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APRESENTAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS Oeste da Bahia tem
como referência as diretrizes e prioridades do governo estadual e seu marco teórico
se apóia no enfoque do Desenvolvimento Sustentável, cuja característica é a conti-
nuidade das ações ao longo do tempo, refletindo-se em compromisso com as gera-
ções atuais e futuras. Parte da revalorização da base física e territorial, buscando
ser economicamente eficiente, socialmente justo, ambientalmente responsável e
politicamente democrático, por estar fundamentado na participação da sociedade.

Por ser um programa estratégico para o desenvolvimento regional, a sua orientação
é para longo prazo, requerendo compromisso dos dirigentes de vários mandatos da
administração pública com a continuidade das ações programáticas na busca do
Desenvolvimento Sustentável. Assim, é mais do que um programa de governo ou
de um período administrativo. Deverá transceder tais limites para se firmar com a
implementação de um amplo processo de reestruturação regional e de comprome-
timento dos vários tipos de atores sociais, públicos e privados, dando sustentação
institucional para as alternativas de desenvolvimento regional.

A elaboração do PDRS Oeste da Bahia requereu  o trabalho de uma equipe técnica
multidisciplinar, apoio de consultorias especializadas, realização de entrevistas e
discussões em reuniões temáticas com representantes de todos os segmentos so-
ciais e instituições públicas municipais, estaduais e federais da região, nos municí-
pios mais representativos de cada subespaço. Cada um dos problemas identifica-
dos foram enfocados no paradigma da sustentabilidade, que se expressa na articu-
lação de cinco dimensões: geoambiental, econômico-social, científico-tecnológica,
histórico-cultural e político-institucional, mediante as quais se buscou identificar os
interesses coletivos e consensuais.

A experiência comunitária, empresarial e pessoal dos atores sociais, bem como as
informações e dados das instituições públicas, aliados ao trabalho da equipe técni-
ca do PDRS Oeste da Bahia e dos consultores, permitiram realizar extensa análise
dos problemas regionais, bem como propor alternativas de solução, com ampla
visão estratégica local, regional e global. A metodologia adotada teve como princí-
pio básico o diálogo direto com os cidadãos e as instituições que os representam,
buscando-se a cooperação, participação, consenso e compromissos para a
implementação do Programa.

O resultado foi consolidado em um elenco de projetos que, convertidos em realida-
de através de sua implementação, possibilitará o desenvolvimento regional susten-
tável. Torna-se necessário, no entanto, manter o permanente empenho nas etapas
seguintes, maximizando os benefícios, através do crescimento da economia local e
criação de empregos, proteção ambiental, preservação dos bens culturais, e
minimizando os custos econômicos, ambientais e sociais.
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I. O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Com sua visão de futuro, o Desen-

volvimento Sustentável pretende atingir: a) maior competitividade e viabilidade

econômica; b) conservação dos ecossistemas e recursos naturais; c) melhor orga-

nização da sociedade e democratização das instituições; e d) redução da pobreza e

desigualdades sociais.

Dimensões - O alcance de tais objetivos exige a articulação das cinco dimensões

da sustentabilidade, adiante indicadas, que traduzem a nova visão do planejamento,

já considerada na formulação dos PDRSs:

� a dimensão geoambiental é a responsável pela sustentabilidade enquanto pro-

cesso permanente de desenvolvimento. Propicia mudanças acerca da compre-

ensão do desenvolvimento, incorporando a este a conservação e a convivência

com os ecossistemas de forma equilibrada;

� a dimensão econômico-social incorpora, além do crescimento do produto a

uma taxa maior do que a do aumento populacional, uma distribuição mais eqüitativa

dos frutos do trabalho;

� a dimensão científico-tecnológica refere-se à relação entre o conhecimento e

a inovação, em particular quanto à aplicação de novas tecnologias voltadas para

a produtividade, competitividade e conservação dos recursos naturais;

� a dimensão histórico-cultural revela os traços mais importantes da formação

histórico-cultural da região, considerando o grau de organização e mobilização

da população e de suas lideranças como fatores condicionantes básicos;

� a dimensão político-institucional discute a gestão integrada e descentralizada

dos PDRSs, buscando o estabelecimento de parcerias e a criação de redes

institucionais, envolvendo os setores público, privado e as organizações da soci-

edade civil.

Desenvolvimento Sustentável na Bahia -  Em função dos movimentos recentes no

mundo e no Brasil, o Desenvolvimento Sustentável apóia-se nos seguintes

condicionantes: a) globalização da economia; b) desconcentração das atividades

econômicas; e c) descentralização e democratização dos instrumentos de ação do

Estado. Desta forma, a sustentabilidade requer a redefinição de objetivos e mudan-

ças radicais na concepção do desenvolvimento, adotando princípios universais da

sociedade humana, tais como satisfação das necessidades básicas e oportunidade

para concretizar aspirações. Portanto, a busca da eqüidade e do interesse comum

são os produtos esperados do Desenvolvimento Sustentável. O Governo do Estado

da Bahia, ao adotar a sustentabilidade como princípio e como estratégia, comprome-

te-se a viabilizar os meios e promover as mudanças necessárias para a sua efetivação.

PDRSs -  Os Programas de Desenvolvimento Regional Sustentável para as Regi-

ões Sul, Chapada Diamantina e Oeste, recém-concluídos, são desdobramentos das
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diretrizes gerais do Governo do Estado. Trata-se do novo enfoque de desenvolvi-

mento regional, no qual a especificidade do espaço orienta a utilização das

potencialidades desde o nível local até o internacional. No contexto da universalização

dos mercados, centrado na competitividade, os PDRSs se constituem, de fato, numa

estratégia abrangente, cujo exercício pressupõe a redefinição do papel do Estado e

da sociedade civil como agentes sociais diretamente envolvidos. Este modelo impli-

ca na adoção do princípio da descentralização, tanto do planejamento quanto da

execução, e na transferência, para os atores sociais, dos papéis que lhes compe-

tem em parceria com o Estado.

Documento do Programa - A edição do PRDS Oeste da Bahia, elaborado pela

SEPLANTEC/CAR, é composta por três partes, onze capítulos e anexos. A parte I

contém o contexto para a formulação do programa, a parte II os métodos e instru-

mentos e a parte III a estrutura, onde são identificados e selecionados os projetos e

discutido o sistema de gestão do Programa.
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II. CONTEXTO PARA A FORMULAÇÃO DO

PROGRAMA

A Região - A área do Programa é composta pelas Regiões Econômicas 14 (Médio São
Francisco) e 15 (Oeste), tem uma superfície de 162.044 km² e uma população de 783.685
habitantes, englobando 38 municípios, equivalendo, respectivamente, a 28,56% e 6,25%
do total do Estado da Bahia, em 1996. Embora ainda predomine a população rural, com
pouco menos de 56%, vem ocorrendo um acelerado processo de urbanização, cuja
taxa, que era de 21,12% em 1970, passou para 44,18% em 1996. Esta mobilidade
populacional no sentido campo-cidade já foi mais intensa na década de 80, período em
que a taxa anual de crescimento populacional da região era de 2,27% e a de Barreiras,
como o município mais urbanizado, atingiu 7,58%. A contagem da população, feita pelo
IBGE, em 1996, já indica uma sensível redução do crescimento populacional da região,
0,87% a.a. e também daquela referente ao município de Barreiras, apesar de ainda se
situar no patamar excessivamente elevado de 4,18% a.a.

Subespacialização - O subespaço de uma região é uma área delimitada pela aplicação
de métodos de regionalização. Do ponto de vista espacial, a região Oeste da Bahia é
composta por sete subespaços, integrantes de três zonas (Mapa de Subespacialização
Regional), delimitados pela consideração de três condições. O modelo gravitacional-
populacional, as características geambientais e a configuração econômico-social possibi-
litaram a subespacialização, a qual é apresentada de forma sintetizada na tabela a seguir.

Tabela 1
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Número de Municípios, População, Área e Densidade Demográfica, por Subespaço - 1996

O enfoque do Desenvolvimento Sustentável requer uma efetiva espacialização das polí-
ticas e estratégias delineadas - daí a caracterização da base física territorial em escalas
menores, denominadas subespaços regionais - como cortes estruturantes do planejamento

e fundamento para uma melhor adequação dos projetos a serem formulados.
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Mapa de Subespacialização Regional
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Dinâmica Socioeconômica e Ambiental dos Subespaços

Subespaço 1 (Complexo Agroindustrial) - Propício à implantação, fortalecimento

e dinamização de cadeias produtivas agroindustriais de grãos/rações/suínos e aves/

abate/resfriamento/embutidos e frutas/sucos e conservas. Possui a melhor infra-

estrutura industrial, comercial, bancária e outros serviços e grupos empresariais

modernos. É também onde predominam os cerrados, dispondo de mananciais

hídricos de grande importância econômica que são utilizados na agricultura irrigada,

em perímetros públicos e da iniciativa privada. A dinâmica produtiva e comercial

deste subespaço chega a ser confundida com toda a região, sendo comum se refe-

rir a ele, e principalmente a Barreiras, como o Oeste da Bahia.

Subespaço 2 (Expansão da Agropecuária) - Possui a maior diversidade de paisa-

gens, correspondendo a todos os municípios situados ao norte da região e bastante

influenciado pela dinâmica do subespaço anterior. Também dispõe de inúmeros

mananciais hídricos propícios ao desenvolvimento da agricultura irrigada. Apesar

disso, é onde se encontram os municípios menos dinâmicos, com processos produ-

tivos tradicionais e pouco eficientes tanto na agricultura quanto na pecuária extensi-

va. Além de possuir poucos empreendimentos industriais e comerciais, tem uma

precária rede bancária e de outros serviços.

Subespaço 3 (Pecuária e Agricultura Familiar) - Predominam as Chapadas Altas e

a Depressão Sertaneja, possui menor quantidade de rios e tem sua economia base-

ada na pecuária tradicional e na pequena agricultura familiar. É o subespaço mais

rural de toda a região, porém as atividades produtivas são pouco dinâmicas. O comér-

cio e a rede bancária são inexpressivos e a oferta de serviços sociais é precária.

Subespaço 4 (Grãos/Irrigação/Pecuária) - Neste subespaço, vêm-se realizando

investimentos bem-sucedidos de fruticultura em áreas de alta fertilidade natural.

Além do aproveitamento agrícola do potencial hídrico representado pela microbacia

do rio Carinhanha e pela sub-bacia do rio Corrente, este último apresenta potencial

para desenvolver o turismo ecológico. A pecuária, apesar de tradicional, é tida como

rentável, apresentando potencial para o surgimento de laticínios. Seus três princi-

pais municípios (Santa Maria da Vitória, São Felix do Coribe e Correntina) têm uma

adequada rede comercial e bancária, porém são precários os serviços de saúde e

educação.

Subespaço 5 (Expansão da Irrigação) - É o subespaço de menor área e número

de municípios. A agropecuária é do tipo tradicional e de baixo rendimento. Embora

existam alguns empreendimentos empresariais modernos, ainda se ressente de

investimentos agrícolas, por ser mais propício à expansão da irrigação pública que

se desenvolve no subespaço seguinte. Concentra atividades industriais e comerci-

ais de importância no município de Ibotirama, cuja importância maior ainda é a

localização da ponte sobre o rio São Francisco na rodovia mais importante de aces-

so à região (BR-242).

Subespaço 6 (Perímetro Irrigado) - Também localizado às margens do rio São Fran-

cisco, tendo o rio das Pitubas na margem esquerda e o Santa Rita e o Santo Onofre
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na margem direita, este subespaço apresenta como principal característica a presen-

ça de perímetros públicos e empreendimentos privados de irrigação com aproveita-

mento das áreas aluviais presentes em todos os municípios. Neste subespaço con-

centra-se a recepção do maior turismo religioso do Estado, durante quase a metade

do ano, e que, apesar de trazer benefícios ao comércio, também acarreta uma série

de problemas sociais para Bom Jesus da Lapa. Este possui atividades comerciais e

bancárias satisfatórias e algumas indústrias de médio porte.

Subespaço 7 (Pólo Algodoeiro) - Localizado ao sul e sudoeste da região, é corta-

do ao centro pelo rio São Francisco, onde este recebe o rio Carinhanha na margem

esquerda e o das Rãs na margem direita. É caracterizado como pólo algodoeiro do

Estado e, portanto, influenciado pelo município de Guanambi, fora da região. Sua

infra-estrutura de transporte é precária, como também a oferta de serviços de saúde

e educação. Além do algodão, explora também a pecuária. O comércio é de peque-

no porte e existem poucas agências bancárias.
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III. MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA A

FORMULAÇÃO DO PROGRAMA

Procedimentos - A elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional

Sustentável - PDRS Oeste da Bahia contemplou um processo com as seguintes

etapas: I) levantamento de informações; II) formulação do modelo teórico-

metodológico; III) elaboração do perfil regional; IV) elaboração da subespacialização

regional; e V) elaboração do PDRS Oeste da Bahia, através dos seguintes elementos:

a) identificação e entrevista com os atores sociais relevantes, públicos e privados,

da região; b) realização de reuniões temáticas da equipe técnica, juntamente com

os atores sociais de cada zona, objetivando o comprometimento dos mesmos com

o levantamento dos problemas e indicação de alternativas de desenvolvimento para

cada subespaço; c) estudo das dimensões da sustentabilidade; d) formulação de

uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável compatível com as

potencialidades regionais; e) identificação e seleção dos projetos subespacializados,

por categoria, capazes de concretizar o cenário de sustentabilidade descrito na

estratégia; e f) estabelecimento dos pressupostos e diretrizes para a

operacionalização e gestão do PDRS.

Potencialidades e Limitantes - Os métodos e instrumentos utilizados para a for-

mulação do Programa permitiram conhecer o estágio atual de desenvolvimento da

região, onde se destacam as potencialidades capazes de serem exploradas para

superar alguns estrangulamentos causadores de dificuldades. Estes dois elemen-

tos, fundamentais para a formulação do Programa, são sumariados a seguir:

Potencialidades

a) elevado potencial para a produção de grãos, frutas e pecuária bovina em gran-

de escala;

b) vantagens competitivas para o desenvolvimento de cadeias produtivas agro-

industriais;

c) potencialidade de desenvolvimento do turismo ecológico em algumas áreas e

de racionalização do turismo religioso;

d) potencial para o surgimento de alianças empresariais de grande porte, com

articulações nacionais e internacionais;

e) potencial de expansão para a pequena e média agroindústria de alimentos,

vinculada ao mercado consumidor mais exigente e seletivo;

f) surgimento de agricultura familiar moderna, destacadamente nos perímetros de

irrigação pública;

g) potencial para o desenvolvimento de bacia leiteira e indústria de laticínios.



20

Limitantes

a) persistência de estrutura fundiária concentrada, acarretando baixa produtivida-

de e ineficiência em muitos subespaços;

b) uso descontrolado e sem fiscalização adequada dos mananciais;

c) insuficiente diversificação da produção no subespaço 7 (Pólo Algodoeiro);

d) baixa remuneração e informalidade nas relações de trabalho na agricultura,

inclusive com a utilização de intermediários (�gatos�);

e) existência e atratividade para grupos aventureiros que desperdiçam recursos e

abandonam, sem utilização, estruturas produtivas de elevado valor;

f) concentrações urbanas, abrigando e atraindo grandes contingentes de desem-

pregados, baseadas na expansão da periferia;

g) exclusão social, provocando grande concentração de indigentes;

h) elevado índice de analfabetismo, acima de 30%, em todos os municípios;

i) infra-estrutura deficitária de transporte, comunicações, armazenagem, saúde e

educação;

j) ausência de programas de financiamento de projetos que tenham relação direta

com a transformação produtiva e geração de emprego e renda;

k) ausência de política tecnológica que possibilite o controle ambiental, conserva-

ção e recuperação de áreas degradadas;

l) insuficiente descentralização dos órgãos de fiscalização ambiental;

m)  desarticulação interinstitucional dos órgãos públicos e destes com a iniciativa

privada.
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IV. ESTRUTURA E GESTÃO DO PROGRAMA

Premissas - O novo paradigma, estruturado sobre os princípios da sustentabilidade,

altera radicalmente a referência tradicional centrada no crescimento econômico.

Norteado pela eqüidade, isto é, pela busca da melhor distribuição social dos frutos

do crescimento, incorpora o compromisso com as gerações futuras, expresso na

preservação ambiental como forma de garantir as condições de reprodução do

crescimento e de uma mais justa repartição dos seus resultados. Requer, portanto,

que se considere a diversidade dos espaços que conformam a região, a complexi-

dade e multiplicidade de fatores que interagem para configurar seu atual sistema

social e uma estratégia de médio e longo prazos, já que as necessárias mudanças

estruturais pressupõem períodos superiores a cinco anos.

Estratégia - A estratégia do PDRS Oeste da Bahia considera as principais caracte-

rísticas que conformam a dinâmica do espaço regional, considerando as demandas

específicas de cada subespaço. Além da redefinição do papel do Estado, a

implementação do Programa irá exigir, na sua estratégia de abordagem, que os

seguintes níveis complementares sejam considerados:

� nível dos beneficiários - Os beneficiários do PDRS Oeste da Bahia deverão

participar, de forma organizada, identificando e mobilizando recursos para a im-

plantação de projetos, objetivando o atendimento de suas necessidades. Neste

sentido, o requisito básico é a compreensão de que o programa não visa apenas

um setor ou categoria, sendo os benefícios do mesmo reflexo de um conjunto de

ações integradas de diversos atores sociais. Dever-se-á, portanto, desestimular

ações corporativas, não-condizentes com os objetivos do Programa, ao mesmo

tempo que se buscará criar mecanismos facilitadores e estimuladores da partici-

pação comunitária;

� nível institucional - A gestão, através de órgãos governamentais, empresas

privadas, organizações não-governamentais, lideranças comunitárias e segmen-

tos organizados da sociedade civil, torna imprescindível a criação de consenso

sobre o Programa. Ao nível institucional, é fundamental a integração das ações

do poder público a fim de se evitar a superposição de intervenções, conflitos e

desperdício de recursos. Buscar-se-á, portanto, otimizar o uso dos recursos hu-

manos, institucionais e financeiros, aproveitando as experiências já existentes

na região. Para tanto, é vital o fortalecimento institucional e a revitalização da

pesquisa tecnológica e da assistência técnica;

� nível de informação e comunicação social - Para viabilizar o processo de to-

mada de decisão deverão ser criados processos de sistematização de informa-

ções ambientais e banco de dados que possibilitem o gerenciamento e acompa-

nhamento dos projetos, por dimensão e por subespaço, bem como a sua

complementariedade e integração. Deverá também ser criado um sistema de

comunicação social, visando atingir os beneficiários diretos, os gestores do Pro-

grama, os agentes financiadores, os formadores de opinião e o público em geral,

privilegiando a mídia regional;
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� nível de concepção e operacionalização dos projetos - Os projetos a serem

concebidos e implementados deverão apresentar viabilidade econômica e

competitividade, orientação ambiental que proporcione a conservação e o uso

sustentável dos recursos naturais, capacidade de contribuir para a organização

da sociedade, contribuição ao fortalecimento e democratização das instituições e

orientação para a redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão social.

Objetivos - O objetivo geral do Programa é a promoção do crescimento econômico

com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população,

através da integração da ação de instituições públicas e privadas, bem como a

criação de mecanismos de financiamento que garantam a sustentabilidade e a

competitividade da economia regional. Especificamente o Programa visa:

� implementar projetos e ações, públicos e privados, que visem ao desenvolvimen-

to permanente do Oeste da Bahia, voltados para a preservação ambiental, e que

possibilitem a criação de empregos;

� promover a pesquisa de tecnologias mais limpas e que possibilitem a exploração

econômica sustentável dos recursos naturais do Oeste da Bahia;

� estimular a criação de fóruns regionais de desenvolvimento e preservação

ambiental, contribuindo para integrar e tornar mais eficaz a utilização dos recur-

sos humanos e materiais da região;

� apoiar as instituições regionais de preservação ambiental no que se refere ao

seu fortalecimento, democratização e melhoria da qualidade de suas ações;

� promover projetos e ações, públicos e privados, voltados para a inovação

tecnológica e o aumento da produtividade regional;

� apoiar projetos e ações, públicos e privados, que visem melhorar o nível de qua-

lificação dos recursos humanos e a melhor distribuição da renda, com a redução

da pobreza e da exclusão social.

Beneficiários - O PDRS Oeste da Bahia prioriza os seguintes beneficiários: a) pe-

quenos e médios produtores agrícolas, principalmente quando atuarem

coletivamente; b) pequenas e médias empresas agroindustriais que possibilitem a

integração da produção regional às cadeias produtivas; c) pequena empresa indus-

trial, comercial, de turismo e de serviços, cuja criação de empregos seja significativa

e tenha maior efeito multiplicador regionalmente; d) associações que visem qualifi-

car e/ou gerar empregos para grupos sociais específicos, como jovens e mulheres;

e) associações comunitárias e as não-governamentais, principalmente aquelas vol-

tadas para a preservação ambiental, gestão da água e saneamento, geração de

energias alternativas, educação, saúde e qualificação de recursos humanos; f) coo-

perativas e associações de produtores que possibilitem maior apropriação, pelos

próprios associados, da renda gerada; g) cooperativas de trabalhadores em geral,

que atuarão como geradoras de trabalho e redutoras de custo, aumentando a

competitividade da produção regional; h) associações de ensino, pesquisa, exten-

são, planejamento e consultoria que atuam na região, participantes da execução de

projetos; e i) prefeituras, consórcios de prefeituras, bem como as instituições públi-

cas de um modo geral, que aumentarão a eficiência através da racionalização de

suas atividades.
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Vetores e Linhas de Ação - Os vetores, em número de 6, e suas respectivas linhas

de ação, totalizando 24, conduzirão à reestruturação, ampliação e modernização da

base produtiva regional, ampliação da infra-estrutura econômica e inovação e de-

senvolvimento tecnológico, humano e ambiental. Dar-se-á prioridade, em cada vetor,

àquelas ações capazes de aumentar a competitividade regional e que tenham rela-

ção direta com a atividade produtiva, geração de emprego, eficiência econômica,

redução da pobreza e conservação do meio ambiente.

1 - Reorganização da Base Econômica Regional

Linhas de Ação:

� diversificação, modernização e ampliação gradativa da produção agropecuária,

com ênfase na agricultura irrigada e pecuária intensiva;

� implantação de um sólido complexo agroindustrial, baseado no sistema de

integração ou quase integração da produção agrícola regional;

� estímulo às micro, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas inte-

gradas aos setores dinâmicos da economia da região;

� reordenação e ampliação da infra-estrutura dos serviços e da capacidade de re-

cepção turística;

� incentivo às organizações associativas de pequenos empreendedores, rurais e

urbanos, como forma de fortalecimento econômico.

2 - Conservação e Uso Racional dos Recursos Naturais

Linhas de Ação:

� manejo adequado dos recursos de solo e água, com especial atenção à irrigação

e ao uso de agrotóxicos;

� fortalecimento das estruturas e da capacidade de gestão e monitoramento dos

recursos naturais;

� legislação ambiental preservacionista;

� saneamento e controle ambiental da vida urbana.

3 - Inovação e Desenvolvimento Tecnológico Regional

Linhas de Ação:

� desenvolvimento de tecnologia para as atividades existentes;

� desenvolvimento tecnológico para as atividades inovadoras;

� pesquisa e desenvolvimento tecnológico para conservação e uso racional dos

recursos ambientais.



24

4 - Desenvolvimento, Valorização e Capacitação de Recursos Humanos

Linhas de Ação:

� instituição de programas de capacitação e educação ambiental;

� promoção de assentamento humanos, rurais e urbanos;

� desenvolvimento e requalificação de recursos humanos;

� fortalecimento e readequação dos sistemas de saúde e saneamento;

� reestruturação do sistema educacional, enfatizando a cultura e a cidadania.

5 - Fortalecimento Institucional

Linhas de Ação:

� reformulação e adequação das instituições públicas às suas finalidades;

� fortalecimento do sistema de educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento;

� revitalização do cooperativismo e do associativismo em geral;

� fortalecimento das instituições representativas da sociedade civil.

6 - Infra-estrutura Urbana e Rural

Linhas de Ação:

� transporte, energia e comunicação;

� educação e saúde;

� abastecimento de água e saneamento.

Categorias de Projetos - Os projetos estão agrupados em três categorias que defi-

nem os objetivos diferenciados da aplicação dos investimentos. As categorias de

projetos são as seguintes: a) estruturantes - são os projetos voltados para implanta-

ção ou ampliação de qualquer tipo de infra-estrutura que oriente o novo estilo de

desenvolvimento e possibilite a criação de condições favoráveis para a viabilização

dos projetos econômicos e sociais; b) produtivos - são aqueles voltados para a ob-

tenção de qualquer produto ou serviço em qualquer setor ou ramo de atividade, dan-

do suporte e competitividade ao desenvolvimento regional; e c) sociais - configuram-

se como os projetos públicos, de caráter redistributivo, voltados para a superação dos

déficits nas áreas de educação, saúde, saneamento, habitação e segurança pública.

Critérios de Seleção de Projetos - Para a seleção dos projetos foram utilizados os

seguintes critérios: a) ser compatível com os objetivos do PDRS Oeste da Bahia; b)

atender às necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis; c) ser prioritário para

os beneficiários; d) haver disponibilidade de recursos regionais para assegurar a

gestão e a sustentabilidade; e) possuir efeito demonstrativo para auxiliar a mobilização

e a participação social; e f) haver interesse e disponibilidade financeira do Estado e

dos agentes financiadores, já expressos em outros planos ou projetos.
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Projetos Selecionados por Categoria - Os 29 projetos selecionados para integrar

o PDRS Oeste da Bahia são apresentados, a seguir, em nível indicativo, com a

finalidade de oferecer uma primeira aproximação de intervenção para se alcançar o

cenário desejado.

Gestão do Programa - A partir do reconhecimento do esgotamento da forma

tradicional de tratamento das questões político-institucionais que guiaram os diversos

planos nas últimas décadas, incorporou-se o conceito de governance ao PDRS

Oeste da Bahia. Com este conceito, a SEPLANTEC/CAR lança as bases políticas e

institucionais para a realização do Desenvolvimento Sustentável, assumindo que

os esforços de desenvolvimento exigem o apoio de novas parcerias entre o governo

e a sociedade, onde se destaca o setor empresarial. O modelo contempla, assim, a

existência de uma coordenação geral exercida pela SEPLANTEC, através de um

Conselho de Desenvolvimento Sustentável, secretariado executivamente pela CAR,

articulando-se político-institucionalmente com os demais órgãos estaduais e federais

atuantes na região, além das prefeituras municipais e dos atores sociais organizados.

Agenda de Trabalho - Aprovado o documento e institucionalizado o Programa, os

próximos estágios previstos são os seguintes: a) elaboração dos projetos

selecionados para a captação de recursos; b) desenvolvimento de recursos humanos;

c) fase piloto; e d) fases de demonstração e disseminação.
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS

I. Estruturantes

1. Saneamento

2. Infra-estrutura para Projetos de Irrigação

3. Energia Elétrica para os Centros Urbanos

4. Recuperação de Estradas Vicinais

5. Reestruturação do Aeroporto de Barreiras

6. Ampliação e Modernização dos Serviços de Telecomunicações

7. Implantação e Melhoria de Estradas Inter-regionais

8. Transporte Hidroviário

9. Apoio à Produção Agropecuária

10. Geração de Energia Elétrica

II. Produtivos

1. Indústrias de Derivados de Cana-de-Açúcar

2. Diversificação da Base Produtiva Agrícola

3. Indústrias de Derivados de Leite

4. Complexo Agroindustrial de Frutas

5. Complexo Agroindustrial de Carnes

6. Ampliação da Irrigação

III. Sociais

1. Criação de Museus e Centros de Cultura

2. Conservação Ambiental

3. Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo

4. Assentamentos Humanos

5. Ordenamento Espacial Urbano

6. Construção de Habitações Populares

7. Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional

8. Alfabetização de Adolescentes e Adultos Jovens

9. Reequipamento e Funcionamento dos Hospitais Regionais

10. Fortalecimento e Implantação de Escolas Agrotécnicas

11. Promoção da Educação Sanitária e Ambiental

12. Estudo Populacional do Oeste da Bahia

13. Atualização do Mapa de Uso do Solo do Oeste da Bahia
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A GESTÃO DOS PDRSs - Síntese

1. O conceito de GOVERNANCE no desenho da gestão dos PDRSs.

Por quê a GOVERNANCE?

� adequa-se e responde às exigências de novos paradigmas relacionados com o

papel do Estado;

� remete-se à esfera social;

� estimula  a  participação da sociedade  na formulação e implementação de políticas.

O que é a GOVERNANCE?

Idéias-Forças

� novos e eficientes padrões de gestão pública,  decorrentes da articulação de atores

sociais, políticos e institucionais;

� novas formas de interação entre o Estado e a sociedade, como instituições que

se complementam através de uma rede de prestação de serviços;

� novo modo de uso da autoridade, pactuado nas relações entre o Estado (autori-

dade) e a sociedade civil (solidariedade).

De quê depende?

� capacidade do sistema social de absorver mudanças institucionais;

� alteração do papel tradicional de intervenção do Estado, induzido por novo mode-

lo de governabilidade;

� padrão da estruturação do quadro institucional;

� qualificação dos atores sociais;

� estímulo à constituição de novas lideranças.
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2. Configuração do Arranjo Institucional

Coordenação dos Programas - SEPLANTEC

                                 ou

Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável

Presidência: Titular da SEPLANTEC

Secretaria Executiva: CAR

� acompanha, controla e monitora a execução dos programas, relacionando-se com

os órgãos em nível regional.

Participantes: Secretarias de Estado e respectivos órgãos com atuação nos espa-

ços regionais de cada PDRS, órgãos públicos federais com atuação nas regiões,

sociedade civil regional através de suas lideranças empresariais, políticas, de pro-

dutores rurais, organizações comunitárias e entidades não-governamentais.

Fóruns Temáticos

� favorece a visão regional dos problemas;

� estimula decisões regionalizadas;

� indica projetos.

Câmaras Temáticas

� viabiliza projetos;

� identifica parceiros.
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O PROGRAMA
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INTRODUÇÃO

O Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS Oeste da Bahia é
parte da nova concepção de planejamento do Governo do Estado da Bahia, que
introduz, atualiza e incorpora os temas contemporâneos da sociedade brasileira
neste final de século. Este novo contexto, onde a região é introduzida, se expressa,
sobretudo, pela globalização da economia, competitividade, novo papel do Estado
e tratamento prioritário para as questões do meio ambiente.

A orientação técnica que fundamenta a elaboração deste Programa, portanto, de-
corre das diretrizes macropolíticas do governo estadual. Sua especificidade consis-
te na adequação destas diretrizes ao espaço regional Oeste da Bahia. Este trata-
mento, como objeto de planejamento, traduz-se numa oportunidade privilegiada para
compreender e adequar as tendências históricas do processo de desenvolvimento
regional ao paradigma da sustentabilidade.

O Oeste da Bahia tem sua trajetória marcada por dois períodos bastante distintos. Até
meados deste século, como parte integrante de uma realidade mais ampla, identificada
como Sertão do São Francisco, foi caracterizado pela diversificação da produção,
pecuária extensiva e povoamento rarefeito. A vulnerabilidade da sua economia ao
fenômeno climático mais característico do Nordeste brasileiro - a seca - não possibili-
tava identificar expressivas particularidades diante de outros espaços do Estado da
Bahia. Após os anos cinqüenta, com algumas ações do Estado e, sobretudo, a partir
do final dos anos setenta, com a integração de parte da região à expansão da agricul-
tura de grãos dos cerrados brasileiros, o Oeste da Bahia passou a ter características
peculiares que o destingue dos demais espaços regionais do Estado.

Dentre essas transformações, registra-se o deslocamento do centro urbano dinâmi-
co de Barra e de Bom Jesus da Lapa para Barreiras, a cultura da soja é introduzida
de forma acelerada, novos cultivos são testados, diversifica-se a base produtiva
agrícola e unidades industriais são atraídas para a região. O município de Bom
Jesus da Lapa readquire importância econômica com a agricultura irrigada e Santa
Maria da Vitória surge como mais um importante pólo sub-regional.

Em conseqüência, consolida-se um espaço produtivo dos mais promissores do Nor-
deste, com uma agricultura tecnificada, operada em moldes empresariais e com certo
nível de integração às cadeias agroindustriais. O Oeste da Bahia passa a ser o mais
importante espaço nordestino receptor de imigrantes, invertendo o fluxo tradicional,
onde os nativos passam a conviver com uma cultura mais característica dos estados
do Sul do Brasil. Os vales, antes caracterizados pela pequena exploração agrícola
familiar, em minifúndios, começam a ser identificados como áreas bastante promisso-
ras para o cultivo de frutas e, também, com possível integração às cadeias produtivas
agroindustriais. Esta nova dinâmica possibilitou identificar as potencialidades, em sua
grande parte ainda inexploradas, e expôs a região a crises características dos perío-
dos iniciais das áreas de expansão de fronteira econômica1.

1 Compõem este PDRS os seguintes documentos básicos:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS:
modelo teórico-metodológico. Salvador, 1995. 32 p. (Série Cadernos CAR, 5);
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Oeste da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. (Série Cadernos CAR, 8);
_____. Subespacialização da Região Oeste da Bahia. Salvador, 1996. [no prelo].
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Esta nova complexidade apresentada pela sociedade regional orientou a formula-

ção deste Programa, cujo modelo se constitui numa estratégia que tem nos atores

sociais tanto os sujeitos quanto os objetos da intervenção.

A formulação do PDRS Oeste da Bahia está consubstanciada em um único volume,

estruturado em onze capítulos, agrupados em três partes, acrescidos da bibliografia

consultada.

A primeira parte analisa o contexto para a formulação do PDRS em dois capítulos.

O primeiro contém os elementos para a compreensão do enfoque da relação entre

o planejamento e o Desenvolvimento Sustentável. No segundo capítulo é apresen-

tado o perfíl regional, revisto e atualizado, onde se descreve as características do

processo de desenvolvimento regional, desde o início do seu povoamento até os

dias atuais.

A segunda parte contém os métodos e instrumentos utilizados para a formulação do

Programa. O primeiro capítulo é uma síntese do modelo teórico-metodológico que

dá consistência à proposta programática. O segundo capítulo apresenta, de forma

sumarizada, a subespacialização proposta para a região, considerando as

especificidades e particularidades intra-regionais, instrumento fundamental para o

delineamento do processo de intervenção. O capítulo três trata da articulação

interinstitucional e com os atores sociais, para a definição de objetivos e prioridades

regionais.

A terceira parte contém a estrutura propriamente dita do Programa. No capítulo um

encontra-se uma análise das dimensões estratégicas do Desenvolvimento Susten-

tável, foco central para a compreensão da dinâmica regional. É sobre as dimensões

- geoambiental, econômico-social, científico-tecnológica, histórico-cultural e políti-

co-institucional - que se estruturam os elementos para a intervenção. O segundo

capítulo é uma definição dos objetivos - geral e específicos - e o terceiro identifica

os beneficiários do Programa. O capítulo quatro contém a estratégia traçada para o

PDRS Oeste da Bahia, apresentando o cenário desejado, por subespaço, e os im-

pactos positivos deste cenário, por dimensão. Apresenta, ainda, os vetores estraté-

gicos do desenvolvimento regional e uma abordagem para a implementação do

Programa. O capítulo cinco trata da identificação e seleção dos projetos que com-

põem o Programa, articulados aos vetores estratégicos para o desenvolvimento e

às linhas de ação. Os projetos foram agrupados em três categorias: estruturantes,

produtivos e sociais.

Finalmente, o capítulo seis contém a descrição da gestão do Programa, tendo como

referência os níveis estadual, regional e local e as estruturas da sociedade civil que

co-participarão deste processo.
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1. PLANEJAMENTO E O DESENVOLVIMENTO

    SUSTENTÁVEL

O Governo da Bahia, ao expressar politicamente a sua opção pela idéia da

sustentabilidade do desenvolvimento do Estado, consentânea com a estratégia de

Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste brasileiro, incorporou elementos ca-

pazes de fundamentar, em bases duradouras, o novo ciclo de modernização

econômica em curso na Bahia. Assim, o processo de planejamento, em nível regio-

nal, urbano e municipal, passou a agregar os conceitos, princípios e dimensões que

dão corpo à nova estratégia, ou seja, passou a inserir o marco da sustentabilidade

como paradigma das diversas propostas de desenvolvimento, notadamente o regi-

onal. Com a adoção da sustentabilidade houve, portanto, o reconhecimento da ne-

cessidade de se repensar o planejamento em função do novo paradigma, uma vez

que este é inconciliável com o modelo de planejamento clássico.

O conceito de sustentabilidade do desenvolvimento se expressa no apoio aos se-

guintes postulados: durabilidade ao longo do tempo, eficiência econômica, eqüidade

interpessoal e regional e responsabilidade ambiental. Em decorrência, envolve ações

e práticas emolduradas segundo as dimensões que lhes dão sustentação -  ambiental,

econômica, social e política - e cuja realização exige ou só será alcançada com a

participação dos poderes públicos conjuntamente com a sociedade. Torna-se claro,

assim, que o exercício da sustentabilidade incorpora um novo modelo de interven-

ção que implica na adoção do princípio da descentralização, tanto do planejamento

quanto da execução, e na transferência, para os agentes sociais, dos papéis que

lhes competem em parceria com o Estado.

Por sua vez, a diversidade dos cenários urbano e regional baianos, aliada às mais

recentes visões sobre planejamento - consideradas a descentralização das políti-

cas públicas, a globalização econômica e a inserção competitiva internacional - tem

exigido do Estado uma organização da estrutura institucional não mais assentada

sobre a idéia de criação de estrutura própria, voltada para o simplificado objetivo de

atingimento do equilíbrio regional, através da ação centralizada dos governos esta-

dual e federal; mas, sim, sobre o reconhecimento claro das especificidades regio-

nais e das possibilidades de ampliação da rede de instâncias já existentes (introdu-

ção do conceito de governance) em busca do Desenvolvimento Sustentável, o que

tende a tornar mais possível uma efetiva espacialização das políticas e estratégias

propostas, bem como a participação da sociedade. Esse modo de agir ressalta

alguns dos aspectos atualmente difundidos com vistas ao planejamento do Desen-

volvimento Sustentável: a revalorização da base físico-territorial e ambiental e a

adoção de escalas territoriais menores, especialmente na formulação, gestão e

monitoramento dos programas regionais.

Dessa maneira, o reconhecimento das características e potencialidades regionais

ou sub-regionais, numa abordagem mais integradora e compatível com o tratamen-

to das questões espaciais ou regionais, deverá lastrear a formulação de instrumen-
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tos adequados para a superação dos problemas básicos das diferentes regiões e

núcleos urbanos do Estado, implicando no estabelecimento de critérios regionalizados

de desempenho social. Diante disso, há que se reconhecer, também, que não exis-

te um padrão único de desenvolvimento urbano-regional, mas, sim, patamares de

requisitos básicos associados às especificidades regionais e locais, que evoluem

no tempo, de acordo com o estágio de desenvolvimento econômico, social e

tecnológico que vai sendo atingido.

Não é difícil perceber, portanto, a impossibilidade da tarefa de, no período de um

governo, serem resolvidos os problemas estruturais da economia estadual. A pro-

pósito, o conceito da sustentabilidade do desenvolvimento incorpora, inclusive, esse

reconhecimento: o Desenvolvimento Sustentável, tal qual preconizado, é o que apre-

senta condições de durabilidade ao longo do tempo. Em outra palavras, é o que

deve proporcionar a satisfação das necessidades das gerações do presente sem

comprometer essa mesma satisfação das gerações futuras, principalmente no que

tange ao uso racional dos recursos naturais2. A estratégia proposta para esse fim

engloba cinco dimensões interdependentes - geoambiental, econômico-social, ci-

entífico-tecnológica, histórico-cultural e político-institucional - delineando-se em seis

eixos estruturantes do processo de desenvolvimento: o ambiental, o espacial-regio-

nal, o produtivo, o social, o científico-tecnológico e o político-institucional3.

O planejamento regional e urbano-municipal, ao incorporar esses princípios e di-

mensões, deve aprofundar o conhecimento da realidade e potencialidades desses

espaços e colher subsídios junto às comunidades, visando dispor de propostas de

linhas de ação voltadas para o desenvolvimento regional, as quais, partindo dos

atores sociais regionais e locais, devem representar a interação de forças propulso-

ras do desenvolvimento, permitindo conferir dinamismo e sustentabilidade global a

esse desenvolvimento.

Diante do exposto, algumas diretrizes passaram a nortear as formulações dos re-

quisitos do Desenvolvimento Sustentável:

� o planejamento deve ser visto como um processo, com dimensões estratégicas

nas áreas geoambiental, econômico-social, científico-tecnológica, histórico-cultu-

ral e político-institucional;

� os planos e programas devem dispor de uma conformação voltada para um con-

junto de ações de cunho integrado, ou de intervenção concentrada, e que con-

temple a conservação da natureza e a proteção ambiental, a partir dos subespaços

regionais ou áreas urbano-municipais;

� os planos e programas devem ser revestidos de caráter operacional com propos-

tas setoriais resultantes das carências locais/regionais, identificadas junto às co-

munidades e em articulação com a iniciativa privada e os organismos públicos

com ações ou propostas correlatas. Deve haver relevância em relação aos as-

pectos produtivos, ambientais, sociais, políticos e institucionais, visando garantir

2 O art. 25 da Constituição Brasileira determina: �Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ... essencial à qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações�.
3

 Ver COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS:
modelo teórico metodológico. Salvador, 1995. 32 p. il. ( Série Cadernos CAR, 5).
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a viabilidade, sustentabilidade e o esperado desdobramento e encaminhamento

das propostas revestidos de legitimidade. Os planos e programas se constituirão,

assim, em instrumentos de mobilização;

� os planos e programas devem estar ajustados ao processo de globalização

econômica em curso, o qual repercute fortemente na ação e nos papéis potenci-

ais das regiões;

� os planos e programas devem estar incorporados às diretrizes de descentralização

das políticas públicas e da participação da sociedade.

Em decorrência da definição da estratégia de desenvolvimento do Estado, bem

como do elenco de diretrizes governamentais que devem balizar as referências

técnicas e político-institucionais, objetivando a elaboração de planos, programas e

estudos estratégicos voltados para as regiões, sub-regiões e áreas urbano-munici-

pais, torna-se clara a compreensão de que o planejamento estadual passa a ser

fundamentado numa matriz regional, a partir dos programas já definidos. Num pri-

meiro momento, são eles: os Programas de Desenvolvimento Regional Sustentável

(PDRSs) da Chapada Diamantina, do Sul e do Oeste da Bahia4. Com isso, deverá

ocorrer a criação, na prática, de adaptações regionalizadas em termos de

metodologia, de programação estratégica e de proposta de gestão; a construção de

elos e referenciais estratégicos nas propostas a serem elaboradas; e a obtenção de

coerência nas linhas de ação a serem indicadas, tendo como norte, no conjunto das

intervenções programadas, o Desenvolvimento Sustentável do Estado.

4 Ver COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável  - PDRS:
Oeste da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 65 p. il. tab. mapas. (Série Cadernos CAR, 8);
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Chapada Diamantina; perfil regional. Salvador, 1995. 73 p. il. (Série Cadernos CAR, 6);
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Sul da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 140 p. (Série Cardernos CAR, 7).
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2. PERFIL REGIONAL

2.1 Características do Espaço Regional

A região Oeste da Bahia, para efeito do PDRS, engloba as Regiões Econômicas 14

(Médio São Francisco) e 15 (Oeste) (Mapa 1), abrangendo uma área de 162.044 km2,

equivalendo a 28,56% do território do Estado (Gráfico 1), com trinta e oito municípios

e uma população de 783.685 habitantes, representando 6,25% do total do Estado

(Gráfico 2), sendo 56% na área rural e 44% nas zonas urbanas (Tabela 1).

O processo de crescimento e desenvolvimento econômico acelerado que vem se

registrando na região Oeste da Bahia, nas duas últimas décadas, com a introdução

da moderna agricultura granífera e/ou irrigada, tendo a soja como carro-chefe na

região do cerrado - Região Econômica 15 (Oeste) e a fruticultura na Região

Econômica 14 (Médio São Francisco), decorre das potencialidades ali existentes,

favorecendo as atividades produtivas, tornando-o o mais dinâmico espaço regional

no Estado. O novo ciclo de desenvolvimento estimulado, com intenso e rápido

processo de transformações, tem proporcionado a ampliação e diversificação da

estrutura produtiva atual com o afluxo de capitais e culturas empresariais de outras

áreas internas e externas do País.

2.1.1 Aspectos Geoambientais

O Oeste da Bahia se constitui num espaço tão vasto quanto heterogêneo,

encontrando-se grande variedade de ecossistemas, inclusive manchas de florestas

e variados tipos de solos, clima, relevo e altitudes. As condições meteorológicas da

região determinam a existência dos seguintes tipos de clima: seco a subúmido e

semi-árido na Região Econômica 14 (Médio São Francisco) e úmido, úmido a

subúmido e seco a subúmido na Região Econômica 15 (Oeste). Pode-se afirmar,

conforme essa classificação, que essas regiões econômicas contam com duas

estações bem definidas: uma úmida e quente, que se estende de novembro a abril,

e outra seca e fria, de julho a setembro.

As temperaturas médias máximas e mínimas anuais variam entre 26 e 20 graus. A

umidade relativa média do ar é de 70%, sendo a máxima de 80%, em dezembro, e

a mínima de 50%, em agosto. A pluviosidade varia entre 700mm na mínima e

1.600mm na máxima, por ano, concentrando-se em 83% na estação chuvosa. O

nível de pluviosidade varia positivamente no sentido leste-oeste, o que faz a Região

Econômica 14 ser mais seca, tendo todos os seus municípios incluídos na zona

semi-árida, o que ocorre com apenas 5 dos 22 municípios da Região Econômica

15
5
. Nesta última, as principais unidades geoambientais são o chapadão ocidental e

patamares do chapadão, e na Região Econômica 14, o pediplano sertanejo e o vão

do São Francisco6.

5 Estes cinco municípios são: Tabocas do Brejo Velho, Serra Dourada, Santana, Cocos e Coribe.
6 Ver descrição mais detalhada na Parte III, Capítulo 1, item 1.1 - Dimensão Geoambiental, deste documento.
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A vegetação predominante na Região Econômica Oeste é o cerrado arbóreo aberto,

sem florestas de galeria. Os solos predominantes são o latossolo vermelho-amarelo-

álico e a areia quartzosa álica. Já no Médio São Francisco, predomina a floresta

estacional decidual e o contato caatinga-floresta estacional. Os solos predominantes

nesta região são cambissolo eutrófico, latossolo distrófico e álico, podzólico, areia

quartzosa distrófica e planossolo solódico.

Em decorrência dessas condições geoambientais, a região passou a contar com

incremento e diversificação de atividades, tais como: ampliação da pecuária,

implantação de culturas graníferas de sequeiro e fruticultura e cafeicultura irrigadas,

com aumento sucessivo da área plantada, da produção e da produtividade.

Além do São Francisco, os principais rios da região são: Corrente, Grande e Preto.

As bacias desses rios atingem 62.400 km2, equivalendo a 82% da área dos cerrados

baianos. Parte dessa bacia é navegável, particularmente nos percursos entre as

cidades de Formosa do Rio Preto/Barra, Barreiras/Barra, Santa Maria da Vitória/

Bom Jesus da Lapa. Afora os rios principais, a região conta com inúmeros cursos

d�água de menor porte, o que a torna uma área privilegiada em termos de recursos

hídricos.
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Mapa 1 - Região Oeste da Bahia
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2.1.2 Aspectos Sociodemográficos

O processo de surgimento e ocupação das cidades importantes da região Oeste da

Bahia foi lento até o final dos anos 50. A região contava apenas com 11 municípios.

A população era de 273.126 habitantes, índice de urbanização de 17,5% e densidade

demográfica de 1,8 habitantes/km2. Atualmente, segundo dados7 do �Censo

Demográfico de População 1996 (resultados preliminares)�, a região Oeste da Bahia

conta com 783.685 habitantes e densidade demográfica de 4,84 hab/km2.

De acordo com dados do IBGE, a taxa de crescimento da população brasileira, na

década de 80, apresentou tendência declinante, passando de 2,48% para 1,94%

a.a.. Este processo se acentuou no período 1991/96, quando a taxa de crescimento

anual passou para 1,38%. No mesmo período, a taxa de crescimento da população

nordestina também baixou de 2,16% para 1,83%, em 1991, e 1,06% a.a., em 1996.

A partir da Contagem de População de 1996, realizada pelo IBGE, a Bahia mantém-

se como o Estado mais populoso do Nordeste, mesmo existindo uma acentuada

diminuição do ritmo de crescimento populacional, que passou de 2,09% a.a., na

década de 80, para praticamente a metade (1,09% a.a.), no período 1991/96. Na

região Oeste da Bahia, no período 1991/96, a população cresceu 2,27% e 0,87%,

respectivamente, ao ano, representando um acréscimo de 33.134 habitantes ou

aproximadamente 4,2% em cinco anos. Há, portanto, uma tendência declinante na

taxa de crescimento populacional na região: após atingir um pico de 2,30% a.a. no

período 1970/80, diminui para 2,27% a.a. entre 1980/91, declinando para 0,87%

a.a. entre 1991/96. Este comportamento demográfico não foi uniforme em todos

municípios, porém, não houve mudanças substantivas na estrutura de participação

dos diferentes municípios no total da população. No período 1991/96, os municípios

de Barreiras e Buritirama apresentaram aumento sensível de população, enquanto

que os decréscimos mais evidentes foram observados em Brejolândia, Angical, Serra

do Ramalho e Jaborandi. Ressalta-se que 13 dos 38 municípios da região tiveram

taxa de crescimento populacional negativa. Entre os municípios que passaram por

taxa de crescimento demográfico positiva, o de Barreiras, maior centro econômico

regional, mostra, durante os três períodos, um comportamento atípico: com elevadas

taxas de crescimento nos dois primeiros períodos e, embora declinando no terceiro,

mantém uma taxa (4,18% a.a.) superior a média estadual, de 1,09% no período

(Tabela 2 e Gráfico 3).

Tabela 2
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Taxa Anual de Crescimento Populacional - 1970/1980/1991/1996

7 FRANCO, Ângela e MOTTA, Margarida. Notas sobre dinâmica populacional da Bahia nos anos 90. Conjuntura e Planejamento. Salvador:
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, v.38, p. 7-13, julho, 1997.
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Apesar da inexistência de dados e informações qualitativas sobre os fluxos

migratórios8  no Oeste da Bahia, pode-se afirmar que alguns municípios absorveram

populações da própria região e de outras, no período 1980/91e 1991/96. Com base

na consolidação do desenvolvimento ocorrido, deduz-se que os principais fatores

que contribuíram para a retenção e absorção de novos habitantes foram:

� introdução de atividades modernas, que necessitam de mão-de-obra especializada;

� chegada de empresas e produtores com tecnologia inovadora;

� incentivo à implantação de novas culturas;

� ampliação da área produtiva com agricultura moderna no cerrado;

� novas áreas com agricultura irrigada.

2.1.3 Aspectos Urbanos

Até a primeira metade do século XX, a região Oeste da Bahia permaneceu como

um imenso território de reserva, parcamente ocupado e com baixo nível de atividade

econômica. A rede urbana apresentava-se com poucas nucleações de importância,

uma rede de vilarejos dispersos e pouca conexão entre si. As cidades que mais se

destacavam eram, pela ordem: Barra, com população urbana de 5.137 habitantes,

Barreiras, 4.207 habitantes, e Bom Jesus da Lapa, 3.350 habitantes. Apenas 16%

da população da região era urbana.

Esta estrutura básica da rede urbana se manteve até o final dos anos 50, revelando

e reafirmando as ligações frágeis e pouco intensas, tanto com o Estado da Bahia

quanto com o espaço nacional em geral. Algumas mudanças começaram a se

manifestar entre os anos de 1958 e 1962, com a criação de 14 novos municípios,

dos quais nove fazem parte da área do cerrado.

O início dos anos 70 marca um novo ciclo de desenvolvimento do Oeste da Bahia,

determinado pelo grande fluxo de investimentos. Ocorreu um vigoroso movimento

8 A importância e a necessidade de se conhecer o movimento dos fluxos migratórios e sua qualificação para o estabelecimento de políticas sociais
e compensatórias requer a elaboração, com urgência, de um estudo de migrações no Oeste.
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populacional intra e inter-regional, apontando no sentido da urbanização intensa de

alguns municípios.

Até 1970, das 27 cidades existentes na região Oeste da Bahia, 22 situavam-se no

grupo de menos de cinco mil habitantes. As cinco restantes possuíam entre 5 mil e 20

mil habitantes, inexistindo qualquer aglomeração urbana acima desse limite. Para o

mesmo universo do número de municípios (27), a partir do ano de 1980, a região

apresentava novo desenho na urbanização, com redução do número de cidades com

menos de cinco mil habitantes, que passaram a ser apenas 16, enquanto Barreiras e

Bom Jesus da Lapa passaram para o grupo entre 20 mil e 40 mil habitantes.

