FARE Arquiterura e Urbanismo apenas confirma que muitas foram ignoradas, 

durante as sucessões dos governantes; outras enfrentaram longa tramitação no Congresso Nacional e, 

dentre aquelas colocadas em prática, inúmeras resultaram em prejuízos para as populações tradicionais 

das regiões em foco, e na destruição do Patrimônio Cultural do Vale do São Francisco; por último, 

algumas cidades incluídas pelo Iphan no Inventário, estão totalmente ou parcialmente submersas ou 

são entrepostos de mercadorais e pontos de parada às margens de estradas por onde trafegam 

caminhões e carretas com toneladas de alimentos e produtos diversos,  que atravessam o Vale do Rio 
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São Francisco em direção a outros pontos do país.  

 

É importante destacar que nos Projetos, Planos e Programas citados a seguir, nem sempre há uma 

ordem cronológica ideal, tendo em vista que existem sobreposições de execução, novos lançamentos 

quando convém politicamente, modificações de cronogramas, entre outros aspectos que dificultam uma 

análise apenas cronológica dos documentos referidos.  

 

i. Em 1974, o governo federal lançou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Rio São 

Francisco, a cargo do Ministério do Interior com apoio do Development and Resources Corporation e 

participação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Geipot), vinculada ao Ministério 

dos Transportes e extinta em 2008, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), 

Superintendência Nacional de Marinha Mercante (Sunamam), extinta em 1989, e companhias estaduais. 

Em 1998, o Plano de Fomento do Vale do São Francisco foi lançado pela Secretaria de Planejamento, 

Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Bahia (Seplantec) e elaborado por meio de convênio com 

a Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), a partir de plano semelhante para os rios 

Paraná e Tietê, no Estado de São Paulo.  

 

No período de 1999 a 2002, foram elaborados os planos de Fomento do Vale do São Francisco e o 

Plano Piloto de Revitalização do Rio São Francisco: Trecho Ibotirama-Juazeiro, 

respectivamente, para analisar o rio de forma abrangente e detectar problemas antrópicos e da própria 

fragilidade do semi-árido que catalisaram a degradação ambiental do caudal fluvial. Entre as sugestões 

estavam ações para o restabelecimento ambiental do rio e o fornecimento de água e energia às 

populações do semi-árido. Dessa forma, a recuperação ambiental do rio São Francisco permitiria o 

ressurgimento de uma navegação moderna e empresarialmente viável, respeitando todas as 

peculiaridades do meio ambiente fluvial.   

 

ii. Em 2001, o Plano Piloto de Revitalização do Rio São Francisco, trecho entre Ibotirama e 

Juazeiro/Petrolina, apresentado ao país pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), Agência Nacional de 

Águas (ANA) e o governo do Estado da Bahia previa o desenvolvimento de um plano piloto, executado 

pela Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas (Fundespa), com apoio da Embrapa Solos, Chesf e 

Codevasf. O relatório final divulgado em janeiro de 2003, indicou que a criação da hidrovia do São 

Francisco induzirá Juazeiro e Petrolina a se transformarem no maior pólo industrial e entreposto 

comercial alfandegado do sertão nordestino, com a revitalização comercial de extenso trecho da 

Ferrovia Centro-Atlântica. A hidrovia carreará cargas para a futura Ferrovia Transnordestina.  

 

iii. O Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

instituído pelo Decreto de 05/06/2001, assinado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique 
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Cardoso, criou o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, composto pelos seis estados da 

área - além do Distrito Federal - para atender a uma das diretrizes da Lei Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - Lei das Águas (Lei nº. 9.436/1997) e lançou o Projeto de Conservação e 

Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Em 10 de outubro de 2001, foi instalada a 

Comissão Especial do Senado Federal, destinada ao "Acompanhamento e Avaliação do Projeto de 

Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, bem como a instalação do 

respectivo Comitê de Bacia", cujo Relatório Final foi concluído em novembro de 2002, com diretrizes e 

recomendações.  

 

iv. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou a versão final, em 2007, do Plano de Ações 

Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia do Rio 

São Francisco, mais um grande projeto cujo objetivo é a revitalização da bacia a partir do apoio ao 

desenvolvimento do potencial turístico de 223 dos 504 municípios da região. O governo federal vai 

atuar, inicialmente, nas 76 unidades de conservação da região e ao entorno delas, incluindo a 

capacitação de atores sociais e empresariais, preparação de roteiros ecoturisticos e construção de 

centros de visitantes. Em Pernambuco, estão previstas as conclusões da duplicação da ponte 

Petrolina/Juazeiro e da estrada da Tapera, que liga Petrolina (PE) a Sobradinho (BA). As ações incluem 

implantação de infraestrutura de saneamento básico e construção de estradas. A estratégia prevê 385 

ações, com prazo de implantação que varia de 2 a 16 anos.  

