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MÓDULO III – Estudos de caso  

Neste módulo serão apresentadas experiências exitosas de gestão integrada de recursos 
hídricos no Nordeste. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Neste módulo são apresentados alguns casos de implementação do gerenciamento integrado de 
recursos hídricos no Nordeste que merecem ser destacados pelo pioneirismo, pelos resultados 
alcançados ou pela experiência adquirida. 
 
 

3.2 MARCO REGULATÓRIO DO PIRANHAS-AÇU (SISTEMA CUREMA-AÇU) 

O Sistema Curema-Açu integra a bacia do rio Piranhas-Açu que está localizada em territórios dos 
estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com nascentes na Paraíba e foz na cidade de 
Macau/RN (Figura 1). Foram construídos três importantes reservatórios: Curema e Mãe D’Água, 
no rio Piancó (PB) de propriedade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – 
DNOCS, com 1.360 hm3 de capacidade e que regularizam, de forma conjunta, 160 km de rio até 
encontrar o reservatório Engº Armando Ribeiro Gonçalves, também de propriedade do DNOCS, 

com 2.400 hm3 de capacidade e que regulariza cerca de 100 km do rio Açu até a sua foz. 
 
Nos últimos anos, a demanda pelo uso da água na região tem aumentando significativamente, 
com destaque para a irrigação difusa (pequenos proprietários), irrigação em perímetros públicos e 
privados e carcinicultura, indústrias e termoelétricas.  

 
Em decorrência do grande aumento de pedidos de outorga para carcinicultura próximo à foz do 

rio, a Agência Nacional de Águas – ANA iniciou, em junho de 2003, uma articulação institucional 
com os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e com o DNOCS. O processo de articulação 
resultou na assinatura de um Convênio de Integração, em 18/02/2004, pelos representantes de 
cada entidade, com o objetivo de articular ações visando à gestão integrada na Bacia Hidrográfica 
do Rio Piranhas-Açu, de forma a possibilitar a harmonização de critérios, normas e procedimentos 
relativos ao cadastramento, outorga e fiscalização de usos de recursos hídricos, bem como a 
mobilização e a articulação de usuários para o processo de gestão participativa e, em especial, do 

Canal da barragem Pedra do Cavalo, construído no âmbito do Proágua Semiárido 
Amélia Rodrigues/BA 
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estabelecimento de um plano de regularização e ordenamento de usos para o Sistema Curema-
Açu. 
 

 
Figura 1: Bacia do rio Piranhas-Açu 

 
As ações do Plano de Regularização e Ordenamento dos Usos dos Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio Piranhas-Açu foram as seguintes:  
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 Elaboração do Marco Regulatório do Uso da Água, em 2004;  
 Promoção da Gestão Integrada de Recursos Hídricos;   

 Harmonização de critérios, normas e procedimentos relativos ao cadastro e outorga de 
direito de uso de recursos hídricos;   

 Mobilização e articulação de usuários para o processo de gestão participativa e 
descentralizada;   

 Regularização dos usuários por meio da emissão de outorgas de direito de uso das águas 
e de certificados de usos insignificantes;  

 Fiscalização dos usos de recursos hídricos; e  

 Aperfeiçoamento do sistema de monitoramento de vazões. 
 
Um dos principais desafios foi o estabelecimento do Marco Regulatório do Uso da Água do 
Sistema Curema-Açu, com a definição de quantitativos passíveis de captação, individualizados 
por finalidade de uso e por trecho (foram definidos 6 trechos, conforme Figura 1). Além disso, era 
fundamental a definição de um compromisso de entrega de vazão mínima na divisa dos estados 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com vistas ao atendimento dos usos existentes no trecho 
que vai da divisa do estado até o açude Armando Ribeiro Gonçalves. 

 
Após diversas reuniões, estudos e negociações entre os dois estados e a União, foi possível a 
edição da Resolução ANA nº 687/2004, que estabeleceu os quantitativos do Marco Regulatório 

por 10 anos, da seguinte maneira:  

 vazão mínima de entrega de 1,5 m³/s do estado da Paraíba para o Rio Grande do Norte; 

 vazão de 0,5 L/s como limite superior para uma captação ser considerada insignificante e, 
por isso, isenta de outorga; e  

 condições gerais de operação dos principais reservatórios da bacia de modo a atender às 
demandas negociadas. 

 
Além do Marco Regulatório, foram assinados dois convênios com os respectivos estados para 
instalação de escritórios técnicos para apoio às atividades complementares de regularização dos 
usuários, bem como o monitoramento, por parte da ANA, das vazões nas seções dos trechos 
estabelecidos pelo Marco Regulatório. 
 
As discussões do Marco Regulatório foram o início do processo de mobilização e capacitação dos 
atores da bacia que culminou com a criação do Comitê da Bacia do rio Piranhas-Açu, em 

30/11/2006, por Decreto Presidencial. Destaca-se que o Comitê tinha no Marco Regulatório um 
excelente ponto de partida para os seus debates e para a elaboração do respectivo Plano de 
Recursos Hídricos.  
 