No ano de 1991, registra-se uma nova configuração no perfil regional, em termos de

divisão administrativa, quando 11 municípios foram criados por processos de

desmembramentos. No novo universo de 38 municípios, cresceu o número de cidades

do grupo de até cinco mil habitantes, de 16 para 22. Enquanto isso, as cidades

entre 5 mil e 20 mil habitantes passaram a ser em número de 13. Santa Maria da

Vitória e Bom Jesus da Lapa passam a se situar no grupo de 20 mil a 40 mil habitantes

e Barreiras já contava com 69.943 habitantes.

Já no ano 1996, o número de cidades com menos de 5 mil habitantes reduziu-se

para 18, crescendo o número na faixa entre 5 mil e 10 mil habitantes. As cidades de

Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa continuaram no grupo de 20 mil a 40

mil habitantes residindo no centro urbano, enquanto Barreiras passou a contar com

87.455 habitantes na sua sede (Tabela 3).

Tabela 3
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Distribuição das Cidades, por Grupos de Habitantes - 1970/1996

 Grupos de Habitantes                           1970                1980         1991         1996

 Até 5.000 22 16 22 18

 De 5.001 a 10.000 3 7 9 13

 De 10.001 a 20.000 2 2 4 4

 De 20.001 a 30.000 - 1 1 1

 De 30.001 a 40.000 - 1 1 1

 De 40.001 a 50.000 - - - -

 Mais de 50.000 - - 1 1

 Total 27 27 38 38

Fonte: IBGE,1970/1996.

O intenso processo de urbanização da região Oeste da Bahia pode ser verificado

quando se observa a dinâmica do seu crescimento populacional. Enquanto o

incremento da população rural foi de apenas 18,6% entre 1970 e 1996, o da população

urbana alcançou 250,9%. Observa-se também que, em 1970, aproximadamente 50%

da população urbana residia em cidades com menos de cinco mil habitantes, enquanto

em 1996, apenas 29,1%. Neste último ano, os municípios de Barreiras, Bom Jesus da
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Lapa e Santa Maria da Vitória abrigavam 77,5% do total da população residente em

espaços urbanos da região Oeste da Bahia. Outro dado significativo deste processo é

o crescimento da taxa de urbanização, passando de 21%, em 1970, para 44,2%, em

1996 (Tabela 4 e Gráfico 4).

Tabela 4
REGIÃO OESTE DA BAHIA

População Residente, Urbana e Rural, e Taxa de Urbanização - 1970/1996

 Ano Total Urbana Rural Taxa de Urbanização (%)

 1970 467.244   98.654 368.590 21,12

 1980 586.481 174.972 411.509 29,84

 1991 750.551 303.015 447.660 40,38

 1996 783.685 346.192 437.493 44,18

Fonte: IBGE/CEI

A modernização agrícola nos cerrados da Bahia tem proporcionado tanto o

desenvolvimento de cidades já existentes quanto o surgimento de novas

aglomerações, redefinindo, assim, a ocupação do espaço e a rede urbana regional.

O surgimento dessas novas aglomerações caracteriza-se por se estruturar em torno

das necessidades de mobilização da força de trabalho, de serviços e outras atividades

de apoio, oriundas da expansão da agricultura moderna. Estão localizadas próximas

às áreas de concentração de produtores de grãos.

As primeiras nucleações a se desenvolverem estão ligadas ao momento inicial de

expansão da soja, ao longo da rodovia BR-020 e ao norte e extremo sul da região do

cerrado. Dentre esses novos aglomerados urbanos surgidos na região, destacam-se:

� distrito de Mimoso, no município de Barreiras, distante a 100 km da sede, com

aproximadamente 15 mil habitantes. Deve sua implantação a uma iniciativa totalmente

privada, realizada por um grupo empresarial, que atraiu populações oriundas do Sul

do País e do Mato Grosso e efetivou a instalação de um complexo de serviços técnicos,

de armazenagem e beneficiamento de soja de diversas empresas. Área pioneira da

expansão da agricultura do cerrado brasileiro em território baiano, é um dos principais

pólos produtores de soja, milho, café, fruta e pecuária bovina. O modelo de ocupação
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das propriedades em torno do distrito é modernizante e tem-se caracterizado pelo

uso intensivo de novas tecnologias. Devido ao seu porte populacional e sua capacidade

produtiva, conta com um empresariado agrícola aguerrido e articulado, inclusive com

a mobilização de recursos para empreendimentos coletivos. Conta com bancos e

sedes de empresas de porte nacional;

� Bela Vista, Novo Paraná e Balsas (município de Barreiras), Roda Velha ( município

de São Desidério) e Rosário (município de Correntina) são localidades que surgem

na área do cerrado, a partir de iniciativas de colonos oriundos do Sul do País,

criando nucleações com características urbanas. O processo de ocupação dessas

áreas, assim como a composição social e efetivação das comunidades, embora

em menor dimensão, assemelha-se ao ocorrido com Mimoso do Oeste.

2.1.4 Aspectos Produtivos

A estrutura produtiva da agropecuária dos cerrados baianos (Região Econômica

15) guarda uma relação com a intensa concentração dos meios de produção, onde

terra e capital estão sob o controle de três atores sociais: os grandes proprietários

fundiários, as cooperativas e as empresas agroindustriais. Conforma ainda este

espaço os pequenos produtores rurais que dispõem de terra, porém são

descapitalizados, desenvolvendo suas atividades com base nos recursos naturais e

na força de trabalho familiar. Esta última forma de organização da produção encontra-

se mais generalizada na Região Econômica 14, em convivência com a grande

propriedade e, pontualmente, com a moderna empresa agrícola.

A distribuição do espaço agrícola, segundo o último Censo Agropecuário9 apresentava

o seguinte desenho para a região Oeste da Bahia: cerca de 4% dos estabelecimentos

agrícolas, situados no estrato de mais de 1.000 hectares, concentravam 63,50% da

área total, enquanto 66,20% dos estabelecimentos, localizados no estrato de menos

de 10 a 100 ha, distribuíam-se em apenas 10,10% da área. Tomando como referência

dados de 1991, coletados junto às cooperativas da Região Econômica 15, onde se

organiza, inclusive, uma quantidade significativa de proprietários, observa-se que

cinco destas organizações ocupavam mais de 1.070.000 ha, sendo duas destas

com 739.000 ha e área média de 3.437 ha por associado. Confirma-se, assim, a

grande concentração da propriedade da terra no Oeste da Bahia (Gráficos 5 e 6).

9 ESTATÍSTICAS CADASTRAIS EMERGENCIAIS: Recadastramento 1992. Salvador: INCRA, 1996. 2v.
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Essa concentração fundiária determinou, inclusive, conflitos sociais em razão da

expulsão de pequenos proprietários e posseiros das áreas rurais, contribuindo para

o inchamento dos centros urbanos, favelização, degradação ambiental e o

subemprego. Além do desajuste social, criou um padrão de organização da base

produtiva onde não é suficiente ser proprietário fundiário, em que pese ser a terra o

pré-requisito para a produção agropecuária.

A produção de grãos nos cerrados da Bahia passou por uma grande transformação

quanti-qualitativa, expandindo a área cultivada e incorporando uma nova base técnica.

A área colhida com soja, principal produto responsável pela expansão da economia

do Oeste da Bahia, passou de 63.000 ha em 1984/85 para 456.550 ha em 1997,

enquanto sua produtividade física deu um salto de 1.200 kg/ha para 2.220 kg/ha

nos respectivos períodos10 (Gráfico 7).

A cultura do milho, tomando-se como referência de tempo o período 1984/95, passou

de 80.311 ha para 150.474 ha em 199511, o que corresponde a aproximadamente

33,43% da área colhida no Estado da Bahia. Das 675.352 toneladas produzidas no

mesmo ano no Estado, 528.088 toneladas foram colhidas na região Oeste da Bahia,

equivalendo a 78,19% da produção do Estado (Gráfico 8).

10 Estimativas GCEA. Maio, 1997.
11 PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL. Culturas Permanentes e Temporárias; Bahia. Rio de Janeiro: FIBGE, 1995. 2v.
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Já com a cultura do feijão, no período 1994/95, mesmo com a redução da área

colhida, de 85.690 ha para 67.222 ha, e da quantidade produzida, de 95.135

toneladas para 64.219 toneladas, a região mantém, com aproximadamente 14% e

25%, respectivamente, sua participação no total do Estado (Gráfico 9).

Ressalta-se o fato das lavouras do milho e feijão serem cultivadas, na maioria dos

municípios baianos, como produtos de subsistência, com o uso de baixo padrão

tecnológico de sistemas de produção, atingindo rendimentos médios inferiores a

700 kg/ha e 473 kg/ha. Contrastando com isso, a região Oeste da Bahia, devido às

características do produtor hoje instalado na área de cerrados e à utilização de

insumos e tecnologias modernas, chegou a superar, durante o ano de 1995, o

rendimento de 3.500 kg/ha e 1.020 kg/ha.

Existem instaladas na região do cerrado unidades de compra e beneficiamento da

soja, vinculadas a grandes grupos econômicos, onde se destaca a Ceval, que dispõe

de uma capacidade de esmagamento de 1.700 t/dia e com estudos para ampliação
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para 2.500 toneladas ao dia. Sua atividade industrial iniciou-se em 1991, com

esmagamento da soja e produção de óleo bruto. Em meados de 1992, entrou em

operação a refinaria, que hoje processa 77.485 toneladas de óleo e 360 mil toneladas

de farelo, com parte da produção dirigida para o mercado externo. Também opera

na região a Cargil Agrícola S/A, com capacidade de produzir 41.304 toneladas de

óleo e 206.166 toneladas de farelo.

Além da agricultura de sequeiro, pratica-se na região a irrigação, cujas primeiras

experiências, na bacia do Rio Grande, resultaram da ação da Codevasf12  no perímetro

de São Desidério/Barreiras Sul. Implantada em 1975, em área total de 5.554,74 ha,

sendo 2.238,17 ha de área irrigável, com 337 famílias de pequenos irrigantes

(colonos) em 2.110 ha e seis empresários com 128 ha. O sistema é de irrigação por

sulcos, com culturas de grãos, frutas, hortícolas e forrageira. Na mesma bacia, nos

municípios de Barreiras e Riachão das Neves, em fase de implantação, os Projetos

Barreiras Norte/Nupeba/Riacho Grande, programados para irrigar 7.965,58 ha, com

os lotes distribuídos entre pequenos irrigantes, técnicos agrícolas, agrônomos e

empresários13.

Na bacia do rio Corrente, a Codevasf tem três projetos de irrigação. O Projeto Formoso

A, localizado em Bom Jesus da Lapa, com 10.408,34 ha, sendo 8.372,70 ha

potencialmente irrigáveis, foram assentados 392 pequenos irrigantes (colonos), de

um total previsto de 1.000 famílias, em área de 1.717,40 hectares. Reservou-se,

neste Projeto, para empresários, 5.700 ha, sendo que 3.093,16 ha já foram parcelados

e destinados a 54 empresas e 50,7 ha destinados a seis técnicos. O Projeto Formoso

H, também em Bom Jesus da Lapa, ocupa uma área de 6.310 ha, sendo 4.343 ha

irrigáveis, programado para entrar em funcionamento pleno em 1998, atendendo a

216 pequenos irrigantes, 50 técnicos e 43 empresários. Finalmente, o Projeto

Formosinho, localizado no município de Coribe, em uma área de 730,75 ha, com

405 ha irrigáveis, já em operação, com 39 pequenos irrigantes (colonos) e um

empresário, produzindo feijão, milho, abóbora e algodão (Tabela 5).

12 Os dados apresentados foram obtidos junto à Codevasf - S. R. de Bom Jesus da Lapa.
13 Segundo informações da 2a S. R. da Codevasf, em 14/11/97, os irrigantes selecionados como beneficiários dos três projetos já estão sendo
treinados, com previsão de entrega dos lotes a partir de 15/12/97.
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Por sua vez, a participação da iniciativa privada com agricultura irrigada é bastante

significativa. Na região Oeste da Bahia já foram incorporados ao processo produtivo

mais de 60 mil hectares, sendo 55 mil hectares na Região Econômica 15, operando

com 55414  pivôs centrais nos cultivos de grãos (milho, feijão e arroz), café e frutas

tropicais. Na Região Econômica 14 existem aproximadamente 10 mil hectares

irrigados, com 30 pivôs centrais em funcionamento, produzindo, além de grãos e

aspargos, frutas destinadas à exportação.

Além da produção de grãos e do crescimento da área cultivada com fruticultura, o

Oeste da Bahia atualmente diversifica sua agricultura com a produção irrigada de

hortícolas e café, em menor escala. O tomate mantém uma performance regional

considerada animadora, uma vez que os índices médios de rendimentos físicos

superam em quase 20% aqueles que se observam no resto do Estado. Quanto à

cultura do café, introduzida na região em 1994, expande-se gradativamente ano a

ano, com a previsão de alcançar entre 20 mil e 30 mil hectares até o ano 200215,

utilizando tecnologia de ponta e potencializando o aproveitamento dos recursos

naturais disponíveis.

As condições geoambientais favoráveis são um dos fatores da expansão da área

colhida e produção das culturas de mamão, banana, melancia e citros (laranja, limão

e tangerina), transformando gradativamente a fruticultura em uma das alternativas

de investimento regional.

O cultivo de alho ocorre em 229 ha nos vales de diversos municípios da região. O

município de Cristópolis é o maior produtor, seguido do município de Santana. O

Estado da Bahia produziu, durante o ano de 1995, 1.860 toneladas, sendo a região

Oeste da Bahia responsável por 39,74% (739 toneladas) desse total. O rendimento

médio na região foi de 3.227 kg/ha, abaixo do rendimento médio alcançado no Estado

(3.421 kg/ha). Ressalta-se que os municípios de Bom Jesus da Lapa, Paratinga e

Riacho de Santana alcançaram rendimento médio de 6.000 kg/ha, superior à média

da região e do Estado.

A cana-de-açúcar encontra-se disseminada em pequenas áreas por quase todos os

vales. Utilizada como forrageira e para a produção de aguardente e rapadura, não

chega a se constituir, como vários outros cultivos, em importância econômica para a

região.

Destaca-se, também, no Oeste da Bahia, a pecuária de corte que, no ano de 1995,

apresentava um efetivo bovino de 1.615.932 cabeças, que equivalia a 16,43% do

rebanho do Estado naquele ano. Constitui-se, basicamente, em atividade extensiva

com pequenas áreas de confinamento. O plantel vem sendo melhorado devido,

principalmente, à introdução de novas técnicas de manejo e desenvolvimento de uma

pequena produção leiteira para consumo regional. A pecuária é um caso de inserção

não complexa de atividade agrícola no circuito industrial e tem uma participação baixa

dos insumos no consumo intermediário do setor e um processamento industrial simples.

14 ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DE BARREIRAS - AIBA. Levantamento dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande.
Barreiras, 1991. 50 p. il. tab.
15 GONÇALO JÚNIOR, A. Cafeicultura Deslancha na Bahia. Gazeta Mercantil: Caderno B. p. 20. Brasília: 10/04/97.
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O algodão produzido, principalmente na Região Econômica 1416, tem como destino, em

sua maior parte, as usinas localizadas no município de Guanambi (Região Econômica

13), onde passa por um processo de classificação e beneficiamento agroindustrial bastante

primário. Demanda insumos de fora do setor, principalmente defensivos agrícolas, sendo

que as grandes unidades produtivas requerem bens em maior proporção, desenvolvendo

relações intersetoriais mais fortes à jusante e mais frágeis à montante.

2.1.5 Comércio, Serviços e Bancos

Embora com limitações, pode-se afirmar que um dos reflexos da ampliação da

produção de grãos no desenvolvimento da economia regional é o crescimento do

número de estabelecimentos nos diversos ramos de atividade. Neste aspecto,

reveste-se de importância o ritmo de crescimento dos estabelecimentos comerciais,

de serviços e bancários no Oeste da Bahia.

Na Região Econômica 14, o número de estabelecimentos comerciais atacadistas

teve um incremento de 228% entre 1983 e 1992, enquanto no comércio varejista

este número cresceu apenas 89%, no mesmo período17. Este fato pode ser um

indicativo de que o comércio regional registrou um crescimento, principalmente no

que diz respeito à revenda da produção agropecuária local para fora da região. O

crescimento acentuadamente menor das atividade varejistas, neste caso, poderia

ser atribuído ao fato de que, mesmo com o aumento da produção, a sua realização

não se deu no mercado local.

Barreiras foi, indiscutivelmente, o município mais impactado pelo processo de

crescimento regional, também no que se refere à concentração das atividades

comerciais, passando a representar, em 1992, algo em torno de 35% do número de

estabelecimentos comerciais da Região Econômica 15 e 23% do total da região

Oeste da Bahia.

A mesma tendência se verifica em relação às empresas prestadoras de serviços.

Ou seja, maior ritmo de crescimento na Região Econômica 15, com 228% contra

155% da Região Econômica 14, e maior concentração no município de Barreiras.

Salienta-se o comportamento verificado nos serviços de alojamento e alimentação,

com incrementos de 143% e 154% durante o período compreendido entre 1983 e

1992. Pressupõe-se que tal fato está relacionado ao processo de urbanização

ocorrido nessas regiões, com fluxos migratórios significativos no período.

Esta dinâmica também se refletiu no setor bancário, que conta atualmente com 60

agências operando em toda a região, sendo que, sozinho, o município de Barreiras

tem 16 unidades funcionando. Na arrecadação de ICMS, Barreiras também é o

município que se destaca, representando 75% do total desse imposto arrecadado

no Oeste da Bahia, o que confirma o seu papel polarizador.

16 Visando dinamizar o setor algodoeiro, que vem passando por crises, o Governo do Estado construiu no município de Palmas de Monte Alto o
Centro de Profissionalização de Produtores Rurais do Vale do Iuiú, com apoio do BIRD, para pesquisa e introdução de novas variedades mais
adaptadas às condições regionais e de novas técnicas.
17 CADASTRO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGRÍCOLA E DE SERVIÇOS. Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa da Bahia. Salvador,
1983; 1992.
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Quanto ao crescimento do número de empresas classificadas como industriais na

região, nota-se um processo bastante intenso na década de 80 e meados de 90. De

um total de apenas 112 empresas industriais no Oeste da Bahia, existentes em

1983, este número se eleva para 2.090 em 199518, o que representa um aumento

de mais de 1.700% em 12 anos. Embora não se disponha de informações referentes

à complexificação que tais empreendimentos proporcionaram na economia regional,

seu simples crescimento numérico de forma tão acelerada permite verificar o impacto

que teve a produção agropecuária moderna como efeito multiplicador nos demais

setores. É o caso de se constatar a significativa expansão do setor industrial,

principalmente na área de Barreiras, o pólo mais importante da região do cerrado.

2.1.6 Infra-Estrutura Física e Social

A região Oeste da Bahia tem-se caracterizado pelo forte desequilíbrio entre a oferta

e a demanda de infra-estrutura econômica e social. Tal defasagem decorre do surto

de crescimento da base produtiva, notadamente na região dos cerrados, do intenso

processo de urbanização, da extensão territorial da região, da degradação da infra-

estrutura física existente e da redução da capacidade de investimento do setor público

no âmbito federal e estadual.

No que se refere ao suporte às atividades econômicas, destacam-se as vias de

transporte, a energia elétrica, o armazenamento e as telecomunicações, cujas

carências se refletem na redução de competitividade com outras regiões, em

decorrência da elevação de custos e dificuldades no escoamento da produção.

Quanto à infra-estrutura social, em que pese a ênfase dada aos serviços de educação,

saúde e saneamento básico, suas deficiências são existentes e resultam na péssima

qualidade de vida da maioria da população regional.

A infra-estrutura física existente vem sendo recuperada para atender às demandas

do setor produtivo regional, destacando-se o setor de transportes, como é visto a

seguir:

� Transportes

Predomina na região o transporte rodoviário na movimentação de cargas e

passageiros. Ressalta-se, porém, a importância que deve desempenhar, no futuro

próximo, outras modalidades no sistema de integração espacial. Essa possibilidade

explica-se pela posição geográfica que a região ocupa na bacia do rio São Francisco,

única do Estado onde o transporte fluvial tem importância econômica. O sistema

rodoviário (Mapa 2) compreende os trechos já construídos e os planejados, que,

quando finalizados, deverão influenciar na capacidade de integração:

BR-242 - Rodovia de maior importância para o Oeste da Bahia, por ligá-lo à Região

Metropolitana de Salvador e seus portos (Aratu e Salvador), bem como ao Centro-

Oeste do País (capital federal). Esta rodovia é ainda considerada prioritária para o

18 CADASTRO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGRÍCOLA E DE SERVIÇOS. Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa da Bahia. Salvador, 1983;
1992 e Dados da Junta Comercial da Bahia, 1995.
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Programa Corredor de Transportes Oeste - Portos Salvador/Aratu, a ser implantado.

Vem recebendo serviços de manutenção e conservação insuficientes para o volume

e importância do tráfego, com trechos que apresentam dificuldade de trafegabilidade

durante o seu percurso. Esta rodovia faz parte do programa de recuperação do

Ministério do Transporte para o ano de 1997.

BR-135 - Suas conexões com a BR-242 lhe confere importância no escoamento da

produção dos cerrados, principalmente nas áreas onde estão localizados os

municípios de Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Barreiras e São Desidério,

que concentram quase toda a produção de soja do Oeste da Bahia. O trecho

pavimentado que se inicia neste último município e vai até Monte Alegre (município

de Santa Rita de Cássia) serve também para o escoamento da produção de calcário.

A conexão com a BR-242 viabiliza ainda a ligação de Barreiras com o Piauí, servindo

como importante via de articulação interestadual. Devido à falta de repasses de

recursos para manutenção e pavimentação, trechos dessa rodovia não apresentam

boas condições de trafegabilidade.

BR-349 - O trecho nos limites municipais, que liga Bom Jesus da Lapa a Santa Maria

da Vitória e Correntina, municípios com expressiva produção agropecuária, constitui-

se em um corredor de grande potencial econômico. Desempenha também a função

de ligação entre o planalto central com o litoral do Estado, pois através de conexões

com as BR-430, BR-030, BA-262, BA-263 e BR-415 (trechos fora dos limites da região

Oeste da Bahia), proporciona ligação com o Porto do Malhado, localizado no município

de Ilhéus, Sul da Bahia. O trecho recentemente concluído incorporou novas áreas à

dinâmica do processo produtivo da Região Econômica 15.

BR-020 - Rodovia com subtrechos pavimentados entre a divisa da Bahia com Goiás,

atendendo às áreas produtoras de Mimoso do Oeste, Rosário, Balsa, Borá,

Diamantina, Elbas, Roda Velha e Novo Paraná.

BA-172 - De importância intra-regional, visto que incorpora uma vasta área produtiva

à dinâmica econômica regional, notadamente os municípios de Brejolândia, Tabocas

do Brejo Velho, Serra Dourada, Santana, Santa Maria da Vitória e São Félix do

Coribe. Rodovia totalmente restaurada recentemente e com boas condições de

tráfego, sendo a responsável pela conexão da BR-242 com a BR-349 na região.

BA-825 - Destaca-se como via de escoamento da produção de grãos, servindo

também como articulação com o Estado de Tocantins. Com a pavimentação, sua

ligação com a BR-242 (estação experimental da Cooperativa Cotia-Prodecer II -

�Anel da Soja�) coloca-se como uma das vias estratégicas para o desenvolvimento

regional.

BA-161 - Rodovia em processo de construção e pavimentação do trecho Barra/BR-

242, liga os municípios de Barra a Ibotirama, no Médio São Francisco, facilitando o

acesso ao município de Xique-Xique, na microrregião de Irecê (Região Econômica

11), por meio de balsas. Com esta rodovia, o município de Barra quebra seu

isolamento, integrando-se às duas regiões produtoras e grande parte do vale do

São Francisco.
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Mapa 2 - Sistema Rodoviário
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É importante mencionar alguns trechos rodoviários intermunicipais e municipais que

apresentam importância no atendimento do escoamento da produção regional:

� São Desidério - Sítio Grande e Estiva Roda Velha;

� Cocos - Feira da Mata e Carinhanha;

� Santa Rita de Cássia - Boqueirão e Estreito;

� Santa Rita de Cássia - Malhada Grande - Mansidão - Buritirama e Estreito.

Como se pode observar, a malha viária da região Oeste da Bahia é expressiva em

termos quantitativos, porém deficiente no tocante à conservação e insuficiente quanto

à articulação entre as regiões produtoras e os mercados extra-regionais.

A região dispõe de importantes rios navegáveis, como o São Francisco, o Corrente, no

trecho que liga Santa Maria da Vitória com o rio São Francisco, perfazendo 155 km, e o

rio Grande, entre Barreiras e Barra, onde desemboca no São Francisco, após percorrer

331 km. Para aproveitamento de tais potencialidades, o Governo Federal, através do

Ministério dos Transportes, iniciou estudos para execução de intervenções de

balizamento, sinalização, dragagem e derrocagem no rio São Francisco e seus principais

afluentes, para que se torne integrante de um sistema multimodal de transporte.

Quanto ao sistema aeroviário, destacam-se: o aeroporto de Barreiras, com linhas

regulares, e a construção de um aeroporto de porte médio no município de Bom

Jesus da Lapa19, visando o aproveitamento do potencial de produção de frutas

tropicais para exportação. Encontra-se em fase de estudos a construção de um

aeroporto no povoado de Mimoso do Oeste, para atendimento de antiga reivindicação

dos produtores do cerrado.

Em seu conjunto, a região dispõe de alternativas e possibilidades de melhoria das

condições de transporte para o escoamento, intra e inter-regional da sua produção.

Porém, tem havido dificuldades na identificação de uma opção que apresente custos

menores para os agentes envolvidos no circuito da produção e comercialização e

garantia de acréscimo de receita para o Estado.

� Energia

A região apresenta elevado déficit no abastecimento de energia elétrica. Dados da
Coelba (1995), dão conta da existência de duas usinas hidrelétricas. A UHE
Correntina, com capacidade de 8.000 kw e a UHE Alto das Fêmeas, com capacidade
de 10.000 kw. A primeira já se encontra no limite máximo de produção, sendo
responsável pelo suprimento da maior parte dos municípios. A região dispõe de
1.198,8 km de linhas de transmissão, 19 subestações com 169.435 kVA e 85.547
consumidores, urbanos e rurais. Consta do Plano Decenal de Geração, sob
coordenação da Eletrobrás, a abertura, durante o ano de 1997, de processo de
licitação para a concessão à iniciativa privada de três hidrelétricas, localizadas,
respectivamente, no rio Formoso, entre os municípios de Jaborandi e Coribe (�Sacos�,
estimada em R$ 209.700.000, e �Gatos�, estimada em R$ 47.745.000) e no rio das
Fêmeas, no município de São Desidério (�Sítio Grande�, estimada em R$ 24.052.000).

19 Existe um aeroporto funcionando e com sua ampliação não-aconselhada tecnicamente.
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A oferta insuficiente de energia elétrica na região conduz os agentes econômicos a

utilizarem-se de fontes alternativas com motores diesel, aumentando os custos de

produção e implicando, conseqüentemente, em diminuição da competitividade dos

produtos regionais. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba,

visando suprir esta carência, elaborou a seguinte programação de empreendimentos

para geração de energia entre 1997 e 2001, conforme Tabela 6:

� Telecomunicações

Quanto às telecomunicações, observam-se carências tanto na área de telefonia

quanto em sinais de TV, que têm contribuído para uma forte influência dos estados

de Goiás, Minas Gerais e São Paulo no Oeste da Bahia. A região dispõe de um

canal de televisão retransmissor de uma rede nacional, 7 emissoras de rádios e 70

postos de correios e telégrafos, sendo 27 agências, 5 franqueadas e 27 unidades

satélites. Quanto ao sistema de telefonia, a região conta com 12.772 terminais

instalados.
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� Armazenagem

No que se refere à infra-estrutura de armazenagem, a maior capacidade encontra-

se na Região Econômica 15. Neste setor, a Conab dispõe de dados referentes

apenas a 10 municípios20. Além dos desequilíbrios entre a capacidade de

armazenamento e a produção agrícola da região, existe ainda uma falta de integração

com o sistema de transporte para o seu escoamento. Por outro lado, os dados

revelam que, das 205 unidades de armazenagem, somente 40 são graneleiras, o

que impossibilita plena utilização. A capacidade de armazenagem21 conhecida no

Oeste da Bahia é de 2.093.102 toneladas, sendo que os municípios de Barreiras,

São Desidério, Correntina e Formosa do Rio Preto absorvem 96% desse total com,

respectivamente, 67,2%, 14,3%, 9,4% e 5,1%.

A capacidade de armazenagem na região é insuficiente para o volume da produção

de grãos e as ações do setor público para as áreas de abastecimento e apoio à

produção não privilegiaram investimentos com esta finalidade. Programas executados

pelo Governo do Estado realizaram, nos últimos anos, 4 ações para a construção de

depósitos comunitários, o que possibilita atender apenas à parcela marginal da

produção de grãos da região. Ou seja, aquela obtida pela pequena produção tradicional

e voltada para o mercado local. Em que pese a constante reivindicação de parcela

dos médios produtores por esse tipo de ação, a Conab, órgão responsável pela política

de armazenamento do Governo Federal, não possui nenhuma programação para a

construção de unidades. Portanto, é provável que o sistema de armazenamento da

área continue sendo atendido prioritariamente pelo setor privado.

� Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

O Oeste da Bahia é uma área privilegiada em termos de disponibilidade de água.

Porém, o sistema de abastecimento é deficiente e defasado, faltando água potável

para consumo humano em muitas localidades. A Embasa (Empresa Baiana de Água

e Saneamento) e a FNS (Fundação Nacional de Saúde) são os órgãos responsáveis

pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Embasa mais

que duplicou a oferta de água potável na região com a implantação do sistema de

Barreiras, com capacidade de 10.000 ligações, o que representa um incremento de

aproximadamente 76.000 habitantes atendidos. A FNS atua neste setor através de

convênios com prefeituras e não se dispõe de dados sistematizados. Quanto ao

esgotamento sanitário, é praticamente inexistente, principalmente no setor rural.

Isso leva a população ao uso de fossas ou à convivência com esgotos a céu aberto.

� Saúde e Educação

O surto de crescimento econômico e populacional verificado na região não foi
acompanhado da correspondente oferta de serviços sociais básicos, nas áreas
urbanas e rurais. Isto se deve tanto à velocidade do crescimento econômico e
populacional de alguns municípios quanto à redução da capacidade de investimento
do setor público nos últimos anos.

20 Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Coribe, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, São Félix do Coribe, Riachão das Neves, São Desidério
e Serra do Ramalho.
21 Dados fornecidos pela Conab em 12/08/97.
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No que se refere aos aspectos educacionais, o intenso processo de urbanização e

a chegada de novos contingentes populacionais tornaram ainda mais gritante o

desequilíbrio entre a oferta e a demanda deste tipo de serviço. Em 1994, existiam

2.597 estabelecimentos de ensino, 5.300 professores e 179.283 alunos matriculados

no ensino de primeiro grau na região22. Deve-se considerar, porém, que a defasagem

de currículo escolar e a baixa qualificação do professorado comprometem seriamente

o ensino na região, já que as ações governamentais neste setor têm sido dirigidas

fundamentalmente para a ampliação e recuperação de escolas.

No setor de saúde, o quadro de carência é o mesmo, tanto no que se refere a

recursos humanos quanto materiais. O baixo nível de renda e a falta de saneamento

básico, aliados às péssimas condições de moradia da população da região Oeste

da Bahia, têm contribuído para a alta incidência de doenças endêmicas, como o

�mal de Chagas�, leishmaniose, verminoses, sarampo, etc., provocando alto índice

de mortalidade infantil e uma péssima qualidade de vida para a grande maioria da

população.

Os serviços de saúde na região são oferecidos basicamente pela FNS e pelas

prefeituras municipais. Existem na região 23 centros de saúde, 50 postos de saúde

e 24 hospitais. O total de leitos hospitalares da região é de 85623  leitos contratados24.

Outra característica dos serviços de saúde na região é a sua concentração. Dos

856 leitos existentes em 1995, 46% ou 399 eram no Hospital de Barreiras. Este

número colocava a região numa posição ainda precária, considerando-se o índice

adotado pela OMS de um leito por mil habitantes.

Faz-se necessário observar que o surto de crescimento econômico na região não

se fez acompanhar da melhoria da qualidade de vida da grande maioria da população

local. Dados do IPEA revelam que municípios importantes como Correntina, Santa

Maria da Vitória, Formosa do Rio Preto, Bom Jesus da Lapa e Ibotirama, entre

outros, têm mais de 50% de sua população em estado de indigência. Situa ainda

em primeiro e segundo lugares, no Estado da Bahia, na incidência relativa de

indigência, os municípios de Cristópolis e Paratinga, com 65,6% e 64,8%

respectivamente.

2.1.7 Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional que existe na região resulta das características da

formação e da dinâmica regional, que se apresentou diferenciada nos subespaços.

Na parte polarizada pelo município de Barreiras, destacam-se as organizações do

tipo empresarial, quer sejam as de caráter mais econômico, como cooperativas de

produção e comercialização, quer sejam as do tipo mais político-representativo,

como associações comerciais, de lojistas, de irrigantes e outras25.

22 Ministério da Educação e Cultura. Coordenação do Sistema Estatístico de Educação, 1994.
23 Não computados os leitos dos hospitais de Ibotirama e de Bom Jesus da Lapa.
24 Fonte: Sesab - Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 1995.
25 Ver anexos.
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Entre estas organizações reveste-se de importância maior as cooperativas, devido

ao seu poder de articulação interna e também como grupos de pressão, tanto junto

aos poderes públicos quanto em relação aos agentes financeiros, para viabilizar a

renegociação dos financiamentos. Mesmo que eventualmente possam vir

enfrentando alguma crise conjuntural, a importância das cooperativas na região

pode ser avaliada quando se considera que apenas quatro delas, congregando

aproximadamente mil e seiscentos associados, detêm mais de um milhão de hectares

no total das unidades produtivas.

Independente destas organizações formais, deve-se destacar ainda uma forte

articulação informal do empresariado que se concentra no município de Barreiras,

criando fóruns de discussão sobre os problemas da região, destacadamente no que

diz respeito à área produtiva. Neste nível de articulação, vêm surgindo alguns

consensos importantes para a sustentabilidade econômica da região, a exemplo da

criação de um processo de conscientização sobre os riscos da monocultura, a

importância de elevar o nível dos rendimentos físicos das culturas e a necessidade

de criação de um centro de pesquisa em tecnologia agropecuária, em parceria com

o poder público. Além da co-participação em ações tradicionalmente desenvolvidas

pelo Estado, como telecomunicações, construção/recuperação de vias de transporte

e construção e ampliação de aeroportos.

A polarização exercida pelo município de Barreiras sobre a área central e norte da

Região Econômica 15 se reflete também nos aspectos organizativos, porém não

aparece com a mesma dinâmica na parte mais ao sul, onde a influência daquele

município é menor. A estrutura organizativa daquela área, na qual Santa Maria da

Vitória aparece como um subcentro regional, se assemelha mais àquela encontrada

na parte oriental, que corresponde à Região Econômica 14 e tem Bom Jesus da

Lapa e Ibotirama como centros polarizadores.

A Região Econômica 14, por sofrer uma influência apenas indireta do processo de

ocupação do cerrado, através de agricultores e empresas oriundas do Sul do País,

possui uma estrutura organizativa do tipo mais tradicional, mais frágil e com menor

poder de pressão. As elites empresariais se expressam de forma mais individualista

e não refletem uma preocupação mais específica com a sustentabilidade do

desenvolvimento regional. Embora consigam expressar suas demandas,

principalmente no que se refere à infra-estrutura física, têm uma postura mais

submissa diante do poder público, que é visto como uma espécie de padrinho e não

como parceiro.
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1. MODELO TEÓRICO-METODOLÓGICO

O Governo do Estado da Bahia, ao incorporar a idéia da sustentabilidade na formu-

lação da política de desenvolvimento, busca adotar elementos que sejam capazes

de fundamentar uma nova ordem, cuja característica essencial é a de implementar

um processo de desenvolvimento apoiado em bases mais duradouras.

O Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Oeste da Bahia, concebido

a partir dos conceitos e princípios do novo paradigma - Desenvolvimento Sustentável -

constitui-se em uma alternativa de resposta, dentre aquelas que estão surgindo em

função das rápidas transformações que o mundo e o Brasil estão experimentando no

âmbito das relações entre Estado e sociedade, a exemplo da globalização da econo-

mia, ampliação da consciência ambiental, revolução tecnológica das comunicações,

informática e biotecnologia e expansão do movimento mundial de reforma do Estado.

Para efeito de melhor compreensão das referências teóricas básicas e das propos-

tas de execução no contexto do novo paradigma do Desenvolvimento Sustentável,

agrupou-se este conteúdo nos itens: marco conceitual, procedimentos metodológicos

e procedimentos operacionais.26

1.1 O Desenvolvimento Sustentável: Marco Conceitual

O conceito da sustentabilidade, incorporada ao processo de planejamento do desen-

volvimento, extrapola a dimensão geoambiental, envolvendo um conceito mais am-

plo, voltado para as áreas econômica, política, científica e cultural.

A dimensão geoambiental, para ser viabilizada ao longo do tempo, tem que estar

centrada nos demais conceitos para alcançar resultados a longo prazo. O alcance

dos resultados envolve basicamente: eqüidade social, continuidade e permanência

das ações, preocupação com os estoques de recursos naturais e solidariedade

entre as gerações atuais e futuras.

O Desenvolvimento Sustentável, com uma visão de futuro, sem o imediatismo das

ações, tem como objetivos:

� competitividade e viabilidade econômica;

� conservação dos ecossistemas e recursos naturais;

� organização da sociedade e democratização das instituições;

� redução da pobreza e desigualdade social.

O alcance destes objetivos exige a articulação de cinco dimensões, que traduzem

uma visão multidimensional do planejamento: geoambiental, econômico-social, his-

26

 Ver COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável -
PDRS: modelo teórico-metodológico. Salvador, 1995. 32 p. il. (Série Cadernos CAR, 5).
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tórico-cultural, científico-tecnológico e político-institucional. A articulação destas di-

mensões, simultaneamente, representa a questão mais complexa, devido à dificul-

dade de considerar-se simultaneamente as dimensões, sem considerar-se as su-

bordinações hierárquicas, e também pelo ritmo diferenciado de sua maturação, ali-

ado à complexidade da transdisciplinariedade exigida.

Para atingir as idéias estruturadas no conceito de Desenvolvimento Sustentável, é

fundamental a participação dos segmentos representativos da sociedade regional.

O processso de Desenvolvimento Sustentável abriga também aspectos relativos à:

preservação ambiental, redução do nível de pobreza, diversificação da atividade

produtiva e competitividade dinâmica, apoiados no uso eficiente e racional dos re-

cursos naturais, associados a um projeto cultural que fortaleça os laços de auto-

identificação e do pertencer territorial, através de um processo permanente de apro-

priação regional das culturas locais.

No Desenvolvimento Sustentável, a revalorização do espaço físico-territorial, atra-

vés de escalas espaciais-territoriais menores, além de adequar melhor as ações a

serem implementadas, facilita o processo político de negociação e decisão e esti-

mula e deslancha o processo de desenvolvimento regional.

Por outro lado, em função dos movimentos recentes no mundo e no Brasil,o Desen-

volvimento Sustentável apóia-se nos seguintes condicionantes:

Globalização da Economia - O processo de globalização faz inserir a economia de

determinada região em um mercado altamente competitivo, em que as exigências se

estendem não só aos preços ofertados como também nos níveis de qualificação do

produto. As políticas de desenvolvimento voltadas para mercados desta natureza

revalorizam determinadas estruturas produtivas internas, vez que tendem a participar

com um número maior de clientes e de concorrentes num universo competitivo.

Desconcentração das Atividades Econômicas - A desconcentração espacial da

produção não deve ser considerada como uma tendência generalizada. Os fatores

reprodutivos na localização dos empreeendimentos passam a ganhar maior desta-

que, como o ambiente cultural favorável, o ecossistema e a integração entre a base

técnica-científica e segmentos produtivos. Num mercado competitivo, a

descentralização é importante, vez que a descoberta de novas vocações regionais,

conseguidas através de infra-estrutura básica e qualificação de mão-de-obra, po-

dem determinar a alocação de novos empreendimentos. Na questão de qualifica-

ção de mão-de-obra, é fundamental a atuação da Universidade, criando cursos

voltados para as necessidades regionais.

Descentralização do Estado - O processo de descentralização envolve a transfe-

rência efetiva do poder da esfera nacional para as instâncias estadual e municipal.

As ações assim definidas determinam uma maior parceria junto às bases, fator

fundamental para implantar o Desenvolvimento Sustentável.
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Democratização dos Instrumentos de Ação do Estado - Conformando o novo

enfoque regional, este condicionamento reveste-se de suma importância, na medi-

da em que a escuta e a participação dos segmentos organizados e da representa-

ção política local, desde os primeiros momentos do processo de elaboração do

PDRS, além de assegurar maior legitimidade na etapa de sua execução, enseja

uma troca de experiência e conhecimento entre técnicos e representantes do poder

local, facilitando o acompanhamento das ações. Para se efetivar, o PDRS deve ser

formulado em estreita relação com os atores sociais da região, encontrando alter-

nativas consistentes e viáveis para o desenvolvimento regional. O planejamento

deve contemplar uma visão mais abrangente e estratégica de médio e longo prazos

(sustentabilidade), não se restringindo, assim, a uma visão parcial de curto prazo.

As tomadas de decisão no processo de Desenvolvimento Sustentável devem incor-

porar os princípios de participação e transparência, incorporando as consultas das

bases e a identificação clara de como e por quem serão tomadas as decisões.

1.2 Procedimentos Metodológicos

A sustentabilidade tem um caráter amplo e de permanência no futuro, comportando

várias dimensões que nada mais são do que a expressão do desenvolvimento nos

diversos aspectos da vida da região ou de um país. Neste sentido, o Desenvolvi-

mento Sustentável só se efetiva caso as dimensões em análise contemplem a iden-

tificação de indicadores que reflitam tanto o desenvolvimento quanto as condições

em que o mesmo vem ocorrendo.

Para a elaboração do PDRS Oeste da Bahia, os procedimentos metodológicos se

confundem com as suas dimensões da sustentabilidade, consideradas como aquelas

que mais se ressaltam como condição para se atingir o desenvolvimento regional.

Dimensão Geoambiental - A dimensão geoambiental é a responsável pelo

referencial de sustentabilidade no processo de desenvolvimento. Nesta dimensão,

a inversão acerca da compreeensão do desenvolvimento, visto antes principalmen-

te como maior domínio do homem sobre a natureza, passou a incorporar a conser-

vação e a convivência com o meio natural como condição para se atingir o desen-

volvimento.

Esta mudança quanto à concepção de desenvolvimento deverá afetar as demais, na

medida em que a economia e a sociedade passarão a se referenciar na preservação

ambiental, não só como condição para uma boa qualidade de vida, presente e futura,

mas, também, como forma de conquistar um crescimento permanente e, conseqüen-

temente, melhorar as condições de trabalho de e sobrevivência da população.

Dimensão Econômico-Social - A dimensão econômico-social, privilegiada na con-

cepção tradicional e chegando a subordinar todas as demais, não deverá ser

subdimensionada na atualidade. Na medida em que as outras dimensões passem a
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ser incorporadas com o mesmo nível de importância, naturalmente a econômico-

social passa a ser balizada por outros parâmetros e a ocupar, com as demais di-

mensões, um espaço que antes era exclusivamente seu.

No essencial, a dimensão econômico-social da sustentabilidade não difere da visão

mais tradicional, já que ela também incorporava, além do crescimento do produto a

uma taxa maior do que o aumento populacional, uma melhor distribuição dos frutos

do trabalho.

Tradicionalmente, o planejamento buscava formular programas que, além de au-

mentar a produção e a produtividade, permitissem, via mercado ou políticas públi-

cas de redistribuição de renda, a melhoria das condições de vida da população.

Este lado mais social do desenvolvimento econômico não deverá ser afetado na

etapa atual, já que é especialmente nesta dimensão que se deverá utilizar o concei-

to de eqüidade social. A distribuição dos resultados econômicos em todos os estra-

tos sociais é o elemento identificador do verdadeiro sentido e direção impostos ao

Desenvolvimento Sustentável.

Uma maior eqüidade social embutida no conceito de Desenvolvimento Sustentável

desvincula-se, necessariamente, dos modelos de crescimento econômico baseados

na exploração incontida dos recursos naturais e mão-de-obra barata. As transforma-

ções produtivas devem ter como base a exploração racional dos recursos naturais,

além da sua efetiva renovação e um maior ajustamento social. A dimensão econômico-

social muda essencialmente no contexto do Desenvolvimento Sustentável, com rela-

ção às condições de produção, distribuição e circulação. As transformações produti-

vas têm como base a exploração racional dos recursos naturais, além da sua efetiva

renovação. Uma melhor distribuição da riqueza é condição para um maior ajustamen-

to social e a circulação leva em conta uma economia mais globalizada e competitiva

O desenvolvimento das atividades econômicas deve se dar em função de uma dinâmi-

ca que considere os efeitos endógenos. Estas relações inter-regionais só contribuirão

para o Desenvolvimento Sustentável se incorporarem o conjunto de sua população.

Dimensão Histórico-Cultural - Esta dimensão deverá revelar os traços e aspectos

mais importantes da formação histórico-cultural da região, essenciais para o pro-

cesso de Desenvolvimento Sustentável, em que a organização e a mobilização dos

atores sociais são fatores condicionantes básicos.

O conhecimento e o registro dos laços da auto-identificação com a cultura local e

regional são o móvel orientador e condicionador da escuta e organização dos atores

sociais. Outrossim, o levantamento de fatos e acontecimentos que conformam e ca-

racterizam a história da região e lhes dão singularidade cultural se constituem em

fatores significativos para o estudo desta dimensão.
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Dimensão Científico-Tecnológica - Esta dimensão está orientada pela relação entre

o conhecimento e a inovação, em particular pela aplicação de novas tecnologias

voltadas para a competitividade, a conservação dos recursos naturais e a mudança

social. Através da dimensão científico-tecnológica assegura-se o domínio e a per-

manente atualização do conhecimento e sua aplicação em todas as atividades hu-

manas.

Esta dimensão poderá mudar seus padrões, pois não se trata mais de exercer o

domínio, principalmente pela alteração das condições naturais, e, sim, construir

alternativas de produção que em pouco ou nada afetem o ambiente natural. Por

outro lado, deverá ter peso significativo o desenvolvimento de tecnologias repara-

doras do meio ambiente, já degradado pela lógica produtivista que predominou na

ausência do conceito de sustentabilidade vinculado ao de desenvolvimento.

Dimensão Político-Institucional - Nesta dimensão, pretende-se fortalecer o siste-

ma político representativo que confira permanência e consistência a um processo

de decisões e ações que assegurem o Desenvolvimento Sustentável e promova

mecanismos institucionais que ampliem a participação da sociedade.

Esta dimensão, ao incorporar o modelo de gestão integrada e descentralizada do

Desenvolvimento Sustentável, busca estabelecer parcerias institucionais múltiplas

entre a União, o Estado e municípios e entre o governo, a iniciativa privada e a

sociedade organizada. Constitue-se, assim, numa etapa de fundamental importân-

cia na conquista da cidadania.

1.3 Procedimentos Operacionais

O processo de elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável

- PDRS Oeste da Bahia contemplou as atividades a seguir indicadas:

Levantameto de informações - Consistiu no levantamento bibliográfico, identifica-

ção de propostas e projetos que ainda não tinham sido executados e de ações já

realizadas, em execução e programadas de instituições públicas e privadas e seleção

e análise de informações sobre as dimensões da sustentabilidade para a elabora-

ção do perfil regional.

Formulação do Modelo Teórico-Metodológico - Compreendeu a identificação e a

sistematização de estudos relativos ao marco conceitual e detalhamento dos proce-

dimentos metodológicos e operacionais.

Elaboração do Perfil Regional - Formulação do referencial básico para a elabora-

ção do PDRS Oeste da Bahia.
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Elaboração do PDRS Oeste da Bahia, resultando nos seguintes produtos obtidos:

� delimitação dos subespaços regionais a partir de critérios resultantes da análise e

sistematização das atividades anteriores;

� confecção de uma matriz institucional consolidadora das ações realizadas, em

curso e/ou programadas, de instituiçoes públicas e privadas, nos subespaços

regionais;

� identificação e realização de entrevistas com atores públicos e privados nos

subespaços regionais;

� realização de reuniões temáticas objetivando o comprometimento dos atores so-

ciais no levantamento da problemática e das necessidades da região e nas indi-

cações de alternativas de desenvolvimento;

� elaboração do documento de sistematização dos resultados das reuniões

temáticas;

� estudos das dimensões - requisitos para os delineamentos dos vetores estratégi-

cos, identificação e qualificação das propostas;

� identificação e seleção dos projetos subespecializados por categoria (estruturantes,

produtivos e sociais), de acordo com a estratégia formulada para atingir os objetivos

do PDRS;

� estabelecimento dos pressupostos e diretrizes para a operacionalização da ges-

tão do PDRS;

� realização do Fórum Regional para priorizar e hierarquizar os projetos estruturantes,

produtivos e sociais.



75

2. SUBESPACIALIZAÇÃO REGIONAL

2.1 Objetivos e Referencial Metodológico

A subespacialização do Oeste da Bahia foi realizada com o objetivo geral de definir

um recorte espacial interno à região, que permita a adequação de uma estratégia de

ação que incorpore as dimensões do Desenvolvimento Sustentável, quais sejam:

geoambiental, econômico-social, histórico-cultural, científico-tecnológica e político-

institucional. Como já explicitado, o novo paradigma do desenvolvimento preconiza

ser de fundamental importância a caracterização da base física territorial (a região)

em escalas menores, objetivando uma maior adequação das estratégias, progra-

mas e projetos a serem formulados.

Especificamente, o recorte subespacial possibilita a:

� definir áreas que apresentem especificidades relativamente homogêneas, de acor-

do com o modelo de regionalização utilizado, visando à execução de Programa

de Desenvolvimento Sustentável, através de projetos que promovam o cresci-

mento econômico com reduzidos danos ao meio ambiente, aumento dos níveis

de emprego e renda e inclusão social;

� incentivar a preservação e o uso econômico do patrimônio histórico-cultural da

região;

� facilitar a incorporação dos recursos científicos e tecnológicos à base produtiva

regional;

� orientar a alocação de recursos governamentais em espaços socioeconômico-

culturais mais homogêneos, visando aumentar a eficiência das políticas públicas.

A delimitação dos subespaços tem por finalidade viabilizar, através do planejamento,

a retomada do desenvolvimento regional em novas bases e por aproximações su-

cessivas, de maneira a reduzir o descompasso entre o crescimento econômico, o

bem-estar social e a preservação do meio ambiente.

Os procedimentos metodológicos adotados baseiam-se nos princípios do Desen-

volvimento Sustentável27, que redirecionam o posicionamento do Estado numa pers-

pectiva de um crescimento econômico e social mais ajustado e subordinado à ne-

cessidade de preservação e recomposição dos recursos naturais.

Para atender a estes requisitos foram consideradas três condições: a) identificação

e delimitação dos subespaços polarizados (centros polarizadores); b) característi-

cas geoambientais; e c) configuração econômico-social. Em seguida, elas foram

integradas e combinadas, possibilitando um delineamento subespacial e

multidimensional28.

27 Desenvolvimento Sustentável é o que apresenta condições de durabilidade ao longo do tempo e, para tanto, deve ser economicamente
eficiente, socialmente justo, ambientalmente responsável e politicamente fundamentado na participação da sociedade. (Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável: modelo teórico-metodológico. Salvador,
1995. 32p. (Série Cadernos CAR, 5).
28 Para informações mais detalhadas, consultar �Subespacialização Regional - Oeste da  Bahia. CAR, 1997�.
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Justifica-se o uso dessas condições, por considerar-se que o emprego de apenas

uma seria insuficiente e, quando combinadas, são complementares para o estudo

proposto. A primeira condição - Centros Polarizadores - é definida pelo critério da

interdependência e inter-relação dos centros urbanos, de acordo com o Modelo

Potencial. Sua principal limitação consiste em considerar somente duas variáveis:

população urbana e distância entre os centros urbanos. A segunda condição -

Geoambiental - é definida em função dos fatores de agroecologia e hidrografia. Tem

como principal limitação na subespacialização da região Oeste da Bahia a ausência

de estudos específicos que revelem e mensurem as potencialidades e os impactos

causados ao meio ambiente, decorrentes das ações antrópicas. A terceira e última

condição - Econômico-Social - é definida a partir da seleção de 23 funções básicas,

agregadas segundo suas características afins. A principal limitação consiste na au-

sência de estudos demográficos e dados estatísticos socioeconômicos atualizados

para a área em estudo. Assim, com a utilização dos critérios apresentados acima,

obteve-se a definição de uma primeira divisão da área de estudo em suas grandes

zonas: Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória e respectivos

subespaços (item 2.3).