 

Embora sua versão final tenha sido lançada em 2007, o plano começou a ser desenvolvido em 2003, 

abrangendo a região do Baixo São Francisco - do município de Paulo Afonso (Bahia) até a foz (na divisa 

entre Alagoas e Sergipe). Em 2006, as ações foram ampliadas para as outras três sub-regiões - a do 

Submédio (de Remanso, também na Bahia, até Paulo Afonso), a do Médio (de Pirapora, em Minas 

Gerais, até Remanso) e do Alto (da nascente, na Serra da Canastra, que fica Minas Gerais, até 

Pirapora).  Dados do IBGE indicam que, na Bacia do Rio São Francisco, vivem cerca de 16,14 milhões 

de pessoas (9,5% da população do Brasil), de acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco - órgão criado em 2001 por decreto presidencial, responsável por desenvolver ações no local. 

A região tem, aproximadamente, 640 mil km2 (mais do que Minas Gerais e Alagoas juntos) e abrange 

sete estados: Bahia (onde fica 48,2% da área), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas 

(2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%) e Distrito Federal (0,2%).  

 

v. O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional  (Projeto de Transposição do São Francisco) não apresenta uma proposta nova. A 

idéia de transposição das águas existe desde a época de Dom Pedro II, vista como única solução para a 

seca do nordeste, não foi iniciado por falta de recursos da engenharia. Ao longo do século XX, a 

transposição do São Francisco continuou a ser vista como a solução para o acesso à água no Nordeste. 
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A discussão foi retomada em 1943 por Getúlio Vargas e o primeiro projeto, considerado consistente, 

surgiu no governo do então Presidente da República, general João Figueiredo, após a maior estiagem da 

história (1979-1983), e seria executado pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. A 

transposição do rio São Francisco é uma discussão antiga no governo federal. Concebido inicialmente 

em 1985, ainda no âmbito do extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), em 

1999, o projeto foi transferido para o âmbito do Ministério da Integração Nacional.  

 

Atualmente, vários ministérios acompanham as ações, assim como o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco – formado pela sociedade civil e as três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal). O objetivo é transpor as águas do rio para o semi-árido nordestino e abastecer pequenos 

rios e açudes que possuem déficit hídrico durante o período de estiagem. O primeiro trecho da 

transposição deveria ser inaugurado em janeiro de 2006, mas houve atrasos no cronograma de 

execução das obras e o governo federal anunciou que concluirá o Eixo Leste da transposição e uma 

parte do Eixo Norte, além de 18 barragens, nove aquedutos, três túneis e nove estações de 

bombeamento, em outubro deste ano (2010). A transferência da água está incluída no Programa de 

Desenvolvimento Sustentável para o Semi-Árido e a Bacia do Rio São Francisco.   

 

vi. Em 2001, ao anunciar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, assinou o documento 

"Compromisso pela Vida do São Francisco", propondo a revitalização do Rio e a construção dos canais 

de transposição: o Eixo Norte, o Eixo Leste, Sertão e Remanso, propostas que não executadas. Nesse 

mesmo período, foram criados o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e o Projeto 

de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco (PCRBHSF), em 05/06/2001. 

Esse projeto é um empreendimento do governo federal, sob responsabilidade do Ministério da 

Integração Nacional (MI), que prevê a construção de dois canais com 700 km de extensão. A polêmica 

criada por esse projeto deve-se ao fato de ser uma obra cara e que abrange somente 5% do território e 

0,3% da população do semi-árido brasileiro, além disso, a transposição afetará intensamente o 

ecossistema ao redor de todo o rio São Francisco. Durante o primeiro mandato do Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal reformulou e continuou os estudos ambientais - 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) - para licenciar o projeto. 

Em julho de 2007, o Exército Brasileiro iniciou as obras do Eixo Leste, enquanto empresas privadas 

iniciaram  obras em outros trechos.  

4. INFORMAÇÕES SOBRE CONTEXTO GEOGRÁFICO DO UNIVERSO/ OBJETO DE ANÁLISE 
4.1. Características ambientais (relevo, hidrografia, zonas climáticas, cobertura vegetal, altitudes, etc.) 

   

“Ainda em meados deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações 

ribeirinhas do S. Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram, a partir da margem 

esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água, 
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tinham, em frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a estrada e devastando a terra, o 

mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante meses seguidos viu-se no poente, entrando 

pelas noites dentro, o refluxo rubro das queimadas. Imaginem os resultados de 

semelhante processo aplicado, sem variantes, no decorrer dos séculos...  

 

Previu-os o próprio governo colonial. Desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes 

paradeiros. E ao terminar a seca lendária de 1791-17692, a ‘grande seca’, como dizem os 

velhos sertanejos, que sacrificou todo o norte, da Bahia ao Ceará, o governo da 

metrópole figura-se tê-la atribuído aos inconvenientes apontados, estabelecendo desde 

logo, como corretivo único, severa proibição ao corte das florestas.”  

                                                  Euclides da Cunha, em “Os Sertões (I)”. São Paulo, 1902.  

 
1. Clima 

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco ocorrem as mais diversas condições climáticas. Essas 

diferenças climáticas influem em todo o universo socioeconômico, ambiental e cultural observado nos 

núcleos urbanos ribeirinhos e que se localizam em sua área de influência, embora distante de suas 

águas. Os índices pluviométricos variam consideravelmente ao longo de seu curso. Enquanto a média 

anual é de 1.900 mm na nascente, em Minas Gerais, no Semi-Árido Nordestino chega a 400 mm. A 

evaporação, ao contrário, vai de 500 mm anuais, nas nascentes, a 2.200 mm, em Petrolina (PE). 

