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Resumo A Dissertação tem como objeto de análise a intervenção do Estado no 

Vale do São Francisco através da política de irrigação e teve, como 

parâmetro empírico, dois perímetros públicos situados no lado 

pernambuco do Dipolo Petrolina/Juazeiro: Bebedouro e Nilo Coelho. A 

ênfase principal da análise foi conferida à atual fase da política de 

irrigação, que tem como base a "emancipação" dos perímetros públicos. 

A ênfase principal da análise, no entanto, foi conferida à atual fase da 

política de irrigação, que tem como base a “emancipação” dos perímetros 

públicos. A estratégia inicialmente utilizada para implantação da política 

de irrigação esteve baseada no modelo da colonização através de 

perímetros públicos onde foram assentados produtores familiares, cujo 

principal requisito era não dispor de terra, capital e tecnologia. Este 

aspecto conferiu à política de irrigação um forte "cunho social" naquele 

primeiro momento. Essa opção feita pelo Estado foi produto da correlação 

de forças existentes naquele momento, onde apenas os setores ligados à 

agroindústria e à construção civil demonstravam um interesse 

sistemático pela irrigação. À media em que a consolidação econômica da 

irrigação foi se concretizando, grandes grupos econômicos ligados à 

produção agrícola foram pressionando o Estado a mudar o caráter de sua 

intervenção em direção à privatização da irrigação. Com isso, passou a 

predominar, tanto no discurso oficial quanto na prática - através da 

emancipação - a opção pelo "empresarial", "moderno" e "emancipado", 

características estas que estão em perfeita harmonia com as políticas 

neoliberais em evidência, tanto no Brasil quanto no exterior. Concluiu-se, 

portanto, que a trajetória da política de irrigação evolui a partir de uma 

mudança progressiva de suas características, passando de uma política 

de caráter destacadamente social a uma política, cujo caráter passa pela 

emancipação/ampliação/privatização. 
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