2.2 Apresentação dos Modelos

2.2.1 Gravitacional e Potencial - Centros Polarizadores

Os Centros Polarizadores são baseados no princípio de que entre duas cidades

existem interações definidas pelo critério de interdependência e inter-relação dos

centros urbanos. A interação é diretamente proporcional ao tamanho das popula-

ções urbanas e inversamente proporcional à distância que as separam. Por se tra-

tar de um modelo hipotético, a relação entre as pessoas nas suas atividades é

função do custo (sacrifício) de deslocamento, reduzindo a interação, na proporção

em que a distância entre dois centros aumenta29. De acordo com este modelo, nos

limites das áreas de influência de cada cidade, há uma grande possibilidade de

aparecer atividades dependentes de outras da cidade dominante. O grau de depen-

dência e os tipos destas atividades estão condicionados pelo poder de influência

que o centro principal exerce, isto é, sua própria estrutura socioeconômica30. Assim,

quanto mais completa a estrutura produtiva interna de um centro, maior a probabili-

dade de atrair as pessoas e as atividades de sua área de influência.

Na aplicação do modelo para a região Oeste da Bahia, especificamente, conside-

rou-se que:

� as cidades escolhidas para determinação de seus potenciais foram aquelas que

tinham, em 1991, populações urbanas acima de 5.000 habitantes;

� além das 16 cidades selecionadas da região, foram incluídas mais quatro cidades

do Estado da Bahia e o Distrito Federal, por tratarem-se de centros econômicos

29 FERREIRA, Carlos Maurício de C. Métodos de Regionalização. In: _____. (Org.) Economia Regional: Teoria e Métodos de Análise. Fortaleza:
BNB/ETENE, 1989. p.569.
30 Ibid, p.98.
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importantes e se localizarem em áreas próximas às fronteiras do espaço regional

estudado, que tradicionalmente polarizam determinadas áreas da região. O tra-

balho foi desenvolvido, então, para um conjunto de 21 cidades;

� no caso das cidades de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, em virtude

de serem bastante próximas, com custo de deslocamento mínimo, não possuindo

grandes obstáculos impeditivos quanto ao deslocamento de suas populações ur-

banas entre uma cidade e outra, foi considerada a soma das suas populações,

tratando-se, portanto, de um único centro.

De acordo com a técnica do modelo potencial empregada para delimitar os

subespaços polarizados, a região dispõe de um centro sub-regional, três centros

zonais e dez centros subzonais. Em nível regional a área de estudo é influenciada

por dois centros situados externamente à região: Brasília e Salvador (Mapa 3).

Observou-se que a área correspondente à Região Econômica 15 e a da zona urba-

na do município de Brejolândia, Região Econômica 14, são polarizadas pela sub-

região de Barreiras que, por sua vez, é atraída por Brasília (nível regional). A domi-

nação exercida por Salvador (nível regional) estende-se ao restante da Região

Econômica 14. Em níveis hierárquicos menores, identifica-se aí três áreas que são

atraídas por centros de níveis zonais, dois dos quais estão localizados fora da área

de estudo. Uma é a área polarizada pela cidade de Barra, que sofre atração da

cidade de Xique-Xique (influenciada pela cidade de Irecê) e esta subordina-se à

sub-região de Feira de Santana. Outra, é a área polarizada pelas cidades de Bom

Jesus da Lapa e Ibotirama, que são atraídas pela sub-região de Vitória da Conquis-

ta. A terceira área corresponde ao conjunto de cidades dominada externamente

pelo município de Guanambi, que é polarizada também pela sub-região de Vitória

da Conquista. Por este modelo de subespacialização regional considerou-se a área

de influência de cada subzona como um subespaço polarizado, conforme caracteri-

zado a seguir:

Santa Maria da Vitória - Por sua localização estratégica como entroncamento ro-

doviário, passou a ter um papel de intermediário na circulação de mercadorias

requeridas e ofertadas pelos cinco municípios de sua área de influência: Santa Maria

da Vitória, Jaborandi, Coribe, Cocos e São Félix do Coribe. Aliada a esta caracterís-

tica, Santa Maria da Vitória sobressai-se, também, por ter recursos naturais privile-

giados reforçando sua condição de centro polarizador.

Santana - Polariza as cidades de Santana, Canápolis, Serra Dourada, Tabocas do

Brejo Velho e Brejolândia. Este, sofre influência da dinâmica do subespaço de San-

ta Maria da Vitória.

Correntina - Subespaço delimitado por esta única cidade, Correntina, destaca-se por

apresentar atividades agrícolas irrigadas, expressiva área cultivada com soja e poten-

cial em turismo ecológico. Com a conclusão da ligação da rodovia que liga a cidade à

BR-020, ocorrerá uma maior integração deste subespaço ao Centro-Oeste brasileiro.

Barreiras - Subespaço mais dinâmico, impulsionado pela introdução de uma

agropecuária moderna, liderada pela cultura da soja. Este fato repercutiu no desen-
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volvimento industrial, no comércio local e consolidou grandes investimentos, públi-

cos e privados, em infra-estrutura econômica e social, com repercussão nos municí-

pios polarizados: Barreiras, São Desidério, Catolândia, Baianópolis, Cristópolis,

Wanderley, Cotegipe e Angical.

Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Cássia e Mansidão, devido aos seus aces-
sos, estruturas e dimensões urbanas, constituem-se num subespaço de pouca
expressividade regional.

Riachão das Neves - Subespaço constituído pelas cidades de Riachão das Neves
e Formosa do Rio Preto, por situar-se próximo ao subespaço de Barreiras, o de
maior dinamismo regional, é por ele dominado. Ressalta-se que devido à distância,
a cidade de Formosa do Rio Preto mantém também articulações com a cidade de
Corrente, no Piauí.

Guanambi - Seis cidades: Feira da Mata, Carinhanha, Malhada, Iuiú, Matina e, em
parte, Riacho de Santana, localizadas ao sul da região, são polarizadas extra-
regionalmente pela cidade de Guanambi, concentrando-se nesta toda a infra-estrutura
de beneficiamento do algodão. Alí também estão localizadas as atividades comerciais
e de serviços de apoio às cidades polarizadas.

Riacho de Santana - Subespaço composto por esta única cidade, situa-se próximo
a dois dinâmicos subespaços, Bom Jesus da Lapa, principal centro urbano da Re-
gião Econômica 14, e Guanambi, centro econômico de grande expressão.

Bom Jesus da Lapa - Tradicionalmente marcado pelo fluxo de turismo religioso
mais expressivo do Estado, o que contribui para sua configuração urbana ser dota-
da de infra-estrutura hoteleira e comercial de destaque. Esta condição foi reforçada
pela melhoria das vias de acesso, notadamente a construção de uma das três pon-
tes sobre as margens do rio São Francisco, facilitando acentuadamente a circula-
ção das mercadorias e do contingente turístico e aumentando seu poder de atração
sobre as cidades de sua influência: Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do
Mato e Paratinga. O fato do pólo de Bom Jesus da Lapa ser cortado inteiramente no
sentido sul-norte pelo rio São Francisco, representando grande área de solos aluviais,
aliado à concentração de investimentos, públicos e privados, em irrigação, o torna
também um importante pólo de desenvolvimento agrícola.

Ibotirama - Polariza apenas as cidades de Ibotirama, Morpará, Muquém do São Fran-
cisco e Paratinga (cuja influência, nesta última, divide com Bom Jesus da Lapa), esta-
belecendo com estas cidades relações de pouca intensidade. Sua condição de pólo é
determinada, basicamente, pelo fluxo comercial facilitado pela sua localização estra-
tégica e também por ser um dos três pontos de ligação entre as margens do rio São
Francisco e o principal acesso entre a capital do Estado e a região do cerrado.

Barra - As cidades de Buritirama e Barra são polarizados extra-regionalmente pela
cidade de Xique-Xique. O deslocamento do eixo da dinâmica do desenvolvimento
regional do município de Barra para Barreiras contribuiu para o isolamento do pri-
meiro e sua perda de importância no contexto regional, expressada na precarieda-
de dos seus acessos viários.
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Mapa 3 - Áreas de Influência
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2.2.2 Geoambiental

O conhecimento do cenário natural da região é fundamental para a formulação da

estratégia de intervenção em programas dessa natureza. Neste sentido, utilizou-se

o zoneamento agroecológico do Nordeste, elaborado pela Embrapa/CPTASA, que

tem como conteúdo básico a distribuição espacial do solo e da vegetação. Por outro

lado, essas informações sobre as condições geoambientais foram complementadas

com o conhecimento sobre as sub-bacias e microbacias31 identificadas em estudo

da Secretaria dos Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação do Estado.

Para o Oeste da Bahia, o zoneamento agroecológico identifica dezoito unidades

geoambientais32 que, por sua vez, correspondem a dez grandes unidades de paisa-

gens33, a saber: Chapadas Altas, Chapadas Intermediárias, Superfícies

Retrabalhadas, Depressão Sertaneja, Superfícies Dissecadas Diversas, Superfíci-

es Cársticas, Grandes Áreas Aluviais, Áreas de Dunas Continentais, Maciços de

Serras Altas e Maciços de Serras Baixas.

Paralelamente ao zoneamento agroecológico, a adoção de uma abordagem a partir

de sub-bacias e microbacias hidrográficas pôde referenciar a montagem deste Pro-

grama de Desenvolvimento Sustentável, colocando-o como alternativa capaz de

compatibilizar o crescimento econômico com a preservação ambiental. O nível de

conhecimento do sistema regional das sub-bacias existentes oferece relativo grau

de abrangência e subsidiou, eficientemente, o planejamento da região Oeste da

Bahia, o qual deverá orientar a tomada de decisões voltadas para o desenvolvimen-

to da região, com base no uso racional dos seus recursos naturais.

Os dados disponíveis demonstram que a porção da bacia do rio São Francisco

correspondente ao Oeste da Bahia é formada por duas sub-bacias de porte na

margem esquerda (rio Corrente e rio Grande), além de duas microbacias (rio Preto

e rio Carinhanha); e na margem direita três microbacias: Rãs, Santa Rita e Santo

Onofre, como podem ser vistas no Mapa 4. Da sub-bacia do rio Corrente fazem

parte sete microbacias: Corrente, do Meio, Arrojado, Formoso, do Riacho do Brejo

Velho, do Riacho Serra Dourada e do Riacho das Pitubas. A sub-bacia do rio Gran-

de é constituída por seis microbacias, a saber: do Alto Rio Grande, das Fêmeas, de

Ondas, Branco, São Desidério e Tamanduá/Boa Sorte. Quanto à microbacia do rio

Preto, é formada da convergência de inúmeros pequenos rios e riachos que desá-

guam do rio Grande.

Neste sistema de sub-bacias, a complexidade ambiental contém um elevado nível

de interação ecológica, que tanto influencia quanto é influenciada pelas atividades

agrícolas, configurando agroecossistemas específicos. Portanto, as sub-bacias e

as microbacias constituem-se unidades naturais de planejamento agrícola e

ambiental.

31 Para efeito deste trabalho denomina-se bacia hidrográfica ao espaço geográfico delimitado por divisores de água e dotado de um sistema de
drenagem convergente para um determinado curso d�água. Sub-bacia é uma unidade menor, que converge para uma bacia maior, e microbacia
é uma unidade ainda menor, que converge para uma sub-bacia ou para o curso principal.
32 Unidades Geoambientais representam espaços mais homogêneos, em termos principalmente da distribuição das classes de solos e da
vegetação, que constituem o eixo básico do zoneamento.
33 Grande unidade de paisagem é um conjunto de unidades geoambientais que apresentam menores variações entre si.
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Ressalte-se que a preservação da capacidade produtiva dos ecossistemas agríco-

las do Oeste da Bahia depende, em grande medida, da possibilidade de se manter,

ao longo do tempo, a fertilidade natural do solo e a disponibilidade dos seus recur-

sos hídricos. Ameaças a estas condições já se fazem presentes em determinados

subespaços da região, com a adoção de técnicas excessivamente intensivas de

cultivo e utilização incorreta de algumas práticas de irrigação, provocando erosão e

redução das vazões dos rios.

2.2.3 Econômico-Social

O conhecimento dos aspectos relacionados às atividades rurais e urbanas é

fundamental para o entendimento da dinâmica econômico-social do espaço onde

será realizado o recorte. Isso favorecerá uma intervenção mais compatível com os

princípios da sustentabilidade, haja vista a consideração das particularidades dos

distintos subespaços regionais a serem identificados.

Para a região Oeste da Bahia, esses aspectos foram analisados34 a partir do

levantamento de dados secundários referentes aos 38 municípios que compõem a

região e sua posterior sistematização. O procedimento adotado consistiu na seleção

de 23 variáveis básicas que foram agregadas segundo suas características afins, em

sete grupos distintos, conforme apresentados na Tabela 7, a seguir. Posteriormente,

elaborou-se uma tabela de dupla entrada, onde as colunas correspondem aos

municípios e as linhas referem-se às variáveis selecionadas, com seus respectivos

pesos e freqüências. Tais variáveis foram quantificadas para cada município e efetuado

o seu somatório, que corresponde à totalidade (100%) de suas ocorrências na região

(total da freqüência). O peso de cada variável foi determinado a partir da fórmula: P=
t/

T
, onde P= peso da função, t = 100 e T= total da freqüência da variável. Assim, tem

maior peso a variável que apresenta o menor número de ocorrência e, de forma inversa,

a variável de maior ocorrência é a de menor peso.

Em seguida, calculou-se para cada município o total de pontos obtidos e sua média

ponderada. O total de pontos é composto pelo somatório do produto de cada fator35

pelo seu peso e a média ponderada corresponde ao resultado da divisão deste

somatório pelo número total de variáveis da matriz. De acordo com o conjunto das

variáveis básicas, constantes da Tabela 7, de forma agregada, os municípios foram

hierarquizados a partir da média ponderada encontrada para cada um (Tabela 8).

O processamento desses dados resultou na configuração da região nos seus as-

pectos rural e urbano. As atividades rurais foram divididas em nível econômico,

compreendendo áreas de predomínio das grandes empresas e de pequena produ-

ção familiar e nelas, a distribuição dos sistemas de produção: grãos, pecuária e

irrigação (Mapa 5). As atividades urbanas delimitadas foram: indústria, serviços co-

merciais e bancários e serviços sociais básicos, nos seus três níveis de concentra-

ção: alto, médio e baixo (Mapa 6).

34 Tomou-se como referência o trabalho �Análise da Hierarquia Urbana do Estado da Bahia�, dos professores Sylvio Bandeira de Melo e Jaimeval
Caetano de Souza. Para os objetivos deste trabalho, foram instituídas modificações e/ou adequações.
35 O fator corresponde à quantificação de determinadas variáveis em um município.
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Mapa 4 - Bacia do Rio São Francisco
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Mapa 5 - Atividades Rurais
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Mapa 6 - Atividades Urbanas
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2.3 Caracterização dos Subespaços Regionais

Conforme explicitado no item 2.1, a combinação dos três critérios utilizados no estu-

do da subespacialização da região Oeste da Bahia resultou na definição de três

zonas e seus correspondentes subespaços, adiante descritos:

� ZONA I - Corresponde quase inteiramente à sub-bacia do rio Grande, inclusive

com a microbacia do rio Preto, onde predominam as unidades de paisagens

Chapadas Altas e Depressão Sertaneja. Tem como característica principal a sua

dimensão, que ocupa aproximadamente a metade do território do Oeste da Bahia.

É a área que contém o eixo principal das vias de transporte, ligando a região às

capitais, do Estado e do País. Também nela se concentra a maioria dos investi-

mentos produtivos, de grandes empresas, que deram nova configuração ao Oeste

da Bahia, tornando Barreiras o maior centro polarizador e o município de maior

concentração urbana e taxa de crescimento populacional da região. Nesta zona

encontra-se, ainda, a maior parte da produção de grãos e grande concentração

industrial, comercial e de infra-estrutura de serviços. Devido às suas característi-

cas internas e à sua dimensão, esta área foi subdividida em três subespaços, a

seguir denominados pelos seus aspectos mais gerais:

Subespaço 1 - Complexo Agroindustrial - É o subespaço mais propício ao

fortalecimento de cadeias produtivas agroindustriais, principalmente através

da implantação de empresas fabricantes de rações, de abate/resfriamento/

embutidos de suínos e aves, processadoras de sucos de frutas, entre outras.

A dinamização deste setor justifica-se ainda pela disponibilidade de grãos,

existência de infra-estrutura industrial, comercial, bancária e de outros servi-

ços, além da presença de grupos empresariais modernos. Seu centro dinâmi-

co é o município de Barreiras, com destaque ao expressivo crescimento do

distrito de Mimoso do Oeste, e engloba, também, os municípios de São

Desidério, Catolândia, Angical e Riachão das Neves. Estes três últimos, em-

bora não possuam as características dos dois primeiros, por serem áreas mais

tradicionais de pequena produção agropecuária familiar, têm sua inclusão neste

subespaço justificada não só pela grande proximidade do centro polarizador,

mas também pela função que poderão vir a ter na produção agropecuária

integrada aos complexos agroindustriais.

Subespaço 2 - Expansão da Agropecuária - É identificado como um

subespaço específico, singular, onde encontra-se a maior diversidade de pai-

sagens, correspondendo a todos os municípios ao norte da região: Formosa

do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Mansidão, Buritirama e Barra. Os três

primeiros formam um subespaço menor, sendo que a primeira cidade sofre

influência de Corrente, no vizinho Estado do Piauí, destacando-se também

com uma grande área selecionada e incorporada pelo Programa de Desenvol-

vimento do Cerrado - Prodecer - para a produção de grãos. Já Buritirama e

Barra são polarizados externamente pelo município de Xique Xique. A agrega-

ção dos cinco municípios em um subespaço específico justifica-se pela possi-
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bilidade de aproveitamento do rio Preto como via de escoamento da produção

e integração do tradicional município de Barra no processo de desenvolvimen-

to do Oeste da Bahia. Este município, embora tenha uma extensa área de

dunas continentais, apresenta grande potencial agrícola pela quantidade de

solos aluviais nas margens do rio São Francisco. Deve ser destacado ainda o

fato de que o município de Barra terá sua importância aumentada com a pavi-

mentação das estradas que o liga a Xique-Xique e à BR-242, em Ibotirama, já

licitadas. Estas rodovias possibilitarão uma sensível redução de distância e

tempo das viagem procedentes de Juazeiro, na Bahia, e de outros Estados do

Nordeste em direção ao Brasil Central.

Subespaço 3 - Pecuária e Agricultura Familiar - Esta é a denominação do

subespaço compreendido pelos municípios de Cotegipe, Wanderley, Cristópolis,

Baianópolis, Tabocas do Brejo Velho, Brejolândia e Serra Dourada. Os quatro

primeiros, onde predominam as Chapadas Altas, são polarizado por Barreiras

e os demais, cuja unidade de paisagem predominante é de Depressão Serta-

neja, por Santa Maria da Vitória. Trata-se de um subespaço quase exclusiva-

mente rural, sem concentração significativa de qualquer atividade urbana, quer

na área produtiva quer na de oferta de serviços sociais. A diferenciação inter-

na mais expressiva se dá através do predomínio da pecuária nos municípios

de Cotegipe e Wanderley e da pequena agricultura familiar nos demais. Neste

último grupo deve ser destacado ainda o município de Cristópolis pela sua

produção irrigada de alho.

� ZONA II - Composta por apenas um subespaço:

Subespaço 4 - Grãos, Irrigação e Pecuária - Inserido na sub-bacia do rio

Corrente, já descrita, e na microbacia do rio Carinhanha. Nele predomina a

unidade de paisagem Chapadas Altas, seguida das Superfícies Cársticas36 e

da Depressão Sertaneja. Tem Santa Maria da Vitória como centro polarizador

e é composto ainda pelos municípios de Santana, Canápolis, Correntina,

Jaborandi, São Félix do Coribe, Coribe e Cocos. Neste subespaço também

vêm sendo realizados investimentos bem sucedidos em fruticultura, principal-

mente nas áreas de Superfícies Cársticas, de alta fertilidade natural, e, como

atividade emergente, destaca-se o potencial do turismo ecológico, a agricultu-

ra irrigada e a produção de soja nos cerrados de Correntina. A pavimentação

da BR-349 no trecho Bom Jesus da Lapa-Santa Maria da Vitória-Correntina e

a ligação deste último município com a BR-020 proporciona uma maior

integração deste subespaço ao Centro-Oeste do Brasil, aumentando, assim,

sua importância econômica, principalmente pela possibilidade de escoamento

da produção e abertura de novos mercados.

� ZONA III - É a parte influenciada mais diretamente pelo rio São Francisco, que

banha a maioria dos seus municípios. Seu centro polarizador é o município de

36 A ocorrência de calcário em grande faixa das Superfícies Cársticas representa uma fonte de abastecimento desse corretivo de solo, indispensável
na agricultura dos cerrados, que vem sendo explorada economicamente em Santa Maria da Vitória.
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Bom Jesus da Lapa que, além do turismo religioso e da atividade agrícola, desta-

ca-se também pela concentração industrial e outras atividades urbanas. Devido à

sua marcada diferenciação interna, foi dividida em três subespaços que a seguir

são denominados pelas suas características mais marcantes.

Subespaço 5 - Expansão da Irrigação - É o potencial que mais deve ser

ressaltado neste subespaço, que não é identificado com nenhuma das

microbacias hidrográficas citadas. Constitui-se no menor dos subespaços, tanto

em área quanto em número de municípios: Morpará, Muquém do São Francis-

co e Ibotirama, sendo polarizado por este último, que concentra as atividades

industriais e os demais serviços urbanos importantes no subespaço. Repre-

senta também a principal ligação da capital com os cerrados e onde se locali-

za outra ponte sobre o rio São Francisco. Neste subespaço, a produção

agropecuária caracteriza-se pelo uso de tecnologia tradicional e de baixo ren-

dimento, embora possam ser identificados poucos investimentos empresariais

mais modernos.

Subespaço 6 - Perímetros Irrigados - São identificados como a principal

característica do subespaço central da Zona III, localizados nas microbacias

do riacho das Pitubas na margem esquerda e Santa Rita e Santo Onofre na

margem direita do rio São Francisco. Predomina a unidade de paisagem De-

pressão Sertaneja, porém seu potencial agrícola é representado principalmente

pelas Áreas Aluviais presentes em todos os seus municípios: Serra do Ramalho,

Sítio do Mato, Paratinga e Bom Jesus da Lapa. Este último município destaca-

se também pelo turismo religioso mais importante do Estado da Bahia, impor-

tante entroncamento rodoviário, com ligações no sentido sul-norte e leste-oes-

te, inclusive com uma ponte sobre o rio São Francisco, e maior concentração

de investimentos e infra-estrutura urbana, produtiva e social, depois de Barrei-

ras. Também é em Bom Jesus da Lapa onde se concentram grandes investi-

mentos em perímetros irrigados, públicos e privados, e outros investimentos

agrícolas de grande porte. Além disso, este subespaço conta com grande po-

tencial de ampliação da irrigação, com a possibilidade de perenização do rio

Santo Onofre, no município de Paratinga.

Subespaço 7 - Pólo Algodoeiro e Pecuária - É o subespaço localizado mais ao

sul e sudeste dessa zona. Encontra-se na área de influência das microbacias do rio

Carinhanha na margem esquerda e do rio das Rãs na margem direita do rio São

Francisco. Conta com grande potencial agropecuário, principalmente nos espaços

de Superfícies Cársticas e Áreas Aluviais, cujos solos são de alta fertilidade natural.

Suas vias de transporte são precárias, o que contribui para que todos os municípios

do subespaço (Feira da Mata, Carinhanha, Malhada, Iuiú, Riacho de Santana e

Matina) sejam polarizados externamente por Guanambi, sendo frágeis suas liga-

ções com Bom Jesus da Lapa. Merece destaque o pólo algodoeiro representado

pelos quatro primeiros municípios, enquanto os dois últimos, embora também culti-

vem algodão, destacam-se mais pela atividade pecuária.

Desta forma, com base nos critérios utilizados, a subespacialização, englobando os

38 municípios da região Oeste da Bahia, apresenta-se conforme o Mapa 7, a seguir.
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Mapa 7 - Subespacialização Regional
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3. ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

    E COM OS ATORES SOCIAIS

Como parte de sua responsabilidade de elaborar, numa primeira etapa, os Progra-

mas de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRSs para as regiões Chapada

Diamantina, Oeste e Sul da Bahia, a CAR desenvolveu um Modelo Teórico-

Metodológico voltado para esses Programas, bem como os perfis dessas regiões.

Esses quatro documentos37 constituem-se nas referências básicas que caracteri-

zam a primeira fase da elaboração dos PDRSs. Por sua vez, a abordagem

metodológica do Desenvolvimento Sustentável introduz, como dado objetivo, a par-

ticipação dos atores sociais, que se expressa no nível de conhecimento que detêm

do contexto do Programa e nas motivações e expectativas, a partir das quais o

conteúdo da proposta de intervenção se configura. Este processo integra um movi-

mento orientado para a operacionalização do Programa, uma vez que aos atores

sociais organizados competem papéis relevantes em todas as instâncias.

Assim, ainda nesta primeira fase, a equipe técnica da CAR manteve os primeiros

contatos - entrevistas - com os atores sociais, ou lideranças dos vários segmentos

responsáveis pela dinâmica das três regiões, com vistas à conformação dos res-

pectivos perfis regionais.

Numa segunda fase, foram realizados os estudos que definiram a subespacialização

dessas regiões38 e, também, os seminários com organismos estaduais e federais,

na sede da Empresa, em Salvador, assim como reuniões temáticas nas cidades-

pólo dos subespaços das regiões referidas. Além dessas iniciativas, que também

integram a metodologia formulada para a elaboração dos PDRSs, contratou-se os

estudos específicos, relativos às dimensões que dão lastro às propostas do Desen-

volvimento Sustentável para as três regiões - geambiental, científico-tecnológica,

histórico-cultural e político-institucional, já que a socioeconômica foi desenvolvida

pela própria equipe técnica da CAR.

Pela importância relativa à aplicabilidade do conceito de governance no embasamento

político-institucional da gestão dos PDRSs, e frente à discussão sobre o modelo de

gestão institucional da política regional de desenvolvimento, a seguir são apresen-

tados breves comentários sobre os vários tipos de contatos que a CAR manteve

com os atores sociais e instituições públicas e privadas envolvidos com cada uma

das regiões referidas.

37 Ver COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS:
modelo teórico-metodológico. Salvador, 1995. 32p. (Série Cadernos CAR, 5 );
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Chapada Diamantina. Salvador, 1995. 73p. (Série Cadernos CAR, 6);
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Sul da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 140p. (Série Cadernos CAR, 7);
_____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Oeste da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 66p. (Série Cadernos CAR, 8).
38_____.Subespecialização da Região da Chapada Diamantina. Salvador, 1997. [no prelo];
_____.Subespecialização da Região Oeste da Bahia. Salvador, 1997. [no prelo];
_____.Subespecialização da Região Sul da Bahia. Salvador, 1997. [no prelo].
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Entrevistas - Com vistas à elaboração do Perfil Regional da Chapada Diamantina,

foram visitados 17 municípios, do total de 33, e realizadas 140 entrevistas.

Em relação ao Oeste da Bahia, a equipe técnica esteve presente em 10 municípios,

do total de 38,  e realizou 53 entrevistas.

Com referência à região Sul da Bahia foram visitados 39 municípios, do total de 74,

e realizadas 210  entrevistas.

Nesta fase, contou-se com a participação de um total de 66 municípios e 403 pesso-

as entrevistadas.

Esses contatos objetivaram registrar subsídios sobre a realidade regional, em espe-

cial as potencialidades e os condicionantes para o Desenvolvimento Sustentável.

As entrevistas foram feitas com pessoas físicas e responsáveis por instituições re-

presentativas das comunidades locais - prefeitos, gerentes de bancos, represen-

tantes de sindicatos, secretários municipais, representantes de órgãos públicos fe-

derais e estaduais presentes nessas regiões, representantes de Igrejas, associa-

ções comunitárias, organizações não-governamentais, empresários da indústria,

da mineração e do turismo e produtores rurais. A seleção dos atores envolveu, além

da vivência e do conhecimento da  região, engajamento em atividades nas esferas

produtiva, institucional e de representação política. Não se constituíram, apenas,

em fonte de informação, mas na oportunidade de pontuar aspectos relevantes para

a elaboração do novo paradigma que será construído a partir da identificação de

objetivos e do compromisso com a sua realização.

Nesse cenário, foi iniciada, portanto, a divulgação da diretriz do Governo do Estado,

de realizar estudos regionais apoiados no conceito da sustentabilidade do desen-

volvimento. Teve começo, assim, a elaboração dos PDRSs - Programas de Desen-

volvimento Regional Sustentável da Chapada Diamantina, do Oeste e do Sul da

Bahia, com a participação da sociedade regional.

Seminários - Na idéia de compartilhar a elaboração dos PDRSs com os órgãos fede-

rais que atuam nessas regiões e com os organismos estaduais responsáveis pela

efetivação das políticas setoriais, a CAR promoveu a realização de um ciclo de semi-

nários interinstitucionais, na SEPLANTEC, objetivando a apresentação das linhas

norteadoras da elaboração dos PDRSs, bem como o conhecimento das realizações

em curso e das ações programadas, por cada órgão, distribuídas por  subáreas em

cada uma das três regiões.

Assim, no âmbito do Governo do Estado, a CAR passou a estreitar os laços

institucionais, isto é, passou a ampliar a rede de relações, com vistas à conclusão e

implementação dos PDRSs. Em conseqüência, a legitimação desses Programas

começou a se firmar, de um lado, pelo envolvimento do poder municipal e da socie-

dade civil regional, e, de outro, pela ampliação e integração da rede de instituições

públicas, federais e estaduais, em prol do desenvolvimento dos Programas e sua

conseqüente execução.
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No conjunto, foram 8 seminários, com a participação de 23 organismos responsá-

veis pela implementação das políticas públicas voltadas para a agricultura, recursos

florestais, meio-ambiente, infra-estrutura social e econômica e informações

geoeconômicas, entre outras.

Reuniões Temáticas - Essas reuniões, além de se constituírem num momento de

consulta coletiva aos atores regionais, reafirmaram a importância de se planejar

ouvindo os futuros beneficiários dos PDRSs, bem como os órgãos com atuação na

região, e tiveram como objetivos:

� discutir o conteúdo e as dimensões do paradigma  da sustentabilidade, centrados

no papel dos atores sociais como instrumento de mudança para a Região;

� colocar o papel que compete ao Estado no contexto do Desenvolvimento

Sustentável: como indutor, co-participante e parceiro;

� integrar os atores num processo de auto-reflexão  e conhecimento da própria

realidade;

� identificar fatores críticos determinantes do estágio atual do desenvolvimento

regional;

� levantar proposições de ações, sugeridas de forma participativa pelas

comunidades, permitindo a identificação de projetos subespacializados voltados

para alternativas de solução dos fatores críticos;

� apropriar os subsídios dos atores sociais co-participantes, para a formulação da

estratégia de operacionalização dos Programas Regionais, bem como do Sistema

de Gestão.

Os critérios de seleção dos participantes foram idênticos aos da fase anterior - as

entrevistas. Por sua vez, em cada reunião, a metodologia foi centrada na constitui-

ção de 5 grupos de trabalho - em correspondência às dimensões da sustentabilidade

- que analisaram problemas e alternativas  viáveis para o desenvolvimento regional,

sempre com a preocupação de associar o desenvolvimento com o uso racional dos

recursos naturais.

Na região Sul (Baixo Sul, Cacaueira e Extremo Sul), foram realizadas reuniões em

Valença, Ipiaú, Ilhéus, Eunapólis e Teixeira de Freitas, com a presença de 44 muni-

cípios, totalizando a participação de 298 atores sociais.

Na Chapada Diamantina, as reuniões ocorreram nas cidades de Macaúbas, Mucugê,

Lençóis e Rio de Contas. No total, houve a participação de 21 municípios e de 215

atores sociais.

Quanto à região Oeste, foram realizadas três reuniões temáticas - Barreiras, Santa

Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa - uma em cada zona identificada na

subespacialização, com um total de 187 participantes de 31 municípios da região.

Constituíram-se em eficazes instrumentos de trabalho, permitindo o confronto de

visões diferenciadas entre os próprios atores sociais e o ajuste da versão da estra-

tégia do PDRS Oeste da Bahia formulada tecnicamente.
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Cada reunião foi estruturada em três grupos de trabalho para a discussão de onze

temas identificados e seus rebatimentos - problemas derivados - nas cinco dimen-

sões: econômico-social, geoambiental, científico-tecnológica, histórico-cultural e po-

lítico-institicional39. Cada grupo contou com um coordenador e um relator que expu-

seram as principais conclusões em reunião plenária, de onde foram sistematizados

relatórios, por subespaço, orientadores da formulação da estratégia do PDRS Oes-

te da Bahia.

39 Ver diagramas nos Anexos.
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1. DIMENSÕES ESTRATÉGICAS DO

    DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1.1 Dimensão Geoambiental

A dimensão geoambiental caracteriza as unidades geoambientais do ponto de vista

dos seus componentes naturais (solo, vegetação, relevo, clima e recursos hídricos),

o impacto das intervenções e discute a questão da sustentabilidade, de modo a

instrumentalizar o PDRS na sua operacionalização e alcance dos objetivos definidos

no seu marco conceitual.

O procedimento metodológico adotado para se elaborar a caracterização

geoambiental da região Oeste da Bahia contemplou o levantamento bibliográfico de

todo o material produzido disponível, a elaboração do mapa e legenda preliminares

das unidades geoambientais, trabalhos de campo para o conhecimento da realida-

de in situ e contato com os atores sociais, correções de mapeamento e adequação

da legenda.

O documento básico para se realizar a caracterização geoambiental foi o Mapa

Geomorfológico do Levantamento de Recursos Naturais, folha Brasília, da Funda-

ção IBGE, acrescido do documento Diagnóstico da Qualidade Ambiental da Bacia

do Rio São Francisco, da mesma Fundação, que se constituem nos melhores e

mais completos estudos regionais de conteúdo ambiental e de recursos naturais.

Mapas e textos geológicos, pedológicos, climáticos, de recursos hídricos e vegeta-

ção agregaram mais informações, absolutamente necessárias à concepção final do

Mapa Geoambiental40.

A superfície geográfica do Oeste da Bahia corresponde às Regiões Econômicas 14

e 15 e está situada entre as coordenadas de 10o a 15o de latitude S e 42o30� a 46o30�

de longitude W Gr, abrangendo uma área de 157.737 km², que equivale a 27,8% da

superfície do Estado da Bahia.

Em função das características regionais, das variáveis naturais da geologia,

pedologia, geomorfologia e vegetação, que representam indicadores de

sustentabilidade ambiental41, pode-se eleger aquela na qual será estruturada a base

da organização das unidades geoambientais para fins do mapeamento.

Para esta caracterização utilizou-se a geomorfologia como o componente natural

que melhor representa os compartimentos naturais, considerando-se que aí se

encontra representada a síntese da atuação dos processos geológicos, pedológicos,

climáticos e até mesmo antrópicos, para se referir a processos atuais. Isso quer

40 Este mapa, apresentado originalmente na escala de 1:1.000, contém as 10 unidades geoambientais, cujos critérios de definição estão descritos
a seguir, e as subunidades - aplainadas A, dissecadas D, de acumulação A e de dissolução, relacionada com áreas de substrato calcário, K  -  que
foram concebidas a partir do tipo de modelado e do processo morfodinâmico atuante.
41 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS:
modelo teórico-metodológico. Salvador, 1995. 32p. il. (Série Cadernos CAR, 5).
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dizer que os domínios morfoestruturais se relacionam com a litoestrutura, com a

pedogênese e com a dinâmica hídrica, que associados aos processos morfogenéticos

atuantes modelam os diversos geoambientes.

Unidades Geoambientais - A região Oeste da Bahia é formada por degraus ou
patamares, tendo-se as várzeas e terraços como nível de base e o Chapadão
Ocidental como nível de topo, passando por níveis intermediários do vão do São
Francisco, dos Campos de Dunas, das Chapadas e Tabuleiros da Tabatinga e dos
Patamares do Chapadão, na margem esquerda. Na margem direita do rio São
Francisco encontram-se o Pediplano Sertanejo, as Serras Setentrionais do Boqueirão/
Estreito e Espinhaço e os Patamares Orientais do Espinhaço. São superfícies com
características diferenciadas, porém absolutamente interligadas na sua gênese,
conforme pode ser observado na descrição a seguir e no Mapa 8:

� Chapadões Ocidentais da Bahia - Correspondem à superfície de maior extensão
territorial da região Oeste, como também a que apresenta as maiores altitudes,
variando de 800 a 950 m a oeste e noroeste e 520 a 600 m a leste, estabelecendo,
assim, o direcionamento dos cursos d�água, que convergem, em geral, da periferia
para o centro da unidade. Estudos geomorfológicos demonstram que os topos do
chapadão guardam feições herdadas de extensas superfícies de erosão, que se
instalaram sobre sedimentos suborizontais, posteriormente retocadas durante a
formação da rede de drenagem. Aí são encontradas as nascentes de todas as mais
importantes sub-bacias hidrográficas do São Francisco na Bahia. Elas formam o
limite do Estado da Bahia com os estados de Goiás, Tocantins e Piauí, divisor de
águas das bacias dos rios Tocantins e São Francisco. Alí se encontra também o pólo
agrícola mais importante do Estado, tendo na soja a cultura economicamente mais
importante. No entanto, atualmente se instala uma maior diversificação agrícola, com
aumento da atividade pecuária e o incremento de novas culturas como o café, frutíferas,
além de outras tradicionais como o feijão, milho, arroz, melancia, etc. Apesar de
aparentemente homogêneos, os chapadões possuem superfícies com características
diferenciadas devido à ação dos processos morfodinâmicos, que vão formar as
subunidades geoambientais42 que, conjuntamente, são responsáveis por grande parte
da dinâmica ambiental do chapadão, cuja vegetação natural predominante é o cerrado.

� Patamares do Chapadão - Conjunto de formas que contornam a unidade do
Chapadão Ocidental, resultantes do processo de dissecação do arenito da Formação
Urucuia, que possibilitou o afloramento, em muitas situações, de litologias em posição
estratigráfica inferior, pertencentes ao Grupo Bambuí ou, em algumas áreas restritas,
onde afloram gnaisses e migmatitos do Pré-cambriano Inferior e Médio. O relevo
pode variar de plano e suave ondulado a forte ondulado em função do substrato e
do grau de dissecação, com altitudes médias que podem variar de 500 a 800 m.
Trata-se de uma unidade geoambiental com subunidades de natureza bastante
diferenciadas, evidenciando o seu caráter transicional de contato entre o Chapadão
e a Depressão, onde se oncontra vegetação natural de cerrado aberto e floresta
estacional decidual. Essa diferenciação, especialmente produzida por rochas de

42 A descrição detalhada (geologia, hidrologia, solos e vegetação) das subunidades que compõem cada unidade geoambiental encontra-se no
documento: �Caracterização e Avaliação Geoambiental� (CAR,1996).
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diferente resistência à erosão e ao intemperismo e, na sua maioria, friáveis, cria um
ambiente instável do ponto de vista da sua morfodinâmica. Nas áreas com litologia
do Grupo Bambuí, o posicionamento topográfico e as armadilhas estruturais
favorecem o aparecimento de fontes naturais. Os aqüíferos subterrâneos do Urucuia
apresentam vazão média que varia de 2 a 10 m³/h, com água de baixa salinidade
a uma profundidade média de 40 m, enquanto os aqüíferos formados nas rochas
do Bambuí possuem a mesma variação na vazão média, porém a uma profundidade
de 60 m, com água de média salinidade (dissolução dos carbonatos), mas
absolutamente potável. A atividade econômica mais importante é a pecuária, estando
a prática agrícola restrita aos pequenos produtores que cultivam as estreitas várzeas
com culturas de subsistência. No entanto, nos Patamares próximos a Barreiras e
São Desidério, a ocorrência de solos férteis e a disponibilidade de água já são
atrativos para que médios produtores comecem a investir na diversificação,
principalmente com a introdução da fruticultura.

� Vão do São Francisco - Esta unidade geoambiental abrange toda a área da
Depressão do rio São Francisco em sua margem esquerda e, ainda, a superfície
dos municípios de Malhada, Iuiú e sul de Bom Jesus da Lapa, na margem direita
do São Francisco. No seu setor norte, compondo as sub-bacias dos rios Grande e
Preto, a unidade é delimitada por patamares e serras, formando rampas inclinadas
em direção ao rio São Francisco e contendo muitas lagoas, secas na maior parte
do tempo, geneticamente ligadas a um nível laterítico impermeável resultante da
pedogênese dos latossolos e podzólicos plínticos que aí ocorrem. Já a oscilação
do nível freático favoreceu ao desenvolvimento de solos planossólicos, encontrados
principalmente nos eixos de drenagem e no interior das depressões fechadas. Neste
setor, o modelado de aplainamento foi esculpido em sedimentos cretáceos, em
grande parte recoberto por depósitos do Terciário/Quaternário, cujo lençol freático
proporciona aqüíferos com vazões subterrâneas de 2 a 10 m³/h, de boa potabilidade,
em poços com média de 70 m de profundidade. As superfícies ao centro/sul do vão
do São Francisco (Depressões de Santana, Tabocas do Brejo Velho e Carinhanha),
elaboradas em rochas do Grupo Bambuí, apresentam áreas com depósitos detrítico-
lateríticos oriundos do processo erosivo do arenito Urucuia, no Chapadão, onde
são encontrados os latossolos, enquanto cambissolos e podzólicos desenvolveram-
se diretamente a partir da alteração das rochas carbonatadas.

Os recursos hídricos de subsuperfície são mantidos na faixa média da vazão
encontrada nos demais substratos, que é de 2 a 10 m³/h, de uma água potável,
porém de alta dureza. Em muitas áreas do vão do São Francisco, principalmente
onde ocorrem os solos latossólicos, é comum a ocorrência de termiteiros ou
�murundus�, de densidade variável, elaborados a partir do material caolinítico do
solo, bastante endurecido e podendo alcançar a altura de 2 m. Trata-se de uma
grande limitação ao preparo do solo para a formação de pastagens ou outras
lavouras, particularmente naquelas áreas onde é alta a sua densidade. A vegetação

natural predominante é a floresta estacional decidual e a caatinga.

� Chapadas e Tabuleiros da Tabatinga - São superfícies planas e suave onduladas,

localizadas ao norte da área, formando o divisor de água das bacias dos rios São

Francisco e Parnaíba. Com relevo plano e suave ondulado e altitude média de
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700 m, se constitui em uma unidade elaborada sobre uma geologia de rochas

filito-quartzíticas do Grupo Santo Onofre do Proterozóico Médio e sedimentos

detrítico-lateríticos do Terciário/Quaternário. Os solos aí encontrados são os

latossolos álicos associados a areias quartzosas, ambos com baixa fertilidade

natural e elevada acidez. Com precipitação média anual de 800 a 1000 mm, os

latossolos e areias suportam uma vegetação de savana arbórea aberta (cerrado),

ocorrendo ainda, nas posições topográficas rebaixadas, áreas de contato savana/

estepe (caatinga). A pecuária extensiva é a principal atividade econômica praticada

na unidade, com a agricultura de subsistência sendo encontrada nas bases de

algumas vertentes, em função da disponibilidade hídrica.

� Várzeas e Terraços Aluviais - Corresponde a planícies de acumulação aluvial,

influenciadas diretamente pela dinâmica do rio São Francisco e de seus afluentes.

As várzeas designam parte da planície situada entre o talvegue do rio e os terraços,

portanto mais sujeitas a inundações. Já os terraços, separados das várzeas por

ressaltos topográficos, sofrem menor influência direta das cheias do rio, porém, estudos

geomorfológicos comparativos em morfologia de areias evidenciam influência das

grandes cheias do São Francisco em distâncias de até 20 km da foz do rio Corrente.

Os sedimentos aluviais cobrem as rochas do Grupo Bambuí e são classificadas

geologicamente como aluviões do Quaternário recente. A natureza do material aluvial

é diversa, assim como a espessura desse pacote. Estudos recentes identificaram

depósitos com 33 m de sedimentos, acomodados em camadas aproximadamente

horizontais, cujos estratos continham canga conglomerática e psolítica cimentada,

camadas sucessivas de material de textura argilosa e síltica com lentes de calcário

branco e material aluvio-coluvial de textura areno argilosa. Na realidade, toda a carga

sedimentar mobilizada para o São Francisco e pelo São Francisco provém das mais

diversas estruturas geológicas e de solos pelos quais atravessa o rio São Francisco

e seus afluentes, com a natural maior influência na foz de cada um. A vegetação

natural é de formações pioneiras de influência fluvial, arbustiva, sem palmeiras, na

região da floresta estacional decidual (caducifólia). São comunidades com seu tempo

de duração bastante imprevisível, por estarem submetidas a fatores naturais bastante

instáveis, ainda que restritas a pequenas manchas, uma vez que praticamente toda

a superfície da unidade encontra-se sob pastagem. Os solos dominantes são os

aluviais eutróficos e distróficos solódicos e não solódicos, associados a cambissolos

e planossolos solódicos, todos com textura indiscriminada. Apesar da aparente elevada

fertilidade natural, são solos de difícil manejo devido ao natural elevado teor de sódio

trocável, o que aumenta os riscos de salinização, principalmente se utilizados sob

irrigação. As várzeas e terraços se constituem num depositário natural de toda a

carga sólida em suspensão, carreada pelos diversos rios que aí desembocam, bem

como drena o maior e mais importante corpo líquido regional. Significa dizer que aqui

estarão refletidos todos os desequilíbrios provocados na natureza em áreas drenadas

pela bacia do rio São Francisco.

� Pediplano Sertanejo - A unidade caracteriza-se por apresentar planos irregulares,

inclinados em direção à calha do rio São Francisco, e recobertos por sedimentos

detrítico-laterítico provenientes dos relevos serranos que margeiam esta superfície.

Os níveis mais altos do Pediplano apresentam material arenoso e uma maior
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concentração de lagoas alongadas em direção da sua declividade. Os níveis

mais baixos apresentam extensas lombas de dissecação com lagoas temporárias

entre elas, formando depressões pseudocársticas. Predomina a vegetação natural

de floresta estacional decidual e a caatinga. Quanto ao potencial hídrico

subterrâneo, a vazão máxima obtida é de 2 m³/h, muito baixa, portanto. A pecuária

extensiva ainda é a atividade econômica mais importante, em que pese o aumento

da atividade agrícola irrigada, com a implantação de grandes projetos, tanto da

iniciativa privada quanto públicos.

� Serras Setentrionais do Boqueirão/Estreito e do Espinhaço - Esta unidade

compreende serras alongadas no sentido preferencial da litoestrutura (S-N), com

altitudes podendo chegar a 800 m, formando na margem esquerda do rio São

Francisco as serras do Estreito e do Boqueirão e, na margem direita, o prolongamento

da serra do Boqueirão e as serras Geral ou da Canastra e da Mangabeira,

principalmente. São formas resultantes da tectônica de falhas, caraterizadas pela

dissecação diferencial elaboradas em geologia de quartzitos, filitos e metarenitos

das Formações Santo Onofre e Sítio Novo, do Proterozóico Médio.

� Patamares Orientais do Espinhaço - Unidade localizada na margem direita do

rio São Francisco com altitude variando de 700 a 800 m, representada por uma

pequena mancha onde se encontra grande parte dos municípios de Riacho de

Santana e Matina. Trata-se de uma superfície estrutural elaborada sobre gnaisses,

migmatitos, anfibolitos e granulitos, do Complexo Santa Isabel, e os sienitos,

granodioritos, granitos e xenólitos angulares de rochas básicas e ultrabásicas, do

Complexo Guanambi, do Proterozóico Inferior. A vegetação natural predominante

é a floresta estacional decidual e semidecidual.

� Campos de Dunas - São depósitos eólicos de areias quartzosas, localizados no

município de Barra, entre o rio São Francisco e a serra do Estreito, que funcionam

como um anteparo natural ao transporte do material. É uma unidade geoambiental

em grande parte fitoestabilizada pela vegetação da área de contato da savana

(cerrado)/estepe (caatinga) e formações pioneiras. Geologicamente, essas dunas

são denominadas por depósitos eólicos do Quaternário, acompanhados de coberturas

arenosas detríticas do Terciário. Em relevo suave ondulado e ondulado, o solo, como

não podia deixar de ser, é a areia quartzosa distrófica, com pequenas manchas de

planossolo solódico, que acompanham os drenos naturais. Esses sedimentos, por

formarem um material excessivamente poroso e bem drenado, favorece a infiltração

das águas pluviais, em detrimento do escoamento superficial, funcionando como um

dos reguladores da vazão do rio São Francisco, no trecho sob sua influência. Após a

percolação do pacote arenoso, a água, ao chegar ao nível de base do rio, com a

diferença de permeabilidade causada pela mudança na natureza do material do solo,

pode provocar o seu afloramento, sob forma de lagoas ou nascentes, em posições

topográficas mais baixas. Estudos hidrológicos indicam que essas dunas podem

armazenar um volume de 7,4 x 10m³/ano. A unidade é constituída, enfim, por campos

altamente instáveis, devido à mobilidade das areias frente aos ventos, muitas vezes

fortes, que ocorrem na calha do São Francisco, particularmente naquelas áreas não

colonizadas pela vegetação ou desmatadas.
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Mapa 8 - Unidades Geoambientais
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Recursos Hídricos - Os recursos hídricos43 de superfície da região Oeste da Bahia

se constituem na maior e mais importante fonte de alimentação de água do Médio

São Francisco, bacia hidrográfica à qual pertencem, em sua margem esquerda,

sendo responsável por cerca de 75% do aporte hídrico do referido rio, no Estado da

Bahia. São rios e riachos que nascem nas veredas encontradas no Chapadão Oci-

dental, resultado da grande capacidade de armazenamento hídrico pluvial dos

arenitos da Formação Urucuia, da armadilha estrutural desses arenitos com as ro-

chas do Grupo Bambuí, que vai permitir o afloramento das águas. A formação das

veredas, o tipo de vegetação particular que aí se desenvolve e o acúmulo de maté-

ria orgânica vegetal que vai formar os horizontes orgânicos e as turfas são os regu-

ladores naturais do fluxo das águas nas nascentes, particularmente no período seco,

devido ao poder de esponja característico desse material residual orgânico.

Assim, a partir das veredas do Chapadão, e compondo uma rede de drenagem

pararela, se formam as três sub-bacias44 mais importantes da região Oeste da Bahia:

do rio Grande, Corrente e Carinhanha, que, até sua foz no São Francisco, vão

cruzar as unidades dos Patamares do Chapadão, vão do São Francisco, Serras

Setentrionais e as Várzeas e Terraços Aluviais. O regime hídrico das três sub-baci-

as é idêntico, considerando que todas estão submetidas ao mesmo regime climáti-

co geral, com período de maior pluviosidade ocorrendo de novembro a março e o

período seco de maio a setembro.

Climatologia

� Precipitação Pluviométrica - As chuvas que caem sob influência da Ec aumen-

tam de leste para oeste, variando de 700 mm na calha do São Francisco a 1.600

mm na fronteira ocidental. A distribuição pluviométrica ao longo do ano é desi-

gual, concentrada em 6 meses, sendo que no período mais úmido (novembro a

março) precipita mais de 100 mm mensais, podendo atingir mais de 200 mm na

Região Econômica 15. Por outro lado, no trimestre junho, julho, agosto, o mais

crítico dentro do período seco, o índice pode chegar a zero. O Mapa 9 mostra

esquematicamente a distribuição espacial das isoietas, representando a distri-

buição das chuvas na região. A Sudene tem considerado a isoieta de 800 mm

como limite na definição da área do Polígono das Secas. Estudos com dados até

1981 apontavam a freqüente ocorrência de secas abaixo desse limite (800 mm),

estabelecendo-se, assim, como região de clima semi-árido grande parte da Re-

gião Econômica 14, para fins de aplicação do Fundo de Desenvolvimento do

Nordeste.

� Temperatura - Estudos climáticos demonstram haver um gradiente térmico de -

0,5oC, em geral, na temperatura média compensada anual (Tma), a cada 100 m

de altitude, sendo maior a variação no inverno. De fato, à medida que se afasta

dos vales em direção aos interflúvios, a temperatura diminui gradativamente.