Característica do Semi-Árido Nordestino, essa evaporação elevada dificulta a manutenção de água nos 

açudes da região, não abastecidos por rios perenes. Embora a maior parte de águas do rio venha de 

Minas Gerais, o São Francisco passou a garantir uma grande oferta de água – mesmo durante a estação 

seca (de maio a outubro) – após a construção da represa de Sobradinho, considerada o pulmão do São 

Francisco. A barragem foi planejada para regularizar o rio, e gerar energia hidroelétrica nas usinas de 

Paulo Afonso, Itaparica e Xingó, próximas a sua foz, durante todo o ano. O volume de chuvas reflete as 

diferentes características do vale. No trecho entre Sento Sé e Paulo Afonso o índice alcança até 350 mm 

anuais, enquanto nas cabeceiras varia em torno de 1.500 mm.  

 

a. Alto São Francisco - O clima do Alto São Francisco é úmido e subúmido com chuvas no verão e 

ausentes no inverno. As chuvas no Alto São Francisco variam de 800 a 1.500 mm. A temperatura média 

é de 23ºC. 

 

b. Médio São Francisco - Nessa região, o clima é subúmido seco e semi-árido, com chuvas no verão e 

inverno seco. As chuvas medem anualmente entre 600 mm e 1.200 mm, sendo a temperatura média, 

de 24ºC. 

 

c. Submédio São Francisco - O Submédio é a região mais árida do vale, classificado como árido e 
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semi-árido, com precipitações muito irregulares entre 350 a 600 mm, sendo a temperatura média, em 

torno de 26,5ºC. 

 

d. Baixo São Francisco - O clima do Baixo São Francisco vai de semi-árido a subúmido, variando as 

chuvas de 460 a 1.300 mm, sendo a temperatura média de 26ºC. 

 

2. Afluentes permanentes e temporários  

 

O rio São Francisco não possui muitos afluentes permanentes. Estes estão quase todos em Minas Gerais 

e apenas dois no Estado da Bahia. Nos demais estados, todos são intermitentes. Pela margem 

esquerda, os afluentes mais importantes são: os rios Indaiá, Borrachudo, Abaeté, Paracatu, Peruaçu, 

Urucuia, Cariranha, Corrente e Grande. Todos esses são permanentes. Os temporários ou intermitentes, 

são os seguintes, ainda na margem esquerda: riachos do Pilão Arcado, do Jardim, Grande, do Pantanal, 

das Garças e da Brígida; e rios Pajeú, Moxotó e Ipanema. Pela margem direita, são permanentes os rios 

Pará, Paraopeba, das Velhas, Jequitaí e Verde Grande. E intermitentes os rios das Rãs, Santo Onofre, 

Paramirim, Verde, Jacaré, Salitre, Curaçá; e os riachos do Poço, do Tourão, Várzea da Ema, do 

Macururé e Xingózinho. 

 

A maioria dos afluentes permanentes nasce em regiões do bioma Cerrado, em Minas Gerais, 

principalmente, e na Bahia. O volume de chuvas e a grande permeabilidade dos solos de Cerrado, por 

sua profundidade, acumulam as águas das chuvas e lentamente drenam para a formação das veredas 

ou marimbus que originam os ribeirões, os pequenos rios, os subafluentes e os afluentes que lançam 

suas águas na calha principal, o Velho Chico. Alguns autores afirmam que o Cerrado é a caixa d'água do 

São Francisco: ofertam mais 85% da água do São Francisco, sendo Minas Gerais responsável por 72% 

da vazão do mesmo.lvii 

 

3. Calha principal  

 

O rio São Francisco percorre 2.700 km desde sua nascente na Serra da Canastra até sua foz no Oceano 

Atlântico, entre os municípios de Brejo Grande, em Sergipe, e Piaçabuçu, em Alagoas. Inicia-se o Velho 

Chico, com uma largura não maior do que dois metros e, após percorrer os primeiros 28 km, chega à 

borda da serra com cerca de 15 m de largura. Após sair do parque, recebe o ribeirão das Capivaras e o 

Mombaça, e margeia a cidade de Iguatama com cerca de 50 m. Dessa forma, até chegar a Três Marias 

e receber o Indaiá e o Borrachudo, além do Pará e Paraopeba, possui mais de 200 m de largura. Nessa 

localidade está barrado, prosseguindo regularizado em cerca de 400 m3/s e uma largura de cerca de 

300 metros, até alcançar a cidade de Pirapora, após passar pelas cidades de Iguatama, Luz, Lagoa da 

Prata, Morada Nova de Minas e tantas outras. 
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A partir de Pirapora, que se liga por uma ponte até Buritizeiro, recebe o Abaeté e os grandes afluentes 

da margem esquerda, além dos citados da margem direita, passando pelas cidades de Samaria, Ibicuí, 

São Romão, São Francisco, Itacarambi, Matias Cardoso e Manga, entrando na Bahia, na foz do Verde 

Grande na margem direita e Cariranha na margem esquerda. A primeira cidade da Bahia é Malhada, 

quase em frente a Cariranha, com cerca de 650 m de largura, passando pela margem direita em Bom 

Jesus da Lapa, Paratinga, Morpará, Xique-Xique, e aí se inicia o lago de Sobradinho, tendo em sua 

borda Nova Sento-Sé e Sobradinho; no Lago, em alguns trechos, a largura chega a 25 km e a extensão 

é de 400 km, atingindo quase 5.000 km2 de área. É o maior lago artificial do mundo. Após Sobradinho, 

retoma o seu leito normal, chegando a Juazeiro com cerca de 850 m de largura. Após Juazeiro, passa 

pelas cidades de Curaçá, Chorrochó, Abaré, Rodelas, Glória, Paulo Afonso, onde se localiza a cachoeira 

do mesmo nome.  

 

De Paulo Afonso em diante, segue apertado nos paredões do cânion, com não mais do que 200 m de 

largura e profundidade de cerca de 80 m. Alcança o Estado de Sergipe (municípios de Canindé do São 

Francisco - onde se encontra a barragem de Xingó -, Poço Grande, Porto da Folha, Propriá, Carrapicho, 

Neópolis e Brejo Grande). Pela margem esquerda a primeira cidade da Bahia é Cariranha, e segue para 

Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Barra, e começa a se formar a partir desse ponto o Lago de 

Sobradinho, passando por Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova (fronteira com Pernambuco); nesse 

Estado estende-se por Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, 

iniciando-se aí o lago de Itaparica, Itacuruba, o município de Floresta, a cidade de Petrolândia, até 

chegar à foz do rio Moxotó, que limita Pernambuco com Alagoas.lviii 

 

4. Relevo  

 

O Vale do São Francisco é uma depressão alongada a partir da Serra da Canastra, na parte sul da 

bacia; no Alto São Francisco, na parte leste, forma o divisor de águas das montanhas da Serra do 

Espinhaço, onde as altitudes, nessa região, variam de 1.000 a 1.300 m, acima do nível do mar. No 

oeste, está a Serra Geral de Goiás, que prossegue delimitando o vale do Médio São Francisco, até 

encontrar a Serra da Tabatinga, ao norte, com altitude de 800 a 1.000 m formando o divisor com o Vale 

do Rio Parnaíba, no Piauí. Nesse ponto, o vale toma a direção leste, margeado pela Chapada do Araripe, 

ao norte, com 800 m de altitude, divisor de águas com o Vale do Rio Cariri, no Ceará, sendo ao sul 

limitado pela Bacia de Tucano e Vaza-Barris, onde se localiza o Raso da Catarina. 

 

a. Detalhamento dos limites - Ao sul, pela Serra da Canastra e vertentes que a separam da Bacia do 

Rio Grande; a leste, a Serra do Espinhaço serve de divisor com as bacias dos rios Doce e Jequitinhonha; 

no Estado da Bahia, a Chapada Diamantina a separa das bacias dos rios de Contas e Paraguaçu; ao 
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norte, diversas chapadas em Alagoas, Pernambuco e Paraíba dividem suas águas com as dos rios que 

descem para o litoral daqueles estados; separa-se das bacias localizadas no Ceará e Piauí pelas 

chapadas do Araripe e Dois Irmãos, respectivamente; na parte ocidental a Chapada das Mangabeiras 

divide suas águas com as do Tocantins, no Estado de Goiás; e fechando a poligonal, a Serra do Mestre 

separa a Bacia do Rio São Francisco da Bacia do Rio Paranaíba, um dos formadores do rio Paraná.  

 

Partindo-se dos divisores de águas de suas nascentes, onde as altitudes variam de 1.600 a 600 m, o 

Alto São Francisco apresenta topografia levemente ondulada, entalhada em arenitos, ardósias e 

calcário. À medida que se avança para o Médio São Francisco e se ganha a Depressão, a topografia 

torna-se suave e subhorizontal, resultante da intensa erosão de uma área de calcário, ardósias e 

folhelos. A oeste, os chapadões que limitam a bacia, apresentam formação calcária onde ocorre relevo 

de dominas, vales secos e grutas. Nas áreas onde o arenito predomina, as vertentes tornam-se 

abruptas. 

 

No Médio São Francisco, próximo aos limites de Goiás até a divisa de Maranhão e Piauí, os chapadões 

constituem as feições predominantes, com vertentes sulcadas por vales profundos. As altitudes situam-

se entre 800 a 900 m. Na Bahia, a Depressão ou Planície Sertaneja torna-se mais larga e, nesse trecho, 

o rio São Francisco passa a apresentar meandros ao percorrer extensas planícies. Próximo de Remanso, 

o curso começava a ser encaixado (atualmente, após Sobradinho), com rápidas corredeiras, resultado 

das formações areníticas e dos acréscimos acentuados de altitudes.  