43 Os dados referentes aos recursos hídricos de subsuperfícies disponíveis já foram citados quando da caracterização das unidades geoambientais.
Vale acrescentar que as empresas agrícolas com atividades no Chapadão desenvolvem estudos para a avaliação precisa do potencial hídrico
subterrâneo dessa Unidade, segundo informações da Associação de Irrigantes de Barreiras (AIBA).
44

????????????
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Assim, no vale do São Francisco (400 m) a Tma anual atinge 25oC, no Patamar

do Chapadão (600 m) 24oC e na fronteira ocidental (900 m) se aproxima da

mesotermia ao atingir 21o e 22oC. No período mais quente (primavera), o mês de

outubro se destaca com média de 26oC nos vales e 24oC nas partes mais eleva-

das, quando o mês mais frio (julho) registra temperaturas médias de 20oC nas

áreas elevadas e 22,5oC nos vales. A variação da temperatura na área também é

influenciada pela grande distância em relação ao oceano - efeito de

continentalidade - que funciona como regulador térmico. Essa distância determi-

na a maior amplitude térmica média anual do Estado da Bahia (11,5oC). O Mapa

10 mostra a variação espacial da temperatura média anual, com as isotermas

mais elevadas penetrando através dos vales. Diante das características climáti-

cas observadas, a sua classificação é diversificada, variando de úmido a subúmido,

ambos megatérmicos, na Região Econômica 15, a seco subúmido megatérmico,

na Região Econômica 14, com características de transição para o semi-árido, ao

norte.
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Mapa 9 - Isoietas Anuais
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Mapa 10 - Isotermas Anuais
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Uso dos Recursos Naturais nos Subespaços

� Subespaço 1 - Barreiras, São Desidério, Catolândia, Angical e Riachão das Neves.

De acordo o Mapa de Uso da Terra do Oeste Baiano (CAR, 1993), nas áreas

cultivadas deste subespaço o grande predomínio é de culturas temporárias de

sequeiro, mecanizadas, associadas ou não a pastagens, principalmente soja.

Essas culturas ocupam 47% da área que vem sendo utilizada. A área é

complementada com pastagem plantada, a partir da cultura irrigada. Esta é uma

importante atividade que aí vem sendo desenvolvida, visando suplementar as

chuvas nos períodos de �veranico�. Entre os sistemas em utilização, o de irriga-

ção por aspersão através de pivô central, introduzido na década de 80, é o que

predomina atualmente. A consolidação desta atividade se tornou possível em

virtude da disponibilidade de recursos hídricos de superfície de excelente quali-

dade, além do fato da alta produtividade alcançada por safra e da possibilidade

de obtenção de 2,5 safras/ano contra 1,0 safra/ano em regime de sequeiro. O

peso da irrigação através de pivô central neste subespaço pode ser melhor ava-

liado ao se observar que a concentração do número de pivôs e sua correspon-

dente área irrigada é da ordem de 69% em relação à região Oeste da Bahia como

um todo, dos quais 65% estão nos municípios de Barreiras (31%),  São Desidério

(34%) e o restante em Riachão das Neves. Mais recentemente vem sendo culti-

vados sob regime irrigado a fruticultura e o café, com resultados iniciais bastante

animadores. Este subespaço é banhado por diversos rios perenes com vazões

regulares, sendo alguns apropriados para pequenas centrais hidrelétricas.

No rio Grande, entre Barreiras e sua foz, em Barra, com uma extensão de 370

km,  é perfeitamente possível a navegação comercial, como já ocorreu no passa-

do. No rio das Fêmeas encontra-se em funcionamento uma hidrelétrica com po-

tência instalada de 40.000 kW e mais duas barragens particulares, sendo uma

para produzir energia e outra para irrigação.

� Subespaço 2 - Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Mansidão, Buritirama

e Barra.

Neste subespaço, destaca-se o município de Formosa do Rio Preto com uma

grande área selecionada pelo Programa de Desenvolvimento do Cerrado -

Prodecer para a produção de grãos. Ambiente tradicionalmente explorado com

criatório extensivo de bovinos, agora é caracterizado como área de expansão da

soja. A atividade agrícola irrigada neste subespaço participa com apenas 5% do

número de pivôs e de sua correspondente área irrigada em relação ao Oeste da

Bahia, sendo que 3% localiza-se nos chapadões do rio Sapão, próximos da foz,

e os outros 2% no vão do São Francisco, em Santa Rita de Cássia.

No geoambiente Vão do São Francisco, deste subespaço, são encontradas vár-

zeas e terraços fluviais sujeitos à dinâmica do rio Preto, como é o caso, inclusive,

da própria sede municipal de Santa Rita de Cássia, uma área de ocupação anti-

ga localizada na margem do rio e que se desenvolveu em função da navegação

hoje decadente. As Chapadas da Tabatinga, posicionadas mais ao norte, são
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ocupadas com pecuária extensiva e limitadas atividades agrícolas. Barra e Santa

Rita de Cássia são os dois maiores municípios deste subespaço com pastagem,

com uma participação de 67% e 28% no uso total, respectivamente, o que equi-

vale em relação à região Oeste da Bahia a 25% e 10% desse uso (CAR,1993).

A preocupação inicialmente registrada, quanto à necessidade de se determinar a

proporção da área degradada no conjunto das terras de uso não definido, ganha

relevância face às relações que podem ser estabelecidas entre os problemas já

evidenciados.

� Subespaço 3 - Cotegipe, Wanderley, Cristópolis, Baianópolis, Tabocas do Brejo

Velho, Brejolândia e Serra Dourada.

Os solos do vão do São Francisco que se distribuem neste subespaço são geral-

mente utilizados com pecuária extensiva e semi-intensiva, tornando Brejolândia

o município com maior área de pastagem, participando com 57% do total. Cotegipe

é o segundo com 17% e Wanderley o terceiro com 13%, sendo que o Subespaço

3 conta com 24% desse tipo de uso em relação ao conjunto da região Oeste da

Bahia.

Nos patamares deste subespaço, seus solos são do tipo areno-argiloso

coluvionado. Ocorrem também solos cambissolos, latossolos vermelho-escuros,

vermelho-amarelos e podzólicos vermelho-amarelos. Eles estão recobertos com

vegetação do tipo floresta estacional decidual, que se estabeleceu devido às

condições edáficas e, sobretudo, pela maior umidade que permanece nas ver-

tentes. O posicionamento topográfico favorece o surgimento de muitas fontes

naturais que podem ser utilizadas com irrigação por gravidade.

� Subespaço 4 - Santa Maria da Vitória, Santana, Canápolis, Correntina, Jaborandi,

São Félix do Coribe, Coribe e Cocos.

É oportuno observar que uma das características da maior parte dos solos do cerra-

do é apresentar acidez elevada (baixo pH) com disponibilidade insuficiente dos ele-

mentos cálcio e magnésio. Nessas condições, quantidades consideráveis de alumí-

nio, ferro e manganês encontram-se em estado solúvel, em concentrações extrema-

mente tóxicas a muitos vegetais. A reversão dessa situação é possível com a correção

dos solos através da prática da calagem, que consiste em aplicar-lhes racionalmente

calcário dolomítico (cálcio e magnésio), tornando-os aptos a responderem positiva-

mente às adubações a que venham ser submetidos. Depreende-se daí que o em-

prego da calagem é uma das práticas mais importantes na manutenção da fertilidade

dos solos ácidos do cerrado. O preço do calcário dolomítico por hectare, além de

variar com a quantidade requerida, é fortemente influenciado pelas distâncias entre

os centros consumidores e a qualidade das estradas. Ou seja, o frete determina em

grande parte a formação desse preço. Nesse sentido, ganham importância as ro-

chas calcárias do Grupo Bambuí que afloram em Santa Maria da Vitória, Santana e

Cocos, dentre outras localidades. A pavimentação da BR-349 (trecho Santa Maria

da Vitória/Correntina - aproximadamente 50 km) e a implantação do trecho Correntina/

entroncamento BR-020 (220 km de extensão) foram de fundamental importância na



109

dinamização do comércio de calcário de alta qualidade da jazida de Santa Maria da

Vitória para o Subespaço 1, principalmente a região de Roda Velha. Portanto, aque-

las reservas de calcário com teores de 32% CaO e 19% MgO constituem-se em

produtos de alta qualidade, que para os solos do cerrado do Oeste da Bahia significa

a possibilidade de utilização de uma quantidade de calcário dolomítico por hectare

50% inferior à do minério de São Desidério, melhor localizado.

� Subespaço 5 - Morpará, Muquém de São Francisco e Ibotirama.

A atividadade econômica mais importante deste subespeço é a pecuária extensi-

va. A agricultura é praticada nas várzeas, com uso de culturas temporárias em

áreas alagadas pelo rio. Os brejos são utilizados com culturas temporárias e com

cana-de-açúcar. O Vão do São Francisco é um dos geoambientes dominantes,

totalmente localizado no município de Muquém de São Francisco, que ocupa

47% do subespaço. É onde encontram-se grandes projetos agropecuários, como

os da área do Javi, às margens da BR-242. A pesca é praticada com técnicas

primitivas e destinada ao mercado local.

� Subespaço 6 - Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Paratinga.

A unidade geoambiental Vão do São Francisco, como as demais unidades que

compõem este subespaço e mesmo toda a Zona 3, apresenta deficiência hídrica.

A falta de investimentos na perfuração de poços para o aproveitamento dos

aqüíferos subterrâneos tem sido um fator de insucesso de alguns projetos agrí-

colas, haja vista o caso do programa de assentamento PEC - Serra do Ramalho

que, além da infra-estrutura deficiente, contou também com o assentamento ina-

dequado de pessoas mais ligadas à atividade pesqueira (�barranqueiros� da re-

gião inundada pela barragem de Sobradinho), sem tradição agrícola.

No subespaço, encontra-se uma grande área de fruticultura irrigada, o Projeto

Formoso, situado à margem esquerda do rio Corrente, na confluência deste rio

com o São Francisco. Ele representa sua principal atividade econômica.

� Subespaço 7 - Feira da Mata, Carinhanha, Malhada, Iuiú, Riacho de Santana

e Matina.

O Platô de Malhada, que representa grande parte deste subespaço, é, por um

lado, entre todas as unidades geoambientais do Oeste da Bahia, a mais suscetí-

vel às secas e, por outro, é a que possui os solos de maior fertilidade natural. A

combinação dessas e de outras características contribuíram durante muito tem-

po para o êxito do cultivo do algodão na área, uma espécie vegetal das mais

eficientes na potencialização da economia regional.
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Configuração Espacial e Principais Problemas

Tabela 7
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona I, Subespaço 1



111

Tabela 8
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona I, Subespaço 2



112

Tabela 9
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona I, Subespaço 3
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Tabela 10
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona II, Subespaço 4
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Tabela 11
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona III, Subespaço 5
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Tabela 12
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona III, Subespaço 6
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Tabela 13
REGIÃO OESTE DA BAHIA

Zona III, Subespaço 7
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Proposições Subespaciliazadas - Os valores ambientais, ao serem integrados à

noção de desenvolvimento regional, visam orientar o uso sustentável dos recursos

naturais, na perspectiva de que a médio e longo prazos esses valores se interpo-

nham, com vantagem econômica e social aos valores empresariais.

Nesta concepção, é fundamental que as questões ambientais sejam levadas em

consideração a partir de suas causas básicas no contexto do inter-relacionamento

com outras problemáticas, prescindindo do enfoque isolado e estanque. As proposi-

ções formuladas nos limites desta dimensão, que é o referencial da economia e da

sociedade como possibilidade de melhoria das condições materiais de trabalho e

de sobrevivência das gerações presentes e futuras, foram balizadas por um conjun-

to de indicadores do sistema natural mediado pela ação cultural, a fim de favorecer

um desenvolvimento regional sustentável com valores ambientais e empresariais

compatibilizados.

� Subespaço 1 - De acordo com um levantamento preliminar das cavernas exis-

tentes no Estado, realizado pelo Centro de Recursos Ambientais - CRA, existem

oito Distritos Espeleológicos, sendo que dois encontram-se no Oeste da Bahia,

um dos quais neste subespaço, no município de São Desidério. Nesse sentido,

essas áreas merecem ser enquadradas juridicamente na unidade de conserva-

ção adequada, a fim de terem proteção respaldada oficialmente. Outra unidade

ambiental proposta pelo CRA é a do tipo �rio cênico�, visando proteger todo o

curso do rio de Ondas, desde suas nascentes, área onde ainda podem ser en-

contrados setores com vegetação de cerrado e floresta estacional semidecidual

já quase totalmente degradada pelo homem (FIBGE,1994).

A necessidade se de conhecer a evolução das aceleradas alterações ambientais

ocorridas principalmente neste subespaço, entre as quais destacam-se as áreas

de uso não definido, justifica a retomada dos estudos de atualização do Mapa de

Uso do Solo do Oeste da Bahia (SEI/CAR), tanto visando subsidiar novas inter-

venções na região em bases sustentáveis quanto disponibilizar informações va-

liosas ao processo de avaliação e monitoramento dos recursos naturais.

� Subespaço 2 - São necessários estudos visando o aproveitamento do rio Preto

como via de escoamento da produção deste subespaço e sua integração ao tradi-

cional município de Barra no processo de desenvolvimento do Oeste da Bahia.

Esse rio é o maior afluente do rio Grande e seu curso corta transversalmente o

centro da área. A microbacia do rio Preto corresponde a cerca de 90% da superfí-

cie total do subespaço, cuja complementação é feita diretamente com a sub-bacia

do rio Grande.

� Subespaço 3 - No plano institucional, os serviços de autorização para

desmatamentos pelo Ibama e para outorga de água pela SRH devem ser des-

centralizados de Salvador, nas respectivas sedes desses órgãos. Essa centrali-

zação, além de dificultar o acompanhamento e controle ambiental por parte dos

seus escritórios regionais, torna muito moroso o processo de concessão de auto-

rização/outorga, desestimulando os produtores a solicitarem tais serviços. Além

disso, deve existir uma articulação entre os dois orgãos, no sentido de subordinar
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a outorga de água à autorização para desmatamentos, que são bastante pratica-

dos não só neste como em outros subespaços, o que permitiria maior coerência

e integração dos serviços de fiscalização e proteção ao meio ambiente.

Quanto à gestão dos recursos hídricos, foram criadas pela Secretaria de Recur-

sos Hídricos, Saneamento e Habitação - SRHSH dez regiões administrativas da

água e já foram concluídos nove Planos Diretores de Recursos Hídricos - PDRH,

entre os quais aqueles correspondentes ao Oeste da Bahia (Bacia do São Fran-

cisco). A formação de comitês de bacias está recomendada na política adotada

pelo Estado, como forma de administrar os conflitos locais e estabelecer

parâmetros locais para outorga. Essa descentralização de ações, através dos

comitês, corresponde à idéia básica da Secretaria de Recursos Hídricos do Mi-

nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que

entende ser a (sub)bacia hidrográfica a unidade de planejamento. A execução de

tal modelo também é uma das recomendações dos Programas de Desenvolvi-

mento Sustentável e supõe uma articulação entre as diversas instâncias regio-

nais.

� Subespaço 4 - O município de Cocos parcialmente e o de Coribe em sua quase

totalidade situam-se na unidade geoambiental Patamares do Chapadão, onde os

rios aí existentes, como o Formoso, por exemplo, apresentam trechos

encachoeirados que podem comportar pequenas barragens para aproveitamen-

to hidrelétrico e captação de água para irrigação45.

A vegetação de floresta encontra-se aí completamente antropizada e está insta-

lada sobre solos férteis do tipo terra roxa, latossolos vermelho-escuros,

cambissolos, podzólicos e brunizéns avermelhados. Grande parte deste

subespaço é constituído por solos férteis recobertos com vegetação do tipo flo-

resta estacional decidual, que se estabeleceu devido às condições edáficas e,

sobretudo, pela maior umidade que permanece nas vertentes. O posicionamento

topográfico favorece o surgimento de muitas fontes naturais que podem ser utili-

zadas com irrigação por gravidade.

O rio Corrente é um limite natural do município de Santa Maria da Vitória. Da

sede municipal à sua foz, próximo a Sítio do Mato, o curso d�água estende-se por

um trecho de 110 km de extensão, no qual é perfeitamente possível a navegação

comercial, como já ocorreu no passado.

Um segundo Distrito Espeleológico identificado pelo CRA no Oeste da Bahia

encontra-se neste subespaço, no município de Santana. Portanto, essa área

merece também ser enquadrada juridicamente na unidade de conservação ade-

quada, a fim de ter proteção legal.

� Subespaços 5, 6 e 7 - Totalmente banhada pelo rio São Francisco, a Zona III

apresenta um trecho que se estende de Morpará a Carinhanha, perfazendo um

total de 330 km, equivalente a 25% do estirão de franca navegabilidade que vai

45 A descrição das sub-bacias que compõem a bacia do São Francisco na região Oeste da Bahia encontra-se no documento: �Caracterização
e Avaliação Geoambiental� (CAR, 1996).
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de Juazeiro (BA) a Pirapora (MG), com 1.312 km de extensão. Nesse trecho, o

rio é pouco sinuoso, tem inúmeros baixios, dispõe de uma profundidade que

varia ao menos de 1,5 a 2,0 m e conta com uma vazão de 500 m3/s em Três

Marias, que parece garantir a profundidade mínima de navegabilidade de todo o

trecho. Ibotirama, que aí está contida, é um importante pólo gerador de cargas

para a hidrovia que se pretende reativar. Já o segmento Ibotirama-Juazeiro é

atualmente, de uma maneira geral, o que oferece melhores condições para uma

utilização mais intensiva da hidrovia, embora isso possa acontecer perfeitamente

com melhoramentos que devem ser realizados na via, até Pirapora.

Um estudo da consultora Planave, em conjunto com a Fundação CPE/

SEPLANTEC, de 1989/90, para análise comparativa das várias rotas alternativas

de escoamento de grãos, concluiu que a rota envolvendo o rio São Francisco

(trecho Ibotirama-Juazeiro) e ferrovia Juazeiro-Aratu é mais econômica em rela-

ção às demais. Atualmente, encontra-se em execução parte das indicações des-

se estudo.

A desarticulação existente entre órgãos públicos e privados, que vêm formulando

planos e promulgando leis, sem atentar para a questão básica de que a Bacia do

São Francisco é uma unidade na qual as ações em um trecho influenciam e são

influenciadas pelos outros, é preocupante. A questão que se coloca é como

compatibilizar na bacia a requisição das águas na Zona III e na região dos cerra-

dos/chapadões para projetos de irrigação, com a necessidade de água para o

abastecimento humano e manutenção da atividade pecuária, principalmente no

semi-árido, e ainda atender à crescente necessidade de energia elétrica para as

atividades industriais e agroindustriais nos centros urbanos de médio e grande

portes, além da perspectiva da utilização dos rios como hidrovias. Portanto, para

esta bacia, se faz necessário, de acordo com os pressupostos do Desenvolvimen-

to Sustentável, um planejamento amplo de recursos e de decisões que extrapolam

o nível regional, haja vista ser uma unidade com repercussão nacional.

1.2 Dimensão Econômico-Social

Pressupostos - É na dimensão econômico-social onde se analisa o desenvolvimento

da base material da região, através das formas de organização social da produção e

das relações que nestas se estabelecem. Procura-se entender aqui como ocorre a

produção e a reprodução da riqueza, bem como a sua distribuição no espaço regional

e entre os segmentos desta sociedade. Portanto, além de considerar o desempenho

das atividades econômicas do Oeste da Bahia, amplia-se o foco de análise para a

compreensão da forma como esta riqueza vem sendo apropriada pela população, quer

seja diretamente através da remuneração, quer seja indiretamente por meio do acesso

aos serviços públicos básicos de educação, saúde, saneamento, cultura e lazer, e infra-

estruturais46.

46 Os indicadores econômicos e sociais que servem de base para a análise desta dimensão estão dispostos na Parte I, Capítulo 2 - �Perfil
Regional�, de acordo com a determinação metodológica deste trabalho.
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É nesta dimensão onde se expressam as desigualdades sociais e espaciais, refle-

tindo as distorções do desenvolvimento regional, independente da condição de ser

região periférica em relação ao centro dinâmico da economia nacional. Através dela,

torna-se possível um melhor equilíbrio espacial e o resgate social pela busca da

eqüidade como vertente da sustentabilidade. Considera-se também que as outras

dimensões à esta se interagem, porém sem se constituir em um processo de subor-

dinação.

Por isto mesmo, a dimensão econômico-social não pode ser entendida de maneira

estática e isolada, mas a partir dos desdobramentos ocorridos ao longo de sua

história pela inter-relação com as demais dimensões, onde a produção e a reprodu-

ção da base material condicionam as relações sociais, culturais, políticas,

institucionais e àquela que se dá entre o homem e a natureza, determinando as

formas de organização do referido espaço.

O modelo tradicional de análise econômica, construído pela combinação de fatores

de produção, não é aqui considerado. Da mesma forma, o entendimento do concei-

to de competitividade da produção regional não passa mais pela justificativa da

disponibilidade de recursos naturais e de mão-de-obra barata. Para se ter vanta-

gens competitivas, fundamentais na localização de empreendimentos, é necessário

que a região disponha de uma moderna infra-estrutura física e de comunicação e

que se tenha acesso a inovações tecnológicas e disponibilidade de mão-de-obra

qualificada, novas referências para a expansão do capital. Estas duas últimas con-

dições estão relacionadas com o desenvolvimento do ambiente social.

Uma proposta de desenvolvimento regional sustentável passa, necessariamente,

por um bem-sucedido esforço dirigido para reverter um padrão social excludente,

originário de um modelo econômico que manteve à margem a maioria da popula-

ção, mesmo nos períodos de intenso crescimento da riqueza. Concentração de

renda, deterioração das condições de vida e elevação da proporção de pobres en-

tre a população são indicadores das limitações para a sustentabilidade do desen-

volvimento.

Gênese da Economia Regional - A ocupação do vale do São Francisco remonta

ao século XVI, quando se incentivou, através da doação de terras, a expansão

econômica, fazendo surgir os primeiros povoados e arraiais. Somente a partir do

século XIX o Oeste da Bahia começou a ganhar contornos próprios no seu proces-

so de desenvolvimento, como parte do sertão do São Francisco e ancorado na

navegação fluvial. A ocupação e a distribuição da população na região foram orien-

tadas, neste primeiro momento, pelos cursos dos rios Corrente, Grande e Preto.

A economia regional, até meados do século XX, pautava-se em um modelo de inter-

venção do Estado fortemente enraizado na política coronelista, onde um consenso

limitado a uma pequena parte da população orientava as ações de governo, visan-

do atender às aspirações de sua elite. Esta, constituída pelos grandes latifundiários,

detentora do meio de produção terra e do poder político, apropriava-se dos benefí-
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cios gerados pela riqueza produzida, ao tempo em que criava um processo de ex-

clusão social, marginalizando a maioria de sua população.

A região permaneceu durante muitos anos com uma mesma forma de inserção na

divisão regional do trabalho: pecuária extensiva, agricultura mercantil simples, pra-

ticada principalmente nos vales, e extrativismo para exportação. Com base nestas

formas de organização social da produção desenvolveu-se a economia de maneira

lenta, sendo restritos os níveis de ocupação do espaço no imenso território, que era

explorado de forma rarefeita. A sua base econômica era, assim, fundamentalmente

agrícola, produzindo gêneros alimentícios e matérias-primas com baixa incorpora-

ção de valor. Esta economia rudimentar também não causava grandes impactos

negativos no meio ambiente, dada à disponibilidade dos recursos naturais e o mo-

delo tradicional de exploração destes recursos, além do reduzido contingente

populacional que habitava as terras da imensa região.

A maioria destas terras era devoluta e/ou com documentação precária, entretanto já

estavam apropriadas privadamente pelos chamados �coronéis� do São Francisco,

que determinavam as formas de organização do espaço econômico e de apropria-

ção do excedente gerado.

Este espaço, balizado por um critério geográfico, os �Gerais� e o �Sertão�, firmava

uma particular divisão territorial do trabalho, no momento em que o primeiro era um

imenso vazio e o segundo, no vale do São Francisco, o eixo dinâmico. Os cursos

d�água, principalmente do grande rio, determinavam as condições para a produção

e reprodução da vida material e cultural. Na rota por eles traçada, viabilizou-se o

comércio da região com a capital do Estado, chegando antes a Juazeiro (BA) e

seguindo, via ferrovia, para Salvador. Não obstante a forma precária desta rede de

circulação, constituía-se na via mais importante do movimento de mercadorias e de

pessoas, sendo, porém, um espaço pouco inter-relacionado com os grandes cen-

tros. O município de Barra era detentor do maior comércio do Oeste da Bahia,

entreposto de mercadorias e unidade político-administrativa mais importante.

Como conseqüência do conflito externo (Segunda Guerra Mundial), o Estado brasi-

leiro reavaliou sua intervenção na região, traçando nova política para sua integração

no contexto nacional e quebrando parte do seu isolamento. Neste cenário, alguns

investimentos públicos e privados marcaram sobremaneira o início de um processo

de integração da região ao Brasil Central, onde se destacaram:

� construção do aeroporto de Barreiras, que passou a servir como suporte para as

forças aliadas durante o período da guerra;

� instalação de uma agência do Banco do Brasil (1943) em Barreiras;

� surgimento das primeiras pequenas indústrias têxteis, produtoras de fios, sacari-

as e tecidos, além de máquinas beneficiadoras de plumas;

� criação de 14 novos municípios, entre 1958/62, o que implicou no surgimento de

novas estradas e na redefinição da malha rodoviária da região;

� início da construção da hidrelétrica de Correntina (1966);

� instalação do 4º Batalhão de Engenharia e Construção (1969), visando a cons-

trução das rodovias BR-242 (Brasília-Ibotirama) e BR-135 (Brasília-Piauí).
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Estas ações do Estado não foram, entretanto, suficientes para imprimir uma nova

dinâmica na região. Verificadas as limitações para se propor um projeto econômico

amplo, que eliminasse as principais barreiras estranguladoras do crescimento, o

Estado criou as bases para a expansão da economia, através de investimentos em

fatores sistêmicos e infra-estruturais, passando, assim, o Oeste da Bahia por uma

nova fase de transição. A agricultura capitalista que vai se instalar na região incor-

pora novas forças produtivas, bastante distintas das tradicionais, requerendo, as-

sim, um outro ajustamento nas relações de produção.

A Reorganização do Espaço Regional - No princípio dos anos 70, iniciou-se um

ciclo de crescimento, com intensa e rápida transformação do cerrado nacional, esti-

mulado por programas governamentais47.  O crédito subsidiado, utilizado na aquisi-

ção de terras baratas, em investimentos e custeios, viabilizou a expansão da cultura

da soja, que iria nortear a economia do Centro Oeste brasileiro. No início dos anos 80,

incorporou-se os cerrados baianos, que rapidamente se desenvolveram, contrastan-

do com a letargia secular que caracterizou a economia e a sociedade local.

O Estado passou a desempenhar papel importante na reorganização espacial, im-

plantando infra-estrutura físico-institucional, dando, assim, continuidade à estraté-

gia de desenvolvimento e ocupação regional. Integrou parte desta região ao Pro-

grama de Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer)48, fornecendo apoio financeiro

com grande mobilização de capitais. Na segunda fase deste Programa, as condi-

ções de financiamentos permaneceram favoráveis como na primeira etapa, com

prazos elásticos e carência para os créditos fundiários e de investimentos, porém

com a eliminação dos juros negativos.

Este esforço desenvolvido pelo Estado, em seu modelo de expansão da fronteira

agrícola, dada à impossibilidade de ampliação da oferta de grãos por parte dos

principais estados produtores do Sul, em função do limite colocado pela escassez

de terras, visou criar na região uma nova categoria de produtor, o empresário rural.

Este distinguiu-se dos tradicionais, o pecuarista latifundiário e o pequeno agricultor

familiar de gêneros alimentícios.

Aliado a este fato, procurava também ampliar a inserção da agricultura brasileira no

mercado mundial, viabilizada pelas condições objetivas existentes: disponibilidade

do meio de produção terra a baixo preço, tanto em termos absolutos como relativos

aos praticados no Sul do País e a existência de produtores com experiência no uso

de tecnologias modernas e em disponibilidade para transferir-se para a região. Eram

arrendatários capitalistas do Sul do País que pretendiam se firmar em terras própri-

as ou agricultores que, dispondo de limitadas frações de terras também naquela

região, migraram para o Oeste do Estado.

Além dos financiamentos para capitalização das unidades produtivas, o Estado

viabilizou tecnologias por intermédio do Centro de Pesquisa Agropecuária do Cer-

47 Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados (PCI), 1972; Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), 1975; e
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer), 1976.
48 Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, viabilizado pelo Governo Federal, com apoio de recursos externos.



123

rado - CPAC/Embrapa, a exemplo das pesquisas para superação da baixa fertilida-

de e alta acidez dos solos e produção de materiais genéticos adaptados às condi-

ções naturais dos cerrados, incentivando, então, a expansão de capitais para o

Centro-Oeste brasileiro e Oeste da Bahia.

Este movimento de expansão do capital para a nova fronteira agrícola da Bahia foi

favorecido por uma ação estatal e pela redução da área plantada em outros esta-

dos. Adicionalmente, por menor risco climático e pela alta demanda mundial por

grãos, principalmente a soja, para abastecer o criatório em confinamento na Europa

e Estados Unidos. Desta maneira, ocorreu a ocupação do cerrado baiano com nova

dinâmica, sendo rompidas as limitações para o movimento de mercadorias, capital

e trabalho no espaço regional. Como conseqüência, observou-se um redesenho

total na economia baiana, onde coube ao Oeste um papel de destaque na produção

agrícola estadual.

Desta maneira, a partir dos anos 80, tornou-se possível o desenvolvimento de cultu-

ras graníferas, principalmente a soja que, juntamente com a pecuária semi-intensi-

va e extensiva em bases diferenciadas das anteriores, definiram novos contornos

para a integração da região à economia nacional.

Este processo foi se expandindo, se bem que de forma concentrada em determina-

dos espaços, principalmente a partir da fase de diversificação da produção e expan-

são da agricultura irrigada, proporcionando tanto o desenvolvimento de cidades

existentes quanto o surgimento de novas aglomerações, redefinindo a ocupação do

espaço produtivo e a rede urbana regional.

Tais mudanças inverteram os papéis entre o Sertão e os Gerais em termos de divi-

são territorial do trabalho. Ganha maior importância os Gerais, imprimida pela dinâ-

mica econômica da produção de grãos e de hortifrutigranjeiros, enquanto o Sertão

passa a desempenhar um papel mais secundário, em termos de produção e abas-

tecimento. Houve uma inversão dos fluxos, que deixam de se aglutinar em torno do

rio São Francisco para se dar em torno das grandes rodovias, as BR-242/020. Das

novas aglomerações surgidas, destacam-se os povoados de Mimoso do Oeste, em

Barreiras, Rosário, em Correntina, e Roda Velha, em São Desidério.

Observa-se que o desenvolvimento do pólo agroindustrial na região não se deu

apenas por decisões individuais de produtores ou das empresas, visando a expan-

são de suas atividades. Resultou da interação destas decisões com as condições

objetivas, inclusive de alguns fatores sistêmicos - infra-estrutura, financiamentos,

pesquisa - criados pela ação de programas governamentais. Portanto, não apenas

os chamados fatores produtivos foram fundamentais para a alavancagem do cresci-

mento regional, mas, também, a ação do Estado com instrumentos de política

econômica dirigidos para a região.
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A Inserção Produtiva em Novas Bases

� O Sistema Agroindustrial - As vantagens comparativas naturais - solos, vege-

tação, clima, índice pluviométrico e disponibilidade de recursos hídricos - e de

localização, em relação ao Centro-Oeste e Nordeste do País, possibilitaram uma

vantagem diferencial para a região Oeste da Bahia. A dinâmica inicial, centrada

na produção de soja nos cerrados, distinguiu rapidamente o Subespaço 1 em

termos de criação de valor, movimentando capital e força de trabalho, com uma

intensidade bem maior do que nos outros subespaços. A já diversificada agricul-

tura regional tem servido como estímulo para a produção de matérias-primas em

grande escala e sua transformação em commodities de maior valor agregado. Se

inicialmente foram fundamentais as condições naturais e as que foram criadas

pelo Estado para ajustar a região às necessidades da cultura de grãos, a manu-

tenção de sua viabilidade dependerá da integração da produção com as cadeias

produtivas, tanto a montante como a jusante da agricultura, e da dinâmica dos

mercados, notadamente o internacional.

Com o aumento da produção de grãos e a diversificação de culturas, a agricultu-

ra capitalista regional conseguiu articular elementos da cadeia agroindustrial. A

soja passa a depender do fornecimento de máquinas, equipamentos e defensi-

vos, mas sem estabelecer vínculos específicos para a frente e para trás. Neste

caso, ocorre a adoção de uma estratégia que se pode conceituar como sistema

de semi-integração, buscando-se maior eficiência de segmentos da cadeia

agroindustrial. Como se trata de uma commodity, dificilmente ocorrerá uma

verticalização, em função do tamanho mínimo eficiente da produção agrícola para

atender a uma planta de processamento. Além disso, a existência de mecanis-

mos de mercado que operam, tanto para compra como para venda, em condi-

ções satisfatórias, e a disponibilidade de informações sobre preço no mercado

futuro não estimulam a verticalização por parte da indústria. As unidades de es-

magamento da região conseguem garantir suas necessidades de matéria-prima

em quantidade e qualidade adequadas às escalas de produção, sem constituir

uma unificação na propriedade do capital.

No atual estágio de desenvolvimento da produção regional destacam-se as em-

presas agroindustriais e as cooperativas, que praticam uma agricultura moderna

de sequeiro e/ou irrigada, baseada em padrões tecnológicos e organizacionais

inteiramente novos para a região, com uso intensivo de capital fixo - máquinas e

equipamentos, canais de irrigação - capital circulante - fertilizantes, corretivos e

sementes selecionadas - e de mão-de-obra. Instalaram-se cadeias produtivas a

partir do cultivo de grãos, que são explorados principalmente por capitais forâneos,

nacional e multinacional.

A evolução da área plantada com soja demonstra a primazia dos investimentos

nesta cultura, que se sobressai como principal produto responsável pela expan-

são da economia do Oeste da Bahia. O plantio do milho, além de ser o mais

usado no sistema de rotação de cultivos para evitar o desgaste dos solos, é

também uma atividade importante na agricultura regional. Negociado no sistema
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de bolsa de mercadorias, atende, basicamente, o mercado do Nordeste do País.

A possibilidade de integração do milho com a cadeia agroindustrial de carne,

mais especificamente a avícola, cria um cenário favorável para a expansão deste

grão, em função das economias de transação existentes na cadeia produtiva.

Ganhos de produtividade e disponibilidade de expansão da produção pela incor-

poração de áreas tendem a potencializar a oferta regional.

O sistema agroindustrial do Oeste ainda está limitado às atividades de

processamento de grãos e hortifruticultura irrigada. No caso dos grãos, observa-

se que as principais fragilidades competitivas não se localizam nas empresas,

desde que os grandes grupos empresariais possuem capacidade técnica,

econômica e níveis de produtividade compatíveis com o mercado internacional.

A instalação de unidades de tais grupos na região resultou da busca de apropri-

ação das vantagens de localização de matéria-prima, de redução de custos -

baixo valor da força de trabalho, estimado em menos de 5% no custo total de

produção - e dos incentivos fiscais. Recentemente ocorreu uma fusão de capi-

tais, resultando na aquisição da Ceval pela multinacional argentina Bunge & Born,

que passa a se constituir como único grupo com unidades de esmagamento na

região.

Enquanto o mercado interno se constitui num potencial para ampliação dos ní-

veis de consumo, destacando-se a criação da cadeia de carnes na região, o

mercado internacional de soja, segundo os prognósticos, tenderia para um esgo-

tamento em relação a óleo e rações. O óleo de soja seria então substituído por

óleos com níveis reduzidos de gordura saturada e o farelo por outras alternativas

de rações. Outra dificuldade que pode ser colocada é a imprevisibilidade na dinâ-

mica dos preços e quantidades no comércio mundial, característica do mercado

de commodities. Neste ano de 1997, a alta do preço da soja no mercado interna-

cional criou uma expectativa favorável para a cultura, tendência que poderá não

se manter frente às previsões de queda de preço no mercado mundial para 1998.

A superação destas limitações, capaz de tornar as empresas locais competitivas

e de afastá-las da fragilidade colocada pela conjuntura negativa de preços em

mercados de bruscas flutuações, envolve, além de fatores externos às empre-

sas, aqueles que estão sob as suas esferas de decisão, como qualidade e produ-

tividade dos recursos humanos, conhecimento do mercado e capacidade de ade-

quação às suas especificidades e relações privilegiadas com usuários e fornece-

dores. A diversificação na produção de outras oleaginosas e a introdução de

novas variedades, ambas com propriedades organolépticas superiores, também

são desafios que dependem de decisões empresariais. Estas, porém, são mais

arriscadas, porque envolve o desenvolvimento de tecnologias de processo e de

produtos49. Neste caso, o papel da Embrapa é de real significação.

A fruticultura é um setor que desponta com potencial na região, principalmente a

partir da instalação, em 1996, da Associação dos Fruticultores do Oeste da Bahia

(Frutoeste). Esta organização dos produtores de frutas está localizada no muni-

49 Ver Parte III, Capítulo 1, item 1.3 - Dimensão Científico-Tecnológica.
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cípio de Barreiras. Algumas limitações impedem a inserção da fruticultura do

Oeste baiano em mercados mais fortes: carência de mão-de-obra especializada,

melhor tecnologia de produtos e desempenho em logística. Comercializada qua-

se que totalmente sob a forma in natura, está voltada basicamente para o merca-

do doméstico (Brasília, São Paulo e Salvador), com reduzida participação de

alguns produtos no mercado externo. Não chega a se configurar como uma

atividade especializada no espaço regional e sua agroindustrialização é bastante

incipiente.

A política de garantia de preços criada pelo Governo do Estado - cobertura de

prejuízo dos produtores toda vez que os preços das frutas caírem antes deles

quitarem seus financiamentos com os bancos - é um mecanismo que tende a

desenvolver a fruticultura no Estado. Trata-se de uma prática de �equalização

das taxas� dos produtores, antiga reivindicação deste segmento junto ao gover-

no federal.

Os principais produtos da atividade frutícola da região são o mamão, citrus, man-

ga, banana, melancia, goiaba e maracujá. Estes dois últimos estão voltados para

a agroindústria. Segundo a Frutoeste, a maioria da fruticultura regional vem ga-

nhando importância como atividade econômica, haja vista a expansão de área,

que vem ocorrendo tanto em termos de projetos públicos como privados. Por

exemplo, além dos 16.692 hectares já implantados pela Codevasf, encontra-se

em fase de implantação, em seus perímetros de irrigação, 14.165 hectares, prin-

cipalmente para frutas. E em estudo junto ao BNDES, projetos para 1.800 ha

também em sistema irrigado.

Um fator positivo para a citricultura é a implementação da obrigatoriedade deter-

minada pela Lei dos Sucos para refrigerantes, que incorporaria o suco natural em

proporções definidas pelo Ministério da Agricultura. Um outro fator que pode es-

timular este setor é a integração da produção de limão com a agroindústria de

processamento para a fabricação de suco concentrado, óleo essencial e polpa

seca, destinados principalmente para o mercado externo. O suco concentrado é

utilizado pelas indústrias de refrigerantes, sorvetes, iogurtes e maioneses. Pode

ser também usado em mistura com suco de laranja para formar blends bastante

consumidos no mercado externo. O óleo essencial serve para garantir bouquet
em refrigerantes dos tipos cola e limão e como essência para a indústria de per-

fumaria e cosméticos ou como aroma para a de detergentes. A polpa seca,

processamento da polpa úmida, usada como base na fabricação de pectina, ser-

ve como insumo para as indústrias de alimentos e farmacêutica
50

. 

� Outras Atividades: Café, Pecuária e Algodão - Dentro do conjunto de atividades

modernizadas da região que dependem do fornecimento de máquinas e insumos

extra-setoriais mas que não estabelecem �soldagens� específicas à montante e à

jusante, isto é, que não se integram em uma dinâmica com fortes ligações inter-

setoriais, está o café. Como acontece com a fruticultura, além das limitações de

50 NEVES, Fava M. Limão: produtos derivados e estratégia de mercado. Rio Claro: Universidade Estadual de São Paulo, 1994. p. (Rascunho, 29).
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integração nas cadeias produtivas que incorporariam maior valor a estes produ-

tos, fatores sistêmicos infra-estruturais comprometem sua inserção competitiva

no mercado. Está voltado principalmente para o mercado doméstico, sendo ain-

da bastante limitado com relação à sua agroindustrialização local.

A produção do café é uma atividade recente na diversificação da economia regi-

onal. Explorada nas áreas dos cerrados, por unidades empresariais em sistema

de irrigação por pivôs centrais, tem sua distribuição voltada para o mercado naci-

onal, carecendo ainda de algumas condições como um maior volume de produ-

ção, qualidade, novas práticas agrícolas e controle ecológico para inserir-se em

mercados mais amplos. Os elevados índices de produtividade têm incentivado o

aumento da área plantada. Trata-se, porém, de uma produção com limitadíssimo

grau de verticalização da estrutura produtiva e de integração no varejo, configu-

rando-se, também, como uma atividade de commodity. Atuar em nichos de mer-

cados, a partir da combinação de grãos selecionados, com torra e moagem dife-

renciadas, é um atributo fundamental para a busca de novas oportunidades.

O custo de distribuição e uma maior especialização são parâmetros que ainda

não estimularam o aumento da produção regional. Sendo um setor recentemente

afastado da regulamentação por parte do Estado, a qualidade da matéria-prima,

grãos sem defeitos, tamanhos regulares e verdes e orientação para mercados de

qualidades, bem como a verticalização dos elos da cadeia, são conquistas que

devem ser consideradas na política de reestruturação setorial. Esta é uma atividade

onde vem diminuindo, cada vez mais, a participação do valor do grão no agrega-

do da cadeia, demandando novas decisões para este segmento. Inovações no

primeiro processamento e a necessidade de trabalhar com blends, são outros

fatores relevantes para uma inovação produtiva e garantia para a inserção com-

petitiva do café regional em novos mercados.

Cresce o grau de modernização da pecuária bovina em determinados espaços

regionais, fato que está mais relacionado com o nível econômico de segmentos

de pecuaristas da região, desde que não ocorre uma integração da atividade em

cadeias produtivas. A modernização é uma prioridade que deve ser definida para

o setor, o que requer uma maior previsibilidade na participação do Estado atra-

vés de políticas específicas, tais como o incentivo para a criação de novilhos

precoces e confinamento, a exemplo de outros estados, com redução do ICMS e

financiamento para silos. Devem ser reduzidas as formas tradicionais de inter-

venção do Estado, como a política de estoques reguladores, considerada pelos

criadores como ultrapassada, que só deveria ocorrer como medida estratégica. É

também fundamental a reativação do frigorífico industrial localizado no município

de Barreiras. Atualmente desativado, dispõe de uma capacidade de abate para

600 bois/dia.

O Oeste detinha 14,4% do rebanho bovino estadual, efetivo que correspondia,

em 1995, a 1.615.932 cabeças. Em que pesem as mudanças ocorridas no siste-

ma de produção desta atividade, a partir da expansão da fronteira produtiva,

passando a ocupar pastagens cercadas e cultivadas em áreas corrigidas, mane-

jo com suplementação mineral, vacinações periódicas e uma melhoria no padrão
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genético, existe uma unanimidade quanto aos baixos índices de produtividade

da pecuária regional, quando se faz uso de alguns indicadores como: idade do

primeiro parto, intervalo entre os partos, idade de abate, taxa de desfrute e peso

médio de carcaça. A complexidade do setor - cria, recria, engorda, leite, carne - e

a fragilidade dos dados para a análise da rentabilidade econômica da criação em

confinamento não impedem o consenso com relação à necessidade de se au-

mentar a produção intensiva. Importante também é um maior desempenho por

parte do Estado com relação ao controle sanitário e à fiscalização. Sanidade e

qualidade são fatores de oportunidades para o ingresso em mercados mais exi-

gentes.

 A lavoura algodoeira, importante atividade econômica da região em termos de

renda e emprego, responsável por 40% da produção do Estado, atravessa uma

crise que não encontra respostas apenas nos elementos internos e conjunturais.

A redução da área plantada e a queda nos rendimentos físicos da cultura resulta-

ram, muitas vezes, de problemas climáticos, fito-sanitários e de política de crédi-

to. Um fato novo, porém, influencia no perfil da crise atual, que dificilmente será

superado, trata-se do movimento mais recente de expansão do capitalismo mun-

dial, fundado em novas bases de acumulação, sob o primado do capital financei-

ro e do emprego de tecnologias de ponta, novos materiais e novos padrões de

gestão empresarial. Interfere ainda, além desta mudança que vem sendo deno-

minada de globalização, a concorrência internacional, facilitada pela abertura

descontrolada da economia nacional, via a redução da alíquota de importação51,

segmentação e �descommoditização� dos mercados.

Os problemas que atingiram recentemente o complexo têxtil-vestuário tiveram

rebatimentos negativos na economia algodoeira. Constituída por uma

heterogeneidade de empresas, muitas não resistiram à concorrência externa,

por uma série de fatores - baixa produtividade e exigências técnicas, de escala e

de qualidade - interferindo em um dos elos da cadeia, a produção do algodão,

principal fibra têxtil do complexo. Em 1995, o Brasil importou 282 mil toneladas

de algodão em pluma e 385 mil toneladas em 1996. Estima-se que em 1997 as

importações se elevem para 460 mil toneladas52. A manutenção deste quadro

implica no agravamento econômico e social no pólo algodoeiro da Bahia.

 A derrocada da cultura do algodão, com queda do nível da atividade produtiva53,

foi induzida pelos fatores citados acima e pelas políticas monetária e creditícia. O

elevado preço do dinheiro, os custos financeiros dos produtores, tendência que

deve se manter pela característica da política de estabilização, e o fechamento

da maioria das usinas de beneficiamento desenham um cenário de intensificação

da crise que já se instalou, provocando grande desemprego da força de trabalho

no pólo algodoeiro e afetando outros setores como o de comércio e de serviços.

51 A alíquota de importação que era de 55% em 1989, para o algodão em pluma, passou para zero em 1990.
52 Informações colhidas junto à Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.
53 Em 1991, a região plantou 76.942 ha, enquanto em 1995 a área foi reduzida para 57.701 ha.
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Fatores Sistêmicos da Competitividade - Os desafios competitivos para as

principais cadeias agroindustriais voltadas para exportação são, em sua maioria,

exógenos às empresas. Alguns dos problemas que enfrentam são mais difíceis de

solução, como a diferenciação de produtos e a proximidade com clientes finais,

porque estão em função de negociação com outros agentes, requerendo decisões

mais complexas por parte das empresas. A produção de outras oleaginosas e a

intensificação de atuação nas cadeias produtivas - carnes brancas - perseguindo

mercados mais dinâmicos são desafios que as empresas instaladas na região ain-

da terão que enfrentar.

Os fatores sistêmicos, em sentido mais restrito, isto é, aqueles que se constituem

em externalidades para a empresa produtiva e que afetam a sua competitividade

frente às concorrentes nos diversos mercados, dificultam sobremaneira a

sustentabilidade econômica regional.

A movimentação de mercadorias de um modo geral e particularmente o escoamen-

to da produção de grãos do Oeste da Bahia se dá por via rodoviária, sendo um fator

limitante para garantir vantagens competitivas de custos. Calcula-se que o trans-

porte é aproximadamente 12% do custo total das empresas de esmagamento. Não

obstante, a ampliação da malha rodoviária na região ainda carece de algumas liga-

ções fundamentais, sejam de rodovias que alimentam os troncos principais sejam

de estradas vicinais sob a responsabilidade dos governos municipais. Algumas es-

tradas apresentam limitações para os fluxos de mercadorias e pessoas, devido à

falta de retificação para escoamento das águas acumuladas nas margens das rodo-

vias e às deficiências de pavimentação, manutenção e acostamentos, se refletindo

em trechos de grande dificuldade.

A distância média entre o centro de produção e os portos de escoamento é de mil

quilômetros e o custo estimado de transporte de uma tonelada de soja no País fica

em torno de 30 dólares. Este valor representa o dobro do custo nos Estados Unidos,

o que significa desvantagem competitiva, problema que se agrava com o elevado

custo das tarifas portuárias. Além disso, o escoamento das safras, por via rodoviá-

ria, não apenas encontra seu limite no tamanho da frota como também na

inadequação dos veículos para o transporte de grãos. Calcula-se que somente 20%

da frota existente no Brasil seja compatível com esta função. Há necessidade, por-

tanto, de maior racionalidade no sistema de transporte, integrando modalidades e

funções. A logística do transporte de grãos passa fundamentalmente pela incorpo-

ração de mecanismos operacionais eficientes, tais como coleta/ensilagem/transfe-

rência/embarque/navio, estando, portanto, relacionada ao sistema intermodal54. Este

sistema inverte os pesos relativos dos transportes de rodovias e ferrovias, ajustan-

do-se à dinâmica do espaço produtivo, isto é, da evolução da fronteira agrícola e

agroindustrial, permitindo a eliminação de tempos mortos que implicam em inefici-

ência e baixa qualidade.

Outros desafios são mais factíveis de solução, a exemplo dos relacionados à escala

de produção, devido à existência de área para expansão. Porém, o colapso que se

54 Ver Parte I, Capítulo 2, item 2.1, subitem 2.1.6, Transportes.
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instalou nos mecanismos de financiamentos dos investimentos públicos e a incapa-

cidade do Estado atuar como indutor exclusivo do desenvolvimento afetaram tanto

o ritmo dos investimentos em novas infra-estruturas como a qualidade e a conser-

vação das existentes. Tal situação inibe a expansão da produção, pois é possível

que as empresas regionais vinculadas ao complexo agroindustrial operem com os

custos de escoamento mais caros do País, em função do modelo de transporte

utilizado.

A infra-estrutura de telecomunicações é outro fator de limitação para a expansão da

economia do Oeste da Bahia e base para a implementação de um modelo de De-

senvolvimento Sustentável. Este fato implica no aumento da infra-estrutura física e

qualitativa da rede convencional, bem como na montagem do sistema de

teleinformática, ambos fundamentais para tornar a produção regional competitiva.

As dificuldades mais prementes já diagnosticadas para este setor e que afetam de

forma diferenciada regiões e tipos de usuários - haja vista que o empresário neces-

sita operar com informação em tempo real - dizem respeito às limitações colocadas

pela qualidade deficiente do serviço, alta taxa de congestionamento, rede de telefo-

nia insuficiente55, longo prazo de instalação de linhas e baixa oferta de telefonia

avançada. Há também uma carência de energia elétrica, outro fator limitante para a

produção regional.

Apesar dos entraves colocados pelo esgotamento da rede infra-estrutural, transfor-

mações ocorreram na economia regional, redefinindo a composição de custos, a

melhoria do processo produtivo, os ganhos de produtividade e o aumento da

monetização e capitalização, conduzindo a região para uma especialização produ-

tiva na área de grãos, tanto na agricultura de sequeiro como na irrigada. As vanta-

gens comparativas que permitem redução de custos de produção na região, aliadas

às vantagens competitivas sistêmicas, que incorpora rede de fornecedores, distri-

buição, organização institucional e infra-estutura adequada, são fatores para a ex-

pansão da oferta agregada da região Oeste da Bahia.

Condicionantes Sociais - No que se refere ao desenvolvimento humano são

necessárias ações que superem as limitações manifestadas ao nível social na re-

gião. As atividades dinâmicas não são capazes, por si só, de dar resposta às condi-

ções de miséria e à pobreza rural e urbana que se instalaram no referido espaço.

Elas não gerarão emprego e renda em magnitude suficiente para mudar o quadro

que envolve milhares de indivíduos, marginalizados da vida econômica e social.

Estas dificuldades, porém, não se localizam em um setor específico, resultam de

um desajustamento intersetorial e, mais do que isso, da elevada concentração de

renda, espacial e individual, características do modelo de crescimento do País.

A pobreza no Oeste da Bahia, mesmo não se igualando à pobreza do Semi-Árido

baiano, ainda apresenta muitos problemas que não se alteraram substancialmente

em função das mudanças estruturais que ocorreram em sua atividade produtiva. Para

tal constatação, basta observar os indicadores sociais que se apresentam para a

55 A densidade telefônica na região, em 1995, era de 0,06 terminais para cada mil habitantes, sendo 4,71 em Barreiras.
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região. O pequeno produtor rural, em alguns dos subespaços, gera um excedente

que apenas dá para reproduzir o ciclo produtivo anterior, sem melhorar as condições

de vida dos membros da família que deste participa. Este fato está relacionado não

apenas com as condições objetivas relativas à produção e ao mercado, desde que

desempenham atividades em setores tradicionais com baixa produtividade e baixos

rendimentos, mas também pelas limitações de acesso aos serviços básicos.

Dos chefes de família existentes na região, em 1991, cerca de 26% percebiam

menos de meio salário mínimo por mês. Os que viviam com mais de meio até um

salário mínimo representavam 38,3% e aqueles que estavam situados na faixa de

um até três salários mínimos chegavam a 26%. Este fato torna-se mais grave quan-

do se observa que, no mesmo ano, 4.599 chefes de família, correspondentes a

3,1% do total, não possuíam qualquer rendimento. A elevada desigualdade social

pode ser verificada também nos dados apresentados para a estimativa das famílias

indigentes em 1990. Na região, existiam 86.846 famílias nesta situação; isto signifi-

ca que 50,1% delas viviam em precaríssimas condições de vida56 (Gráfico 10) .