 

No Baixo São Francisco, próximo da foz e do nível de base, o rio perde velocidade e dá origem a 

depósitos sedimentares.  No trecho Baixo, ou a porção navegável de Piranhas até o mar, onde o rio 

finalmente recupera sua largura, a inclinação é de novo quase imperceptível e, em consequência, a 

correnteza é suave. lix 

 

5. Vegetação 

 

 A Bacia do São Francisco dispõe de variada cobertura vegetal, sendo as mais significativas, o Cerrado e 

a Caatinga. Além dessas, possui áreas de mata, nas zonas úmidas, e de mata caducifólia, em regiões 

de boa precipitação e solos profundos e férteis, como exemplo, os vales dos rios Cariranha, Corrente e 

Grande na Bahia, e do Verde Grande, na Bahia e Minas Gerais. Nessas matas, a vegetação é alta, densa 

e com espécies da chamada madeira de lei. Há, também, no São Francisco, uma formação vegetal 

própria de terrenos alagadiços, cujas espécies, na grande maioria, têm frutos ou sementes que fazem 

parte da alimentação dos peixes de água doce.  

 

Estudos realizados pelo Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Planvasf) 
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englobaram uma área total de 691,0 mil km2 (69,1 milhões de ha), correspondendo à totalidade do 

território dos municípios, mesmo daqueles parcialmente inseridos no vale e não inclui áreas do Distrito 

Federal e de Goiás. Para a área assim definida, tem-se que as terras ocupam 68,5 milhões de ha 

(99,1%) e que as águas internas ocupam 0,6 milhões de ha (0,9%). No que se refere à vegetação 

natural, constatou-se um elevado grau de dependência em relação ao clima, sendo que a topografia e a 

natureza do solo também afetam a distribuição da vegetação natural, na medida em que condicionam o 

volume de água retido pela terra. De acordo com as condições naturais, observou-se três tipos 

principais de vegetação - Floresta, Cerrado e Caatinga:  
 

a. Floresta 

 

Predominante na região úmida, apresentando-se, também, nas regiões subúmidas secas e úmidas, ao 

longo dos rios e riachos, onde ocorre maior umidade do solo, formando floresta de galerias ou mata 

ciliar. Ocorre, ainda, nas regiões de clima subúmido seco e transicional para semi-árido, onde há 

presença de solos de alta fertilidade. Espacialmente, cobre 8% da superfície do vale, localizando-se em 

Minas Gerais (Alto São Francisco) e nas faixas costeiras de Sergipe e Alagoas (Baixo São Francisco). 

Caracterizada pelas matas de galeria e matas ciliares.  

 

b. Cerrado  

 

Predomina nas regiões de clima úmido e subúmido, ao logo do vale, e solos de baixa fertilidade. O 

grande domínio deste tipo de vegetação, que cobre cerca de 40% do vale, está localizado em Minas 

Gerais e no oeste da Bahia (Alto e Médio São Francisco). A maior contribuição dos cursos d’água 

tributários do velho Chico concentra-se nas áreas do bioma Cerrado, no Brasil Central, mais 

precisamente entre sua nascente e a cidade de Cariranha, na divisa de Bahia e Minas Gerais. 

 

c. Caatinga  

 

É a vegetação das áreas de clima árido e semi-árido. Predomina na Bahia, Pernambuco e oeste de 

Alagoas e Sergipe, cobrindo 21,2% do vale. Fisiograficamente, situa-se no Médio, Submédio e Baixo 

São Francisco. As áreas de contato ou transição desses tipos de vegetação dominantes perfazem 

11,1%. Nas áreas antrópicas, que totalizam 24,8%, a agricultura ocupa 7%; as pastagens, 16,6%; o 

reflorestamento, 0,9%; e usos diversos, 0,3%. Os refúgios ecológicos e as áreas de 

conservação/preservação perfazem 1,0%. Possuindo peculiaridades próprias, as caatingas compõem 

uma vegetação “sui generis”, identificável, à primeira vista.  

 

A Caatinga cuja vegetação pode ser classificadas como caatinga arbórea, caatinga arbustivo-arbórea e 
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caatinga arbustiva. São compostas por arvoretas e arbustos decíduos, muito ramificados e 

frequentemente armados de espinhos. Cactáceas e outras plantas suculentas fazem-se presentes ao 

lado de ervas anuais. Popularmente, as formas mais altas, sujeitas à secas menos intensas, mais 

próximas do litoral são conhecidas como “agreste”. O “sertão”, dominado no interior, constitui a 

vegetação mais rala do semi-árido. Além destas, as denominações populares – segundo a 

fotofisionomia – são o “carrasco”, o “cariri” e o “seridó”, dentre outras, mas estes nomes se mesclam e 

se confundem dependendo dos hábitos da população local. 

  

6. Solos 

 

Os solos da região semi-árida são rasos e logo abaixo existe uma camada de rochas denominada 

cristalino. Essa base ocupa 60% do semi-árido, o que torna os rios dessa região intermitentes, porque 

sem capacidade de acumulação de água, ocorre rápida saturação e a água escorre para as partes mais 

baixas, o que cessa quando cessam as chuvas. Os afluentes permanentes do São Francisco existem 

apenas no Cerrado. A partir da Jaíba, inicia-se o semi-árido com algumas formações calcárias até Bom 

Jesus da Lapa, alternando-se com o cristalino. Pela margem esquerda, o último afluente permanente é 

o rio Grande, que nasce no Cerrado, na Bahia, e desemboca no São Francisco na cidade da Barra. Logo 

após o município de Barra, surge a Caatinga no semi-árido, no município de Pilão Arcado. Daí em 

diante, os afluentes são temporários, na margem esquerda por 1.050 km, até a foz, e por 1.550 km 

pela margem direita até a foz. 

 

a. Na zona compreendida entre as cabeceiras do São Francisco até Santa Maria da Boa Vista, pela 

margem esquerda, e Juazeiro, pela margem direita, há uma predominância absoluta de latossolos e 

podzólicos. Verifica-se, ainda, a ocorrência de areias quartzosas, cambissolos e litossolos, sendo estes 

dois últimos mais expressivos ao sul desta zona e nas áreas montanhosas do trecho mineiro. Os solos 

que apresentam boa aptidão agrícola são, apenas, os latossolos, os podzólicos e os cambissolos 

(quando profundos). 

 

b. A partir daqueles limites até Porto Real do Colégio, verifica-se uma mudança brusca dos solos, clima, 

vegetação e material geológico. Na margem esquerda, as manchas de solos são mais uniformes e 

apresentam menor número de grandes grupos, predominando os brunos não cálcicos, regossolos, 

litossolos, areias quartzosas e, somente após Paulo Afonso, grandes manchas de planossolos. Na 

margem direita, as manchas são entrecortadas entre si e menores, ocorrendo, principalmente, 

planossolos, areias quartzosas, brunos não cálcicos, litossolos, podzólicos, vertissolos, cambissolos e 

solonetz solodizados. Nesse trecho os recursos de solos são mais escassos, pois os brunos não cálcicos 

e os litossolos são pouco profundos e muito suscetíveis à erosão; as areias quartzosas e os regossolos 

apresentam textura muito grosseira com altas taxas de infiltração e baixa fertilidade; os planossolos e 
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os solonetz solodizados contêm altos teores de sódio. Os solos irrigáveis são pouco extensos, sendo os 

vertissolos, podzólicos, latossolos e alguns cambissolos, os principais. 

 

c. No curso inferior do rio - nova fisiografia e diferentes potenciais em recursos de solos - predominam 

os podzólicos, latossolos, litossolos, areias quartzosas, podzólicos e os hidromórficos. Os solos 

agricultáveis desta zona são os latossolos, podzólicos e hidromórficos. Os latossolos e os podzólicos 

situam-se em tabuleiros elevados, limitando a implantação da agricultura irrigada. Os hidromórficos, 

situados em várzeas inundáveis, reúnem o maior potencial agrícola do Baixo São Francisco, 

excetuando-se as unidades que apresentam problemas químicos. Margeando todo o rio e seus afluentes 

encontra-se a faixa de solos aluviais, cuja utilização agrícola requer estudos detalhados, pela 

possibilidade de inundação. 

 

d. A porção semi-árida do vale, localizada nas regiões do Médio, Submédio e parte do Baixo São 

Francisco apresenta risco de salinização, em graus variando de muito alto a médio. No Alto, o risco de 

salinização vai de nulo a baixo, em razão dos solos serem mais profundos, bem drenados e a 

precipitação pluviométrica ser mais elevada. A maioria das áreas do Vale apresenta declividade inferior 

a 6%, havendo uma predominância de declividades inferiores a 2%. Esta situação reduz os riscos de 

erosão e é bastante favorável à irrigação. lx  

 

5. SELEÇÃO DE IMAGENS (repetir quantas linhas for necessário) 

TRECHO 1 

 
Rio São Francisco em Pirapora (MG) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
 

 
Vapor Benjamim Guimarães em Pirapora (MG) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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Vista aérea de Pirapora (MG), 
1983 
Fonte: Acervo Memória Codevasf 

 
Ponte Marechal Hermes em 
Pirapora (MG), 1971 
Fonte: velhochico.net 

 
Ponte Marechal Hermes em 
Pirapora (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Ruína em Barra de Guaicuí (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
    Rio São Francisco em São Francisco (MG) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Igreja de São Félix, em São 
Francisco (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e  
Urbanismo, 2009. 

Casa de Residência, em São 
Francisco (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

Igreja Nossa Sra. da Imaculada 
Conceição, em Pedras de Maria 
da Cruz (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

Igreja Nossa Sra. da Imaculada     
Conceição, em Pedras de Maria da 
Cruz (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

 

 
    Rio São Francisco em Pedras de Maria da Cruz (MG) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
Vista aérea de Januária (MG),  
sem data 
Fonte: Januária, Relicário   
Fotográfico 

 
Capela Nossa Sra. do Rosário, 
em Januária (MG). 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Minas Hotel, em Januária (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

Edifício da Prefeitura Municipal, 
em Januária (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
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    Rio São Francisco em Januária (MG) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

TRECHO 2 

 

 
    Morro da Lapa e Ponte Nilo Coelho, em Bom Jesus da Lapa (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
Entrada do Santuário de Bom Jesus da Lapa (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 
 

 

 
Gruta principal, Santuário de Bom 
Jesus da Lapa (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Crucificação de Cristo, alto do 
Morro da Lapa (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
     Rio São Francisco em Sítio do Mato (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
    Distrito de Gameleira da Lapa, em Sítio do Mato (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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    Rio São Francisco, em Paratinga (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
Igreja Matriz de Santo Antônio, 
Paratinga (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Capela de Nossa Sra. do Rosário, 
Paratinga (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Mercado Municipal, Paratinga (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Paco Municipal, Paratinga (MG) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
   