A região apresentava o seguinte quadro com relação à expectativa de sobrevivência

para as crianças situadas na faixa de 0 a 6 anos que faziam parte de domicílios com

abastecimento de água inadequado e cujo chefe de família percebia renda inferior a

um salário mínimo e com menos de um ano de estudo: para um total de 155.768

crianças existentes no Oeste da Bahia nesta condição, 89% faziam parte do grupo

considerado em situação bastante precária. Localizando em termos espaciais, isto

significa que em 34 munícipios dos 38 que formam a região, 138.633 crianças encon-

travam-se em condições de sobrevivência as menos favoráveis possíveis. A situação

mais crítica, de acordo com o índice calculado pelo IBGE/Unicef, era do município de

Tabocas do Brejo Velho (0,78). O grupo considerado como intermediário foi formado

56 Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 1993.
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por quatro municípios (Barreiras, Ibotirama, Feira da Mata e Coribe), totalizando um

contingente de 25.074 crianças. Para o indicador de melhores condições de sobrevi-

vência, nenhum município se enquadra nesta situação 57.

O Índice de Condição de Sobrevivência (ICS) é um indicador desenvolvido pela

Fundação IBGE, juntamente com o Unicef, para os municípios brasileiros, visando

subsidiar a formulação de políticas de distribuição de recursos e a execução de

programas de atendimento à infância (Mapa 11). Foram estabelecidos três grupos

hierárquicos, classificados da seguinte forma:

�  valor do ICS entre 1.00 e 0.50 = condição de sobrevivência precária ou baixa;

�  valor do ICS entre 0.49 e 0.30 = condição de sobrevivência intermediária;

�  valor do ICS entre 0.29 e 0.00 = condição de sobrevivência boa ou alta.

Esta situação de pobreza torna-se ainda mais crítica quando a insuficiência de ren-

da é combinada com outras carências, como saneamento básico, educação e saú-

de. Os indicadores de renda associados às precárias condições de moradia de-

monstram a existência de um número significativo de pessoas residindo em pa-

drões subnormais. Do total de domicílios da região, apenas 23,2% dispunham de

abastecimento de água ligada à rede geral, 61,85% carecem de instalações sanitá-

rias e 83,89% não tinham acesso à coleta de lixo58. As carências por tais serviços de

saneamento são tão elevadas que o atendimento para esta população extrapola as

disponibilidades de recursos locais59.

No ano de 1994, dentre os 38 municípios que formam a região, em 25 deles a cober-

tura pré-escolar não chegava a 20% e para o primeiro grau era inferior a 70%. A taxa

de analfabetismo também mostrava-se bastante significativa, sendo um outro fato

que deve ser considerado, pois em 23 municípios esta taxa estava acima de 30% na

zona urbana e, na zona rural, acima de 50% para um universo de 17 municípios.

Levando-se em conta também que a qualificação dos professores para a zona rural é

bastante reduzida no País, torna-se limitado o ensino oferecido para a região.

A rede do Sistema Único de Saúde na região, em 1995, era formada por 23 centros,

50 postos e 23 hospitais. O número de leitos hospitalares, por sua vez, era de um

para cada mil habitantes, o que demonstra uma carência neste tipo de equipamento.

Estes fatos, por si, já justificam a necessidade de se dar prioridade aos aspectos

sociais. As limitações de recursos apontam para uma estratégia que beneficie ur-

gentemente o segmento populacional que está nesta condição de extrema pobre-

za, atuando-se com programas específicos voltados inicialmente para estas famíli-

as, como passo para a redução da pobreza em prazo razoável.

57 Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, 1991, e Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef, 1991.
58 Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, 1991.
59 Dados da Sefaz demonstram que apesar de ser o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a principal fonte de receita municipal, esta
foi apenas de R$ 54.972.911,00 para toda a região, isto é, 38 unidades administrativas.
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Mapa 11 - Condições de Sobrevivência das Crianças até 6 Anos
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É preciso integrar a população aos mercados de trabalho e de consumo e promover

medidas que reduzam a intensa desigualdade social, manifestada por um número

significativo de indivíduos situados abaixo da linha da pobreza e que não dispõem

de condições mínimas para atender às suas necessidades básicas. A ampliação da

demanda no mercado interno e os padrões do crescimento, em proporções que

garantam uma economia de escala, são elementos de indução de vantagens com-

petitivas e, conseqüentemente, impulsionadores da produção de bens e serviços.

A Diversidade do Espaço Econômico Regional - O Oeste da Bahia, no entan-

to, não se constitui em um espaço homogêneo, formado por unidades tipicamente

capitalistas. Em todos os subespaços encontra-se a categoria de pequenos produto-

res rurais, mas que não se enquadra no perfil do minifundiário pobre e miserável do

Semi-Árido. Algumas das características do processo de diferenciação ocorrido entre

os produtores no desenrolar da história regional foram, de um lado, a emigração ou

marginalização de segmentos de sua população rural e a manutenção do pequeno

produtor familiar de mercadoria e, de outro lado, o surgimento do produtor familiar

tecnificado e integrado nas relações produtivo-comerciais modernas60.

O pequeno produtor familiar dispõe do meio de produção terra e de força de traba-

lho e organiza e gerencia o uso de seus recursos naturais (terra, água, mata) e a

intensidade de sua mão-de-obra, constituída por membros da família. Suas rela-

ções sociais são estabelecidas ao nível de sua propriedade e das organizações

comunitárias das quais participa. Tem uma autonomia relativa, que depende do

limite de seus recursos naturais, do tamando de sua família e da ajuda comunitária.

O excedente que produz é bastante limitado, mal dá para repor alguns de seus

custos. Nesta categoria, encontram-se os produtores de alho, localizados nos vales

do município de Cristópolis, de feijão, milho, algodão, mandioca, cana-de-açúcar,

para fabricação de aguardente e rapadura, e a caprinocultura.

Distintamente, o agricultor familiar moderno desenvolve outras relações, seja por

uma maior disponibilidade do meio de produção terra, pela interação de outra natu-

reza com o comércio e por um maior espaço de sociabilidade. Além de fazer uso da

mão-de-obra familiar, complementa a força de trabalho necessária para a sua uni-

dade de produção com o assalariamento e também demanda insumos industriais,

máquinas, equipamentos e serviços técnicos. A sua integração não se dá apenas

pela comercialização do excedente, mas pela aquisição cada vez maior de bens e

serviços que são fundamentais para produzir mercadorias.

A constituição de seus custos de produção se expressa monetariamente a partir da

combinação dos elementos que o formam. Como ele incorpora os custos à sua

produção, procura recuperá-los no preço de venda de suas mercadorias, funda-

mento para a continuação do ciclo produtivo. A produtividade de suas atividades é

assim indispensável, mas o sucesso desta categoria de produtor também depende

da produtividade social, ou seja, da indústria, do comércio e dos serviços que estão

relacionados com a sua unidade de produção. Desta maneira, a produtividade da

60 MÜLLER, J. Competitividade e integração econômica e social. Rio Claro: Universidade Estadual de São Paulo, 1994. p. (Rascunho, 32).
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unidade está em função tanto da gestão do negócio como da produtividade social.

Logo, sua incorporação depende da inserção dinâmica na economia, cuja dimen-

são pode ser local, regional, nacional ou internacional. O arroz produzido nos cerra-

dos, o feijão e a hortifruticultura são as atividades de maior destaque neste tipo de

unidade de produção.

A potencialidade da economia regional, que aponta para uma especialização em

grãos e frutas, coloca o Oeste da Bahia como expressão de uma tendência marcante

da agroindustrialização no Estado, capaz de dinamizar as principais atividades

agropecuárias acima citadas. Tornar a produção regional competitiva significa avançar

em modernização produtiva, economia de escala e de escopo e inserção dinâmica

nos mercados, que são demarcados, cada vez mais, por novos padrões internacio-

nais de produção e consumo. Ajustar-se a estas mudanças é condição vital para os

sistemas produtivos do Oeste da Bahia, notadamente nos segmentos que com-

põem as cadeias agroindustriais, de forma a evitar a tendência à perda de espaços

concorrenciais, tanto interno quanto externo.

As transformações que vêm ocorrendo nos padrões de produção, realização, circula-

ção e consumo de mercadorias exigem tomada de decisão por parte dos setores

públicos e privados, dirigida para uma reestruturação na organização da economia

regional, capaz de torná-la competitiva e sustentável. Nesta perspectiva, é preciso

lançar mão de políticas voltadas para fatores sistêmicos, de modernização da produ-

ção e de reestruturação setorial, eliminando as barreiras nas áreas de infra-estrutura,

pesquisa e desenvolvimento, comércio, qualidade, sanidade, legislação, meio ambi-

ente e atualização de processos produtivos. Complementa este novo cenário a ne-

cessidade de mudanças relacionadas com a política macroeconômica, sob responsa-

bilidade governamental. Investimento no fator humano e seletividade na concessão

de incentivos fiscais baseada em uma estratégia setorial bem definida são também

decisões de políticas que podem levar a uma mínima homogeneização social.

A região Oeste da Bahia, de um lado, dispõe de condições para se consolidar como

um pólo econômico de significativa importância, capaz de dinamizar a produção

agropecuária regional e os setores de comércio e serviços, criando impactos positi-

vos com relação a ganhos de produtividade, elevação dos níveis de emprego e

renda regional e pessoal, melhor ajustamento social e equilíbrio ambiental. Porém,

a manutenção de um processo indiscriminado, sem um planejamento criterioso na

expansão do espaço produtivo, de moradia e de lazer, por outro lado, pode tornar a

região uma área social e ambientalmente desajustada. Reflexos nestes sentidos já

são percebidos com relação à degradação das condições de vida e de destruição

dos recursos naturais.
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1.3 Dimensão Científico-Tecnológica

Pressupostos - A necessidade de vincular a incorporação e a difusão de progres-

so técnico ao desenvolvimento torna-se crucial com o novo paradigma da

sustentabilidade. Passa a existir uma conexão direta entre as oportunidades

econômicas competitivas e a pesquisa tecnológica que garanta a sustentabilidade

ambiental.

Desse modo, as interconexões existentes entre os recursos naturais, as fontes

energéticas e as transformações produtivas necessárias à região requerem solu-

ções técnicas que propiciem alternativas para que se concretize o cenário de de-

senvolvimento do Oeste da Bahia61,  a partir dos seguintes vetores estratégicos:

� reorganização da base econômica regional;

� conservação e uso racional dos recursos naturais;

� montagem de uma matriz de informações científico-tecnológicas para a região;

� desenvolvimento, valorização e capacitação dos recursos humanos;

� fortalecimento institucional;

� infra-estrutura urbana e rural.

Com o crescente predomínio dos agroecossistemas62, a sustentabilidade do desen-

volvimento necessita de um conjunto articulado de políticas e instituições, públicas

e privadas, que estabeleçam a conexão entre o conhecimento tecnológico aplicável

ao crescimento econômico com ações dedicadas à proteção ambiental. Tais propó-

sitos podem se manifestar em transformações que venham aumentar as zonas ur-

banas eletrificadas, o abastecimento de água tratada, redes de esgoto, tecnologias

para o cultivo de produtos agrícolas aliado ao uso criterioso da terra e demais recur-

sos naturais, uso de equipamentos de limpeza dos resíduos industriais e outros.

Desta forma, os problemas que afetam a sustentabilidade em suas diversas dimen-

sões, inclusive a ambiental, não decorrem apenas da degradação do meio natural,

mas, sobretudo, de elementos econômicos e sociais, tais como: inadequação na

política de redução de custos das empresas, estrutura fundiária estimuladora da

ineficiência econômica e do desemprego, carência de política de educação ambiental,

uso inadequado do potencial humano e políticas públicas incorretas ou inexistentes

de difusão de tecnologia limpa. A remoção de tais entraves à sustentabilidade certa-

mente requer ações no âmbito econômico e social, onde a tecnologia desempenha

papel relevante.

Para os próximos períodos, as políticas governamentais deverão estar,

prioritariamente, orientadas no sentido de permitir ganhos de produtividade, dimi-

nuir as disparidades sociais e viabilizar o pequeno produtor rural. Neste sentido, o

desenvolvimento tecnológico é fundamental para propiciar a melhoria da produtivi-

61 Ver Parte III, Capítulo 4 - Estratégia para o Desenvolvimento Regional Sustentável.
62 Assume-se aqui uma diferença fundamental entre ecossistema e agroecossistema: no primeiro, a natureza segue uma lógica evolutiva na qual
convive uma imensa e diversificada comunidade biótica em equilíbrio com o meio ambiente, maximizando a produção de matéria orgânica que será
quase totalmente reciclada; no segundo, a implantação da agricultura e da ação antrópica a ela vinculada determinam uma lógica de produção do
maior excedente possível de matéria orgânica para exportá-lo do espaço onde foi produzido, substituindo vegetais nativos por plantas cultivadas,
reduzindo a concorrência de outras espécies (diminuição da biodiversidade) e absorvendo uma maior proporção de energia fixável.
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dade e da competitividade do setor agrícola, através de investimentos em incorpo-

ração de tecnologia. É necessário, também, o fortalecimento dos mecanismos que

facilitem a expansão do mercado visando o aumento de renda para o produtor.

Além disso, faz-se necessária a construção de um modelo de ciência e tecnologia

que leve em conta as desigualdades observadas na região.

Aspectos Gerais do Agroecossistema e de Ciência e Tecnologia no Oeste
da Bahia - O cerrado é um imenso bioma localizado na região central do Brasil e da

América do Sul. Este grupo de ecossistemas, classificado na categoria de savanas,

forma uma área com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão.

Constituído por vários tipos de habitats naturais, incluídas as áreas de gramíneas,

áreas secas abertas e densas, além de matas, o cerrado também é uma região com

manchas de floresta cercadas por rios e pântanos, ao lado de outros ecossistemas

associados a cavernas, quedas d�água e lagos.

O cerrado brasileiro tem uma posição singular do ponto de vista socioambiental,

porque está localizado entre a região industrializada do Sudeste do Brasil e a região

amazônica. Os solos do cerrado possuem, em geral, uma topografia e textura favo-

ráveis à mecanização, porém constituem-se em superfícies facilmente erodíveis e

de baixa fertilidade, dependentes de correções químicas para a produção anual de

culturas. A evolução da área das principais culturas no cerrado registrou um eleva-

do crescimento entre os anos 70 e 90, acompanhado de um intenso êxodo de agri-

cultores capitalizados do Sul do País para a região Centro-Oeste. Ao mesmo tem-

po, o emprego de alta tecnologia com mecanização pesada e adubação foram

induzidas pelas condições topográficas e pobreza dos solos. Neste processo de

expansão foi possível a identificação de uma macroárea de moderna agricultura de

grãos no Cerrado Setentrional, onde figuram o Oeste baiano, o sul do Maranhão e

do Piauí.

No cerrado do Oeste da Bahia também se observam os mesmos condicionantes ao

Desenvolvimento Sustentável e restrições semelhantes às encontradas nas áreas

do Centro-Oeste. O potencial produtivo e os excelentes resultados da agricultura

moderna têm levado a impactos ambientais importantes - desmatamentos, destrui-

ção de flora e fauna nativas, introdução de espécimes exóticas e o uso indiscriminado

de agrotóxicos63.

A dimensão científico-tecnológica do Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia

parte da compreensão das interações dinâmicas existentes entre os sistemas ecoló-

gico e agro-socioeconômico ali presentes, visando conciliar a preservação ambiental

com o sistema de produção. O nível de organização dos atores sociais e as fontes

geradoras de tecnologia - domésticas e externas - intervêm nesse ponto a partir de

dois sistemas que co-determinam a absorção de novos conhecimentos e formam os

pilares da dimensão científico-tecnológica e da sua inter-relação com os diversos

componentes da estrutura socioeconômica-ambiental da região:

63 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Oeste
da Bahia; perfil regional.  Salvador, 1995. 65p. il. tab. mapas. (Série Cadernos CAR, 8).
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� sistema de inovação, entendido como arranjo institucional disposto em redes de

cooperação/competição em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento

das matrizes domésticas e internacionais do conhecimento. Mesmo não constitu-

ído de modo sistêmico e organizado na região, supre de forma externa as suas

demandas tecnológicas, parcial ou totalmente, através de suas representações:

Embrapa, EBDA, unidades de pesquisa e desenvolvimento das empresas, labo-

ratórios de pesquisas das universidades, institutos de tecnologia aplicada e cen-

tros de pesquisas, públicos e privados;

� sistema educacional que, uma vez formado em seus requisitos básicos, capaci-

ta os atores sociais a traduzirem e absorverem o conhecimento tecnológico, au-

mentando a capacidade sistêmica e a adoção de habilidades cognitivas básicas

das pessoas envolvidas: cientistas, pesquisadores, professores, profissionais

especializados, técnicos, tecnólogos e trabalhadores.

Os principais vetores do desenvolvimento socioeconômico do Oeste da Bahia,

notadamente a agricultura moderna e os desdobramentos agroindustriais em diver-

sos estágios de maturação, não permanecem imunes aos novos paradigmas do

Desenvolvimento Sustentável, principalmente os que dizem respeito à eficiência

ecológica e competitividade. Essa questão remete a dois aspectos fundamentais a

serem considerados:

I. A agricultura praticada na região não é redutível a um quadro único e tendencial

de homogeneização da monocultura granífera como base de uma agroindústria

motriz dos prováveis encadeamentos futuros, embora tal configuração tenha peso

significativo atualmente e apresente forte inclinação para mantê-lo. O padrão de

desenvolvimento agrícola, cujos condicionantes específicos traduzem, ao mesmo

tempo, as características tecnológicas do processo produtivo e a dinâmica dos

mercados consumidores, são:

� complexos agroindustriais completos quando a agricultura mantém �soldagens�

específicas com a indústria à montante e uma forte integração com a indústria

processadora. No Oeste baiano, a cadeia grãos/carnes, apresenta forte viés nes-

sa direção, no Subespaço 1;

� complexos agroindustriais incompletos que são caracterizados por vínculos

específicos com a indústria à jusante, mas sem o estabelecimento de encadea-

mentos para trás. Em tal condição, podem ser relacionados o algodão do vale do

Iuiú, no Subespaço 7, e a fruticultura nos Subespaços 1, 4 e 6;

� atividades modernizadas que compreendem os segmentos dependentes do for-

necimento de máquinas e insumos para o andamento de seu processo produtivo,

sem estabelecer, todavia, nexos específicos para frente ou para trás. A produção

de cereais - notadamente o arroz - ao lado do cultivo do feijão constituem situa-

ções exemplares de tais atividades no Oeste baiano. Podem ser relacionadas as

culturas do Subespaço 4 - Grãos, Irrigação e Pecuária e 6 - Perímetros Irrigados;

� produção em bases artesanais onde estão incluídas todas as expressões da

agricultura não-modernizada e sem ligações intersetoriais fortes - como mandio-

ca, banana, milho e feijão de sequeiro - presentes em todos os subespaços, mas

localizadas com maior intensidade nos Subespaços 3 e 5, onde prevalece a agri-

cultura familiar de subsistência.
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II.O Oeste da Bahia e seus subespaços econômicos evidenciam uma significativa

diversidade em seus agroecossistemas, que apresentam desde as grandes áre-

as da cultura da soja, passando pela cafeicultura emergente, até as áreas tradici-

onais de pecuária e agricultura familiar de subsistência. Neste caso, os cenários

de inovação se bifurcam em dois caminhos básicos:

� agricultura convencional, onde se tem o modelo linear de geração e transferên-

cia de tecnologia, em que a pesquisa gera, a extensão transfere e o produtor

adota um determinado �pacote tecnológico�;

� agricultura ecológica moderna, quando se parte da complexificação da agricul-

tura orientada para a gestão da biodiversidade
64

, o que reclama um menor reque-

rimento de insumos e uma maior intensificação do conhecimento científico.

É preciso salientar, entretanto, que a passagem de uma trajetória tecnológica da

agricultura à outra não deve se realizar de modo abrupto, com a abolição do empre-

go de insumos, equipamentos e escalas produtivas compatíveis com a produção

em massa de alimentos e matérias-primas. O que se reforça é uma mudança no

perfil da indústria que se amolda à montante e à jusante da base agrícola. As mu-

danças radicais esperadas devem acontecer principalmente à montante, nos setores

que fornecem equipamentos e insumos para a agricultura. Desse modo, as próprias

técnicas da agricultura intensiva passam a ser ecológicas, assumindo uma nova

racionalidade, onde a especialização total regional cede espaço à diversificação, e

a lógica do produto é substituída pela concepção sistêmica da produção.

Os impactos esperados dos novos paradigmas da agricultura sustentável no Oeste

da Bahia são: zoneamento agroecológico; ênfase da diversidade e na policultura;

combinação sustentável das culturas de ciclo curto com as perenes; reciclagem dos

descartes primários do setor agrícola, mecanização leve e cultivo mínimo; constru-

ção e aproveitamento de vantagens competitivas; desenvolvimento de produtos e

tecnologias em conjunção com emprego, renda e mercado interno e externo;

regionalização de infra-estrutura para reduzir custos com insumos e transportes; e

desconcentração espacial do processamento agroindustrial, com criação de unida-

des de processamento básico de matérias-primas em vários municípios.

Agricultura Moderna - Diante da heterogeneidade estrutural da agricultura no

Oeste da Bahia, observa-se que as noções de integração e exclusão são mais

pertinentes para o entendimento da dimensão científico-tecnológica que permeia a

pequena produção ali presente. Aquela integrada, descrita no cenário desejável -

agricultura familiar moderna e agricultura familiar integrada ao mercado - e a peque-

na produção excluída - agricultura de subsistência, assentados não-assistidos tec-

nicamente, sem terras e outros. As restrições à sustentabilidade repousam justa-

mente nessa disjunção, sendo que as possibilidades passam pelas ações de

zoneamento agroecológico e de políticas de extensão rural consistentes, aliadas ao

sistema educacional.

64 ROMEIRO, A. R. Agricultura e agroindústria: perspectivas de novas configurações. Revista de Economia Política. São Paulo: Centro de
Economia Política,  v. 14, n. 3, p., jul-set. 1994.
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Por sua vez, a noção de complexo agroindustrial é estabelecida a partir do inter-

relacionamento de indústrias e do setor agropecuário com base em fluxos financei-

ros, de capital, informações, bens e serviços, sendo que os dois últimos conformam

a base estrutural dos complexos. O complexo agroindustrial envolve, e até mesmo

privilegia, a produção em grande escala, mas, também, absorve a pequena produ-

ção integrada. De um modo geral, o setor agropecuário é caracterizado pelo pouco

dinamismo tecnológico e subordinação ao padrão tecnológico colocado à sua dis-

posição pelas indústrias fornecedoras e pela influência das estratégias concorrenciais

das indústrias e organizações comerciais compradoras, que também exigem a

adoção de técnicas modernas para o suprimento das suas atividades.

Delimitação do Complexo Agroindustrial

Dentro deste enfoque analítico, o setor agropecuário seria, grosso modo, identifica-

do a uma tipologia de relações entre padrão de inovação e de estrutura de mercado

dos dominados tecnologicamente pelos fornecedores, em que as inovações são

essencialmente de processo, incorporadas nos bens de capital e intermediários

(equipamentos, máquinas e insumos), que são difundidas pelos fornecedores como

as melhores práticas. Os fluxos de tecnologia que são estabelecidos no interior do

complexo aproximam indústrias produtoras de inovações da agropecuária como

usuárias destas inovações.

Áreas de Produção de Tecnologias Agropecuárias Emergentes
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Os encadeamentos agroindustriais, embora não tenham a capacidade de reduzir a

imprevisibilidade da fase especificamente agrícola, possibilitam a redução dos ris-

cos pós-colheita. O processamento da produção e a operação comercial sendo

realizada na maioria das vezes sob contrato, garantem taxas de lucros mais reduzi-

das que são compensadas por escala de produção bastante superiores, já que as

indústrias processadoras têm interesse no volume e na qualidade da matéria-prima

e, não raro, prestam assistência técnica aos produtores rurais.

� Encadeamento Agroindustrial da Soja -  A concentração da produção de grãos

no Oeste da Bahia, onde se destaca o plantio da soja, poderá viabilizar o

surgimento de forte complexo grãos/carnes. Isso ocorre por causa da proximida-

de das empresas com as áreas de cultivo, que diminui os custos de movimenta-

ção de cargas, associados à operação industrial, possibilitando a compra de grãos

em condições vantajosas, ganhando em preço e qualidade. Na produção de grãos,

a tecnologia se dá através do melhoramento genético das sementes, aumento de

produtividade e aperfeiçoamento no processo de colheita, secagem e condições

de armazenagem. Do lado industrial, a inovação ocorre no setor de máquinas e

equipamentos, que reduzem o consumo de energia, diminuem o consumo de

matérias-primas e reduzem as perdas, com o encadeamento mostrado a seguir:

� Encadeamento Agroindustrial do Milho - O milho, que compõe com a soja, em

média, dois terços da ração, possui uma demanda industrial diversificada:

beneficiamento, preparação de alimentos para animais, preparação de conser-

vas, fábricas de óleos vegetais e outras. O milho possibilita o seguinte encadea-

mento:
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� Encadeamento Agroindustrial do Algodão - A produção de algodão, que em-

bora atravesse uma crise, com redução da área plantada e diminuição de produ-

tividade, é totalmente consumida como matéria-prima industrial, com utilização

diversificada, interligando vários ramos de beneficiamento, fabricação de óleos

vegetais, fiação e tecelagem. É o seguinte o seu encadeamento agroindustrial:

� Encadeamento Agroindustrial do Café - A produção de café na região ainda é

incipiente, tendo como característica fundamental a presença de tecnologias avan-

çadas, obtendo, com isso, alto rendimento e boa qualidade. Esta lavoura tem

fortes ligações com a indústria de bens de capital. A maior parte dos insumos

utilizados na cafeicultura é fornecida pelos setores industriais. Do outro lado da

cadeia estão as indústrias processadoras, geralmente compostas por setores

não-concentrados (torrefação e moagem) e com tecnologias mais simples, que

possibilita o seguinte encadeamento:
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� Encadeamento Agroindustrial de Frutas - A fruticultura é outro setor que pos-

sui um alto potencial de desenvolvimento na região, em decorrência das vanta-

gens competitivas preexistentes, tais como condições edafoclimáticas e topográ-

ficas e potenciais de irrigação. Por serem produtos perecíveis exigem uma estra-

tégia de comercialização com alto teor tecnológico - qualidade e aparência dos

produtos, embalagens especiais, seleção das espécies, etc. - para viabilizar a

sua competitividade nos diversos mercados. Em geral, as frutas possibilitam o

seguinte encadeamento agroindustrial:

� Encadeamento Agroindustrial da Cana - Embora exista um forte encadeamen-

to à montante e à jusante que envolve o complexo sucroalcoleiro, os vínculos a

partir desta lavoura na região devem restringir-se a uma agroindústria sustentá-

vel, utilizando-se da pequena produção nos Subespaços 1, 3, 4 e 5, com o se-

guinte encadeamento:
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� Encadeamento Agroindustrial do Arroz - A rizicultura não apresenta fortes en-

cadeamentos para frente. A transformação ou processamento industrial simples

é realizado numa única etapa, como pode ser visualizado a seguir:

� Encadeamento Agroindustrial de Carnes - O encadeamento agroindustrial de

carnes é basicamente um prolongamento dos de soja e milho. Apenas devem ser

considerados produtos específicos de cada tipo de animal, a exemplo de leite e

ovos no caso de bovinos e aves, que possibilitam outros prolongamentos especí-

ficos da cadeia. Um dos encadeamentos possíveis na região é o desenvolvimen-

to da avicultura e da suinocultura. A consolidação do plantio do milho e da soja,

que juntos representam aproximadamente 90% do custo de produção da ração,

e a presença de indústrias esmagadoras na região poderão viabilizar o complexo

grãos/carnes. Uma das estratégias dos grandes grupos que atuam neste setor é

a diversificação de suas atividades visando obter maior lucratividade. Sendo as-

sim, o processo de diversificação da agroindústria esmagadora de grãos, inte-

grando-se às atividades de processamento de carne, seguirá o caminho realiza-

do pelas empresas no Sul do País:
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Zoneamento Agroecológico do Oeste - As oportunidades abertas ao

agribusiness do Oeste da Bahia encontram amparo nos fatores naturais e estrutu-

rais que modulam a expansão de sua fronteira agrícola. Tais fatores, por sua vez,

seguem as estratégias do sistema agroalimentar no interior do processo de

globalização da economia, que privilegiam, em sua aderência espacial, vantagens

locacionais de encadeamento da base agrícola com os prolongamentos verticais da

agroindústria.

A heterogeneidade da agricultura praticada concretamente nesse território - com-

preendendo desde a grande propriedade capitalizada até a pequena produção fa-

miliar de subsistência - exige uma diferenciação nos instrumentos de atuação em

sua especificidade, tendo-se em vista os atores sociais a serem atingidos pela ação

planejada do Desenvolvimento Sustentável. A dimensão científico-tecnológia des-

ses arranjos pauta-se em instrumentos fortalecedores da extensão rural orientados

em pesquisa e desenvolvimento, tecnologias ambientalmente racionais e diversifi-

cação produtiva orientada na geração de renda e emprego.

O zoneamento agroecológico, assim sendo, torna-se uma proposição de extrema

importância regional, com implicações diretas sobre a dimensão científico-

tecnológica, na medida em que estabelece parâmetros e critérios passíveis de ori-

entar a hierarquização de prioridades, em termos de unidades espaciais a serem

conservadas e o manejo da fronteira agrícola em contínua expansão.

I. Sistemas Agrossilviculturais - Os sistemas agrossilviculturais constituem-se

numa alternativa de manejo sustentável das espécies florestais e agrícolas existen-

tes no Oeste da Bahia e no ecossistema do cerrado. A sua implementação induz a

práticas mais racionais dos produtores rurais, estimulando a manutenção tradicio-

nal de cultivo agrícola em consórcio com a as atividades agroflorestais.

A identificação de sistemas agrossilviculturais existentes na região e de suas carac-

terísticas econômicas justificam a sua existência e geram impactos ambientais po-

sitivos, na medida em que funcionam como camada de proteção adicional (buffer)
às unidades de conservação ou a áreas que venham a ser delimitadas como zona

de preservação ambiental. A sua delimitação permite que as comunidades locais

sejam compensadas pela perda de acesso às áreas de conservação estrita. Os

sistemas agrossilviculturais mantêm uma interação benéfica com os

agroecossistemas regionais - as áreas da soja, milho, feijão e frutas - que podem

ser agrupados nos seguintes impactos:

� a retenção de árvores minimiza mudanças microclimáticas e protege as culturas

anuais e perenes, além de ajudar a manter a fertilidade e a estrutura do solo,

prevenindo-o contra a erosão;

� as árvores compõem o habitat para os animais silvestres, que podem incluir os

predadores de insetos e de roedores danosos;

� a utilização e o emprego de árvores locais podem ajudar a conservar a

biodiversidade.
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II. Sistemas de Plantio Direto -  O plantio direto é uma técnica que minimiza, em
geral, o emprego de insumos agrícolas, reduzindo a movimentação do maquinário
sobre o solo e a aplicação de defensivos. A sua base técnica está assentada princi-
palmente na utilização de máquinas especializadas, que cortam a vegetação morta
sobre o solo, para que depois seja feita a inserção das sementes e do adubo.

Essa técnica tem-se mostrado extremamente benéfica aos solos do cerrado, cuja topo-
grafia e textura oferecem facilidades aos procedimentos mecanizados, mas que, ao mes-
mo tempo, permitem a erosão. Outro aspecto importante relaciona-se à fertilidade desses
solos, freqüentemente pobres e álicos, necessitando de correções químicas nas etapas
anteriores ao cultivo. Tais características topoedáficas têm direcionado o viés tecnológico
intensivo em insumos como a única alternativa viável de manejo nessas áreas, o que
exige uma alocação criteriosa para que não sobrevenham fortes impactos ambientais
adversos - erosão e contaminação dos mananciais hídricos - e efeitos negativos ao pró-
prio produtor - declínio da produtividade e elevação dos custos da produção.

Apesar de não se constituir numa técnica recente - iniciou-se há quase vinte anos, num
plantio experimental de sorgo no Rio Grande do Sul - o plantio direto vem sendo aperfei-
çoado e adaptado às condições regionais do cerrado, nos últimos dez anos. Experimen-
tos realizados em fazendas desse agroecossistema, tanto em cultivos irrigados como de
sequeiro, exibiram indicadores superiores quando comparados ao plantio convencional.

Projeções de dados econômico-financeiros - investimentos, preços locais e custos
diretos e indiretos de produção - feitas para um horizonte de vinte anos, exibiram
vantagens apreciáveis da técnica de plantio direto face às práticas convencionais,
com taxas internas de retorno, valores presentes líquidos positivos e superiores às
primeiras, compensando o investimento inicial mais elevado decorrente do maquinário
especial exigido. Outras vantagens acrescidas são o aumento na qualidade gerencial
da propriedade e a elevação na capacidade de retenção de água pelo solo66.

65  As condições necessárias à implantação, bem como as condições de viabilidade dos sistemas agrossilvicultores são apresentadas no Relatório
Final da Consultoria da Dimensão Científico-Tecnológica.
66 As principais características, uma avaliação das tendências, a dinâmica da sustentabilidade e as condições de viabilidade para o emprego da
tecnologia do plantio direto no Oeste da Bahia encontram-se no Relatório Final da Consultoria da Dimensão Científico-Tecnológica.
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III. Sistema de Manejo de Microbacias - Um dos principais problemas, a longo

prazo, para a sustentabilidade do Oeste baiano passa pela adoção de uma estraté-

gia global a partir das microbacias como unidades geográficas para o planejamento

dos projetos de caráter regional. O território resultante da sua subespacialização

regional é delimitado e entrecortado por importantes sub-bacias e microbacias do

sistema hidrográfico presente em sua áreas, onde as dimensões socioeconômica e

geoambiental mantêm relações inextricáveis, desde o ponto de vista

agrossocioeconômico até o ponto de vista ecossistêmico. A superioridade da ges-

tão ambiental através de microbacias confirma-se na grande interação dos agentes

localizados em sua área de influência, na medida em que relações de

interdependência tendem a estimular a adoção conjunta de novas práticas com

resultados expressivos no curto prazo.

O controle dos impactos negativos sobre a dimensão geoambiental - principalmente

os problemas de compactação e erosão dos solos - tem no manejo de microbacias

uma alternativa sustentável baseada em diversas soluções tecnológicas que permi-

tem o aumento da produção vegetal, a produtividade agrícola e a renda líquida dos

produtores rurais. Quatro estratégias associadas ao manejo de microbacias devem

ser observadas:

� aumento da cobertura vegetal do solo - Esse procedimento visa reduzir o im-

pacto das gotas de chuva contra a superfície dos solos, evitando, por conseqüên-

cia, a degradação da estrutura do solo;

� aumento da infiltração de água no perfil do solo - Tal ação tem o objetivo de

reduzir o escorrimento superficial e promover maior disponibilidade de água para

as culturas, com resultados sobre a redução de riscos e aumento da produção

vegetal;

� controle do escorrimento superficial - O objetivo do controle do escorrimento

superficial é reduzir os danos erosivos ocasionados pelo transporte de cargas e

deslocamento de veículos pesados, regular o regime hídrico da bacia hidrográfica

e evitar a sedimentação dos mananciais (assoreamento);

� controle da poluição - Constitui-se em um corpo de medidas destinadas a redu-

zir a poluição agrícola e, em maior medida, a poluição causada por agrotóxicos67.

Condicionantes da Sustentabilidade Energética do Oeste da Bahia - Os

vetores de expansão socioeconômica da região Oeste da Bahia indicam a necessi-

dade de ampliação da oferta de energia, uma vez que vastas áreas de seu território

devem abrigar atividades insumidoras de mercadorias energéticas que não se limi-

tam somente à eletricidade convencional. O balanço energético regional destaca

elevadas taxas médias anualizadas de crescimento do consumo de eletricidade

(11,2%) no período 1988/92, associado, em geral, ao avanço das áreas agrícolas e

da intensificação da irrigação em seu território. Todavia, a estrutura de oferta ainda

é insuficiente para o atendimento da demanda, considerada reprimida em função

dos requerimentos exigidos pelos perímetros irrigáveis.

67 As tecnologias disponíveis para atender as ações relacionadas acima comporiam um quadro estratégico, subdividido, por sua vez, em três
níveis de ação que encontram-se detalhadas no Relatório Final da Consultoria da Dimensão Científico-Tecnológica.
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Os dados disponíveis sobre consumo de energia elétrica para a região e municípios

subespacializados são reveladores da concentração do consumo em Barreiras, cuja

posição geral no ranking de consumo (12º lugar) a distancia bastante dos outros

municípios do Oeste da Bahia. As categorias de consumo industrial, comercial e

rural são expressivas, tornando evidente o peso dessas atividades. Todos os muni-

cípios restantes possuem consumo inferior a 10.000 Mw/h, à exceção de Santana e

Bom Jesus da Lapa, no seu consumo rural. Esses fatores indicam uma distribuição

desigual de recursos energéticos nos vastos territórios dos municípios do Oeste, o

que converge para dois condicionantes básicos68:

� a intensificação energética importa em altos custos sociais e ambientais, sendo

que esta tendência exige a priorização do uso sustentável desses recursos em

nível regional, seja para a melhoria das condições de vida e para a eficiência,

conservação e economia de energia;

� a rarefação de energia elétrica no conjunto da região comporta a inclusão de

outros ciclos renováveis (como o fotovoltaico, o eólico e os resíduos orgânicos)

dentro de parâmetros sustentáveis, sem que sejam necessários o desmatamento

de terras extensas ou a cobertura de grandes áreas por reservatórios de água

dos rios de potencial hidráulico.

Proposições

Alternativas de aproveitamento da energia primária:

� construção de pequenas usinas hidrelétricas onde os impactos ambientais pos-

sam ser mitigados;

� dimensionamento adequado das estruturas de oferta de energia elétrica nas áre-

as rurais, procurando manter a eficiência na geração, transmissão e nos usos

finais;

� aumento das energias ofertadas por meio de autoprodução nos empreendimen-

tos agrícolas e agroindustriais, incluídas a co-geração de vapor e eletricidade em

outros estabelecimentos.

Ações para o fortalecimento de atividades de suporte à gestão municipal dos recur-

sos naturais, a partir de projetos que tenham como objetivo:

� apoiar atividades desenvolvidas pelas populações locais e organizações não-

governamentais que buscam preservar os remanescentes florestais do Cerrado

Setentrional e ecossistemas associados;

� promover e apoiar projetos coletivos de diversificação das atividades produtivas das

comunidades da região Oeste da Bahia que buscam melhorar a renda familiar;

� apoiar projetos que conciliem a conservação da biodiversidade e o aproveitamen-

to racional dos recursos naturais do cerrado baiano;

� ampliar e fortalecer as bases de entidades e comunidades das regiões abrangidas,

através da elaboração e gestão de projetos específicos;

68 Quadro de consumo de energia elétrica, por subespaço e municípios, encontra-se no Relatório Final da Consultoria da Dimensão Científico-
Tecnológica.
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� apoiar a recuperação de áreas degradadas, visando a conservação da

biodiversidade, dos recursos hídricos, do solo e do clima local;

� gerar conhecimentos sobre a potencialidade econômica e a viabilidade ambiental

do uso dos recursos naturais do cerrado baiano e ecossistemas associados.

Ações gerais para garantir a sustentabilidade com tecnologia apropriada:

� uso de áreas desmatadas - Aplicação de programas de recuperação ambiental

através de reflorestamento, agrossilvicultura e implantação de culturas perma-

nentes não-baseadas no monocultivo;

� recuperação dos solos - Utilização de tecnologias inovadoras e de baixo custo

que asseguram a sua manutenção ambiental a médio e longo prazos, destacan-

do-se a técnica do plantio direto;

� beneficiamento, processamento e comercialização da produção agroflorestal -

Projetos visando assegurar um incremento da renda da comunidade diretamente

envolvida em sua execução, que não dispõe de acesso a fontes de financiamento

comerciais - a exemplo do crédito rural - para as suas atividades. Para tanto, é

preciso que as estratégias e mecanismos de captação dos novos recursos inclu-

am a criação de fundos rotativos comunitários e de parcerias institucionais;

� cultura permanente - Projetos agrossilviculturais, reflorestamentos heterogêneos

e sistemas mistos de plantio de essências florestais, frutíferas e ornamentais;

� proteção de lagos, nascentes, olhos d�água, fontes e recursos hídricos - Projetos

de proteção de matas ciliares e manejo de microbacias;

� proteção de recursos florestais nativos utilizados para fins econômicos - Projetos

para o manejo controlado de florestas nativas e de recomposição florestal;

� disseminação de técnicas voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais

- Projetos de proteção da natureza com planos e programas práticos, envolvendo

a comunidade local e do entorno da área a ser preservada.

Como componente institucional de fomento aos projetos supramencionados, a defi-

nição da Lei do ICMS Ecológico no âmbito do Estado da Bahia visa:

� reforçar a capacidade financeira dos municípios beneficiados e as modificações

na sua estrutura de gastos, com ênfase em atividades relacionadas ao meio am-

biente, cuja alocação, a médio e longo prazos, é captada pelos fatores que deter-

minam as parcelas municipais nos repasses;

� vincular parte do repasse adicional de ICMS (o ICMS Ecológico) a obras e melhorias

do meio ambiente, bem como parte de fundos de apoio aos projetos de desenvol-

vimento em tecnologias sustentáveis;

� formar fundos em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de projetos e

tecnologias de manejo sustentável para as comunidades residentes. A gestão

dos recursos pode ser realizada por núcleos regionais de composição

interinstitucional - governo, instituições de pesquisa e extensão, empresas e seg-

mentos organizados da sociedade - para a formulação, avaliação e acompanha-

mento dos projetos.
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1.4 Dimensão Histórico-Cultural

Pressupostos - A expectativa de uma sociedade sustentável, gerada a partir de

uma nova concepção de desenvolvimento, tem como referência essencial a preser-

vação e a conservação do ambiente. Sob essa ótica ganha relevância o ambiente

antrópico e tudo que diz respeito à condição humana. O que se espera de uma

sociedade sustentável é o seu desenvolvimento harmônico, com vistas a atender às

necessidades das gerações presentes e o compromisso de manter a biodiversidade

do planeta como legado para as gerações futuras.

A preocupação em compreender e preservar a diversidade das culturas humanas,

antes circunscrita aos meios acadêmicos e entidades voltadas para defender os

direitos das minorias culturais, é incorporada ao novo paradigma de desenvolvi-

mento. Isto devido à compreensão recente de que a diversidade cultural é um com-

ponente importante da biodiversidade e que tanto a preservação como as mudan-

ças nos padrões culturais devem ser procedidas em adequação à lógica interna de

cada cultura, minimizando a violação de princípios, valores éticos, direitos, costu-

mes, entre outros atributos essenciais à condição humana. �Vale dizer que a lógica

das coisas se impõe às culturas, desafiando-as a desenvolver-se, mediante a per-

cepção de seus princípios e ajustamento a eles� 69.

A incorporação da dimensão histórico-cultural no contexto do PDRS Oeste da Bahia

visa resgatar os acontecimentos que conformam e caracterizam a história da região e

lhes dão singularidade cultural. Ao mesmo tempo, compreender como as mudanças

recentes na região têm repercutido no atual padrão cultural da população.

A história tem registrado as transformações pelas quais passam as culturas, relacio-

nando-as com os contextos em que são produzidas e com as condições materiais de

sua existência. Evidencia que as condições de existir e agir são condicionadas pelas

suas referências históricas e contextuais, por isso, possuem identidade própria.

Apesar de manterem características particulares, as culturas estão sempre em interação

e participam de processos históricos e sociais cada vez mais globais. Por isso, não

podem ser analisadas como sistemas fechados, nem através de critérios externos,

transpostos de outras culturas, que terminam por subjugar uma cultura a outra. �En-

tendido assim, o estudo da cultura contribui no combate a preconceitos, oferecendo

uma plataforma firme para o respeito e a dignidade das relações humanas� 70.

O papel e a contribuição da história como forma de conhecimento apto a esclarecer

sobre a organização da vida social em espaços e tempos diferenciados já não se

constituem em novidade para os planejadores, apesar da sua utilização periférica

no planejamento tradicional.

Quanto ao conceito de cultura, é muito complexo. Traduz-se em muitos equívocos e

ambigüidades. As suas múltiplas significações têm possibilitado abordá-la de forma

69 Ribeiro, Darcy. O processo civilizatório: estudos antropológicos da civilização; etapas da evolução sociocultural. 4ed. Petrópolis: Vozes,
1978. 260p.
70 Santos, José Luiz dos. O que é cultura. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 89p. (Coleção Primeiros Passos, 110).
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diferenciada. O mais comum tem sido restringi-la às manifestações artísticas ou a

outros elementos culturais como o patrimônio arquitetônico, por exemplo. Portanto,

tornam-se necessárias algumas notas sobre o conceito de cultura, utilizado para

efeito deste Programa.

Cada cultura é produto da criação humana, construída historicamente de acordo

com uma determinada realidade social e suas especificidades. A relação cultura e

história é dinâmica. A cultura é, ao mesmo tempo, produto e processo histórico,

tanto é construída historicamente como interfere na sua construção. História e cul-

tura são, portanto, aspectos indissociáveis de uma mesma dimensão da realidade

social e não podem existir separadamente, a não ser conceitualmente, como se faz

necessário proceder para fins deste trabalho.

É comum se tratar a cultura como algo estático, produto de uma determinada épo-

ca. Assim, lendas, crenças, festas, costumes e outros elementos culturais, por se-

rem tradicionais, passam a ser vistos como estáticos. Nada que é cultural deve ser

visto como estático, pois a cultura faz parte de uma realidade, na qual mudança é

um aspecto fundamental. Essa noção é imprescindível ao processo de Desenvolvi-

mento Sustentável, onde a mudança de atitudes, hábitos, comportamentos e princí-

pios são requisitos básicos na busca de ações comuns e renovadas para o desen-

volvimento humano.

São freqüentes os questionamentos sobre a descaracterização das culturas locais

e regionais, bem como a necessidade de resgatar as suas manifestações mais

originais por parte das populações locais. No entanto, é necessário harmonizar essa

vontade a um entendimento mais amplo da cultura, desmistificando-a. Em primeiro

lugar, ressalta-se que a cultura é dinâmica, a recriação das suas práticas contribu-

em para mantê-la viva. Em segundo lugar, entende-se que o resgate das suas ma-

nifestações só é possível sob o olhar contemporâneo. É sob essa ótica que a sua

originalidade vai ser observada e sentida.

Outro aspecto fundamental da cultura é a sua diversidade. É esta característica que

revela com mais intensidade os seus aspectos não-materiais - simbólicos. No en-

tanto, chama-se atenção que os processos de simbolização são imagens que refle-

tem os processos globais de determinada sociedade e a sua significação só se

traduz com o conhecimento do contexto onde foram produzidos.

A discussão sobre cultura tem a humanidade como referência e, ao mesmo tempo,

procura dar conta de particularidades de cada realidade cultural. �Assim, cultura

passa a ser entendida como uma dimensão da realidade social, a dimensão não-

material, pois entrecorta os vários aspectos da realidade. Ou seja, em vez de se

falar uma cultura como a totalidade de características, fala-se agora em cultura

como uma totalidade de uma dimensão da sociedade� 71.

Ainda convém ressaltar que a própria cultura reflete conflitos de interesses e ex-

pressa as imperfeições e desigualdades da vida social. Neste sentido, os elemen-

71 Ibid.
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tos que devem ser preservados são aqueles que provocam o bem-estar comum.

Existem aspectos da vida social incorporados à cultura que precisam ser modifica-

dos, a exemplo da relação do homem com a natureza, caracterizada historicamente

como ambígua: ora predatória, ora preservacionista.

Por fim, salienta-se que a expressão patrimônio histórico-cultural será utilizado ge-

nericamente, tanto para os aspectos materiais quanto os não-materiais da cultura.

Entende-se que muitos elementos do patrimônio natural como os rios, por exemplo,

dada a influência que exercem na vida da população, inclusive contribuindo na sua

visão de mundo e na formação da paisagem cultural da região possam ser tratados,

ao mesmo tempo, como patrimônio natural e histórico-cultural (Mapa 12). O rio São

Francisco é um bom exemplo da relação natureza e cultura no ambiente regional.

Pela familiaridade e encantamento que exerce no imaginário coletivo, passou a ser

denominado como �Velho Chico�.

O Processo Histórico: a Formação do Sertão do São Francisco - O espaço

denominado Oeste da Bahia, até meados deste século, não podia ser conceituado

historicamente como região, fazendo parte de uma área mais ampla denominada

como Sertão do São Francisco. Os grandes traços culturais foram marcados

diretamente pelos vínculos com o rio e seus afluentes, por uma estreita relação com

os fenômenos naturais e por leituras e visões de mundo com forte inspiração na

religião católica.

Pelos rios e córregos, os sertanejos aprenderam a ler e a compreender os sinais de

calor, de chuva ou da seca, a perceber os anos de abundância e os tempos de

escassez. A vida dos ribeirinhos foi sempre marcada por um trabalho intenso, reali-

zado por homens pobres, a maioria mal nutrida, e inúmeros doentes, quase sempre

carregando as marcas de impaludismo, companheiro permanente de ricos e po-

bres. A sociedade regional aprendeu a viver e não podia entender a vida que não

fosse através dos sinais que o rio São Francisco transmitia. Mesmo nas condições

mais difíceis, o rio mantinha sua condição de referencial.

A rede fluvial construía o único meio que permitia o ir e vir das pessoas e das merca-

dorias. Para as primeiras, significava a esperança de conhecer outras terras e gentes

e, ao mesmo tempo, desfrutar o prazer de voltar a sua terra e reencontrar sua cidade

ou vila. Os motivos que conduziam a tais movimentos, em geral, estavam vinculados

à procura de trabalho, ao encontrar o que fazer, necessidades sentidas pela maioria

da população dos municípios da região. Quanto às mercadorias, o circuito fluvial tam-

bém se constituía na única via possível de chegar aos mercados consumidores.

O valor simbólico da exibição do vapor �Saldanha Marinho�, na beira-rio da cidade

de Juazeiro (BA), até o momento em que queimou, expressava e dava sentido à

identidade de todos os �beiradeiros�, com gaiolas e demais embarcações com suas

carrancas, sendo que a passagem das primeiras, por cada um dos portos regionais,

era sempre motivo de curiosidade, do reconhecimento dos apitos ao estilo dos co-

mandantes, tudo a denotar uma certa intimidade, como se cada um se sentisse

participando daquela viagem.
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O rio exercia uma atração especial sobre os que chegavam do interior. O domínio

da natureza, ou as tentativas de organizá-la, começava pelas terras férteis que

margeavam o rio, mas sem perder de vista as ilhas, as impoeiras, que se formavam

na vazante. Uma região dominada pela grande propriedade, mas onde os seus

próprios donos não sabiam precisar o seu real tamanho, delimitá-la, construir cer-

cas que marcassem os seus domínios. A relação entre custo e valor da terra inibia

qualquer iniciativa nesse sentido.

A terra, apesar de �livre�, tinha dono e todos sabiam e respeitavam. Os seus �senho-

res�, contemporaneamente indicados como �coronéis�, construíram e demarcaram

um conjunto de relações, que os tornaram proprietários do público e do privado,

encarados como um conjunto, administrados como se assim fosse.

A lei, a ordem, a justiça, os costumes sociais, a vida econômica, o mundo da política

e o cotidiano das pessoas passavam sempre pelas mãos desses potentados,

elaboradores e controladores internos e externos do que poderíamos chamar de

poder local. As suas normas e modos de intervir estavam vinculados ao que os

locais definiam como �cultura dos currais�, ou seja, aos que caíam em combate, aos

vencidos, entenda-se bem, não era dado nenhum direito, todos os seus bens e

posses - do rebanho ao carnaubal - era passível de destruição, a depender da

decisão do vitorioso.

Os coronéis lideravam sua gente na paz e na guerra. Eram acolhidos como verda-

deiros senhores, tão poderosos que tanto sós ou em aliança influenciavam e decidi-

am a vida dos cidadãos da Bahia, de Goiás, do Piauí ou de Minas Gerais. Controla-

va-se os cidadãos através de regras rígidas, que invadiam o seu mundo particular,

desrespeitando-se, muitas vezes, a sua vontade, como ocorria durante as eleições.

Mas o processo social, a ocorrência dos múltiplos fenômenos, contava com o apoio

decisivo de outros atores, como o juiz, o delegado e o padre.