  Casario em Paratinga (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 
 
 

 
Encontro dos rios São Francisco e Grande, em Barra (BA), Igreja de Bom Jesus dos Navegantes à esquerda 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
Catedral São Francisco das 
Chagas, Barra (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 

 
Igreja de Bom Jesus dos 
Navegantes, Barra (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Chalé dos Mariani 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Secretaria Municipal de 
Educação 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
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Palácio Episcopal e Casa de Cúria 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
Mercado Municipal, em Barra (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
BARRAGEM DE SOBRADINHO E CIDADES ALAGADAS 
 

 
(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho) 
Igreja da antiga Pilão Arcado (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 

 

 
(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho) 
Casario da antiga Pilão Arcado (BA), 
à beira rio 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 
 
 
 
 

 

 
(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho) 
Igreja Matriz e Usina da antiga 
Remanso (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 

(Alagada pelo lago da represa  
de Sobradinho) 
Rua da antiga Remanso (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura 
Municipal 

(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho). Vista aérea da antiga 
Sento Sé (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 
 

 
(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho). Igreja Matriz da antiga 
Sento Sé (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 

(Alagada pelo lago da represa de 
Sobradinho). Vista Aérea da antiga 
Casa Nova (BA) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 

(Alagada pelo lago da represa 
de Sobradinho) Igreja Matriz 
da antiga Casa Nova 
Fonte: Acervo Prefeitura 
Municipal 

 
   Vista do lago da represa de Sobradinho, a partir da barragem, Sobradinho (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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  Barragem de Sobradinho, vista do rio - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Cidade de Sobradinho (BA) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Cidade de Sobradinho (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

    RECORTE 3 

 
     Rio São Francisco visto a partir de Juazeiro (BA); Petrolina (PE) ao fundo; e a Ponte Marechal Hermes à esquerda 
     Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009.  

 
Vapor Saldanha Marinho, em Juazeiro (BA); Petrolina (PE) ao fundo; e a Ponte Marechal Hermes à direita 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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Galpões da Franave, em Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
     Orla velha em Juazeiro (BA) 
     Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Praça da Bandeira, Catedral de Nossa Sra. das Grotas, Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Museu regional do São Francisco,  
Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Estação Velha de Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Coreto na Praça da  
Misericórdia, Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Edifício da Maçonaria, em 
Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
   Vista de Petrolina (PE) a partir de Juazeiro (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
 

 
Vista da Catedral de Petrolina (PE), 
 a partir de Juazeiro (BA), sem data 
Fonte: Acervo Memória Codevasf 

 

 
Vista da Catedral de Petrolina 
(PE), a partir de Juazeiro (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Catedral de Petrolina (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

Colégio Nossa Sra. Auxiliadora, 
Petrolina (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
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Praça Dom Malan, Petrolina (PE); Catedral à esquerda; e Colégio Nossa Sra. Auxiliadora à direita 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
Igreja Matriz Nossa Sra. Rainha dos Anjos, em Petrolina (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Casario em Petrolina (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

Rio São Francisco, Santa Maria da Boa Vista (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Santa Maria da Boa Vista (PE), a partir da margem oposta do São Francisco 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Igreja Nossa Sra. da Conceição, na Praça Cel. Luiz de Carvalho, Santa Maria da Boa Vista (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Casario em Santa Maria da Boa Vista (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Fachada da antiga Fazenda de Casa Nova, Santa Maria da Boa Vista (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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     Distrito de Riacho Seco em Curaçá (BA) - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
Rio São Francisco no distrito de Riacho Seco, Curaçá (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
Cemitério no distrito de Riacho Seco, Curaçá (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Distrito de Pedra Branca, Curaçá (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Rio São Francisco no distrito de Pedra Branca, Curaçá (BA) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Orocó (PE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 
 

Orocó (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
  Vista da cidade de Orocó (PE), a partir do mirante - Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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Igreja de São Félix, Orocó (PE),  
vista a partir do mirante 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Igreja de São Félix, Orocó (PE) 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal 

 
Igreja de São Miguel, Orocó (PE), 
vista a partir do mirante 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

Igreja de São Miguel, Orocó (PE) 
Fonte: Blog Acerto de Contas, 
http://acertodecontas.blog.br 
 Foto de Sérgio Schnaider 

 
   Igreja Matriz, Cabrobó (PE) 
   Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
       Chalé e Praça José Caldas, Cabrobó (PE) 
       Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
     Aldeia Pambú, Abaré (BA); Igreja de Santo Antônio de Pambú, ao centro 
     Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
   Rio São Francisco visto a partir da Aldeia Pambú, em Abaré (BA) 
   Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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Aldeia Pambú em Abaré (BA), rio 
São Francisco ao fundo 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Capela do Alto na Aldeia Pambú, 
em Abaré (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

 
Casa Paroquial na Aldeia Pambú, 
em Abaré (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Cemitério na Aldeia Pambú, em 
Abaré (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
  Rio São Francisco, em Belém do São Francisco 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Igreja Nossa  Sra. do Rosário, em Belém do São Francisco (PE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Igreja do Menino Jesus de Praga, em Belém do São Francisco (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
 Mercado Municipal, em Belém do São Francisco (PE) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Casario, em Belém do São Francisco (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
  Praça Fausto Ferraz e Igreja Nossa Sra. do Rosário, em Floresta (PE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
 Casario, em Floresta (PE) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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RECORTE 4 