É reconhecida e inegável a força da Igreja Católica por todo o País, especialmente

no interior, até meados desse século. Imagine-se apenas a intervenção na educa-

ção e já teríamos um universo extraordinário. Mas a variedade era bem maior, pas-

sando por obras e projetos em comum, que soldavam uma aliança política. Mas, as

práticas religiosas, sutis e abrangentes, ajudavam os fiéis a formar uma visão de

mundo, onde o real se tornava compreensível, na maioria das vezes, em razão de

vontade e desígnios superiores, para não dizer do outro mundo. Aprender a apreci-

ar e fazer a romaria do Bom Jesus da Lapa era um ensinamento que se aprendia

desde cedo. Essa cidade se transformava - sincreticamente - na capital da fé e do

lazer, para onde todos acorriam para pagar suas promessas ou render graças ao

Senhor. Os violeiros com seus cânticos e rezas anunciavam o futuro e a esperança,

elegiam seus heróis e comentavam suas conquistas, articulavam o imaginário e o

desconhecido com o concreto de todas as horas.

Aos párocos estava reservado um papel relevante, qual seja o exercício da lideran-

ça espiritual, a arte de conduzir suas �ovelhas� ao bom caminho. Desempenhavam

a função com amor e dedicação, como bem demonstravam as desobrigas realiza-

das nos municípios menores, nas vilas e lugares distantes. Era sempre uma festa
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que se renovava. Para a maioria, era a hora do acerto de contas (confessar, batizar,

casar e comungar) e para todos, o tão esperado momento de reviver a esperança

de dias melhores e de garantir a passagem para a vida eterna.

Em que pese o cenário regional ser predominantemente rural, estes e outros even-

tos aconteciam nas cidades e vilas, as primeiras assim consideradas por razões

meramente formais, por serem sedes municipais. Em geral, formavam aglomera-

dos de casas, com poucos serviços, preenchendo quase exclusivamente precárias

funções político-administrativas. As que mais se destacavam tinham uma atividade

comercial mais desenvolvida e, certamente, era um porto fluvial da região. As espe-

cializações não existiam, salvo as referências à qualidade da aguardente e da rapa-

dura de Barreiras e Santa Maria da Vitória. Na maioria das cidades e vilas, a �venda�

típica do interior, um ponto de encontro, era uma referência para todos, onde se

comprava mercadorias de todos os valores e de valor nenhum.

As atividades agrícolas, pastoris e extrativas ocupavam a população, especialmen-

te a masculina. À mulher estavam reservadas atividades tidas como complementa-

res numa sociedade marcadamente machista. Nela, valores como a poligamia eram

ressaltados e enaltecidos quando praticados pelos homens, principalmente se fos-

sem chefes ou líderes. Mesmo a união carnal envolvendo clérigos eram aceitas e,

em razão disso, podemos encontrar inúmeros �do padre� (Zé do padre, Antônio do

padre...) por todo o interior. Em muitos casos, à mulher era vedado até o direito de

sentar-se à mesa, local privilegiado para as conversas masculinas, ficando as fê-

meas (donas-de-casa e criadagem) nos limites da copa e da cozinha.

Toda essa população vivendo, enfim, em torno do que eles próprios definiam como

o �catado�, no caso, o oposto da especialização: uma multiplicidade de produtos

agrícolas, uma pecuária de pequeno porte e seus derivados, além da atividade

extrativa, com destaque para a exploração da cera de carnaúba. Claro, sem esque-

cer tudo o que pescavam nos rios, sendo que em várias localidades o beneficiamento

(salga de peixes) era uma atividade sempre presente.

Os praticantes da �cultura do catado� permaneceriam distantes da Bahia oficial,

administrativa. Apenas os chefes políticos detinham relações, embora olhassem

com desconfiança as intenções do Governo do Estado, pois sabiam que no jogo

político detinham muita força, decorrente da capacidade de produzir votos, eleger

candidatos previamente selecionados, muitos deles não tendo jamais realizado qual-

quer visita aos distritos pelos quais eram eleitos. A contrapartida era o pouco inte-

resse do Estado na apuração dos desmandos e perseguições dos chefes locais,

pelo temor de hostilizá-los, mesmo diante das denúncias dos prejuízos materiais

resultantes dos assaltos às cidades e fazendas.

Se nos anos recentes é difícil compreender e explicar o Oeste como um prolonga-

mento da Bahia, pelas múltiplas transformações - econômicas, sociais e culturais,

principalmente - ocorridas, maior dificuldade existe para as primeiras décadas des-

te século. A Bahia, para a maioria dos moradores de diferentes regiões do interior,

especialmente as mais distantes da capital, era quase uma abstração. Era um local

para onde se ia, os interioranos não estavam nela, portanto. A esfera pública esta-
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dual limitava-se à justiça, à polícia e ao fisco, tudo passando pelas mãos dos chefes

locais. As trocas culturais quase não se davam, ficando cada local responsável pela

preservação e reprodução das suas práticas. Aliás, a partir da questão cultural re-

vela-se nítido o mosaico baiano, composto de partes distintas, desarticuladas,

heterogêneas e contraditórias.

A Bahia e a Região - No final do século passado, os governantes e as lideranças

baianas estavam preocupados em identificar as causas da decadência do desen-

volvimento da agricultura e da pecuária. O diagnóstico realizado, então, apontou

para a necessidade de: a) resolver os males decorrentes das secas sucessivas; b)

estudar e propor um plano geral de viação para o Estado; e c) elaborar um plano

geral de medidas com o fim de estimular o comércio e a indústria, valorizando a

iniciativa particular e aproveitando as riquezas naturais inexploradas72.

Na tentativa de explicar os problemas baianos, foram feitos vários estudos73, que

discutem sobre a ausência de capital de giro, que concorria para que a lavoura

vivesse nas mãos dos grandes comerciantes e, indiretamente, nas mãos dos expor-

tadores estrangeiros. Discutem, do mesmo modo, sobre os efeitos decorrentes do

limitado sistema de transportes, que só na segunda metade do século XIX conhe-

ceu as primeiras iniciativas de dotá-los de estradas de ferro e de introduzir a nave-

gação a vapor na Costa Atlântica e nos diversos rios que formavam as diversas

bacias fluviais baianas, e os problemas referentes ao abastecimento que penaliza-

vam tanto os produtores quanto os consumidores.

A agricultura de abastecimento concorria em desvantagem diante da pouca

representatividade política e social dos que por ela eram responsáveis, pelas defici-

ências de transportes, de armazenagem e de crédito. Dois tipos de medidas que se

repetiam no decorrer do século passado: a primeira se concretiza pelo aparecimen-

to de diferentes casas bancárias e companhias de seguro e a segunda se referia à

criação de entidades associativas, sendo que algumas delas contavam com a par-

ticipação direta do Governo Provincial, tendo como objetivo suprir as necessidades

financeiras para grandes empreendimentos.

Outros autores74, tentando sintetizar a estrutura social e econômica da Bahia na-

quele período, identificaram a formação da �...base econômica de um novo bloco,

em que estariam solidários na dominação os comerciantes estrangeiros, principal-

mente ingleses, controladores do comércio externo; comerciantes baianos,

controladores de um comércio de escravos, de um comércio interno e do contato

direto com os produtores de açúcar; e, por fim, os senhores de engenho, que ape-

sar de não hegemônicos ao nível econômico, são amplamente compensados pelo

exercício do poder político local, pela posição de prestígio na Corte e pelo controle

dos cargos na administração imperial�.

72 BAHIA. Governo do Estado. Ofícios recebidos. Ofício de 30 de julho de 1891. Salvador: Arquivo Público do Estado da Bahia, maço 1969 - 21A.
(Manuscrito).
73 Os mais importantes foram os estudos de Rômulo Almeida, Góes Calmon, Thales de Azevedo e Vieira Lins.
74 ARAÚJO, Ubiratan de Castro e SÁ, Vanda Barreto. A Bahia econômica e social. In: CENTRO DE PROJETOS E ESTUDOS (BA). A inserção
da Bahia na evolução nacional: 1ª etapa 1850-1889. Salvador, 1978, v.1. p.47-48.
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Essa articulação, no entanto, não conseguia imprimir uma nova dinâmica à vida

econômica da Província, a qual continuava a depender dos tradicionais produtos da

época (1850/89), em que o açúcar e o fumo contribuíram com 63,89% das exporta-

ções e a praça comercial da Bahia começava a apresentar uma tendência a ser

mais importadora do que exportadora.

Não se encontra nenhuma iniciativa que visasse atingir o problema da seca, que

decorria da escassez ou da irregularidade das chuvas, da ausência de equipamen-

tos que servissem como reservatório de água ou mesmo pela não-utilização mecâ-

nica da água disponível nas diferentes bacias fluviais. Agregue-se a estas condi-

ções uma estrutura fundiária baseada na concentração da posse da terra e a

inadequação e/ou favorecimento das políticas públicas implementadas. A constru-

ção de açudes, por exemplo, era resultado da organização de comissões munici-

pais, que recebiam Rs50:000$000 por açude construído75. No entanto, os membros

dessas comissões eram sempre vinculados às famílias mais poderosas de cada

município, grandes proprietários de terra, que sempre escolhiam as próprias terras,

as de aliados ou de protegidos para construírem o melhoramento.

Os transportes e as comunicações em geral se constituíram em sérios problemas,

especialmente em relação às províncias do norte do Brasil e às regiões situadas no

interior do Estado, observando-se a preferência por determinadas regiões como o

Recôncavo baiano. Esse tipo de comportamento é representativo do jogo de poder,

da força econômica e do prestígio social da elite do açúcar. Evidencia, em outro

nível, como era desconhecida pelos seus dirigentes o restante da Província, atitude

que continuou a se reproduzir no período republicano, quando nem mesmo a reali-

zação de eleições conseguia atrair para o interior candidatos a futuros chefes.

Na construção de estradas de ferro, os traçados privilegiam as regiões já ocupadas

e relativamente desenvolvidas, quando não atendem aos interesses pessoais de

algum proprietário. A fixação do capital e o cálculo dos juros geravam intermináveis

negociações, tudo a comprometer os objetivos preliminares. Naquela oportunidade,

o Oeste da Bahia, provavelmente, se beneficiaria pela primeira vez de uma iniciati-

va governamental, pois, como resultado da Lei 644, de 26/06/1852, seriam

construídas duas estradas de ferro que repercutiriam sobre o desenvolvimento regi-

onal: a primeira, a Estrada de Ferro Bahia-São Francisco, ligando Salvador a Juazeiro

e, a segunda, a Estrada de Ferro Central do Brasil, quando o alongamento dos seus

trilhos chegou à cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Por outro lado, a partir de

1865, o próprio governo provincial tomaria providências para viabilizar a navegação

de maior escala no rio São Francisco. Assim, entre dezembro de 1873 e janeiro de

1874, o vapor, batizado de Presidente Dantas, realizou a primeira viagem entre

Juazeiro (BA) e Salgado (MG), atual Januária.

Já no período republicano, duas novas leis estaduais76  tratariam do problema dos

transportes e comunicações, sendo que a primeira delas tinha o objetivo de propor

o plano de Viação Férrea do Estado, com seis roteiros previstos, dos quais apenas

75 BAHIA. Governador, 1892-1896 (Joaquim Manoel Rodrigues Lima). Mensagens e relatórios. Bahia, 1895. p.80.
76 BAHIA. Lei nº 37, de 7 de julho de 1893. Cria o Plano de Viação Férrea no Estado da Bahia e dá outras providências e BAHIA. Lei nº 156, de
17 de agosto de 1896. Trata do problema de transporte e comunicação no Estado da Bahia.
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dois, e de forma incompleta, foram concretizados. A maioria dos interessados pro-

pôs traçados limitados entre o litoral e a margem direita do rio São Francisco, espe-

cialmente na direção das cidades de Barra e Bom Jesus da Lapa.

Para a Bahia da época, os traçados explicitavam uma lógica econômica bem

construída. Os terrenos que viriam a ser cortados apresentavam grande

potencialidade, especialmente os que ficavam na margem esquerda do rio São Fran-

cisco, área de origem dos seus principais afluentes. Por outros traçados, seriam

atingidas as terras que, anos mais tarde, demonstrariam toda sua vocação agrícola,

especializando-se na produção de cereais. Beneficiadas também teriam sido as

terras onde já começavam a se desenvolver uma pecuária mais seletiva para os

padrões baianos da época. Enfim, vantagens teriam as áreas produtoras de matéri-

as-primas, como o algodão, e as de mineração, de onde surgiam sucessivos lamen-

tos contra a precariedade dos transportes, sem esquecer as terras do cacau, que já

demonstravam toda a potencialidade que as transformariam num autêntico eldorado.

Como pouca coisa foi realizada, parte dessa potencialidade só viria a ser explorada

no decorrer do século XX. Inicialmente às custas do avanço lento da malha ferrovi-

ária, a qual passou a depender exclusivamente do interesse público em expandi-la,

assim como da navegação costeira e fluvial.

Diante do observado, o diagnóstico e os objetivos dos senadores e demais políticos

estaduais para dinamizar a Bahia - mesmo correto em suas linhas gerais - não

conseguiram reverter as tendências. A iniciativa privada preferia �esconder-se� em

investimentos de menor risco, como bancos e seguros. O Estado tinha parte signi-

ficativa de sua receita comprometida em operações de custeio, pouco restando

para investimentos. Problemas como a seca tinham a sua solução entregue a �coro-

néis� e intendentes. Quanto aos transportes, diante da ausência de recursos inter-

nos interessados pelo setor, restava a associação ao capital estrangeiro.

No final do século passado, o Estado da Bahia contava com 40 comarcas, 123 municí-

pios, 32 cidades e 90 vilas
77

. Ocupando uma área de 561.026 km2, abrigava, em 1890,

uma população total de 1.870.099 habitantes. Nesse período, o Oeste da Bahia tinha,

aproximadamente, 152.128 habitantes, distribuídos em poucos municípios, todos ten-

do suas sedes localizadas à margem do rio São Francisco ou de algum afluente.

Esse foi o resultado da ocupação iniciada no século XVI, cuja lógica dos seus pro-

motores - familiares e herdeiros dos Garcia D´Ávila e dos Guedes de Brito - teve o

sentido de, em primeiro lugar, instalar-se nos vargedos, vazantes e carnaubais para

desenvolver a pecuária, o que permitiu perceber, no decorrer do século XVII, a

existência de inúmeros currais pelas margens dos rios, iniciativa que foi além do

território baiano, chegando a Pernambuco, Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte,

Piauí, Paraíba e Maranhão. Nos primeiros tempos de ocupação, a maioria dos mo-

radores era índios gês, sendo reduzida a presença de escravos africanos, em com-

paração com as áreas especializadas na agricultura de exportação.

77 BAHIA. Governo do Estado. Solicitações e pedidos: Estado da Bahia, suas comarcas, cidades, vilas, termos e municípios com suas
representações; 1892. Salvador: Arquivo Público do Estado da Bahia, maço 2.900. (Manuscrito).



158

Os primeiros povoadores - sesmeiros - deram origem às velhas famílias portugue-

sas, entre elas: França Antunes, Gonçalves, Setúbal, Ferreira da Rocha, Castelo,

Mariani, Torres, etc78. A forma original da ocupação reproduziu-se pelos séculos

seguintes, quer na sua dimensão econômica quer na social e política. A partir da

primeira doação não se pode falar na existência de terra devoluta em todo o São

Francisco. Desde cedo, acredita-se, começou a ser cunhada a expressão tão repe-

tida pelos proprietários contemporâneos: �o sertão tem dono�. Os latifúndios foram

mantidos sob a forma de condomínios e, mesmo quando divididos entre os herdei-

ros, ainda se formaram propriedades de bom tamanho. Grandes fazendas também

vieram a se formar por múltiplas compras, as quais, por posterior união, formaram

outros latifúndios.

Toda a atividade econômica regional e dos estados vizinhos, especialmente os pro-

dutos que tinham algum valor comercial, tinha como objetivo o porto de Salvador.

Dessa forma, o circuito fluvial, inicialmente complementado pelas longas marchas -

principalmente do gado - pelos caminhos do interior, foi, depois, substituído pelo

transporte ferroviário, quando, em 1896, inaugurou-se a linha férrea até Juazeiro,

às margens do São Francisco. Não obstante a ampla listagem de produtos que

seriam produzidos na região, pode-se dizer que apenas parte deles teve um destino

comercial. Dessa variedade constaria mandioca, milho, açúcar, rapadura, feijão,

arroz, couro, aguardente, doces, algodão, cebola, alho, melancia e abóbora, sem

esquecer as indicações sobre a importância das salinas, principalmente para algu-

mas vilas, cujo produto era exportado para todo o vale e províncias vizinhas79. Em

contrapartida, seria a região abastecida de ferragens, fumo, querosene, etc. É pos-

sível que a região tenha produzido toda essa variedade de produtos, mas é de se

supor que, pelas condições de transporte, em razão das grandes distâncias, a mai-

or parte desses produtos tenham sido consumidos localmente. Assim, admite-se

que o chamado sertão do rio São Francisco continuou, por todo século XIX, a de-

pender da sua atividade primeira: a pecuária. O gado, uma mercadoria que se

autotransportava, dispensava a existência de estradas, embora sofresse perdas

consideráveis diante das distâncias a serem percorridas. Fora o gado, apenas os

derivados da �cultura dos currais�: os couros e as peles. Os estímulos do comércio

de exportação, que buscava alternativas diante dos problemas com o produto tradi-

cional, o açúcar, não teve, pelo menos em relação à segunda metade do século

passado, qualquer repercussão regional.

A sociedade regional, salvo alguns habitantes das cidades mais aparelhadas, viu-

se obrigada a assimilar uma vida cujas aparências faziam todos parecerem iguais.

O deficiente sistema de transportes, a produção de subsistência e a reduzida circu-

lação de moeda tornavam iguais todas as cidades e seus habitantes: �todos eram

vaqueiros. Todos vestiam o mesmo gibão de couro, moravam as mesmas casas de

taipa, comiam a mesma carne-seca com farinha grossa e rapadura salobra... dor-

mindo em camas de couro, que não passam, na realidade, de jiraus estilizados. O

desconforto é uma herança do vale, mesmo para aqueles cujos antepassados se

serviam, na diária, de pratos de Macau para comer sua carne-seca com farofa de

78 LINS, Wilson. O Médio São Francisco: uma sociedade de pastores e guerreiros. Salvador: Progresso, 1960. 150p.
79 ROCHA, Geraldo. O Rio São Francisco: fator precípuo da existência do Brasil. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946. 246p.
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gordura� 80. O próprio autor citado, entretanto, é quem chama atenção para o fato de

que no vale, a Independência já encontrou uma sociedade hierarquizada, cuja auto-

ridade se impôs ao governo imperial, do mesmo modo como agiria posteriormente

durante a república.

O século XIX presenciou o surgimento de chefes políticos, que se reproduziriam

nas décadas seguintes, muitos deles devidamente reconhecidos pelo poder central

por títulos como os de �capitão� ou �coronel�. Na essência, significavam a mesma

coisa: um grande proprietário de terra, alguns também comerciantes, comandante

de um pequeno exército, o qual tinha a fazenda como seu quartel e estava sempre

disposto a tudo fazer pela preservação da posse e poder do seu chefe. A força

desses chefes regionais obrigou aos Presidentes de Província e, depois, aos Go-

vernadores do Estado a governarem de acordo com o líder político do interior, fa-

zendo composições quando necessário, respeitando sempre as zonas de prestígio

de cada qual.

Para os habitantes do Oeste da Bahia, o primeiro momento integrador à sociedade

nacional se deu com a introdução da navegação a vapor do rio São Francisco,

secundada pela chegada da estrada de ferro nas duas extremidades da via fluvial

navegável: Juazeiro e Pirapora. Essa meta, que foi, antes de mais nada, persegui-

da por uma classe de comerciantes de exportação e importação, baseados em

Salvador, daria um novo sentido à formação regional integrada através do circuito

comercial, que teve na �viagem redonda� o seu sentido mais acabado. Durante

várias décadas, a região pôde manter um certo dinamismo, independente, inclusi-

ve, das condições naturais, especialmente as secas, que voltariam a exercer um

forte impacto sobre a região, principalmente sob o ponto de vista demográfico, nos

anos 30 do presente século.

A troca de barcos pequenos por embarcações a vapor, a desobstrução do canal de

navegação da cachoeira do Sobradinho e a organização de uma companhia de

navegação foram passos fundamentais para viabilizar a exploração da malha fluvi-

al, composta principalmente pelos rios São Francisco (1.700 km), Grande (290 km)

e Preto (206 km).

80 LINS, op. cit. p.36.
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Mapa 12 - Patrimônio Natural e Histórico-Cultural
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A Formação da Cultura Regional - Até o final dos anos 50, o Oeste da Bahia

apresentava uma paisagem cultural composta, principalmente, pela relação do ho-

mem com a natureza, mediada pela religiosidade e o poder dos coronéis que lidera-

vam a sua gente através de uma sólida relação de comando e obediência.

A vida rústica dos sertões reforçava estes vínculos e alimentava o imaginário popu-

lar do sofrimento sertanejo como predestinação humana. Residentes majoritários

nas áreas rurais dos municípios, ou itinerantes pelos caminhos dos sertões, tinham

nos ritos religiosos a esperança de dias melhores e os momentos de confraterniza-

ção e festejos nas cidades, onde eram realizadas as cerimônias religiosas.

A despeito das mudanças estruturais recentes, modificadoras da fisionomia da re-

gião, tanto nos seus aspectos físicos e econômicos quanto nos seus aspectos

socioculturais e políticos, muitas manifestações populares, principalmente as de

cunho religioso, se mantêm vivas e se afirmam no ambiente regional. Um importan-

te acervo cênico e paisagístico sobrevive até então, desafiando a nova paisagem

em parte �homogeneizada� pela agricultura de grãos. A imponência da paisagem

natural entrecortada pelos rios regionais, pela vegetação áspera e exótica e pela

exuberância de suas grutas e cachoeiras favorecem a contemplação e o lazer, além

de se constituírem em referências religiosas, sendo o exemplo mais expressivo a

gruta de Bom Jesus da Lapa com o Santuário do mesmo nome.

Para os fiéis, o município de Bom Jesus da Lapa é a terra da oração e o centro

religioso da região, por manter uma tradição ao longo de quase três séculos. O culto

foi organizado pelo Padre Francisco Soledade, �O Monge da Gruta�, e teve início no

mesmo período (1691) em que foram descobertas as primeiras minas de ouro, no

território que se chamaria posteriormente Minas Gerais. À época, era parada obri-

gatória para os �caçadores de ouro, aventureiros, mascates e vaqueiros que subi-

ram do rio São Francisco para rezar, fazer promessas e dar graças a Deus.� 81

O fundador do Santuário construiu no mesmo local o primeiro hospital para os doen-

tes e o primeiro asilo de pobres da redondeza, sendo ele mesmo protetor e enfermei-

ro dos doentes que ali buscavam abrigo. Durante longos anos, os religiosos que che-

gavam à região mantiveram a tradição de curar os males da alma e os males corpo-

rais. Os trabalhos de assistência social prestados através de inúmeras congregações

religiosas marcaram a trajetória da Igreja na região, principalmente através dos servi-

ços de saúde e educação, numa época em que a atuação do Estado era rarefeita.

Em período mais recente, entre 1942 e 1966, o bispo da Barra, Dom João Batista

Muniz, tornou-se um verdadeiro �herói do sertão�, devido à influência que exerceu no

crescimento e desenvolvimento do Santuário de Bom Jesus da Lapa e pelos trabalhos

desenvolvidos na área de saúde pública, no período em que �a malária dizimava a

população, a tracoma cegava a muitos, a tuberculose inutilizava as pessoas, o tétano

ceifava as crianças recém-nascidas, a esquistossomose da Bahia se apresentava com

alarmantes proporções e a moléstia de Chagas espalhava-se sem limites� 82.

81 KOCIK, Lucas, Padre. Santuário de Bom Jesus da Lapa: história, culto, realizações do Santuário. 4.ed.  Bom Jesus da Lapa: [s.n.], 1986. 109p.
82 Ibid.
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A visão religiosa do mundo, a vida áspera do sertão, a relação com a natureza e o

isolamento da região convergiram para formar a identidade dos habitantes do Oes-

te, até os anos 60, muito mais articulada à sua condição sertaneja e ao seu passado

do que ao futuro modernizador que se aproximaria da região com a construção de

Brasília, alterando e questionando a identidade regional, antes inquestionável no

seu contexto.

A atuação da Igreja na região, caracterizada principalmente pelo assistencialismo

às camadas populares e alianças com os coronéis nos primórdios de sua atuação,

foi redefinida ao longo dos anos através da presença de várias ordens religiosas de

nacionalidades e culturas diversas, que se instalaram na região com clara opção

pelos pobres e oprimidos. Na década de setenta, acompanhando o diagnóstico e a

tendência dos teólogos latino-americanos, o trabalho de conscientização dos po-

bres foi assumido de forma efetiva na região, principalmente pelos padres

redentoristas, que atendiam pastoralmente aos povoados da redondeza.

A partir de 1978, a administração do Santuário da Lapa passou a promover anual-

mente uma romaria especial, chamada Missão da Terra, com a presença de bispos

engajados em reformas sociais, padres, religiosas, agentes da pastoral, entre ou-

tros atores sociais comprometidos com a justiça social. A base dos atos litúrgicos é

a conscientização do homem do campo. Normalmente, são três dias de trabalho em

torno de temas como direitos e deveres do cidadão, exploração e justiça social.

O crescimento do trabalho da Igreja junto às populações carentes tem reforçado a

fé dos cristãos e ampliado o movimento religioso em torno da romaria de Bom Jesus

da Lapa, atualmente consolidada como a maior manifestação religiosa do interior

baiano. Para lá convergem milhares de romeiros de várias partes do Estado e do

País, preferencialmente de Goiás e Minas Gerais, sendo o dia 6 de agosto a expres-

são maior da comemoração.

A década de setenta é um marco na transição da história e da cultura regional. Ela

amplia os preparativos para as mudanças que viriam ocorrer nas décadas seguin-

tes (1980/90), impulsionadas pela expansão da agroindústria de grãos, explorada

pioneiramente pelos sulistas. Estes, vieram para a região atraídos pelas terras ba-

ratas e pelos incentivos creditícios criados pelo governo para dinamizar a produção

moderna nos cerrados. Trouxeram novos códigos culturais, aliando inovações

tecnológicas e tradicionalismo nos costumes. Instala-se, pois, uma nova cultura,

contrastante com as singularidades do ambiente encontrado. Os discursos são tão

diferenciados quanto o sotaque e a forma de ver o mundo dos atores sociais que se

defrontam no interior da região.

A abertura de importantes rodovias interestaduais contribuiu para estreitar os laços

de Barreiras com Brasília e outros estados do Nordeste e do Centro-Oeste, conver-

gindo para que a primeira se transformasse em ponto de recepção do capital origi-

nário de outros Estados.

As mudanças, no âmbito regional, passaram a ter Barreiras como referência espa-

cial, onde se instalou uma rede urbana superposta à antiga para atender ao novo
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papel desempenhado pelo município, de centro estratégico da nova ordem do Oes-

te da Bahia. O referido município experimentou um acelerado processo de urbani-

zação a partir dos anos 70, devido à sua capacidade de atrair fluxos migratórios de

outras regiões e Estados.

Nos anos 80 e 90, a urbanização se consolida em quase todos os municípios da

região, acompanhando a tendência estadual e nacional no mesmo período. No en-

tanto, o perfil do imigrante, concentrado preferencialmente no Subespaço 1, distin-

gue o movimento migratório do Oeste, tornando-o específico no contexto estadual e

nacional. O fenômeno da urbanização é, em si mesmo, um fator modificador nos

padrões culturais da população. No Oeste, essa modificação é muito mais profunda

e toca diretamente na identidade regional, haja vista que a presença dos imigrantes

trouxe novos questionamentos sobre a maneira de ser e agir dos habitantes.

�É importante lembrar que toda essa dinâmica envolve a inversão de um processo

migratório dominante até os anos 80: agora, são os sulistas que, numa extensão de

uma vasta rede construída no interior do Brasil, invadem o Nordeste. Podemos

afirmar que se trata de um encontro inédito de dois extremos da formação brasileira:

generalizando, o grupo mais influenciado pela cultura européia, os sulistas descen-

dentes de italianos e alemães, e o mais influenciado pela cultura africana e �cabo-

cla�, os baianos�.83

O amálgama cultural, atualmente formado na região, é polarizado pelos gaúchos, este-

reótipo que qualifica todos os sulistas, e baianos, estigma da condição nordestina.

Vale observar que o uso da expressão �baiano� como um trabalhador não-qualifica-

do, como uma forma de identificar genericamente os nordestinos, é bem anterior ao

processo de crescimento do Oeste da Bahia. Porém, regionalmente, a expressão

foi retomada para distinguir os empresários e os produtores tradicionais e pouco

tecnificados, juntamente com os empregados temporários, responsáveis pela ofer-

ta de força de trabalho.

Historicamente, o uso do termo baiano foi redefinido positivamente e passou a ter

outras significações no cenário nacional, traduzindo-se em: espontaneidade, ale-

gria de viver, criatividade, solidariedade, informalidade, convivência cordial,

benquerença, entre outros atributos identitários da baianidade, que mesmo dividida

social e economicamente se apresenta sob o mesmo signo fora das suas fronteiras.

A presença dos sulistas, como grupo hegemônico da exploração capitalista no Oes-

te, produziu novo deslocamento com relação ao estigma baiano. O discurso atual

produzido na região tem como substrato a lógica da eficiência e a eficácia dos em-

preendimentos capitalistas com vistas ao lucro imediato.

Contestar essa lógica, ainda que involuntariamente ou por falta de meios para integrá-

la, significa preguiça, na ótica dos que estão empenhados com a velocidade e apro-

83 HAESBAERT, Rogério. �Gaúchos� e baianos no �novo� nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das identidades territoriais. In:
CASTRO, Iná Elias de, GOMES, Paulo C. da Costa e CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs.). Brasil: questões atuais da reorganização do território.
Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil , 1996. p.367-415.
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priação das mudanças em curso. Portanto, para muitos sulistas e até para alguns

baianos que já incorporaram a mesma lógica, os baianos são vistos como �pregui-

çosos e lerdos�, principalmente os que estão em condições socioeconômicas des-

favoráveis, evidenciando que os códigos culturais não estão desvencilhados dos

códigos interclasses.

A rapidez com que se processam as mudanças tem alterado profundamente a no-

ção de tempo e espaço no cotidiano da população local. A defasagem nos ritmos de

vida e trabalho e a sedução pelo progresso fazem com que os nordestinos questio-

nem a sua identidade �dividida� entre o sujeito euclidiano, �um forte�, ou um bon
vivant, sob o olhar de uma cultura empresarial que se afirma superposta ao seu

espaço, modificando-o.

Sem dúvida, há ainda um contingente expressivo da população do Oeste da Bahia

mais identificada com os valores e estilo de vida do sertão Semi-Árido do que com

a cultura afro-brasileira do Recôncavo. A figura histórica do sertanejo estabelece os

vínculos culturais mais sólidos entre a baianidade e a nordestinidade. Esses modos

de ser tão diferenciados por suas singularidades, como homogeneizados por senti-

mentos comuns, principalmente de pertencimento ao mesmo espaço, constituem a

essência da cultura baiana e não a sua negação.

 A afirmação das diferenças culturais produzidas no âmbito do Estado não se mani-

festam enquanto oposição, mas como síntese de um rico patrimônio cultural que

deve ser preservado na sua diversidade. O que se constitui problema no plano da

cultura, inclusive em nível nacional, são os riscos de homogeneização, conduzidos

principalmente pelos meios de comunicação de massa e não o seu oposto. Outro

problema são os riscos de afirmação do ideário conservador que vê o futuro como

repetição histórica e justifica as desigualdades sociais sob o signo das diferenças

culturais, negando as possibilidades de mudança e criatividade que existem no seio

de cada cultura.

A relação cultural do Oeste da Bahia com a capital, tão questionada no momento,

especialmente em função do seu distanciamento físico e rebatimento no plano cultu-

ral, não é exclusividade desta região. Em quase todo sertão baiano, os códigos cultu-

rais são similares aos da região, mesmo as áreas mais próximas à capital mantêm as

características peculiares do Semi-Árido. O que não significa que todas essas

caracteristicas sejam positivas, aceitas pela população ou mereçam ser preservadas.

A emergência de uma ação cultural que reverta os agravantes índices de analfabe-

tismo, a desqualificação profissional, �a cultura do silêncio� a que foi submetida a

maioria da população subordinada historicamente ao coronelismo, as práticas pro-

dutivas predatórias, entre outros subprodutos da cultura, se colocam na ordem do

dia para a região.

O que tem tornado a paisagem cultural do Oeste da Bahia muito mais complexa é a

presença dos sulistas que buscam a afirmação da sua identidade cultural, desloca-

dos do seu espaço identitário e da sua história. A afirmação dessa identidade passa

pela segregação espacial, configurada através da formação de verdadeiros �territó-



165

rios gaúchos� no interior da região. Reafirmam, assim, valores que se materializam,

seja através da arquitetura das casas de madeira pré-fabricadas e trazidas do Sul,

em estilo europeu, ou das pastagens artificiais de algumas fazendas; seja através

dos Centros de Tradição Gaúcha - CTGs, das igrejas luteranas, conhecidas em

Barreiras como �igrejas dos gaúchos�, ou através da presença de profissionais qua-

lificados nas várias áreas do conhecimento, com ênfase nas de saúde e educação.

O isolamento que as famílias de classes média e alta mantêm diante da população

local se constitui em indicador da segregação.

Neste cenário, as disputas pelo poder político se dão pelo pleito de cargos eletivos

e pela necessidade de criação de novos municípios, a exemplo da tentativa de

emancipação de Mimoso do Oeste e, no limite, a divisão do Estado, através da

criação do Estado de São Francisco, para a qual se usam argumentos de várias

naturezas, sendo as razões históricas, geográficas, políticas e culturais as mais

evidenciadas.

No rol dos principais argumentos, salientam-se: a distância para a capital e o isola-

mento da região do resto do Estado, a situação de abandono pelas administrações

estaduais devido à baixa densidade populacional e eleitoral e as diferenças cultu-

rais com a capital, explicitadas através do jeito de falar, da culinária e do estilo de

vida. Além disso, apela-se a personagens e símbolos históricos que se notabiliza-

ram por vivenciar ou defender a causa nordestina. São ressaltados coronéis, jagun-

ços, vaqueiros, romeiros, barqueiros, artistas, intelectuais, políticos, religiosos, en-

tre outras representações da nordestinidade. Através de um processo de

simbolização, pautado em categorias e classes sociais distintas, busca-se muito

mais tornar explícitas as insatisfações regionais do que legitimar um suposto movi-

mento separatista.

As premissas enunciadas são tão fortes para justificar os argumentos quanto para

combatê-los. Já não faz sentido falar em isolamento da região porque a moderniza-

ção nos sistemas de transportes e comunicações e, principalmente, a expansão do

capital, redefiniram o espaço regional, inserindo-o na dinâmica da economia nacio-

nal. Este papel coube ao Estado realizar, através da implantação e ampliação da

infra-estrutura física e social e dos subsídios econômicos. A distância física da capi-

tal já não se justifica também, mesmo porque a mobilidade física é muito mais con-

dicionada atualmente pela condição socioecônomica da população do que por quais-

quer outras restrições. Por sua vez, os traços culturais dos são-franciscanos são tão

similares em outras áreas do Nordeste e do Estado, que não justifica apropriação

exclusiva para a região.

A diversidade de traços culturais seria suficiente para explicar a polarização entre

as culturas gaúcha e baiana dentro das fronteiras do Oeste da Bahia, se não fosse

o fato de os gaúchos serem os atores principais da dinâmica econômica e os baianos

se sentirem donos do território. Mesmo aqueles destituídos de suas terras e de

condições de trabalho recorrem a símbolos identitários, tais como o lugar do nasci-

mento dos filhos e de enterro dos mortos. Reconciliam-se com suas histórias indivi-

duais ou coletivas quando a nova ordem do lugar emerge como ameaça à identida-

de dos nativos.
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É preciso enfatizar, no entanto, que o crescimento da região trouxe novas possibili-

dades para a população em termos culturais. Esta passou a conhecer e conviver

com novos discursos, novas práticas, novos hábitos. A leitura e visão de mundo foi

ampliada, também, através da presença de associações, sindicatos, ONGs, Igreja,

partidos políticos, entre outras entidades e atores sociais envolvidos com a constru-

ção da cidadania da população local.

Esta população está sendo desafiada a revisitar sua história, rever seus valores,

(re)afirmar sua cidadania, enfim, repensar o seu cotidiano em mutação e miscigenado

pela presença de �gentes� de tantos lugares diferentes. A miscigenação cultural do

Oeste da Bahia, apesar de polarizada entre baianos e gaúchos, se materializa atra-

vés da presença de pessoas de várias partes do País e até de outras partes do

mundo.

O dilema identitário do Oeste prende-se às múltiplas identidades mais do que à falta

de identidade, como afirmam os sulistas. E uma identidade que corresponda à com-

posição atual da sua cultura deve ser um produto do amálgama entre baianos,

cearenses, sulistas, nisseis, entre outros84.

O processo em curso ainda é recente, inibindo a visibilidade das tendências mais

expressivas no plano cultural. A questão que se apresenta no momento traduz-se

na seguinte indagação: o atual processo de desenvolvimento da região conduzirá à

segregação ou síntese cultural? Teoricamente e do ponto de vista ético, o desejável

seria um processo de síntese cultural que preservasse as diferenças e especificidades

e minimizasse os preconceitos, objetivando uma renovação cultural que asseguras-

se a identidade e a cidadania de todos os envolvidos no desenvolvimento da região,

com vistas à sua sustentabilidade.

Fatores Críticos e Oportunidades de Desenvolvimento - A região Oeste da

Bahia tem experimentado uma dinâmica econômica atípica no contexto estadual.

Foi a que mais se desenvolveu nos últimos 15 anos, sendo atualmente a mais pro-

missora do Estado. A nova dinâmica não incorporou todo o espaço regional e nem

a maioria da população local, cuja participação ainda é periférica neste processo.

Convivendo com a nova onda de crescimento, subsistem altos índice de analfabe-

tismo, uma estrutura urbana inadequada, déficit na oferta dos serviços, comprome-

timento da qualidade ambiental, um expressivo contingente de mão-de-obra

desqualificada, entre outros indicadores de subdesenvolvimento.

A qualidade e a velocidade das mudanças em curso foram suficientes para provo-

car impactos na paisagem cultural da região. Surgem questionamentos sobre os

ritmos de vida e concepção de mundo da população local, devido à presença de

produtores e empresários originários do Sul do País, protagonistas do atual modelo

de crescimento. Estes imigrantes, por sua vez, trazem novos hábitos e costumes

que se mesclam com aqueles tradicionais da região.

84 HAESBAERT, op. cit.
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Fatores Críticos - A necessidade de redefinir o cenário atual depara-se com uma

série de fatores limitantes:

� a região ainda convive com altas taxas de analfabetismo e ausência de projetos

educacionais voltados para a formação da cidadania, com ênfase nos segmentos

sociais excluídos;

� carência de ações sistematizadas em informação, comunicação e educação, vi-

sando à valorização do patrimônio histórico-cultural;

� restrito apoio às manifestações culturais como música, dança, folclore, artesana-

to e outras;

� a mão-de-obra qualificada está muito aquém das necessidades regionais;

� ausência de campanhas educativas valorizando os bens culturais;

� as iniciativas para o turismo regional, ecológico e rural ainda são pouco explora-

das e o turismo religioso em Bom Jesus da Lapa ainda é desorganizado, faltando

programas mais consistentes, inclusive com calendário de eventos;

� não há organizações da sociedade civil atuando na defesa do patrimônio históri-

co-cultural;

� a estrutura da unidade da Universidade Estadual da Bahia, situada em Barreiras,

é inadequada para desenvolver ciência e tecnologia que atenda a demanda regi-

onal, tanto do ponto de vista econômico-social quanto cultural e ambiental;

� necessidade de criação de parques de preservação da flora e da fauna regional,

atrelados a programas de educação ambiental;

� falta de projetos específicos para capacitação de mão-de-obra em geral e especí-

ficos para jovens e mulheres.

Oportunidades de Desenvolvimento - O cenário atual da região é favorável a

uma ampla ação cultural com vistas à sua renovação. O momento é oportuno para que

a história e a cultura sejam revisitadas, tanto para resgatar a memória e identidade local

quanto para ampliar a discussão sobre a qualidade do desenvolvimento em curso e

ampliar as ações, visando à sua sustentabilidade. É nesse contexto que as seguintes

ações devem ser empreendidas:

� produção e difusão de material didático e promocional sobre a história e a cultura

da região;

� promoção de eventos culturais que compatibilizem lazer e informação nos muni-

cípios;

� descentralização dos órgãos de cultura, de forma que possam ampliar ações na

esfera dos municípios;

� estímulo à formação de organizações da sociedade civil para defender o seu

patrimônio histórico-cultural;

� estímulo a projetos voltados para educação ambiental, formação da cidadania e

resgate da identidade, com ênfase nos segmentos populacionais socialmente ex-

cluídos;

� implantação de um museu temático, resgatando o acervo que represente a nave-

gação do rio São Francisco e seus afluentes;

� fomentar projetos de estudos e políticas que restabeleçam o circuito fluvial;

� criar arquivo regional para guarda do acervo documental que trate da região;
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� implantar centros regionais de cultura e arte e revitalizar e apoiar outras entidades

semelhantes, a exemplo da Casa da Cultura Antônio Lisboa de Morais, em Santa

Maria da Vitória;

� promover o turismo regional com ênfase nas modalidades ecológico, rural e religi-

oso, valorizando o artesanato regional como mercadoria turística e definindo ca-

lendário de eventos para a região.

Proposição de Ações - A partir das oportunidades identificadas para a região,

sugere-se as seguintes propostas estratégicas:

� preservação do patrimônio arquitetônico regional, articulando as entidades locais

com o IPAC, envolvendo o poder público municipal e realizando campanhas per-

manentes para valorização desse patrimônio;

� fomento ao artesanato regional, resgatando a experiência dos artesãos, criando

pólos e oficinas comunitárias, promovendo feiras e outras iniciativas similares e

explorando-o como mercadoria turística;

� investimento na Universidade Regional localizada em Barreiras, adequando sua

estrutura para a realização de estudos e pesquisas que proporcionem um pensa-

mento regional, com apropriação de tecnologia, visão estratégica de desenvolvi-

mento e preservação ambiental;

� realização de estudos e implementação de políticas que restabeleçam o circuito

fluvial;

� promoção da articulação de entidades regionais que desenvolvem atividades cul-

turais e fortalecimento da infra-estrutura existente na região (Museu Etnológico e

Histórico de Barreiras, Casa da Cultura Antônio Lisboa de Morais e Memorial

Francisco Guarany, em Santa Maria da Vitória, filarmônicas e bandas de música

municipais, grupos folclóricos, entre outros);

� realização de campanhas para preservação do patrimônio ambiental, com ênfase

nos rios São Francisco, Corrente, Preto, Grande, Ondas, Carinhanha, entre ou-

tros, pelo papel histórico na integração regional;

� fortalecimento das organizações comunitárias e das organizações da sociedade

civil em geral, envolvendo grupos de jovens e de mulheres nesse processo.
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1.5 Dimensão Político-Institucional

Pressupostos - Esta dimensão apresenta, como principal ponto distintivo em relação

às demais dimensões, o fato de constituir-se no locus onde se verifica o exercício do

poder e para onde convergem as demandas e expectativas dos vários atores sociais,

com vistas à efetivação das propostas do desenvolvimento regional sustentável. Vê-se,

de logo, que do ponto de vista político-institucional, a sustentabilidade se expressa

através do incentivo à potencialidade dos agentes sociais existentes em uma dada

comunidade, estimulando-os a participarem do processo de desenvolvimento.

A incorporação da dimensão político-institucional ao Desenvolvimento Sustentável

decorre, portanto, do fato da mesma se constituir no espaço privilegiado de repre-

sentação de interesses dos grupos regionais. É através de tal dimensão que a

sustentabilidade torna-se viável no âmbito do aparelho de Estado e, ao mesmo

tempo, possibilita a parceria deste com o setor privado.

Ao incorporar esta dimensão ao Desenvolvimento Sustentável, assume-se o com-

promisso de criar e/ou adaptar instituições, públicas e privadas, capazes de atuar

frente a uma nova realidade econômica, política e social que se delineia como ten-

dência já nos dias atuais. Já não se trata de criar instituições apenas para operar a

administração pública, mas apoiar esta, e outras não-estatais, para um novo padrão

de gerenciamento, onde o desenvolvimento depende cada vez mais do compromis-

so do conjunto de agentes sociais relevantes, independente de seu caráter empre-

sarial ou governamental, público ou privado.

Assim, o Desenvolvimento Sustentável, no seu conteúdo  político-institucional, im-

plica em construir instituições capazes de operar no novo paradigma econômico,

político e social, guiado, entre outros fatores, pela necessidade de reformulação do

formato das instituições, seja no seu papel, na sua importância frente às demais

instituições ou na sua forma de influência.

Marco Teórico - Na América Latina, a reformulação das instituições se constitui

em um desafio adicional, devido à forte presença dos governos como condutores

do processo de desenvolvimento e a ainda incipiente participação de outros atores

políticos e sociais nesse processo. Além do mais, tem-se reconhecido que, sob a

ótica político-institucional, os países da América Latina têm passado por várias re-

formas organizacionais, mas, muito poucas reformas institucionais. As reformas ad-

ministrativas são um exemplo, com a sua incapacidade de estabelecer as ligações

entre as abordagens econômica, social e política, sempre altamente segmentadas,

quando a realidade não as segmenta.

Por sua vez, o panorama político-institucional na América Latina está, desde a última

década, condicionado pelos avanços nos processos de democratização,

descentralização e participação, requerendo um novo equilíbrio de poderes entre o

Estado e a sociedade e exigindo novos padrões dos governos, que implicam em

mais  responsabilidade,  transparência,  eficiência,  eqüidade  e  previsibilidade. É
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justamente para se adaptar aos novos paradigmas que as relações entre as

instituições do Estado e a sociedade estão se refazendo de maneira acelerada.

A partir do reconhecimento de que as tradicionais propostas político-institucionais,

integrantes dos inúmeros planos de desenvolvimento promovidos pelos governos,

não dão mais conta da complexidade das questões econômicas, políticas e sociais,

é que surgiu no campo da Administração Pública e da Ciência Política o conceito de

governance.85

A temática sobre formatos político-institucionais, mesmo não sendo recente, ainda

não conseguiu uma base empírica e teórica significativa, capaz de fornecer um

referencial analítico adequado para os planejadores e decisores. Apesar dessa

carência, o debate político, institucional e administrativo dos anos recentes, trouxe

um novo enfoque para a atuação dos governos e da sociedade, que se pauta pela

visão de reforma do Estado como um processo que se destina não apenas a apoiar

ações voltadas unicamente para os governos, mas para as ações que envolvam

outros atores políticos e sociais, bem como estimulem a participação da sociedade

civil na formulação e implementação de políticas.

A partir desse novo enfoque, que passa a dirigir o formato político, institucional e

administrativo das ações coletivas, gerou-se contemporaneamente o conceito de

governance, que pode ser definido como formas de condução de uma organização

humana, padrões de gestão pública que emergem da articulação de atores sociais,

políticos e administrativos. O significado desse conceito é político e remete à esfera

social e não à esfera estatal. Sua adoção como norteador da ação coletiva, começa

a assumir a mesma importância que o planejamento teve nos anos 60 e 70 como

instrumento de solução de problemas.

Os conceitos de governance e de governabilidade passam a ser associados e

transitam pela discussão atual sobre o Estado, qual seja a busca de requisitos

societais, organizacionais e políticos, para que o Estado seja eficiente. A

governabilidade está relacionada com as condições do exercício da autoridade

política e a governance como o modo de uso dessa autoridade. A idéia-força dos

conceitos de governabilidade e de governance é a de que o mercado não opera em

um vazio institucional, mas suas virtudes só se realizam quando estruturas de gov-
ernance lhes dão suporte. A partir desse conceito, estruturas de governance se

constituem como redes ou associações entre instituições e atores que se

complementam e que realizam missões semelhantes. Essas redes são coalizações

geralmente informais, embora possam incluir também procedimentos formais, com

objetivos que não precisam ser, necessariamente, permanentes.

A questão central não é mais, portanto, a dicotomia do mercado versus Estado, mas

de mecanismos institucionais que dêem incentivos aos diversos agentes públicos,

privados, governamentais e não-governamentais, para que ajam de maneira

coletivamente racional.

85

 O conceito de governance (ou governança) foi inicialmente adotado pelos cientistas políticos da corrente do novo institucionalismo, tendo hoje
um uso e significado diferentes dos inicialmente formulados, além de comportar inúmeras variações. Alguns autores preferem o uso da expressão
�bom governo� em lugar de governance ou governança.
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A governance também implica no estímulo ao sistema social para enfrentar desafios

futuros. O desenvolvimento dessa capacidade depende da estrutura institucional e

da capacidade de seus atores. As estratégias de desenvolvimento institucional são

baseadas em processos de aprendizagem coletivos. O estímulo à constituição de

novas lideranças assume um papel fundamental no sentido da mudança institucional

e da governance. Lideranças se constróem e se fortalecem em tempos de incerteza,

interdependência, complexidade e de transformações estruturais. Essas lideranças

são os agentes mais adequados para conduzir um processo de aprendizado e de

busca de soluções. Já que a governance implica na capacidade do sistema social

de enfrentar desafios futuros, essa capacidade depende da estrutura institucional e

da competência de seus atores.

Inicialmente centrado em aspectos técnico-administrativos, este conceito foi absorvido

por outras áreas do conhecimento e tem sido incorporado por inúmeras instituições,

como o Banco Mundial - BIRD, definiu que a governance é a maneira como o poder

é exercido na administração dos recursos para o desenvolvimento econômico e

social de um país, uma região ou uma cidade e relaciona o conceito com a capacidade

do governo de criar e manter um ambiente institucional que fomente o

desenvolvimento sustentável e equilibrado; o Banco Interamericano de

Desenvolvimento - BID; o Secretariado da ONU; o IPEA/PNUD; e o IBAM - Instituto

Brasileiro de Administração Municipal, entre outras. A partir da perspectiva dessas

instituições, a governance passou a significar a viabilidade política de reformas

administrativas, fiscais e propriamente políticas. Trata-se, como já referido, de um

novo enfoque de atuação do Estado, da sociedade e das instituições internacionais

de financiamento, com base na  visão de modernização do Estado como um processo

que deve envolver outros atores políticos e sociais, assim como estimular a

participação da sociedade civil na formulação e implementação de políticas. Assim,

a governance volta-se para a busca de novas formas de interação entre o Estado e

a sociedade, como instituições complementares, na busca de soluções para questões

que são cada vez mais vistas como questões coletivas e menos como questões de

responsabilidade apenas dos governos.

No Brasil, com o advento da chamada Nova República, começa-se a incorporar o

tema da responsabilidade dos atores econômicos, políticos e sociais, além de

instituições como o Legislativo e o Judiciário, na tarefa de tornar mais solidárias, por

exemplo, as ações relativas às políticas sociais e ao meio ambiente. Ademais,

profundas mudanças vêm ocorrendo, recentemente, que afetam o papel do Estado

como provedor de políticas econômicas e sociais, ao tempo em que se enfatiza a

importância dos mecanismos de mercado. Completando este novo ciclo de

transformações, reformas econômicas, especialmente as voltadas para o controle

da inflação, têm reduzido o apoio do governo na provisão de infra-estrutura e de

serviços públicos.

Essa nova atuação do Estado modifica, portanto, a agenda tradicional de integração

social e de coesão política, gerando o desafio de constituir novas formas de

organização e de gestão públicas.
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Presentemente, sob a noção de governance, tem-se ampliado a discussão sobre o

papel que cabe ao Estado, aqui considerado na perspectiva que inclui as três esferas

de poder - Executivo, Legislativo e Judiciário - e ainda as instituições governamentais

e o setor privado (lucrativo ou não) na tarefa de promoção do Desenvolvimento

Sustentável. Essa é uma abordagem relativamente recente para tratar as questões

das políticas no Brasil. É que a forte presença do Estado, principalmente do Governo

Federal, como principal condutor do processo de desenvolvimento, tornava ociosa

a discussão sobre o papel dos níveis subnacionais de governo e dos demais agentes

econômicos, sociais e políticos, como formuladores e implementadores de políticas.

A questão que está hoje colocada para os projetos de modernização do Estado e de

fortalecimento da sociedade civil não é mais apenas a de desenhar as políticas

corretas, mas de construir um ambiente adequado para que as políticas sejam

implementadas. Isso significa que a sociedade deve ser partícipe na definição e

implementação dessas políticas. Tal abordagem visa não só adaptar as instituições

públicas e societais às necessidades de reforma do papel do Estado, mas também

tentar minimizar os efeitos de pressões corporativas  e clientelistas sobre a atuação

do Estado.

Dentro dessa perspectiva, deve ser feita distinção entre mudança organizacional e

desenvolvimento institucional, isto é, entre organizações e instituições. As instituições

são objeto de um sistema de incentivos, através do qual algumas organizações

podem atuar melhor do que outras. Portanto, o desempenho global de uma dada

comunidade dependerá do seu sistema institucional. O gerenciamento, fator bastante

enfatizado no modelo de intervenção administrativa tradicional, é necessário mas

não suficiente, devendo haver uma combinação de medidas organizacionais-

institucionais.

Os conceitos de governance e de Desenvolvimento Sustentável passam também a

ser associados a dois outros: governabilidade e democracia. A governabilidade,

conceito que também mudou ao longo da última década, é hoje entendida como a

busca da retomada da capacidade de iniciativa de todos os níveis de governo,

constrangidos contemporaneamente por suas dívidas passadas e pela luta em busca

do equilíbrio macroeconômico. Já a democracia, outro conceito ambíguo e que parece

prometer mais do que pode cumprir, pressupõe a construção e o fortalecimento de

instituições que separem os interesses individuais dos coletivos e que estimulem os

indivíduos a se organizarem para o exercício da ação política. Nesse sentido, o

objetivo é o de que os indivíduos não vejam a democracia apenas como eleitores,

mas que se reconheçam como cidadãos, membros de uma comunidade política

que lhes traz direitos mas também obrigações.

A relação entre esses quatro conceitos, referidos acima, é particularmente importante

para países como o Brasil, onde começa a existir um consenso sobre a necessidade

de se implantar uma sólida economia de mercado e de fortalecer os mecanismos de

um sistema político democrático, no qual a confiança nos atores políticos, a

estabilidade econômica e a previsibilidade das regras políticas, fiscais e jurídicas

são a base de sustentação.
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O PDRS e o Conceito de Governance - Na Bahia, a partir do reconhecimento,

pela SEPLANTEC/CAR, do esgotamento da forma tradicional de tratamento das

questões político-institucionais que guiaram os diversos planos nas últimas déca-

das, incorporou-se o conceito de governance aos Programas de Desenvolvimento

Regional Sustentável - PDRSs elaborados por esta instituição para três regiões do

Estado: Chapada Diamantina, Sul e Oeste. Aliás, desde a elaboração do Modelo

Teórico-Metodológico (1995), voltado para a montagem desses Programas, já se

introduzia as características desse conceito, ao definir a participação dos atores

sociais e a descentralização das ações do Estado como procedimentos

metodológicos dos Programas.

Com a adoção desse conceito, o Governo do Estado, através da SEPLANTEC/

CAR, lança as bases políticas e institucionais para a realização do desenvolvimento

sustentável e eqüitativo dessas regiões, incorporando, assim, o paradigma de que

os esforços de desenvolvimento exigem o apoio de novas parcerias entre o Governo,

a sociedade e o setor empresarial.

Neste sentido, o acolhimento do conceito de governance foi primeiramente levado à

prática quando da realização das reuniões temáticas que objetivaram, por um lado,

a troca de informações junto aos organismos federais e estaduais, com atuação nas

respectivas regiões, e, por outro, a busca de subsídios, sob a forma de propostas de

ações executivas, voltadas para o desenvolvimento regional, emanadas das

lideranças locais e regionais, presentes nas respectivas reuniões.

Nessas reuniões (Parte II, Capítulo 3), buscou-se, portanto, o envolvimento dos

atores sociais com os PDRSs, deles se obtendo propostas para a superação dos

condicionantes regionais e sub-regionais, o que significou o início da legitimação

dos Programas. Em outras palavras, tanto nas reuniões com os órgãos setoriais,

realizadas na sede da Empresa, em Salvador, quanto naquelas realizadas com as

lideranças86 nas cidades-pólo dos subespaços das regiões Sul, Chapada Diamantina

e Oeste da Bahia, a CAR procurou informar detalhadamente sobre o processo de

elaboração dos PDRSs. Foram esclarecidos o significado de cada conceito novo e

sua influência na metodologia utilizada, bem como a importância da participação

das entidades públicas e privadas, organismos e lideranças, desde a fase do

planejamento - para permitir a criação de um quadro legítimo, de um ambiente

favorável, com condições objetivas de atuação, por parte dos agentes, visando a

implementação dos PDRSs - até as etapas de execução e do acompanhamento

das ações que dão corpo aos Programas. Com esse método, procurou-se,

preliminarmente, extrair dos participantes suas visões sobre o desenvolvimento re-

gional, bem como as razões que entravam tal desenvolvimento.

Nessas bases, combinadas com o processo de modernização econômica do Estado

e da descentralização das políticas públicas, notadamente as sociais, o Governo da

Bahia busca se constituir em um referencial, talvez pioneiro, na condução de

programas de desenvolvimento regional sustentável.

86

 Estiveram presentes a essas reuniões representantes dos setores mais influentes das comunidades locais e regionais, a exemplo das prefei-
turas municipais (Poder Executivo - os prefeitos), câmaras de vereadores (Poder Legislativo - os vereadores), Ministério Público, Igrejas, sindica-
tos, setor privado, instituições públicas federais e estaduais e organizações não-governamentais.
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Nesse contexto, é importante assinalar que, na Bahia, várias são as iniciativas,

governamentais ou não, que trazem no seu conteúdo as características da

institucionalização de redes de organizações públicas e privadas, à semelhança da

governance, com a participação da sociedade, cujas articulações comungam em

prol do alcance de um objetivo coletivo. São exemplos: a composição e atuação do

CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente; a experiência do Projeto Axé,

que assumiu uma liderança nacional frente às demais instituições congêneres, e o

seu bem-sucedido relacionamento com os organismos governamentais federais,

estaduais e locais, que demonstra as enormes possibilidades abertas pelas redes;

e a existência de consórcios intermunicipais, de caráter regional, a exemplo dos

consórcios dos municípios integrantes da microrregião do Lago da Pedra do Cavalo,

no Recôncavo, e do Vale do Jequiriçá.

Essas iniciativas proporcionam um quadro de referência que, relacionado com a

rapidez dos processos de democratização, descentralização e participação da

sociedade civil, apresenta as condições para a aceitação de formatos como a gov-
ernance, capazes de buscar o enfrentamento dos desafios trazidos pelas atuais

transformações. Mais do que uma demanda do novo tempo, a governance parece

ser uma necessidade diante de inúmeros novos desafios, dentre eles o da

globalização. Como lembra Fontes (1996), se as redes que se constituem a partir

da governance são vetores de modernidade e inclusão nos espaços dinâmicos do

desenvolvimento, também o são de manutenção de situações de exclusão ou até

de promoção desta exclusão. O processo de globalização traz consigo a

reestruturação dos lugares, formando, provavelmente, novas recentralizações. Assim,

a tensão entre o local e o global avança sobre o regional, obrigando suas lideranças

à adoção de um novo posicionamento político-territorial que pode se expressar pela

via da governance. Portanto, a formulação de projetos político-territoriais, que

contemplem e incorporem as expectativas sociais da região e mobilizem grupos em

torno de um projeto de desenvolvimento regional, como é o caso dos PDRSs, pode

surgir sob a égide do Governo do Estado ou a partir dos atores atuantes no contexto

regional, que detenham legitimidade política e social e sejam representantes dos

interesses regionais, ou a partir da articulação entre essas instâncias.

Diante do exposto - necessidade de novas parcerias entre o poder público, a

sociedade e o setor empresarial - é lícito destacar que o papel das lideranças (de

governos, partidos políticos, empresariado, organizações não-governamentais e

lideranças comunitárias) é estratégico para que o planejamento seja

operacionalizado. A razão de ser do envolvimento desses atores está no

reconhecimento de que cada um conta com habilidades diferentes, bem como

possibilidades distintas para aproveitar ao máximo os instrumentos e mecanismos

disponíveis para resolver conflitos e para fazer pressões voltadas para  a

implementação e sustentabilidade das propostas regionais. Assim, fazer acontecer

as propostas dos PDRSs depende, além de uma estrutura institucional adequada,

da existência de lideranças capazes e comprometidas, atuando como parceiros

estratégicos para o desenvolvimento regional.

A efetiva  adoção do conceito de governance como paradigma da dimensão político-

institucional dos PDRSs foi uma conseqüência do resultado das reuniões temáticas
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desenvolvidas pela equipe técnica da CAR nas três regiões escolhidas inicialmente

(Chapada Diamantina, Oeste e Sul) para serem objeto da elaboração dos Programas

de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRSs.

Essas reuniões reafirmaram a importância de se planejar ouvindo os futuros

beneficiários dos PDRSs, sempre com a preocupação de associar o desenvolvimento

com o uso racional dos recursos naturais, e tiveram como objetivos: a) a identificação

de fatores críticos determinantes do estágio atual do desenvolvimento regional; b) o

levantamento de proposições de ações, sugeridas de forma participativa pelas

comunidades, permitindo a identificação de projetos subespacializados; e c) a

apropriação dos subsídios dos atores sociais co-participantes, para a formulação

da estratégia de operacionalização dos programas regionais, bem como do sistema

de gestão.

A presença do Governo do Estado, através da SEPLANTEC/CAR, como articulador

do processo, foi também responsável pelo êxito dessas reuniões e conseqüentes

resultados.

Esses encontros buscaram, em síntese,  a construção de um projeto político que

pudesse dar coesão e mobilização à população local, em torno de interesses coletivos

e consensuais, comportando, inclusive, a busca de parceiros que se articulem para

potencializar os fatores locais. Reconhece-se que  é no âmbito da própria região

que devem surgir as alternativas e esforços para superar os obstáculos e potencializar

o desenvolvimento, mesmo tendo o Estado como condutor do processo e como

mobilizador da inicitava privada para a concretização de projetos estruturantes e

estratégicos.

A Formação do Poder Regional - Como já foi visto na dimensão histórico-cultu-

ral, o Oeste da Bahia sempre se caracterizou como um espaço de população pe-

quena e pouco densa. Tomando-se os indicadores eleitorais para 1893 tem-se a

dimensão real da vida política e a participação daqueles cidadãos. Naquele tempo,

a sede do denominado 7º Distrito Eleitoral era a cidade de Barra do Rio Grande e

alguns municípios do Oeste informaram o número de seções e respectivos eleito-

res: Santa Maria da Vitória, 4 seções com 405 eleitores; Santa Rita do Rio Preto, 5

seções e 1.213 eleitores e Barra do Rio Grande, 4 seções e 921 eleitores87.

O número de cidadãos habilitados para votar se, por um lado, realça o reduzido

grupo de �escolhidos�, por outro, evidencia as facilidades dos chefes para realizar

eleições e �fazer� eleitos. Os dados acima referidos certamente estão entre os pri-

meiros do período republicano, o que mostra que a simples troca de regime político

ou a adoção de uma legislação que ampliava a possibilidade de participação não

retirava poder dos chefes interioranos, nem tornava a sociedade mais democrática.

Sob outro ângulo, o poder dos chefes locais confundia a ação do próprio Estado.

Aqueles agiam e faziam parecer que eram a origem, a única e a última representa-

87 BAHIA. Governo do Estado. Ofícios 1892-1895. Salvador: Arquivo Público do Estado da Bahia. Livro de cópias de ofícios. Maço 1973. Série
Secretaria de Governo.
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ção de poder. Não seria exagero supor que, para parte considerável daqueles habi-

tantes e eleitores, o Estado seria quase uma abstração. As representações da exis-

tência desse último - a justiça, a polícia e o fisco, para se referir a apenas aos mais

comuns - eram consideradas, antes de mais nada, como expressões da vontade e

do poder dos chefes locais. A educação, a saúde e as vias de comunicação podiam

chegar ou não, sempre em acordo com os interesses e negociações do líder.

Certamente sobre o delegado, o juiz e o coletor pairava o chefe local, mais presente

e vigilante do que qualquer governador e de quem, sem nenhuma dúvida, dependia

as carreiras profissionais de todos aqueles que, por dever de ofício, eram obrigados

a trabalhar nos seus domínios. Como subprodutos do mando brotavam vice-reis, os

quais podiam ser qualquer um dos três profissionais anteriormente citados, como

um padre ou sacristão, zelosos protetores do Santuário do Bom Jesus. Quando

assim não acontecia, �sem forças, sem recursos, não podendo mesmo contar com

estes ainda quando instantemente solicitados, a autoridade, nestes sertões tão apar-

tados, não faz outra cousa senão o que lhe dicta uma prudência hábil em tal emer-

gência - não foge, ausenta-se� 88.

As lutas que travaram entre si entraram para a literatura e a história. Com a Repúbli-

ca e a chegada de novos moradores, a maioria atraída pela possibilidade de enri-

quecimento rápido, com a extração da borracha da maniçoba, fez com que os con-

flitos ganhassem novos atores, que passaram a praticar um novo caudilhismo polí-

tico-eleitoral, baseado nos coronéis - intendentes, como foi o caso da liderança do

Cel. João Duque, em Carinhanha89. Esse último, aliás, no Governo Vital Soares

(1928/30), teve que se �asilar� em Minas Gerais, onde ficou até a Revolução de

1930, pois, na Bahia de então, os governantes eram os primeiros a perturbar a

ordem, resultando em perseguições, assaltos, aumento de impostos, demissões,

todo tipo de violência, enfim90.

Foram essas lideranças locais que intermediaram e negociaram com os políticos da

capital, constituindo-se em bases respeitadas e de atitudes acatadas, por controla-

rem os seus redutos, impondo ordem e fazendo-se obedecer. Por toda a República,

mesmo depois da Revolução de 30, no Oeste da Bahia e por todo o vale do São

Francisco foram eles os donos do poder local, representantes e interlocutores privi-

legiados dos governantes estaduais e federais.

Como bem sintetizou Victor Nunes Leal:  �o poder estadual e federal para o governo

e o municipal para os coronéis; enquanto estes últimos controlavam os eleitores, os

governantes detinham o erário, o poder de nomear e fazer favores, a polícia e a

justiça�
91

. A autonomia municipal, consagrada pela Constituição de 1891, criou uma

rede de �fidelidades�, que começava no chefe político municipal e terminava no

Presidente da República, com passagens pelos Governadores dos Estados, que

era garantia de proteção, significava eleições sem nenhum esforço ou programa e

permitia a reprodução social sem a menor contestação. Todos eram ou queriam ser

88 SAMPAIO, Theodoro. O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. Bahia: Cruzeiro, 1938. p.127.
89 LINS, Wilson. O Médio São Francisco: uma sociedade de pastores e guerreiros. Salvador: Progresso, 1960. p.68-74.
90 Ibid, p.106.
91 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 270p.
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governo. As oposições ocorridas localmente não ultrapassavam as fronteiras do

município.

Alterar essa ordem era um desafio. Na Bahia republicana, a própria Revolução de

1930, que tinha entre seus objetivos o remanejamento da estrutura e das práticas

de poder, não foi capaz de alterar essa situação. Ao contrário. Pelo menos até

1937, quando deixou o governo por discordar dos encaminhamentos dados por

Getúlio Vargas à política nacional, especialmente o Golpe de Estado de novembro

de 1937, Juracy Magalhães, primeiro como interventor e depois como governador,

continuou a reproduzir as mesmas relações, que já tinham mais de quarenta anos

de vigência. A salientada capacidade de adaptação do coronelismo permitiu sua

sobrevivência mesmo quando se intentou opor nacionalismo e centralismo ao regi-

onalismo, como após 1930. A vivência política da oligarquia rural, adquirida através

de um longo aprendizado, tornava a mesma capaz de compor e assimilar regimes

democráticos ou autoritários, sustentada que estava pelo controle do território mu-

nicipal e dos seus recursos públicos e privados, além da capacidade de decidir

sobre o voto dos cidadãos que lá habitavam.

A Bahia, mesmo após 1930, continuou a eleger folgadas bancadas governistas,

uma tendência, aliás, permanente na sua história contemporânea. Mesmo presen-

tes - com voz, voto e poder - os demais setores da burguesia tiveram sempre a

preocupação de não promover perturbações na base agrária. A vida político-parti-

dária, os resultados eleitorais, as lideranças surgidas, de alguma forma, explicitam

essas relações, ou seja, no autoritarismo (1937/45 e 1964/85) ou na democracia, as

forças oligárquicas, o poder local, pôde continuar se reproduzindo livre de interfe-

rências externas que pudessem abalar os seus redutos ou áreas de influência.

Boa parte da ação do Estado tinha nos chefes locais inspiração e apoio. Como visto

anteriormente, os interesses privados dos chefes locais confundiam-se com os mo-

tivos públicos e o espaço de atuação - econômico e mesmo político - ultrapassava

as fronteiras estaduais.

A ação do Estado de combate a �audazes defraudadores�, e buscando aumentar a

arrecadação de impostos de toda região são-franciscana, especialmente dos arti-

gos de exportação, seguia-se aos atos regionalizadores, como tinham sido a mo-

dernização da navegação fluvial e a construção da estrada de ferro. As medidas

efetivamente tomadas, entretanto, sejam as de política tributária ou de austeridade

administrativa, decorriam de acordos firmados entre o poder local e o poder estadu-

al. A missão de �pacificar os sertões� e de garantir a integridade regional era confi-

ada a uma força militar conjunta, da qual participavam, muitas vezes, �representan-

tes� da oligarquia regional. Do mesmo modo, autorizou-se que a Empresa de Via-

ção do São Francisco, na ocasião explorada diretamente pelo Estado da Bahia,

navegasse até o Porto de Burity (MG), no Rio Paracatu, para atender a pedidos da

oligarquia regional mineira, comandada pela família Mello Franco
92

.

92 MINAS GERAIS. Câmara Municipal de Paracatu.  Acta da sessão extraordinária de 2 de janeiro de 1914. Salvador: Arquivo Público do Estado
da Bahia. Caixa 1, maço 3, documento 18.
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Os atos regionalizadores quase sempre tinham a sustentação de uma burguesia

comercial instalada em Salvador, boa parte dela vinculada ao comércio de exporta-

ção e importação e que, desde meados do século passado, buscava alternativas

para a crise do açúcar 93. Nesta espécie de jogo, o Estado tanto antecedia, abrindo

caminhos e estabelecendo os meios que estimulassem a circulação de mercadori-

as e a �invasão� da classe comercial, como depois seguia os seus passos, reco-

lhendo, sob forma de tributos e impostos, o resultado das ações anteriores. Diante

destas iniciativas, as regiões se mostravam como espaços abertos. Suas classes

dominantes, ao invés de resistir, associavam-se ao projeto intervencionista para

dele retirarem as vantagens possíveis. É inegável que a consolidação de uma oli-

garquia no vale do São Francisco, de perfil claramente comercial, está vinculada a

este tipo de associação.

O Oeste da Bahia integrou-se, assim, dentro de um projeto que visava regionalizar

o São Francisco como um todo, inclusive pelo alongamento dessas ações para os

estados vizinhos. Claro que os efeitos foram distintos em diferentes áreas da mes-

ma região. Entretanto, a partir de 1917, com os estímulos dados às oligarquias

locais para abrirem estradas de rodagem, criaram-se as condições para uma

redefinição dos espaços, para uma maior autonomia regional e para a perda de

importância de Salvador, especialmente para as áreas dela mais distantes.

As mesmas vias que construíram uma regionalidade - estrada de ferro e a navega-

ção, por exemplo - terminariam por se transformar em meios de mudança da socie-

dade regional, a partir de uma redefinição espacial. Áreas antes ajustadas ao eixo

Juazeiro/Salvador passaram a se integrar em outras direções: Goiás, Minas Gerais

ou o distante São Paulo. Seus habitantes, em razão do desemprego, das dificulda-

des de subsistência, das secas e outros fatores diversos, como uma nova divisão

regional do trabalho, passaram a poder circular com mais facilidade, poder ir e vir

em menos tempo.

As Instituições com Ação Regional - Apesar de perder importância relativa com

o passar dos anos e a secularização das relações sociais, notadamente após os

anos 50, a Igreja Católica ainda é a instituição mais influente do Oeste da Bahia. De

praticamente única instituição formal atuante no passado94, atualmente divide com

outras a influência quase absoluta que exercia sobre a população, chegando, inclu-

sive, a sofrer restrições de alguns órgãos públicos95. Apesar disso, a redução da

importância relativa da Igreja Católica não foi tão acelerada quanto a de outras

estruturas, que foram praticamente substituidas, principalmente neste século, por

outras institituições mais modernas.

A companhia Viação Bahiana do São Francisco, nos anos 30, não conseguia acom-

panhar as exigências do comércio e das mudanças que aconteciam. Uma frota

envelhecida, oficinas superadas, a via navegável pouco cuidada e atingida pelos

93 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA. Relatórios: 1901, p.13; 1906, p.46; 1915, p.49; 1923, p.93 e 98; e 1924, p.57.
94 Ver Parte III, Capítulo 1, item 1.4 - Dimensão Histórico-Cultural.
95 Segundo Kocik (1986), quando a Fundação SESP passou a assumir os serviços de saúde na região chegou a proibir a ação das irmãs
religiosas aos doentes dos hospitais da área.
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anos de seca e a concorrência pública ou privada, juntas, eram problemas que

tenderiam a se agravar com o passar dos anos. Mais grave: o serviço de navegação

passava a concorrer com as estradas de rodagem, que começavam a cortar o Esta-

do em todas as direções, concorrendo em condição cada vez mais vantajosa com a

navegação. A complementariedade, prevista no discurso oficial entre ferrovia, nave-

gação e rodovia, permaneceu restrita às intenções
96

. A impressão de que o surto

rodoviário seria benéfico ao Estado, em razão do fato da Bahia ser fronteira com

outros sete estados brasileiros, o que lhe deixaria numa confortável posição estra-

tégica entre o Norte e o Sul do Brasil, não chegaria a se confirmar97. A construção de

estradas de rodagem acentuou o processo de desarticulação entre o centro políti-

co-administrativo (Salvador) e as diferentes regiões, notadamente aquelas que fa-

zem divisa com outros estados.

O rio começava a perder sua vocação histórica de via de comunicação para trans-

formar-se em fonte de energia, através da construção de hidrelétricas cada vez

mais potentes. A instituição mais importante passa a ser a empresa produtora de

energia (Chesf), criada em 1945.

É nesta época que começa a ser reduzida a importância relativa do município de

Barra e começa o crescimento de Barreiras que, após ter a construção do aeropor-

to, em 1943, recebe a sua primeira agência do Banco do Brasil, pequenas indústri-

as têxteis e beneficiadoras de plumas e, já na década de 1960, a instalação do 4º

BEC. Também é neste período que o Oeste da Bahia começa a definir seu perfil

atual, inclusive com o desmembramento dos 12 originais municípios, nos atuais 38.

Este processo de criação de 26 novos municípios, em pouco mais de 30 anos, não

chegou a mudar substancialmente a característica populacional observada naquele

espaço no século passado. Ou seja, em linhas gerais, é possível afirmar que o

Oeste da Bahia tem como marca principal uma reduzida população ocupando imen-

sos espaços físicos.

O denominado Vale do São Francisco - o Oeste da Bahia nele incluído - apesar do

potencial que representava, não conseguiu consolidar uma regionalização e con-

quistar alguma autonomia. Na Constituinte de 1946, o tema voltou a ser debatido e

novas medidas seriam tomadas, sendo a principal delas a alocação de recursos

orçamentários compulsórios, que resultaria na organização da Comissão do Vale

do São Francisco, em 1948, que inauguraria um novo processo de intervenção no

Vale, a partir dos anos 50.

Sucedeu a comissão pioneira (CVSF), a Superintendência do Vale do São Francis-

co (Suvale), em 1967, por recomendação de estudos realizados pelo Bureau of
Reclamation, em convênio com CVSF/Sudene/Chesf/Usaid, entre 1964 e 1967

98
. A

Suvale, por sua vez, foi reformulada, surgindo a Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco (Codevasf), em 1974.

96 A documentação das série GOV. e AGRIC., da Sec. Rep. do Apeba, deixa clara a preferência pelo transporte rodoviário, especialmente a partir
do fim da década de 20.
97 BAHIA. Governo do Estado. Relatório da Inspetoria de Viação, Indústria e Comércio, 1926. Salvador: Arquivo Público do Estado da Bahia.
Documento  974, caixa 71, maço 211. Série Secretaria de Agricultura.
98 BRASIL. Comissão Especial para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Relatório final, 1995. v.1.
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Outras instituições públicas federais (Ibama, Receita Federal, Incra, FNS, Cefet e

outras) foram se instalando no Oeste da Bahia, como decorrência do dinamismo

que a economia regional experimentou nos últimos vinte anos. Estas, juntamente

com as instituições do governo estadual (EBDA, CRA, CAR, Derba, Dires, Direc,

Uneb, etc.) e as prefeituras municipais, formam um conjunto amplo e diversificado

de instituições públicas, cobrindo praticamente todas as áreas necessárias à pro-

moção do desenvolvimento regional. Por sua vez, é possível identificar um amplo

espectro de entidades representativas da sociedade civil, tanto na área produtiva

(cooperativas) como sindical (patronal e de trabalhadores) e social. Os grupos

ambientalistas, porém, não são muito ativos, o que faz com que os impactos das

atividades produtivas sofram apenas a crítica formal e pouco eficaz em relação aos

órgãos públicos.

Estas instituições atuantes no Oeste da Bahia, em sua maioria, apresentam-se de-

sarticuladas, com superposição de funções e defasadas em seus conteúdos. As-

sim, ao invés de terem uma atuação que possibilite maior dinamismo, se constituem

em entraves ao desenvolvimento regional, já que a atuação da maioria influencia

negativamente na qualidade dos serviços relativos a educação, saúde, habitação,

meio ambiente e pesquisa tecnológica. Deve-se registrar, porém, que algumas ins-

tituições possuem capacidade de ação para reverter esse quadro, embora não pos-

suam articulação suficiente para aglutinar as demais numa mesma perspectiva de

Desenvolvimento Sustentável.

Princípios e Atores para a Gestão do PDRS - A partir de tais referências, a

aplicação do conceito de governance ao PDRS Oeste da Bahia possibilita a identi-

ficação dos princípios básicos que deverão nortear a gestão do Desenvolvimento

Sustentável da região. Esses princípios são os seguintes:

� as alternativas político-institucionais de gestão dos diversos aspectos do PDRS

devem contemplar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que atuam na

região, a fim de assegurar um ambiente institucional e normativo propício ao de-

senvolvimento regional sustentável;

� as ações públicas devem ser abertas ao diálogo e à fiscalização dos diversos

atores políticos, econômicos e sociais que atuam nas comunidades;

� incorporação do Ministério Público como instituição de defesa e promoção de

interesses sociais, assim como seu poder de exigir do Executivo a formulação e

execução de políticas públicas capazes de assegurar os direitos dos cidadãos,

previstos na Constituição e nas leis
99

;

� a definição de agenda de prioridades, envolvendo as lideranças regionais no pro-

cesso decisório e na implementação de ações;

� a eqüidade, eficiência e eficácia das ações públicas são essenciais no desenho

dos formatos e parcerias institucionais;

� a participação dos cidadãos e de organismos de representação coletiva na formu-

lação, implementação e avaliação das políticas;

99 BAHIA. Decreto nº 4.113, de 10 de abril de 1995. Cria o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Região do Semi-Árido e dá outras
providências. Diário Oficial da Bahia. Salvador, v.79, nº 15.905, 11 abr. 1995. Seção 1, pt.1.
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� o fortalecimento da instalação de �espaços públicos� de estímulo ao debate e ao

diálogo, tais como programas de rádio, fóruns, debates públicos, seminários, en-

tre outros, como instrumentos de criação de consensos;

� a capacitação de recursos humanos de forma ampla, a partir da compreensão de

que a educação, formal e informal, é elemento essencial e está no centro do novo

paradigma iniciado nos anos 90, tanto nos países desenvolvidos como nos de-

mais;

� além da ampliação da capacidade produtiva, a educação deve ser vista como

uma forma de construção da cidadania, de promoção da mobilidade social e como

essencial para elevar a posição dos países e das regiões no mercado mundial.

A partir do referencial e princípios acima é possível identificar as principais linhas de

atuação dos poderes públicos - Executivo, Legislativo e Judiciário - bem como aquelas

esperadas no âmbito da sociedade civil.

I. Poder Executivo - O objetivo mais importante dos poderes executivos federal,

estadual e municipal deve ser a criação de um ambiente favorável à manutenção da

continuidade administrativa. Outro objetivo deve ser a criação de um ambiente soci-

al que permita à comunidade concluir que as ações governamentais que beneficiam

o maior número de cidadãos são sempre preferíveis àquelas que beneficiam uma

quantidade menor, evitando-se o clientelismo, o fisiologismo e o corporativismo.

Deve-se, portanto, perseguir as seguintes linhas de atuação:

� apoio da comunidade regional para a identificação de mecanismos capazes de

fortalecer a capacidade de administração municipal, incluindo formas de aumen-

tar a arrecadação de impostos e taxas, bem como mecanismos para coibir a so-

negação e evasão fiscal
100

e potencializar a aplicação dos recursos públicos;

� criação de instrumentos que orientem e otimizem os recursos disponíveis, a exem-

plo da elaboração de Planos Diretores;

� criação de formas de supervisão e controle dos atos públicos, através da partici-

pação da sociedade nos fóruns de decisão e acompanhamento, visando a trans-

parência e a maior responsabilidade dos seus gestores;

� preparação dos municípios para aumentar as vantagens do processo de

descentralização tributária e administrativa já em curso;

� incentivo ao processo de capacitação para o fortalecimento da cidadania dos

diversos segmentos da sociedade civil, inclusive a ampliação da participação e

capacitação dos funcionários públicos;

� estímulo à formação de consórcios municipais como forma de potencializar a apli-

cação de recursos públicos.

II. Poder Legislativo - O formato político-institucional do PDRS, na perspectiva da

governance, deve se pautar pelo reconhecimento da importância do Legislativo,

principalmente a Câmara de Vereadores, propondo projetos visando:

100 Dados da CAR mostram que, em 1996, o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) representava 70,17% do total das transferências
intergovernamentais recebidas pelos municípios do Oeste da Bahia. Vale salientar que apenas o município de Barreiras não tem no FPM e, sim, na
participação no ICMS a maior fonte de receita municipal. Em todos os demais municípios, o FPM representa mais de 50% do total das transferências.
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� abertura dos canais de comunicação entre a Câmara e a sociedade em relação a

projetos de leis e ao acompanhamento dos mesmos;

� estabelecimento de programas de capacitação técnica e política para líderes e

para funcionários do Legislativo, com vistas à melhoria da capacidade legislativa

e fiscalizadora da Câmara.

III. Poder Judiciário - As propostas do PDRS de apoio a projetos na área do Judi-

ciário devem ser amplamente negociadas com os gestores da Justiça estadual,

com base nas seguintes linhas de atuação:

� estímulo à sociedade, através da divulgação de informações, sobre as amplas pos-

sibilidades de ação civil pública, que cabe à iniciativa de promotores públicos;

� desenvolvimento de programas de educação popular sobre direitos dos cidadãos,

principalmente os de caráter mais amplo, como o direito ao meio ambiente sadio;

� estímulo às organizações da sociedade civil para a constituição de grupos de

educação sobre direitos, principalmente assessoramento especial aos movimen-

tos populares.

IV. Sociedade Civil - O fortalecimento da sociedade civil é de fundamental impor-

tância para a ampliação da democracia e para a melhoria das condições de sobre-

vivência das comunidades, diante das novas propostas sobre o papel do Estado. As

ações do Programa devem ser orientadas para:

� estimular a constituição de uma rede de organizações que viabilizem a participa-

ção da sociedade civil em suas diversas instâncias e segmentos sociais;

� desenvolver um processo educativo aluno/professor, com vistas a ampliar a cons-

ciência participativa;

� identificar serviços e programas que podem ser executados pelas organizações

da sociedade civil;

� efetivar apoio gerencial às instituições da sociedade civil;

� estimular os trabalhos voluntários em benefício das comunidades;

� criar e divulgar mecanismos de apoio à constituição de micro e pequenas empre-

sas geradoras de emprego;

� apoiar financeira e pedagogicamente iniciativas de capacitação e qualificação de

mão-de-obra, a exemplo das Escolas-Família Agrícola;

� estimular a realização de parcerias entre o setor público e as organizações da

sociedade civil.

Fatores Críticos e Oportunidades de Desenvolvimento - Tomando-se como

pontos de referência alguns elementos mais gerais, tais como diagnóstico e tendên-

cias mais significativas na dimensão político-institucional do Oeste da Bahia, é pos-

sível identificar os principais condicionantes e potencialidades desta dimensão na

região.
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I. Fatores Críticos - São aqueles inibidores das potencialidades regionais e que

impossibilitam a criação de um ambiente político-institucional favorável ao Desen-

volvimento Sustentável da região. Pode-se sumarizar entre tais fatores críticos ao

fortalecimento político-institucional do Oeste da Bahia, os seguintes:

� a inexistência de instituições públicas, nos três níveis de poder, com gestão

desvinculada das disputas político-eleitorais, gerando intolerância, principalmen-

te entre os gestores de instituições dos principais municípios e estaduais;

� a inexperiência das instituições públicas, que atuam no âmbito regional, para se

articularem numa proposta de ação integrada, provocando ora a duplicidade, ora

a inexistência de ações;

� o desaparelhamento de instituições públicas, principalmente em pesquisa e as-

sistência técnica, para atender as demandas do desenvolvimento regional;

� a incapacidade da sociedade política local em produzir projetos regionais de de-

senvolvimento que possibilitem o ordenamento e a sustentabilidade das ações do

setor privado;

� a excessiva centralização de algumas instituições públicas estaduais, levando à

ineficácia das decisões e ao esvaziamento da representação regional;

� a baixa densidade eleitoral e a insuficiente organização da sociedade civil para

produzirem interlocutores junto ao poder público estadual e federal;

� a fragilidade e pouca representatividade das organizações sindicais de trabalha-

dores para estabelecerem acordos permanentes para viabilizar o desenvolvimen-

to regional;

� as restrições ao crédito público para custeio agrícola, devido à inadimplência;

� a ineficiente fiscalização das instituições do poder público diante das ações do

setor privado que degradam o meio ambiente;

� a insuficiente quantidade e representatividade de instituições não-governamen-

tais de defesa do meio ambiente;

� a existência de equipamentos de instituições de educação e saúde ociosos e sem

perspectiva de operacionalização devido ao pouco atrativo salarial para os profis-

sionais das áreas;

� a existência de parcela significativa de funcionários de instituições públicas, inclu-

sive de fiscalização ambiental, atuando paralelamente como produtores rurais e

vivendo a contradição entre as recomendações institucionais e a lucratividade de

seus empreendimentos.

II. Oportunidades para o Desenvolvimento Político-Institucional - Existem indi-

cações que possibilitam identificar algumas potencialidades que, se não superam,

pelo menos atenuam os fatores críticos ao desenvolvimento político-institucional

sustentável do Oeste da Bahia. Tais indicações são as seguintes:

� a existência de cooperativas de produtores agrícolas e de trabalhadores com

potencial para responderem, no setor privado, por parte dos compromissos regio-

nais para com o Desenvolvimento Sustentável;

� a predisposição e capacidade dos recursos humanos do órgão de assistência

técnica estadual (EBDA);
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� a existência de organismos, públicos e privados, preocupados com a preserva-

ção ambiental e os valores culturais da região;

� a preocupação de vários órgãos públicos estaduais e algumas prefeituras munici-

pais com o desenvolvimento regional;

� a existência de uma consciência empresarial com o desenvolvimento regional,

inclusive com atração de novos investidores;

� a existência de um centro industrial em Barreiras com a disponibilidade de parce-

la da infra-estrutura necessária à implantação de pólo de transformação da pro-

dução regional;

� a existência de parte da infra-estrutura aeroportuária necessária a ampliar e faci-

litar a exportação de produtos regionais;

� a criação de um sistema de financiamento do custeio agrícola por parte das em-

presas compradoras;

� o grande potencial para o desenvolvimento da pequena produção agrícola a partir

do assentamento de reforma agrária de Angical;

� a busca de integração da produção de grãos com suínos e aves, com perspectiva

de internalizar o agribusiness da soja na região;

� a possibilidade de instituições, públicas e privadas, virem a atuar na região para a

promoção do turismo, como atividade econômica complementar, aproveitando os

recursos naturais e ordenando o fluxo de visitantes religiosos;

� a possibilidade de utilização da Uneb e do Cefet de forma mais dinâmica e moder-

na, além de melhor direcionados para as atividades econômicas regionais;

� a iniciativa empresarial de instalar um centro de pesquisa agropecuária na região,

com ou sem parceria com o poder público.

III. Proposição de Ações - À luz das oportunidades identificadas para o desenvol-

vimento político-institucional e visando à superação das limitações representadas

pelos fatores críticos propõe-se as seguintes ações prioritárias integrantes do PDRS

Oeste da Bahia:

� avaliar a possibilidade de se criar instância interinstitucional - dos três níveis de

poder e da sociedade civil - de coordenação do PDRS, na própria região, vincula-

da à coordenação geral, no âmbito da SEPLANTEC/CAR;

� estimular a parceria entre os setores governamentais, empresariais e organiza-

ções da sociedade civil para a concepção e implementação de projetos;

� redesenhar as estruturas institucionais regionais, adequando-as para a gestão

coletiva do PDRS, tornando-as capazes de promover: a) investimentos; b) desen-

volvimento de recursos humanos; c) pesquisas, estudos e transferência de

tecnologia; e d) preservação ambiental, inclusive através de fiscalização e pro-

gramas educacionais;

� estimular a participação comunitária através de programas específicos que valo-

rizem a liderança e os recursos humanos locais, com programas de participação

comunitária que capacitem os funcionários das administrações locais, organiza-

ções comunitárias e ONGs em planejamento municipal e gestão comunitária do

meio ambiente, inclusive água e saneamento;



185

� promover articulação com o empresariado privado no sentido de adequar e con-

cluir a oferta de serviços necessários ao funcionamento pleno do centro industri-

al, inclusive com a relocação de empresas cujas instalações ou localização atuais

sejam consideradas inadequadas;

� criar um programa de desenvolvimento especificamente voltado para os peque-

nos produtores agrícolas, para incorporá-los ao processo de Desenvolvimento

Sustentável, destacadamente os assentados de Angical com processo de

integração agroindustrial.
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2. OBJETIVOS

Geral

O PDRS Oeste da Bahia tem por objetivo geral a promoção do crescimento

econômico com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da

população, através da integração das ações de instituições, públicas e privadas,

com a participação da sociedade civil, bem como da criação de mecanismos de

financiamento que garantam a sustentabilidade e a competitividade da economia

regional.

Específicos

� implementar projetos e ações, públicos e privados, que visem o desenvolvimen-

to permanente do Oeste da Bahia, voltados para a preservação ambiental, e que

possibilitem a criação de empregos;

� promover a pesquisa de tecnologias mais limpas e que possibilitem a explora-

ção econômica sustentável dos recursos naturais do Oeste da Bahia;

� estimular a criação de fóruns regionais de desenvolvimento e preservação

ambiental, contribuindo para integrar e tornar mais eficaz a utilização dos recur-

sos humanos e materiais da região;

� apoiar as instituições regionais de preservação ambiental no que se refere ao

seu fortalecimento, democratização e melhoria da qualidade de suas ações;

� promover projetos e ações, públicos e privados, que promovam a inovação

tecnológica e o aumento da produtividade regional;

� apoiar projetos e ações, públicos e privados, que visem melhorar o nível de

qualificação dos recursos humanos e a melhor distribuição da renda com a redu-

ção da pobreza e da exclusão social.
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3. BENEFICIÁRIOS

A concepção de Desenvolvimento Sustentável pressupõe que toda a população

regional seja beneficiária do Programa, na medida que todos os setores da socieda-

de passam a compartilhar do crescimento econômico gerador de emprego e

possibilitador de melhor distribuição de renda, da utilização de tecnologia adequada

à preservação de um meio ambiente permanentemente saudável e compatível com

a cultura regional e a melhoria das relações político-institucionais. O PDRS Oeste

da Bahia deverá, entretanto, privilegiar determinados grupos, quer por sua maior

vinculação ao conceito de desenvolvimento quer pela capacidade que os mesmos

possam ter de dar resposta aos estímulos com efeitos multiplicadores positivos para

toda a sociedade regional. Assim, os beneficiários prioritários das ações do PDRS

Oeste da Bahia serão:

� pequenos e médios produtores agrícolas, principalmente quando atuarem

coletivamente;

� pequenas e médias empresas agroindustriais que possibilitem a integração da

produção regional às cadeias produtivas;

� pequenas empresas industriais, comerciais, de turismo e de serviços, cuja cria-

ção de empregos seja significativa e tenha maior efeito multiplicador regional-

mente;

� associações que visem qualificar e/ou gerar empregos para grupos sociais espe-

cíficos, como jovens e mulheres;

� associações comunitárias e as não-governamentais, principalmente aquelas vol-

tadas para a preservação ambiental, gestão da água e saneamento, geração de

energias alternativas, educação, saúde e qualificação de recursos humanos;

� cooperativas e associações de produtores que possibilitem maior apropriação,

pelos próprios associados, da renda gerada;

� cooperativas de trabalhadores em geral, que atuarão como geradoras de trabalho

e redutoras de custo, aumentando a competitividade da produção regional;

� associações de ensino, pesquisa, extensão, planejamento e consultoria que atuam

na região, participantes da execução de projetos;

� prefeituras e consórcios de prefeituras, bem como as instituições públicas de um

modo geral, que aumentarão a eficiência através da racionalização de suas

atividades.
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4.  ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

     REGIONAL SUSTENTÁVEL

A estratégia de desenvolvimento regional sustentável para o Oeste da Bahia consi-

dera os diversos subespaços intra-regionais como áreas inter-relacionadas, dentro

de uma concepção global de ações integradas. Sendo uma estratégia que leva em

conta o Oeste da Bahia como um todo, compreende-se os diversos subespaços

como áreas contínuas, voltadas para o desenvolvimento centrado nas principais

potencialidades regionais. As formas diferenciadas de organização econômica e

social, que dotam cada subespaço de especificidades e relativa autonomia, deman-

dam diretrizes de políticas e planos específicos por parte do governo estadual, que

contemplem a complementariedade. Cada subespaço, portanto, será tratado no

contexto de sua diferenciação, mas de forma complementar ao desenvolvimento

regional. Assim, especializações sub-regionais passam a ser consideradas

prioritariamente como potencializadoras das características mais gerais, que

implementem uma nova dinâmica à região sob a orientação do PDRS.

Esta estratégia incorpora as lideranças do Oeste da Bahia, chamadas para desem-

penhar papéis relevantes neste processo, através de mecanismos organizacionais

e cooperativos que viabilizem as propostas de uma ação planejada que leve em

conta o homem e a natureza, como componentes de um novo modelo de desenvol-

vimento. Este modelo supõe, portanto, além do compromisso com a aprendizagem

do seu exercício, a convicção de sua necessidade e dos papéis diferenciados que

cada fração social e cada subespaço deverá desempenhar. Os princípios da

sustentabilidade alteram a referência tradicional, centrada no crescimento econômico,

na medida que este vem acompanhado de melhor distribuição social da renda e da

preservação ambiental. Por outro lado, alteram, também, os mecanismos espontâ-

neos de mercado que promovem competição predatória, às vezes dentro da mes-

ma região e entre os diferentes subespaços, possibilitando uma maior racionalidade

na utilização das potencialidades e recursos existentes.

A sustentabilidade requer ações de médio e longo prazos que alterem as relações

inter e intradimensões, redefinindo os padrões tradicionais de intervenção. A busca

da racionalidade ultrapassa a visão da lucratividade imediata dos investimentos de

caráter econômico privado. Soma-se a este o compromisso com a preservação

ambiental, a busca da eqüidade social e a incorporação de uma estratégia planejada,

promotora de alterações estruturais e orientadora do desenvolvimento regional. Por-

tanto, o Desenvolvimento Sustentável é, necessariamente, uma estratégia de longo

prazo, já que mudanças estruturais pressupõem períodos acima de cinco anos.

4.1 Cenários de Desenvolvimento

O cenário desejado para o Oeste da Bahia sintetiza as avaliações técnicas das aspi-

rações dos atores sociais, expressas nas reuniões temáticas (Parte II, Capítulo 3), e
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servem de referência para a orientação do PDRS. Conseqüentemente, incorpora ajus-

tes e mudanças de rumo no processo que se desenvolve na atualidade, marcado por

degradações ambientais, elevado índice de desemprego, informalização e sub-remu-

neração nas relações de trabalho, desigualdade social, inadequados e insuficientes

serviços sociais básicos e baixa participação social sobre o acompanhamento e con-

trole da gestão pública, caracterizada pela excessiva centralização das decisões.

As mudanças necessárias para se alcançar o cenário de desenvolvimento regional

sustentável consideram ainda as velozes transformações por que passa a econo-

mia nacional frente a uma acirrada competição internacional, o desenvolvimento

tecnológico e os blocos de mercado supranacionais, bem como as restrições regio-

nais. Assim, o cenário futuro ultrapassa a mera projeção do atual processo e a sua

exeqüibilidade depende de ações públicas e privadas que devem ser decididas na

atualidade. O cenário de Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia pressu-

põe ações e investimentos que aliem as seguintes características principais:

� competividade e viabilidade econômica, conservação e uso sustentável dos

ecossistemas e recursos ambientais, organização social e democratização

institucional e redução da pobreza e da desigualdade social;

� definição e efetiva implementação de políticas públicas que incorporem o concei-

to de sustentabilidade, possibilitando bases duradouras para o desenvolvimento

regional;

� mudanças na relação capital-trabalho, principalmente no que diz respeito à

formalização do emprego e adequada remuneração salarial;

� adequação, fortalecimento e democratização político-institucional que possibili-

tem controle e legitimação social das políticas públicas;

�  manutenção do nível de crescimento do produto superior às taxas de aumento

populacional, gerando a permanente absorção de força de trabalho, mesmo dian-

te da contínua incorporação de tecnologia e aumento da produtividade. Ou seja,

compatibilizar o progresso técnico e o crescimento econômico com o progresso

social.

O cenário desejado, com relação à base produtiva, tem sua configuração geral com-

preendida pela estruturação e consolidação de dois dinâmicos complexos

agroindustriais, grãos/carnes/embutidos e frutas/doces/sucos e, ainda, a expansão

da agricultura, com ênfase na irrigação; dinamização da pecuária bovina; industria-

lização de leite e derivados; estímulo à maior diversificação da produção agrícola;  e

ordenamento e melhoria da qualidade dos serviços, adequando o turismo às de-

mais potencialidades regionais.

No cenário de desenvolvimento regional, papéis específicos desempenharão cada

um dos subespaços, em função de suas características próprias, contribuindo, as-

sim, para o Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia. Tais contribuições,

por sua vez, se constituem no próprio cenário de desenvolvimento de cada

subespaço, como será visto a seguir.
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4.1.1 Cenários Desejados, por Subespaço

� Subespaço 1 - Complexo Agroindustrial - O cenário de Desenvolvimento Sus-

tentável deste subespaço prevê a manutenção da área como principal pólo pro-

dutor de grãos, destacadamente soja, secundado pelo milho. Porém, é recomen-

dável que, além do crescimento sistemático que já vem ocorrendo na produção

destes produtos, outras oleaginosas sejam introduzidas para o atendimento de

mercados mais exigentes. Consolide-se e amplie-se, ainda mais, outras explora-

ções agropecuárias, a exemplo do café, arroz, frutas e bovinos. Além disso, é

prevista a introdução de novas atividades, como o cultivo da mamona e a criação

de aves e suínos em grande escala. Desta forma, o cenário desejado contempla

um sólido complexo agroindustrial de carnes, que concentrará, neste subespaço,

a produção de grãos, a transformação destes em ração animal, e o confinamento

de bovinos e criação de suínos e aves para abate, resfriamento e também trans-

formação em embutidos e outros derivados. Estes complexos integrados de pro-

dução agroindustrial darão, ao Oeste da Bahia, a condição de ser um grande

exportador de grãos e tornar-se também um importante fornecedor de carnes e

derivados para abastecer todo o Nordeste, com possibilidade de maior

competitividade frente às tradicionais áreas produtoras do Sul do País, devido à

menor distância e redução de custos de transporte. Além desta, outras cadeias

produtivas deverão ser instaladas para o aproveitamento das potencialidades

regionais, como a de café, extração e refino de óleo de mamona, frutas101 e

beneficiamento do arroz. Embora o município de Barreiras seja o pólo de maior

atração, pelas condições já desenvolvidas, os demais municípios deste subespaço,

além de Cotegipe, Wanderley, Cristópolis e Baianópolis, do Subespaço 3, serão

incorporados à esta dinâmica como fornecedores de insumos para as diversas

etapas, especializando parcela da produção familiar em suínos e aves e fruticul-

tura e mamona, integrada aos modernos complexos agroindustriais.

� Subespaço 2 - Expansão Agropecuária - O cenário de desenvolvimento do

Oeste da Bahia atribui um papel complementar a esta área, na medida que tanto

o município de Formosa do Rio Preto, neste subespaço, quanto o de Correntina,

do Subespaço 4, são produtores de soja e milho, o que os torna naturalmente

integrados ao complexo agroindustrial da carne. Além disso, o Subespaço 2 de-

verá desempenhar funções específicas no cenário desejável, através da implan-

tação de projetos estruturantes para integrar o rio Preto à hidrovia do São Fran-

cisco, já em execução. Por outro lado, trata-se de um subespaço onde a moder-

nização da agropecuária tenderá a se expandir, inclusive com o melhor aprovei-

tamento do potencial hídrico dos seus mananciais. Com isso, a pequena produ-

ção tradicional de grãos para consumo regional será impactada positivamente e

a estreita faixa de solos aluviais das várzeas e terraços, na margem esquerda do

rio São Francisco, no município de Barra, se constituirá em mais uma área de

expansão da irrigação. Deve ser destacado ainda, que a integração deste último

município à dinâmica do desenvolvimento regional se constitui em importante

resgate da sua importância histórica. Devido à localização privilegiada do municí-

pio de Barra, a sua antiga condição de importante porto será recuperada quando
101 Devido à alta concentração de fruticultores no Subespaço 6 e à perspectiva de expansão da irrigação para o Subespaço 5 é possível que estudos
específicos de localização venham indicar ser mais aconselhável a instalação de um pólo agroindustrial de derivados de frutas em Bom Jesus da
Lapa ou Ibotirama ou, ainda, que esta atividade venha a ser desenvolvida desconcentradamente, incorporando aqueles subespaços da Zona 3.
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voltar a se concretizar a navegabilidade nos rios São Francisco, Grande e Preto.

A ligação deste município ao de Ibotirama, do Subespaço 5, através dos trechos

já licitados das BA-225/BA-443, complementará a sua integração à dinâmica

econômica da região.

� Subespaço 3 - Pecuária e Agricultura Familiar - Além da função complemen-

tar de alguns municípios à dinâmica do complexo agroindustrial da carne, já cita-

da, este subespaço será impactado também por ações que visem a moderniza-

ção da agricultura familiar e da pecuária. Esta última, além da incorporação de

tecnologia, deverá ser objeto de diversificação tanto no sentido de formar reba-

nhos significativos de ovinos e caprinos como também a especialização leiteira

de uma parcela da criação de bovinos, destacadamente nos municípios de

Cotegipe e Wanderley, para a implantação de usinas de beneficiamento e produ-

ção de derivados. Além de modernizada, a pequena agricultura familiar também

deverá ser diversificada a partir da identificação de produtos que sejam insumos

para as agroindústrias previstas para a região, a exemplo da mamona.

� Subespaço 4 - Gãos, Irrigação e Pecuária - O cenário de desenvolvimento

nesta área passa pela modernização, diversificação e integração de pelo menos

três atividades agrícolas em cadeias produtivas, de tecnologias menos sofistica-

das, porém capazes de possibilitar impactos significativos no que se refere à

melhoria de qualidade dos produtos, rentabilidade econômica e geração de em-

prego. No setor agroindustrial, visa à implantação ou recuperação das unidades

existentes e, no terciário, uma maior racionalização, principalmente na explora-

ção do turismo ecológico, visando à melhoria da qualidade dos serviços ofertados.

A tradicional produção de leite da pecuária do subespaço deverá ser racionaliza-

da e integrada ao processamento em unidades de beneficiamento e transforma-

ção, melhor equipadas e que possibilitem a melhoria de qualidade, tendo como

estratégia o abastecimento regional, em função de apresentar preços mais com-

petitivos do que os produtos vindos de outras regiões do País. Outro

direcionamento será dado à agroindustrialização da cana, destacadamente nas

produções de aguardente e rapadura, devido à ampla demanda no mercado na-

cional e, em parte, no exterior. Neste aspecto, deverá ser estimulada a implanta-

ção de engenhos que não utilizem alambiques de cobre e usem o bagaço da

cana como combustível, por se tratar de medidas que, ao mesmo tempo, contri-

buem para a não-contaminação dos produtos e para a preservação ambiental.

Quanto à produção de frutas, ainda incipiente, deverá ser melhor organizada,

objetivando não só a exportação in natura mas também tendo em vista a atração

de mais unidades agroindustriais para superar o atraso da região neste setor.