 

 
  Largo da Matriz, em Tacaratu (PE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 
 
 

 
Antiga Estação de Volta do Moxotó, 
Estrada de Ferro Paulo Afonso, em 
Jatobá (PE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 
 

 
 Rio São Francisco, a partir do mirante, no Complexo de Usinas de Paulo Afonso (BA) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
   Rio São Francisco, a partir do mirante, no Complexo de Usinas de Paulo Afonso (BA) 
   Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
  Vista da cidade de Paulo Afonso (BA) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
Furna do morcego, em Paulo 
Afonso (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Ponte para acesso de 
funcionários, Complexo de 
Usinas de Paulo Afonso (BA) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
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   Usina de Angiquinhos, Delmiro Gouveia (AL), vista a partir de Paulo Afonso (BA) 
   Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Antiga Estação da Pedra, Estrada de Ferro Paulo Afonso, Delmiro Gouveia (AL) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
   Antiga Estação de Olho D’Água do 

Casado (AL), Estrada de Ferro  
   Paulo Afonso 

Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 

 

 
Rio São Francisco, Fazenda Mundo Novo, em Canindé do São Francisco (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
62 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 

 
  Rio São Francisco, em Canindé do São Francisco (SE), a partir da barragem de Xingó 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
 
 

 
  Rio São Francisco, Canindé do São Francisco (SE), barragem de Xingó ao fundo, à esquerda  
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009.  
 

RECORTE 5 

 
  Rio São Francisco e Propriá, visto a partir da ponte Propriá (SE)/Porto Real do Colégio (AL) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
  Propriá (SE): usinas de arroz à esquerda e Igreja Matriz à direita 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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  Av. do Cais, em Propriá (SE); antigo Fórum à esquerda, rio São  
  Francisco à direita 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
Igreja do Rosário, Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Igreja Matriz, em Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 

 
Edifício da Codevasf, Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Residência, Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Seminário São Geraldo,  
Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Casario, Propriá (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
     Rio São Francisco, em Porto Real do Colégio (AL) 
     Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
 Pátio da antiga Estação Ferroviária, em Porto Real do Colégio (AL) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
 Mercado do Peixe e Antiga Cadeia Pública, em Porto Real do Colégio (AL) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
Igreja Matriz, em Porto Real do 
Colégio (AL) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Antigo Açougue, em Porto Real 
do Colégio (AL) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
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  Rio São Francisco, em Santana do São Francisco (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
Artesanato em cerâmica, de  
Santana do São Francisco (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Artesanato em cerâmica, de 
Santana do São Francisco (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
Artesanato em cerâmica, de 
Santana do São Francisco (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

Artesanato em cerâmica, de 
Santana do São Francisco (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 
 
 
 

 

 
   Rio São Francisco, em Neópolis (SE) 
   Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
  Igreja do Rosário à esquerda e Igreja Matriz à direita, em Neópolis (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Igreja do Rosário, em Neópolis (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 

Igreja Matriz, em Neópolis (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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  Antiga Usina de Beneficiamento de Arroz, rio São Francisco, 
  em Neópolis (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

Vila Operária da Fábrica de Tecidos, em Neópolis (SE) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 
 
 
 

 

 
  Rio São Francisco, em Ilha das Flores (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 
  Praça da Matriz, em Brejo Grande (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 
  Manguezal, em Brejo Grande (SE) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
 Igreja Nossa Sra. do Patrocínio no povoado Brejão dos Pretos (comunidade quilombola), em Brejo Grande (SE) 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
66 



Ministério da Cultura - IPHAN Módulo 1 – Conhecimento M1 
Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão  01 Contextualização Geral 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 

Bacia do Rio São Francisco 
1.2. Recorte Temático (Identificação do estudo) 

Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 
1.3. Identificação do Universo/Objeto de Análise 

Aspectos Históricos e Geográficos do Rio São Francisco 
 

 
  Piaçabuçu (AL) e margem sergipana do rio São Francisco 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

Igreja Matriz São Francisco de Borja, em Piaçabuçu (AL) 
Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 

 

 
 Casa Paroquial, em Piaçabuçu (AL) 
 Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009. 

 
 Mercado Municipal, Piaçabuçu (AL) 
 Fonte: FARE Arquitetura  
 e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
  Rio São Francisco, visto a partir do povoado de Potengi, em Piaçabuçu (AL) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
  Igreja São João do Paraíso, em propriedade particular, povoado de Potengi, em Piaçabuçu (AL) 
  Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
 

 

 
 Foz do rio São Francisco, margem alagoana 
 Fonte: FARE Arquitetura e Urbanismo, 2009. 
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Farol do antigo povoado de Cabeço, 
foz do rio São Francisco, próximo à 
margem sergipana 
Fonte: FARE Arquitetura e 
Urbanismo, 2009.  

Farol do antigo povoado de Cabeço 
Fonte: Série “Mar dos Homens”  
 Foto: Roberto Linkser 
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