Nos serviços, merece atenção especial uma exploração mais racional e dinâmica

do potencial do rio Corrente. O fluxo de visitantes para as praias do Sul da Bahia

e para a romaria de Bom Jesus da Lapa, formado por setores de classe média,

destacadamente do Centro-Oeste, deverá ser atraído a permanecer mais dias na

área de Correntina para desfrutar dos atrativos naturais. Para tanto, o setor priva-

do deverá investir em infra-estrutura de hotelaria e outros serviços, visando atrair

mais renda e gerar mais emprego. Os municípios de Coribe, Cocos e Jaborandi

deverão passar por um intenso e rigoroso processo de recuperação dos recursos

naturais degradados e mudanças no uso do solo, que permitam a diversificação
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de atividades geradoras de pouco emprego, como reflorestamento, com outras

de melhor impacto social, a exemplo de fruticultura, cana-de-açúcar e derivados

e pecuária de pequeno porte.

� Subespaço 5 - Expansão da Irrigação - O cenário de desenvolvimento deste

subespaço comporta uma dinâmica interna através da expansão da irrigação

pública nas margens do rio São Francisco para absorver parte da mão-de-obra

disponível. Além disso, requer um reordenamento fundiário tanto no sentido de

eliminar os minifúndios de exploração familiar, através da ampliação de suas

áreas, quanto de fracionar as dimensões das grandes propriedades, tornando-as

adequadas para uma exploração econômica em condições de competitividade.

Um terceiro viés do cenário é constituído pela privilegiada localização espacial

do município de Ibotirama, como ponto de conexão das vias de transporte - BR-

242 e BA-443 - e hidrovias, onde poderá se desenvolver um pólo agroindustrial

de importância regional. Esta última hipótese depende de estudos específicos

que demonstrem ser o desenvolvimento da irrigação do subespaço, somado à

recepção de frutas dos Subespaços 1 e 6, mais competitivo do que a

descentralização em pequenas unidades espacialmente eqüidistantes.

� Subespaço 6 - Perímetros Irrigados - Neste subespaço, o cenário de desenvol-

vimento enfatiza a modernização dos perímetros irrigados e a reorientação do

turismo religioso, que são as duas atividades principais atualmente desenvolvi-

das. No que diz respeito à irrigação, devem ser avaliados os perímetros já exis-

tentes, em termos de tamanho dos lotes, operacionalidade e capacidade de in-

vestimento dos produtores, no sentido de ajustar a abertura de novas frentes aos

critérios que tenham se revelado mais adequados. Outro aspecto que deve ser

considerado é a questão de mercado, sem descuidar das questões fundiárias e

tecno-agronômicas de adaptabilidade de cultivos ao tipo de solo, indicação de

adequada tecnologia de produção ou rendimentos físicos da produção. Neste

sentido, a assistência técnica diz respeito também a informações econômicas

sobre demanda interna e externa, produção sob contrato de compra antecipada

e formação de preços nos principais mercados. Tornam-se ainda mais relevantes

os estudos de localização para a implantação de agroindústrias processadoras

de frutas, já indicados nos cenários dos Subespaços 1 e 5. Deve-se considerar

ainda que o potencial de irrigação no subespaço pode ser ampliado, não só com

o manancial do São Francisco como também através da perenização de rios,

como o Santo Onofre, que beneficiaria diretamente o município de Paratinga. O

turismo religioso para Bom Jesus da Lapa, como já foi descrito na dimensão

histórico-cultural, merece atenção tanto do ponto de vista do aumento de sua

rentabilidade, através de programas que estimulem a visita de grupos de níveis

de renda mais elevados, quanto do ponto de vista ambiental.

� Subespaço 7 - Pólo Algodoeiro - O cenário de desenvolvimento deste subespaço

requer, antes de tudo, a superação da dependência econômica de um único produ-

to. Se é verdadeiro que a cultura do algodão é uma das mais indicadas para as

condições locais de solo e clima, nada indica que o subespaço não necessite en-

contrar outras alternativas para diversificar sua base produtiva. A atual crise do

produto principal, considerada em seu aspecto endógeno, deve ser enfrentada sob
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dois prismas, que dependem fundamentalmente do padrão tecnológico. O uso de

variedades mais precoces e resistentes, culturas alternativas para rotação e preda-

dores que possibilitem fazer o controle biológico. Por outro lado, o próprio sistema

de produção deverá ser objeto de estudos, tanto para aumentar os rendimentos

físicos por área quanto para a redução de custos, a fim de aumentar a

competitividade do produto no mercado. Com isso, deverão modernizadas tam-

bém as unidades industriais de beneficiamento. Como a crise comporta também

elementos exógenos, mudanças na política macroeconômica são fundamentais

para a recuperação desta atividade. No que diz respeito à diversificação, sem pres-

cindir de outras alternativas, assume enorme importância a incorporação de áreas

deste subespaço no processo de ampliação de agricultura irrigada, aproveitando

as margens do rio São Francisco nos municípios de Malhada, Iuiú e Carinhanha.

4.1.2 Impactos Positivos do Cenário Desejado, por Dimensão

Como enfatiza o Modelo Teórico-Metodológico (CAR, 1995), o Desenvolvimento

Sustentável só se efetiva com a interação das dimensões, elas próprias a expres-

são do desenvolvimento em novos patamares, como resultado da ação planejada.

Cada mudança prevista no cenário, independente da dimensão onde ocorre, tem

conseqüência nela própria e nas demais. Torna-se necessário avaliar se tais impac-

tos dão sustentabilidade ao desenvolvimento da região.

A superação da monocultura, a adequação do tamanho das propriedades agrícolas

e a maior diversificação da base produtiva, com maior desenvolvimento das cadei-

as, levam aos seguintes impactos positivos nas dimensões:

� econômico-social - Eliminação da vulnerabilidade de um único produto; melhor

adequação da força de trabalho às unidades produtivas familiares, com aumento

da produção e da renda; desestímulo à pecuária extensiva e ao êxodo rural; au-

mento da geração de emprego e redução da informalidade e sub-remuneração,

com expansão do mercado consumidor regional; maior agregação de valor aos

produtos na própria região; e maior complementariedade e verticalização na pro-

dução e aumento na oferta de produtos derivados;

� geoambiental - Redução da erosão e compactação dos solos; menor dissemina-

ção de pragas e doenças; e aumento das práticas de preservação ambiental;

� histórico-cultural - Redução do conflito da modernização com a cultura

preservacionista; superação dos padrões tradicionais de organização da produ-

ção e das relações sociais e com o mercado; e redução do conflito pela terra e

melhoria na capacidade de gestão;

� científico-tecnológica - Modernização e aumento das alternativas agrícolas; es-

tímulo à inovação e à pesquisa de produtos de diferentes características - mais

resistentes, produtivos, lucrativos e limpos; e internalização das técnicas de trans-

formação, seleção, classificação, embalagem e identificação dos produtos;

� político-institucional - Diminuição das resistências às políticas de reestruturação

agrária; redução da fragilidade dos produtores frente aos oligopsônios e das suas

organizações diante do mercado em geral; reforço das estruturas de poder for-

mal; e aumento da capacidade do Estado para arrecadar tributos.
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Por outro lado, eficientes e eficazes políticas públicas, aliadas à melhoria da infra-

estrutura e ações para garantir o ordenamento na utilização dos recursos naturais e

no crescimento dos centros urbanos, se refletirão positivamente nas dimensões,

como visto a seguir:

� econômico-social - Aumento do potencial de uso múltiplo dos rios e das terras

agricultáveis; redução dos litígios pelo uso dos recursos naturais, inclusive água;

melhoria da qualidade de vida no campo e na cidade, com redução da favelização

e de marginalidade; aumento da oferta de serviços urbanos como educação, saú-

de, transporte e saneamento; melhor utilização das potencialidades regionais;

aumento do nível de emprego e renda; regularidade na distribuição de recursos -

humanos, infra-estruturais, creditícios e insumos; e aumento da competitividade e

da oferta de serviços de melhor padrão;

� geoambiental - Redução da erosão e de compactação dos solos; melhor contro-

le de pragas e doenças; redução da contaminação dos solos e mananciais e da

degradação ambiental em geral; controle no uso e monitoramento dos recursos

naturais; adequação da ocupação do solo, do sistema viário e da infra-estrutura

ao meio ambiente; recuperação das condições sanitárias urbanas; e desenvolvi-

mento de programas de educação ambiental, saneamento, abastecimento de água

e coleta de lixo;

� histórico-cultural - Estímulo à preservação de valores culturais regionais; me-

lhor utilização do potencial turístico - religioso, histórico e ecológico; superação

dos limitantes padrões tradicionais da infra-estrutura de apoio à produção, au-

mentando a competitividade; e maior compatibilidade entre o uso dos recursos e

a cultura preservacionista, mantendo viáveis as tradicionais estratégias de sobre-

vivência - madeira, caça e pesca - e facilitando a assimilação de programas de

educação ambiental;

� científico-tecnológica - Ampliação do conhecimento e controle do poder público

sobre as tecnologias e sua adequação à preservação ambiental; atualização

tecnológica e dos recursos humanos; e compatibilidade entre a velocidade da

informação e as necessidades empresariais;

� político-institucional - Melhor adequação dos recursos financeiros e humanos;

facilidade de integração interinstitucional, inclusive das estruturas de apoio à pro-

dução; maior eficiência das administrações municipais; e redução da evasão de

tributos.

Por sua vez, a utilização de tecnologia adequada ao Desenvolvimento Sustentável

e uma melhoria na qualificação dos recursos humanos terá as seguintes repercus-

sões nas dimensões:

� econômico-social - Obtenção de produtos compatíveis com as exigências dos

novos padrões de consumo; redução do desemprego, sub-remuneração e

informalidade nas relações de trabalho; e aumento da produtividade e da capaci-

dade de gerenciamento empresarial;

� geoambiental - Superação de tecnologias incompatíveis com o Desenvolvimen-

to Sustentável; e uso de práticas que tornem compatível o desenvolvimento

econômico com a preservação ambiental;

� científico-teconológica - Substituição dos pacotes tecnológicos degradantes,
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onerosos e inacessíveis à pequena escala de produção; atualização tecnológica

e aparelhamento para monitorar os recursos naturais; e assimilação de tecnologias

mais limpas;

� histórico cultural - Aumento da capacidade de absorver tecnologias mais com-

plexas; ajustamento da força de trabalho aos novos padrões; e fortalecimento de

valores culturais que levem em conta o bem-estar das gerações futuras;

� político-institucional - Implantação do Programa de Desenvolvimento Susten-

tável.

Para tanto, haverá a necessidade de superar as relações tradicionais entre Estado

e sociedade e do estabelecimento de novas relações, aumentando-se o compro-

misso dos setores público e privado com o desenvolvimento regional sustentável

em todas as dimensões. Especificamente na dimensão político-institucional reduz-

se a influência das estruturas de poder local; promove-se a maior alternância do

poder político, reduzindo a barganha política nas relações interinstitucionais; des-

centraliza-se a tomada de decisões com definições claras de competência dos po-

deres municipal, estadual e federal; e, finalmente, aumenta-se a participação da

sociedade civil - associações, ONGs, sindicatos, cooperativas e outras formas de

organização social - na formulação e execução das ações.

4.2 Ambiente Institucional

A implementação da estratégia de desenvolvimento regional sustentável requer um

ambiente interinstitucional compromissado com os objetivos do Programa. Envolve-

rá um conjunto de instituições, públicas e privadas, que estabelecerão inter-rela-

ções com variados graus de dependência entre si. Tais inter-relações podem ser

visualizadas na figura a seguir. As atribuições de cada tipo de instituição são as

seguintes:

� Governo102 - Formulação de políticas e estratégias, promoção de parcerias, co-

ordenação e moderação de negociações, mobilização de recursos, viabilização

de ações e regulamentação;

� Instituições de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e ONGs - Desenvolvi-

mento de recursos humanos, inovações e desenvolvimento tecnológico, promo-

ção de investimentos e de associativismo, elaboração de projetos, assistência

técnica integrada a projetos, implementação de programas de educação ambiental,

desenvolvimento de mercado, informação, comunicação e educação;

� Empresários, Organizações Comunitárias e Bancos - Atividades produtivas, ser-

viços para agricultura, indústria e turismo, geração de emprego e renda, capacitação

de recursos humanos, inovação e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento e

ampliação de mercado, participação comunitária, estrutura e oferta de crédito;

� Projetos de Desenvolvimento - Estruturantes, produtivos e sociais, sob a ges-

tão do público-alvo, com parceria de instituições públicas;

� Desenvolvimento Regional Sustentável do Oeste da Bahia.

102 Com a denominação genérica de governo estão compreendidos, como foi visto na dimensão político-institucional, os três níveis (nacional,
estadual e municipal) e as três esferas (Executivo, Legislativo e Judiciário) do poder público.
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AMBIENTE INSTITUCIONAL DO PDRS OESTE DA BAHIA

Papéis dos Atores Principais no Processo de

Desenvolvimento Regional Sustentável
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4.3 Vetores Estratégicos

Para que se concretize o cenário de desenvolvimento proposto, o PDRS deverá

orientar-se por vetores estratégicos que, além do aparato institucional, reordenem a

economia regional, contemplando as cinco dimensões do Desenvolvimento Sus-

tentável. Os vetores, em número de seis, são detalhados a seguir:

Reorganização da Base Econômica Regional

� diversificação, modernização e ampliação gradativa da produção agropecuária,

com ênfase na agricultura irrigada e pecuária intensiva;

� implantação de um sólido complexo agroindustrial, baseado no sistema de

integração ou quase integração da produção agrícola regional;

� estímulo às micro, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas inte-

gradas aos setores dinâmicos da economia da região;

� reordenação e ampliação da infra-estrutura dos serviços e da capacidade de re-

cepção turística;

� incentivo às organizações associativas de pequenos empreendedores, rurais e

urbanos, como forma de fortalecimento econômico.

Conservação e Uso Racional dos Recursos Naturais

� manejo adequado dos recursos de solo e água, com especial atenção à irrigação

e ao uso de agrotóxicos;

� fortalecimento das estruturas e da capacidade de gestão e monitoramento dos

recursos naturais;

� legislação ambiental preservacionista;

� saneamento e controle ambiental da vida urbana.

Matriz de Informações Científico-Tecnológicas Regionais

� desenvolvimento de tecnologia para as atividades existentes;

� desenvolvimento tecnológico para as atividades inovadoras;

� pesquisa e desenvolvimento tecnológico para conservação e uso racional dos

recursos ambientais;

� sistema educacional voltado para a capacitação tecnológica.

Desenvolvimento, Valorização e Capacitação de Recursos Humanos

� instituição de programas de capacitação e educação ambiental;

� promoção de assentamentos humanos, rurais e urbanos;

� desenvolvimento e requalificação de recursos humanos;
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� fortalecimento e readequação dos sistemas de saúde e saneamento;

� reestruturação do sistema educacional, enfatizando a cultura e a cidadania.

Fortalecimento Institucional

� reformulação e adequação das instituições públicas às suas finalidades;

� fortalecimento do sistema de educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento;

� revitalização do cooperativismo e do associativismo em geral;

� fortalecimento das instituições representativas da sociedade civil.

Infra-estrutura Urbana e Rural

� transporte, energia e comunicação;

� educação e saúde;

� abastecimento de água e saneamento.

4.4 Abordagem para Implementação

O PDRS Oeste da Bahia, para ser efetivado, deverá ser implantado progressiva-

mente nos diversos subespaços, buscando os arranjos institucionais e as parcerias

com a sociedade civil em três níveis: institucional, dos beneficiários e de informação

e comunicação social.

Nível Institucional - A gestão através de órgãos governamentais, empresas priva-

das, organizações não-governamentais, lideranças comunitárias e segmentos orga-

nizados da sociedade civil torna imprescindível a criação de consenso sobre o Pro-

grama e os projetos. Ao nível institucional, é fundamental a integração das ações do

poder público a fim de se evitar a superposição de intervenções, conflitos e desperdí-

cio de recursos. Buscar-se-á, portanto, otimizar o uso dos recursos humanos,

institucionais e financeiros, aproveitando as experiências já existentes na região. Para

tanto, é vital o fortalecimento institucional e a revitalização da pesquisa tecnológica e

da assistência técnica.

Nível dos Beneficiários - Os beneficiários do PDRS Oeste da Bahia deverão

participar, de forma organizada, identificando e mobilizando recursos para a implan-

tação de projetos para o atendimento de suas necessidades. Neste sentido, o requi-

sito básico é a compreensão de que o Programa não visa apenas um setor ou

categoria, sendo os benefícios do mesmo reflexo de um conjunto de ações integra-

das de diversos atores sociais. Dever-se-á, portanto, desestimular ações corporativas,

não condizentes com os objetivos do Programa, ao mesmo tempo que se buscará

criar mecanismos facilitadores e estimuladores da participação comunitária.
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Nível de Informação e Comunicação Social - Para viabilizar o processo de

tomada de decisão deverão ser criados processos de sistematização de informa-

ções ambientais e banco de dados que possibilitem o gerenciamento e o acompa-

nhamento dos projetos, por dimensão e por subespaço, bem como a sua

complementariedade e integração.

Deverá também ser criado um sistema de comunicação social, visando atingir os

beneficiários diretos, os gestores do Programa, os agentes financiadores, os forma-

dores de opinião e o público em geral, privilegiando a mídia regional.
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5. PROPOSIÇÃO DE PROJETOS

O PDRS Oeste da Bahia é composto por um elenco de projetos estratégicos que

deverão ser implementados de forma integrada para se alcançar o impacto deseja-

do de promoção do Desenvolvimento Sustentável para a região. Foram agrupados

em três categorias apenas a título de identificação de sua área de maior impacto,

sem que isso represente qualquer escala de prioridade, já que devem se concreti-

zar em paralelo, atendo-se apenas para o prazo de implementação que pode ser de

curto, médio ou longo prazos.

São as seguintes as categorias em que os projetos foram agrupados:

� estruturantes - São os projetos voltados para a implantação ou ampliação de

qualquer tipo de infra-estrutura que favoreça a criação de condições favoráveis à

viabilização dos projetos econômicos e sociais. São os projetos que possibilitam

a criação, ampliação ou consolidação das vantagens competitivas regionais fren-

te a outros espaços nacionais ou do exterior;

� produtivos - São aqueles que têm como característica principal a criação de

bens ou serviços voltados diretamente para os mercados e correspondem às áre-

as de investimento privado, cabendo ao Estado, quando muito, promover o estí-

mulo através das políticas públicas. Sua inclusão no PDRS decorre da capacida-

de de geração de emprego e renda regionais e, portanto, devem ser orientados

para os subespaços que apresentam as maiores potencialidades naturais ou ad-

quiridas;

� sociais - São os projetos destinados ao atendimento das necessidades da popu-

lação através de serviços públicos, a exemplo de saúde, educação e cultura, que

efetivamente contribuem para o aumento das vantagens regionais.

Para a seleção dos projetos, apresentados a seguir em forma de ficha técnica,

foram adotados os seguintes critérios:

� compatibilidade com os objetivos do PDRS Oeste da Bahia;

� atendimento às necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis;

� ser prioritário para os beneficiários;

� disponibilidade de recursos regionais para assegurar a gestão e a sustentabilidade;

� efeito demonstrativo para auxílio na mobilização e participação social;

� interesse e disponibilidade financeira do Estado e dos agentes financiadores, já

expressos em outros planos ou projetos.
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS

I. Estruturantes

1. Saneamento

2. Infra-estrutura para Projetos de Irrigação

3. Energia Elétrica para os Centros Urbanos

4. Recuperação de Estradas Vicinais

5. Reestruturação do Aeroporto de Barreiras

6. Ampliação e Modernização dos Serviços de Telecomunicações

7. Implantação e Melhoria de Estradas Inter-regionais

8. Transporte Hidroviário

9. Apoio à Produção Agropecuária

10. Geração de Energia Elétrica

II. Produtivos

1. Indústrias de Derivados de Cana-de-Açúcar

2. Diversificação da Base Produtiva Agrícola

3. Indústrias de Derivados de Leite

4. Complexo Agroindustrial de Frutas

5. Complexo Agroindustrial de Carnes

6. Ampliação da Irrigação

III. Sociais

1. Criação de Museus e Centros de Cultura

2. Conservação Ambiental

3. Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo

4. Assentamentos Humanos

5. Ordenamento Espacial Urbano

6. Construção de Habitações Populares

7. Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional

8. Alfabetização de Adolescentes e Adultos Jovens

9. Reequipamento e Funcionamento dos Hospitais Regionais

10. Fortalecimento e Implantação de Escolas Agrotécnicas

11. Promoção da Educação Sanitária e Ambiental

12. Estudo Populacional do Oeste da Bahia

13. Atualização do Mapa de Uso do Solo do Oeste da Bahia
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5.1 Projetos Estruturantes
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5.2 Projetos Produtivos
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5.3 Projetos Sociais
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6. A GESTÃO DO PROGRAMA

Desde 1995, o Governo da Bahia expressou politicamente a sua opção pela idéia

da sustentabilidade do desenvolvimento do Estado (Parte I, Capítulo 1) ao criar e

lançar publicamente o Programa Sertão Forte, ou seja, o Programa de Desenvolvi-

mento Sustentável da Região do Semi-Árido103, e ao divulgar o Modelo Teórico-

Metodológico dos PDRSs - Programas de Desenvolvimento Regional Sustentável,

trabalho elaborado pela SEPLANTEC/CAR104.

De início, na linha dos PDRSs, foram priorizadas as regiões do Sul, Chapada

Diamantina e Oeste da Bahia (as duas últimas, integral e parcialmente incluídas no

Semi-Árido, respectivamente), para serem planejadas dentro do novo paradigma. A

primeira, com o seu próprio PDRS e as outras duas com seus respectivos Progra-

mas caracterizados como subprogramas do Sertão Forte.

Em decorrência, ainda em 1995, foram concluídos e editados pela CAR os Perfis

Regionais105 desses três espaços, que, ao lado do Modelo Teórico-Metodológico,

constituem-se nos documentos básicos dos seus correspondentes PDRSs. Na se-

quência, foram elaborados estudos de subespacialização106  de cada uma dessas

regiões, bem como os correlatos estudos das cinco dimensões - geoambiental,

econômico-social, científico-tecnológica, histórico-cultural e político-institucional -

para atender aos requisitos do planejamento do desenvolvimento regional susten-

tável.

Nessas etapas do trabalho, a população regional e local foi auscultada (Parte II,

Capítulo 3) através das suas lideranças políticas, empresariais, comunitárias, ecle-

siásticas e sindicais, nas entrevistas (fase dos perfis regionais e estudo das dimen-

sões) e nas reuniões temáticas (fase de identificação dos projetos subespacializados

e de elaboração da estratégia do desenvolvimento regional), de acordo com a

metodologia definida para os PDRSs. Além disso, também as instituições governa-

mentais federais e estaduais, com atuação nessas regiões, foram ouvidas durante

os encontros setoriais realizados na CAR.

Cabe o registro de que, atualmente, a finalidade da CAR, empresa pública vincula-

da à Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia - SEPLANTEC, é coordenar

e promover a execução das políticas e programas de desenvolvimento regional,

urbano e municipal do Estado, exclusive na Região Metropolitana de Salvador, ten-

do atuado anteriormente apenas no espaço regional - área rural. Desse modo, esta

Empresa distingue-se, frente ao aparelho do Estado, como sendo depositária de

singular responsabilidade. Ademais, o ineditismo desse contexto institucional tem-

103 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR (BA). Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS:
modelo teórico-metodológico. Salvador, 1995. 32p. (Série Cadernos CAR, 5).
104 _____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Chapada Diamantina. Salvador, 1995. 73p. (Série Cadernos CAR, 6);
 _____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Sul da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 140p. (Série Cadernos CAR, 7);
 _____. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS: Oeste da Bahia; perfil regional. Salvador, 1995. 66p. (Série Cadernos CAR, 8).
105 _____. Subespacialização da Região da Chapada Diamantina. Salvador, 1997. [no prelo];
 _____. Subespacialização da Região Oeste da Bahia. Salvador, 1997. [no prelo];
 _____. Subespacialização da Região Sul da Bahia. Salvador, 1997. [no prelo].
106 A este respeito ver neste documento, a Parte III, Capítulo 1, item 1.5 - Dimensão Político-Institucional.
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se constituído, sem dúvida, num grande desafio, pois, pela primeira vez na estrutu-

ra do Estado, as funções de assistência à administração municipal, de desenvolvi-

mento urbano e de desenvolvimento regional, com abrangência estadual, situam-

se num mesmo órgão.

Por outro lado, no instante em que as políticas em nível nacional estão voltadas

para assegurar maior suporte aos municípios, descentralizando as ações, especial-

mente na área social, e, em nível regional, a sustentabilidade aponta para a neces-

sidade de estruturação de uma rede institucional, objetivando, com isso, criar as

condições e as articulações com vistas à operacionalização dos PDRSs, a CAR

assume, seguramente, um papel destacado nesse processo.

Diante desse quadro técnico-político-institucional e das referências conceituais que

embasam a dimensão político-institucional dos PDRS107, a SEPLANTEC/CAR optou pela

incorporação do conceito de governance como alternativa mais moderna e consistente

para efetivar a condução do processo de negociação, financiamento e implementação

dos Programas de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRSs. Parte-se do princí-

pio de que esse conceito compõe-se de duas dimensões distintas, porém inter-relaciona-

das: uma é política (e está atrelada ao compromisso com a boa governança) e a outra é

técnica (e está relacionada com as questões de eficiência e gestão). Ademais, reconhe-

ce-se que, discutir o sistema de gestão dos PDRSs a partir do conceito de governance
implica em não se adotar um modelo de gestão, mas na necessidade de se identificar

diferentes arranjos institucionais para atender aos diversos requisitos vinculados à

operacionalização desses Programas, a exemplo da articulação de instituições e da

aglutinação de forças políticas vindas de diferentes setores. Em outras palavras, o siste-

ma de gestão deve ser estruturado através de uma rede articulada de instâncias públicas

e privadas, com a participação de lideranças regionais e locais, para a implementação da

estratégia de desenvolvimento regional sustentável e seus correspondentes projetos.

Assim, o PDRS de cada região comporta diferentes estruturas de gestão, algumas

flexíveis e temporárias, outras mais burocráticas e permanentes, que devem se

adaptar à tipologia dos projetos definidos pela CAR como integrantes de cada Pro-

grama, já detalhados em capítulo anterior:

� projetos estruturantes, que darão suporte à viabilização dos projetos produtivos

e às vantagens competitivas da região. Incluem-se nesta categoria os projetos

de infra-estrutura e de educação, além daqueles vinculados à dimensão científi-

co-tecnológica do desenvolvimento regional sustentável;

� projetos produtivos, que são aqueles resultantes de investimentos privados, empre-

sariais ou comunitários, com garantia de geração de excedente. Destacam-se nessa

categoria os projetos agropecuários, agroindustriais, industriais e de turismo;

� projetos sociais, que são aqueles voltados para o atendimento dos déficts das

áreas sociais básicas.

O processo de elaboração dos documentos básicos e dos próprios PDRSs foi coor-

denado pelo Governo do Estado, através da SEPLANTEC/CAR. Além disso, o De-

senvolvimento Sustentável da Bahia requer a presença ativa do Estado, como ins-

tância pública, no plano federal, estadual e municipal, como agente executor e indutor
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de mudanças, com capacidade de iniciativa e de investimentos, coordenação e

mobilização. Nestes termos, o Estado deve ser reconhecido na sua capacidade de

intervenção e, sobretudo, regulação, ao mesmo tempo em que deve promover os

meios para elevar o peso da participação da sociedade civil e das iniciativas não-

governamentais no processo de desenvolvimento da Bahia.

As relações de autoridade representadas pelo Estado são complementares às rela-

ções de solidariedade representadas pela sociedade civil. Diante disso, a participa-

ção das estruturas de autoridade juntamente, com as de solidariedade, é que pro-

porciona a viabilização da gestão dos PDRSs. Assim, o Governo do Estado, ao

liderar o processo de elaboração e execução dos PDRSs, com a participação da

sociedade, exercita a gestão institucional pactuada, nos moldes da governance,

integrando, assim, as estruturas de autoridade com as de solidariedade.

Desta maneira, no âmbito do Governo do Estado, deverá haver uma instituição

coordenadora da execução dos PDRSs, os quais se constituem em macrosegmentos

do planejamento estadual. Com essas referências e pelas suas competências regi-

mentais, é a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia - SEPLANTEC esse

órgão coordenador. E é na estrutura dessa Secretaria que se encontra a CAR -

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com uma linha de atuação mais

executiva, necessária para a implementação desses Programas. Nesse formato,

portanto, caberá à SEPLANTEC a Coordenação Geral dos PDRSs, com a participa-

ção das demais Secretarias de Estado e respectivos órgãos envolvidos com a exe-

cução de cada Programa; e à CAR caberá a Coordenação Executiva, cujas compe-

tências, em relação a esses Programas, deverão estar explicitadas num instrumen-

to legal de institucionalização de cada PDRS. Evidencia-se, portanto, a importância

de não estar se propondo a criação de estruturas específicas para a condução dos

PDRSs, mas, sim, o aproveitamento das instituições existentes. Como alternativa, o

Governo do Estado poderá criar um Conselho Estadual de Desenvolvimento Sus-

tentável, cabendo a Presidência ao titular da SEPLANTEC e a participação das

demais Secretarias de Estado e respectivos órgãos com atuação nos espaços regi-

onais de cada PDRS, órgãos públicos federais com atuação nas regiões, sociedade

civil regional, através de suas lideranças empresariais, políticas, de produtores ru-

rais, organizações comunitárias e entidades não-governamentais. Na alternativa de

criação do Conselho, a Secretaria Executiva ficaria com a CAR.

Em qualquer das alternativas, a instância coordenadora se utilizará dos instrumen-

tos disponíveis (de planejamento, consultivos e legais, entre outros) visando a

operacionalização dos PDRSs, bem como dos arranjos institucionais cabíveis, que

ajudarão ao cumprimento de pactos político-territoriais, formados a partir do concei-

to de governance. São exemplos:

� fóruns regionais temáticos, objetivando discutir e legitimar os projetos, identificar

novos projetos, estimular a visão regional dos problemas, favorecer decisões e

ações regionalizadas, adequar os projetos às suas condições objetivas de exe-

cução e propor projetos nas linhas temáticas ou complementares a estas linhas;

� fóruns de lideranças político-partidárias, empresariais, comunitárias, de ONGs,

do Judiciário e dos formadores de opinião, dentre outras, para a realização de
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tomada de decisões e/ou criação de alternativas a serem encaminhadas às esfe-

ras superiores de decisão, a favor dos projetos de Desenvolvimento Sustentável;

� fóruns específicos de categorias profissionais e/ou políticas para a viabilização

das decisões já tomadas;

� fóruns onde teriam assento todas as lideranças envolvidas em determinado tema,

como, por exemplo, o combate à criminalidade, a proteção ao meio ambiente, a

qualidade da educação e a transparência dos governos e das contas públicas;

� câmaras temáticas objetivando a identificação de parceiros para discutir a

viabilização de projetos específicos;

� redes integradas por ONGs que visam objetivos comuns, conjuntamente com

organismos governamentais que atuam na mesma área;

� grupos voluntários constituídos de lideranças empresariais, comunitárias e políti-

cas para a cooperação com outras regiões, visando ao intercâmbio de práticas,

procedimentos e experiências;

� associações de municípios, em nível regional ou em subespaços, com a partici-

pação da comunidade, para ações que requeiram um caráter mais normativo de

atuação, como, por exemplo, políticas de proteção ao meio ambiente que atinjam

mais de um município e ações conjuntas na área de saúde, como a instalação de

um hospital regional;

� consórcios intermunicipais, que visam fins mais administrativos do que normativos,

diferentemente do item anterior.

Esses formatos institucionais articulados e/ou utilizados na prática, em consonância

com os instrumentos vigentes e com os princípios (Parte II, Capítulo 1, item 1.5),

que devem nortear as alternativas de gestão dos diversos aspectos de cada PDRS,

possibilitarão o exercício de coordenação da efetiva implementação desses Progra-

mas.

Nesse panorama, a gestão dos PDRSs requer uma eficiente articulação das diver-

sas dimensões e das instituições responsáveis pelas mesmas, em sintonia com a

concepção do Desenvolvimento Sustentável, a estratégia de desenvolvimento regi-

onal de cada PDRS e as novas tendências de organização do Estado e da socieda-

de. Ademais, os gestores dos PDRSs devem organizar e estruturar os processos

de negociação, detalhamento, execução e viabilização das linhas de ação estraté-

gicas, definindo formas de gerenciamento das intervenções públicas e privadas e

das articulações entre o Estado, a sociedade, a iniciativa privada e entre as diferen-

tes instâncias governamentais.
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I. Atores Sociais Entrevistados para a Elaboração do Perfil

   Regional, por Município

ANGICAL

Carlito Amorim Peixoto - Associação de Trabalhadores

BARREIRAS

Jonas Souza Sala - Banco do Brasil

Antonio Morandini Sobrinho - Cootraba

Washington Antonio S. Santos - Aderi

João Nunes Barata - Barreiras Comércio Agropecuária S/A

Jacob lawck - Grupo Paraíso

João Bosco Pavão - Uneb

Renato R. Daltro - Uneb

Derval Nunes - Prefeitura

Jorge Lamainsk - Prefeitura

Edélio Barbosa de Souza - Grupo Mimoso

Valmir dos Santos - STR

Vanderlei Marques - Pólo Sindical

Sérgio Pirr - Aiba

Cizino Menezes Lopes - Aiba

Antonio Balbino - Acrioeste

Luiz Bastos - CDL

Marizete Aparecida Zuttion - AEAB

BOM JESUS DA LAPA

Mário Etiene - CDL

Irmã Míria - CPT

Padre Rosevaldo - CPT

Walter Soares P. Junior - Banco do Brasil

Fábio Lúcio de A. Cardoso - BNB

Raimundo Eriberto Santos de Souza - Ibama

Waldemir Humberto - Codevasf

Luiz Vila Nova - Codevasf

Rui Laranjeira Braga - Codevasf

Roberto Alves Nunes - Codevasf

CORRENTINA

José Maria Rodrigues Braga - Prefeito

Joaquim Gomes da Silva - STR

Antônio Celito de Araújo - EBDA

Wellington Cruz Vieira - EBDA

CRISTÓPOLIS

Vilson do Prado Oliveira - Prefeito

Arlindo Antônio Damasceno - STR
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FORMOSA DO RIO PRETO
Padre Jacy Diniz - Sindicato
Wilson Dias dos Reis - STR

GUANAMBI
Luiz Carlos Fernandes de Souza - Bahiasolo

IBOTIRAMA
Laurita Lima Macedo - Direc
Orliz dos Santos Santana - Coopesf
Pedro Aloísio Santos Quinteiro - Coopesf
Ericson Fernando Oliveira Novaes - EBDA
Pedro Dourado Neto - EBDA

IUIÚ
Inácio dos Santos Montalvão - Plantar
Jaime Alberto Oliveira Antunes - Associação dos Produtores do Vale do Iuiú

PARATINGA
Eliezer Pereira Dourado Filho - EBDA
Eduardo do Vale Barbosa - Prefeito
Emanuel José de Oliveira - Prefeitura

RIACHÃO DAS NEVES
Deusílio Alves dos Santos - Prefeito

RIACHO DE SANTANA
José Antonio Roque - Aecofaba

SANTA MARIA DA VITÓRIA
Luiz Roberto C. Oliveira - CDL
Zequinha Lisboa - OAB
Jairo - Museu de Tecnologia Rural
Braulino Queiroz - Prefeitura
Nilton Carlos Lessa - Prefeitura
João Serrano Sodré - STR
Luciano Sormani A. Rocha - EBDA
Heitor Barbosa - EBDA
Raimundo Ferreira Matos - EBDA

SANTANA
Geraldo de M. Brandão - Sindicato Rural
José Brandão Leão - Copercan
Maria José O. do Bonfim - STR

SERRA DO RAMALHO
Padre Carlos - Paróquia

WANDERLEY
Edimar P. da Silva - STR
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II. Relação dos Participantes das Reuniões Temáticas, por

     Zona

ZONA I - BARREIRAS

Municípios Componentes: Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia,

Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão,

Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas

do Brejo Velho e Wanderley.

Local da Reunião: Universidade Estadual da Bahia - Barreiras.

Período: 20 e 21 de maio de 1997

Municípios Participantes: Angical, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama,

Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Riachão das Neves, Salvador

e Wanderley.

No Nome Instituição Município

01 Antônio Henrique Oliveira Câmara de Vereadores Angical

02 Carlito Amorim Peixoto Assoc. Trabalhadores Angical

03 Dario Casanova Assoc. Trabalhadores Barreiras

04 Valdir Zarpelon Assoc. de Moradores Barreiras

05 José Dias dos Santos Assoc. Agrícola Barreiras

06 Ildeu Ferreira dos Santos EBDA Barreiras

07 Valdemar Gartner Frutoeste Barreiras

08 Durval Rodrigues Barbosa Assoc. de Moradores Barreiras

09 Aurelice Nunes Silva CPA Barreiras

10 Wellington dos Reis Santos STR Barreiras

11 Reinaldo Q. Oliveira EBDA Barreiras

12 Durval Nunes Prefeitura Barreiras

13 Flor Maria R. de Souza APLB Barreiras

14 Josemir dos Santos Oliveira Assoc. de Baraúna Barreiras

15 Jaci Diniz STR F. Rio Preto

16 Ornaldo de V. Rodrigues Assoc. de Moradores

17 Flávio Vasco de Araújo Assoc. de Baraúna Barreiras

18 Jenesi Joaquim de Almeida Assoc. de Baraúna Barreiras

19 Paulo Afonso Baqueiro Escola Agrotécnica Barreiras

20 Daniel da Mota A. Filho EBDA Barreiras

21 Alionostes A. Damasceno Estudante Cristópolis

22 Aurismar P. de Souza Assoc. de Moradores R. das Neves

23 Manoel A. dos Reis Assoc. de Moradores R. das Neves

24 Adolfo Caetano de Andrade Frutoeste Barreiras

25 Ernildo I. de Lima Frutoeste Barreiras

26 Leir Silva dos Santos Assoc. de Baraúna Barreiras

27 Arlindo Antônio Damasceno STR Cristópolis

28 José Eduardo Lopes Ibama Barreiras
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29 Isabelia Márcia de Souza CDH Barreiras

30 Edimas P. da Silva STR Wanderley

31 Francisco Alves Oliveira Assoc. de Moradores Mansidão

32 Djalma Ramos Oliveira Assoc. de Produtores Mansidão

33 Jesvaldo Alves dos Santos Associação Brejolândia

34 Ederval Araújo Xavier PNFC/PNUD Salvador

35 Dino Dalbó Ibama Barreiras

36 Marcos Antônio Souza Sebrae Barreiras

37 Ruberval Lima BNB Barreiras

38 Paulo Sérgio Pontes SICM Salvador

39 Nelson Pereira Assoc. de Moradores Cristópolis

40 Lírio Miranda da Silva Assoc. de Moradores Cristópolis

41 Valmir dos Santos STR Barreiras

42 Rosa da Silva Cruz STR Barreiras

43 Manoel Tavares Filho BNB Barreiras

44 Edson T. B. Batista Cootraba Barreiras

45 Judson Ferreira Alves STR Buritirama

46 Djalmiro Tavares Cardoso STR R. das Neves

47 Gustavo Nunes Oliveira STR Cotegipe

48 Maurício Werner Prefeitura Barreiras

49 Apolinário G. Filho Prefeitura Barreiras

50 Francisco Torres Borges Assoc. de Produtores R. das Neves

51 Agamenon Souza Simões Prefeitura R. das Neves

52 Laurentino Geraldo de Souza Assoc. de Produtores R. das Neves

53 Ednilson S. Evangelista STR Barra

54 Mauricio Lélis Angical Prefeitura Angical

55 Edson Alves Souza Oliveira EBDA Barreiras

56 José Pereira Filho Fazenda S. Odorico Barreiras

57 Francisco de Assis Dantas Fazenda S. Odorico Barreiras

58 Cornélio de Piero Fazenda S. Odorico Barreiras

59 Jerônimo Mota Prefeitura Barreiras

60 Alaidio Castilho Moura Assoc. de Moradores Barreiras

61 Liberato Barbosa Assoc. de Moradores Barreiras

62 Antonio R. Paiva Prefeitura Barreiras

63 José Eduardo Lopes Ibama Barreiras

64 Joaquim Santana CERB Barreiras

65 Jobel Soares da Silva Bafertil Barreiras

66 Jailton Carlos dos Santos Agroplan Barreiras

67 Erivan T. Borges Assoc. de Moradores R. das Neves

68 Getúlio F. Magalhães Assoc. de Moradores R. das Neves

69 Nilza Francisca Vieira CUT Barreiras

70 Adão R. de Souza Assoc. de Moradores Angical

71 Odilon Pereira da Silva Assoc. de Moradores Angical

72 Wilson Dias dos Reis STR F. Rio Preto
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ZONA II - SANTA MARIA DA VITÓRIA

Municípios Componentes: Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, San-

ta Maria da Vitória, Santana e São Félix do Coribe.

Local da Reunião: Associação Atlética Banco do Brasil - Santa Maria da Vitória.

Período: 22 e 23 de maio de 1997.

Municípios Participantes: Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Sal-

vador, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe e Serra Dourada.

No Nome Instituição Município

01 José Alves dos Santos Assoc. de Trabalhadores Cocos

02 Domingos Gomes da Silva Assoc. de Trabalhadores Jaborandi

03 Artur de Souza Ataíde Assoc. de Produtores S. F. Coribe

04 Walter Neri Gomes Assoc. de Produtores S. F. Coribe

05 Jeová Martins Oliveira STR Santana

06 Maria José Bonfim STR Santana

07 Bento Lopes Ferreira Assoc. de Produtores S. M. Vitória

08 Manoel A. Ferreira Assoc. de Produtores S. F. Coribe

09 Canuto M. dos Santos Associação S. M. Vitória

10 Paulo R. Vilares Barral EBDA Coribe

11 Herman T. EBDA Coribe

12 Jason L. Feitosa STR Coribe

13 João J. Filho Prefeitura Coribe

14 Eugênio M. A. Gonçalves CERB S. M. Vitória

15 José P. de Souza Assoc. de Produtores S. F. Coribe

16 Joel Vicente Souza Assoc. de Moradores S. F. Coribe

17 João Marques de Farias Assoc. de Moradores S. M. Vitória

18 Evandro O. Dias EBDA Cocos

19 Sebastião dos S. Silva Assoc. de Moradores Canápolis

20 Sândalo Paim Prefeitura Santana

21 Domingos Manoel Cardoso Assoc. de Moradores S. M. Vitória

22 Nery Batista Prefeitura S. M. Vitória

23 João Queiroz S. M. Vitória

24 Paulo Borges Prefeitura S. M. Vitória

25 Humberto Castro Pereira Assoc. de Moradores Correntina

26 Roosevelt Duarte Moura Derba S. M. Vitória

27 Ademar de Jesus Canuto Assoc. de Moradores S. M. Vitória

28 Reinaldo de Souza Oliveira Assoc. de Moradores Jaborandi

29 Margareth Ataíde EBDA Coribe

30 Geraldo de M. Brandão STR Santana

31 José Geraldo Brandão Coopersan Santana

32 José Jorge de Farias STR Santana

33 Ildefonso Fernandes STR S. M. Vitória

34 João Alexandre Barbosa Assoc. de Moradores Santana

35 Plínio da Silva Leite Júnior Assoc. Comunitária S. M. Vitória

36 Ronaldo O. de Souza BNB S. M. Vitória
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37 Benvino José Pereira Assoc. de Moradores Correntina

38 Evandro Luiz A. Oliveira EBDA S. M. Vitória

39 Lourival Francisco de Jesus Assoc. de Moradores S. M. Vitória

40 Paulo Sérgio N. Lisboa Pecuarista S. F. Coribe

41 Paulo Bastos Pecuarista S. F. Coribe

42 Fernando Bastos Pecuarista S. F. Coribe

43 Maria de Fátima Ferreira S. F. Coribe

44 Maria Batista Costa S. F. Coribe

45 Milton da Silva Neves Assoc. de Moradores S. F. Coribe

46 João Ribeiro da Silva Assoc. de Moradores S. M. Vitória

47 Joaquim Rodrigues da Silva Assoc. de Produtores Canápolis

48 Maria do Carmo Almeida Prefeitura Serra Dourada

49 José Rodrigues da Silva Prefeitura Serra Dourada

50 Maria do Socorro O. Silva Prefeitura Serra Dourada

51 Luiz C. de Melo Assoc. de Produtores Canápolis

52 Paulo Conceição dos Santos Assoc. de Produtores Canápolis

53 Antônio da C. Santana Assoc. de Produtores S. M. Vitória

54 Evangivaldo M. da Silva Assoc. de Produtores S. M. Vitória

55 João M. dos Santos Assoc. de Produtores S. M. Vitória

56 João Batista P. da Silva Assoc. de Moradores Santana

57 Renato Flores Alves Assoc. de Moradores Santana
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ZONA III - BOM JESUS DA LAPA

Municípios Componentes: Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Feira da Mata,

Ibotirama, Iuiú, Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São Francisco, Paratinga,

Riacho de Santana, Serra do Ramalho e Sítio do Mato.

Local da Reunião: Bom Jesus da Lapa

Período: 26 e 27 de maio de 1997

Municípios Participantes: Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Ibotirama, Iuiú, Ma-

lhada, Matina, Muquém do São Francisco, Paratinga, Riacho de Santana, Salvador,

Serra do Ramalho e Sítio do Mato.

No Nome Instituição Município

01  Jovelino Messias da Silva Assoc. de Produtores Carinhanha

02 José Pereira de Souza Assoc. de Produtores Carinhanha

03 Laide Pereira de Souza Assoc. de Produtores Carinhanha

04 Benedito Moreira da Silva Irrigante B. J. Lapa

05 José Evangelista Donato Irrigante Carinhanha

06 Adail Fernandes de Souza Prefeitura S. Ramalho

07 José Antônio Roque Aecofaba R. Santana

08 Dorivaldo Teixeira de Barros Prefeitura Carinhanha

09 José Ronaldo F. Cruz BNB B. J. Lapa

10 Roberto Manoel Silva Câmara B. J. Lapa

11 Azileide Maria Miranda Câmara B. J. Lapa

12 Kátia Miranda Alves Adecodig Sítio do Mato

13 Agnaldo do Carmo Prefeitura B. J. Lapa

14 Josias Rodrigues Souza Adecodig Sítio do Mato

15 Alberto Guedes B. J. Lapa

16 João Bonfim Deputado Salvador

17 José Augusto S. Miranda EBDA Paratinga

18 Carlos Alberto O. Júnior EBDA Paratinga

19 Maria da Glória de Jesus Assoc. de Produtores Carinhanha

20 Angelina Barbosa de Souza STR B. J. Lapa

21 Elizabete Marques Cardoso Direc B. J. Lapa

22 Salvador B. da Conceição STR Malhada

23 Manoel Alves de Oliveira Assoc. de Lavradores Carinhanha

24 Carlos Caraíba de Souza Prefeitura S. do Ramalho

25 Vilmar Fernandes Alves Prefeitura B. J. Lapa

26 Lino T. Filho Baneb B. J. Lapa

27 Odair José Santana Costa Prefeitura B. J. Lapa

28 Meire Viviane Carneiro FNS B. J. Lapa

29 Padre Aldo Duqita Aecofaba R. de Santana

30 José Vivaldo Santana Costa Aecofaba R. de Santana

31 João Arcanjo Júnior EBDA B. J. Lapa

32 Maria Celeste Pereira Assoc. de Bairros B. J. Lapa

33 Ilder P. Mirante EBDA B. J. Lapa

34 Lúcio Flávio EBDA B. J. Lapa
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35 Almir Baliza Costa Câmara

36 Raimundo Eriberto Souza Ibama B. J. Lapa

37 Ericson Novaes Prefeitura Ibotirama

38 Manoel Cunha Prefeitura Ibotirama

39 José Nicolau Prefeitura M. S. Francisco

40 José F. da Costa Assoc. de Produtores B. J. Lapa

41 Joaquim A. Batista Assoc. de Produtores B. J. Lapa

42 João Antônio da Costa Assoc. de Produtores B. J. Lapa

43 Francisco José de Oliveira Assoc. de Produtores B. J. Lapa

44 José Conceição Bezerra Prefeitura Iuiú

45 Valdick Fagundes Lopes Câmara Iuiú

46 José Carlos Cruz Assoc. de Moradores Sitio do Mato

47 Neivaldo Ferrari Bancário B. J. Lapa

48 Ademilson C. Vieira Partido Político B. J. Lapa

49 Manoel Francisco Guedes Prefeitura Iuiú

50 Antônio Carlos P. Carvalho Câmara Carinhanha

51 Raimundo Antônio da Silva Prefeitura Carinhanha

52 Januário Rosa de Souza Assoc. de Produtores Carinhanha

53 Zenildo Alves de Souza FNS B. J. Lapa

54 Jorge Antônio Prefeitura Paratinga

55 Eliezer P. D. Filho Prefeitura Paratinga

56 Carlos Alberto Fernandes Matina

57 Wagner M. Castro Câmara Matina
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III. Relação dos Organismos Participantes dos Seminários

      Interinstitucionais

CERB Companhia de Engenharia Rural da Bahia

SEAGRI/CIR Coordenação de Irrigação

SCT/CODETUR Coordenação de Desenvolvimento do Turismo

COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

CONTRAN/SECT Coordenação de Transporte

SEAGRI/CPA Coordenação de Política Agrícola

CPRM Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais

SEPLANTEC/CRA Centro de Recursos Ambientais

SEAGRI/DAP Departamento de Agropecuária

SEAGRI/DDF Departamento de Desenvolvimento Florestal

SEAGRI/EBDA Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis

SEAGRI/INTERBA Instituto de Terras do Estado da Bahia

SEPLANTEC/CADCT Centro de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e

Tecnologia

SEPLANTEC/SEI Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais

da Bahia

BAHIAPESCA

SETC/DTT Departamento de Transportes e Terminais

SICM/Gerência de

Agroindústria

SUDIC Superintendência de Desenvolvimento Industrial e

Comercial

SGM Superintendência de Geologia e Recursos Minerais

SESAB/ASPLAN Assessoria de Planejamento da Secretaria da Saúde

SRH Superintendência de Recursos Hídricos

TELEBAHIA Telecomunicações da Bahia S.A.

PROMOEXPORT Núcleo de Promoção de Exportação da Bahia
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IV. Glossário de Siglas e Abreviaturas

AIBA Associação dos Irrigantes de Barreiras

BANEB Banco do Estado da Bahia

BB Banco do Brasil

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BNB Banco do Nordeste do Brasil

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

C&T Ciência e Tecnologia

CADCT Centro de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica

CERB Companhia de Engenharia Rural da Bahia

CHESF Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco

CIR Coordenação de Irrigação

CODETUR Coordenação de Desenvolvimento do Turismo

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento do Rio São Francisco

COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

CONTRAN/SECT Coordenação de Transporte

COTRABA Cooperativa dos Trabalhadores de Barreiras

CPA Coordenação de Política Agrícola

CPAC Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado

CPATSA Cento de Pesquisa do Trópico Semi-Árido

CPRM Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais

CRA Centro de Recursos Ambientais

CUT Central Única dos Trabalhadores

DAP Departamento de Agropecuária

DDF Departamento de Desenvolvimento Florestal

DERBA Departamento de Estradas e Rodagem do Estado da Bahia

DNAE Departamento Nacional de Água e Energia

DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem

EBDA Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola

ELETROBRAS Centrais Elétricas Brasileiras S. A.

EMBASA Empresa Baiana de Água e Saneamento

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola

FNS Fundação Nacional de Saúde

FRUTOESTE Associação dos Fruticultores do Oeste

IBAMA Inst. Brasileiro de Meio Ambiente e Rec. Naturais Renováveis

FIBGE Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INTERBA Instituto de Terras do Estado da Bahia

IPAC Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

OCEB Organização das Cooperativas do Estado da Bahia

ONGs Organizações Não-Governamentais

ONU Organização das Nações Unidas

PCI Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados
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PDRS Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

POLICENTRO Programa de Desenvolvimento dos Cerrados

PRODECER Programa de Coop. Nipo-Brasileira para o Desen. do Cerrado

PROMOEXPORT Núcleo de Promoção de Exportação da Bahia

SEAGRI Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

SEBRAE Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa

SEC Secretaria da Educação

SEFAZ Secretaria da Fazenda

SEI Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

SEPLANTEC Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia

SETC Secretaria de Energia, Transporte e Comunicações

SGM Superintendência de Geologia e Recursos Minerais

SICM Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

SRH Superintendência de Recursos Hídricos

SRHSH Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação

SUDIC Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial

TELEBAHIA Telecomunicações da Bahia S. A.

UFBA Universidade Federal da Bahia

UNEB Universidade Estadual da Bahia