Em 2009 o CBH Piranhas-Açu foi reconhecido, pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos 
estados envolvidos, como colegiado competente para deliberar, também, sobre as águas de 
domínios estaduais. Dessa forma, o atual CBH Piancó-Piranhas-Açu se constituiu como Comitê 
Único para toda a bacia, com poder de decisão não só sobre a calha do rio Piranhas-Açu, mas 
também sobre todos os seus afluentes, concretizando a Gestão Integrada em todos os corpos 

d’água da bacia. 
 
 

3.3 MARCO REGULATÓRIO DOS RIOS POTI E LONGÁ/PIRACURUCA 

As bacias dos rios Poti, Longá e Piracuruca pertencem à bacia do rio Parnaíba. Suas áreas 
encontram-se nos Estados do Ceará e Piauí. A maior parte dos rios destas duas bacias é de 
domínio dos estados, com exceção dos rios Poti e Piracuruca (afluentes do rio Parnaíba), que são 
de domínio da União. 
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Figura 2: Bacias dos rios Poti e Longá 

 
Grande parte das duas bacias localiza-se em região semiárida, com seus rios apresentando 
trechos naturalmente intermitentes. Constata-se uma infraestrutura hídrica implantada, que 
garante disponibilidade hídrica para a região. Ao mesmo tempo, têm sido desenvolvidos 

projetos de novos reservatórios que alterarão as condições de atendimento aos usos já 
implantados. Além do impacto nas condições atuais de atendimento aos usos da água, as 
intervenções previstas não foram originalmente projetadas considerando os outros reservatórios 
existentes e aqueles em fase de projeto, cujas interferências entre si causarão alterações 
drásticas nas premissas de cada projeto. Por exemplo, no estado do Ceará estão previstos três 
novos açudes na bacia, e no Piauí está prevista a construção de dois açudes. Dos cinco açudes, 
quatro causam ou sofrem interferências entre si. 
 
Diante desse quadro, foi identificada a necessidade de se definir um Marco Regulatório que 
estabelecesse critérios para implantação de novos reservatórios nas bacias dos rios Poti e 
Piracuruca, além da definição da partição entre os estados da disponibilidade hídrica 
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proporcionada pelos açudes, notadamente nas regiões de divisa entre eles. Buscava-se, em 
especial, a compatibilização dos novos projetos entre si e com a infraestrutura atual, de modo a 
garantir atendimento adequado aos usos de recursos hídricos atuais e previstos, garantindo, 
também, a sustentabilidade hídrica dos reservatórios, de modo que fossem dimensionados de 
forma compatível com as vazões naturais disponíveis nas bacias. 
 
O Marco Regulatório foi definido com base em estudos técnicos desenvolvidos pela ANA, pelos 
órgãos gestores dos estados 

1
, pelo DNOCS e pela Companhia de Desenvolvimento das bacias 

dos rios São Francisco e Parnaíba – CODEVASF.  
 
Inicialmente, foram desenvolvidos estudos hidrológicos estimando a disponibilidade hídrica das 
bacias, identificados os usos de recursos hídricos existentes e realizadas projeções de aumento 
de demandas.  Foram montados cenários visando à otimização da infraestrutura hídrica projetada, 
de forma compatível com a infraestrutura existente e os usos da água atuais e projetados para as 
bacias, hierarquizando prioridades para as demandas identificadas, da seguinte maneira: 

 Prioridade 1: consumo humano e dessedentação animal;  
 Prioridade 2: Indústria e irrigação existentes; e 

 Prioridade 3: Perímetros de irrigação previstos e manchas de solo potenciais. 

 
As simulações indicaram que o potencial hídrico natural proporcionado pelas bacias não 
comportava a construção dos novos açudes nos volumes originalmente projetados, os quais 
acabariam por competir entre si pela acumulação de água. Assim, a proposta técnica resultante 
apontou pela redução dos volumes de projeto dos novos açudes. Dessa forma, recomendou-se a 
redução de 43% dos volumes desses açudes (de 3.800 hm³ para 2.160 hm³), o que resultou na 
redução de 12% na vazão regularizada (de 19,3 m³/s para 16,9 m³/s). 
 
Tudo foi formalizado na Resolução Conjunta ANA/SRH-CE/SEMAR-PI nº 547/2006, onde também 

foram definidas regras operativas para os novos açudes, bem como vazões mínimas de entrega 
entre estados. As restrições definidas no Marco Regulatório estão balizando o planejamento dos 
estados quanto ao uso racional da água e as interferências hidráulicas, e estão sendo respeitadas 
nos projetos de novos reservatórios. 
 

3.4 PROJETO ÁGUAS DO VALE – RE-ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

No ano de 2001, após a persistência de uma seca que reduziu para 10% o armazenamento de 
água dos reservatórios de três bacias contíguas do Médio e Baixo Jaguaribe e do Banabuiú, 

estado do Ceará, diferentes órgãos federais e estaduais se articularam num projeto inédito 
destinado à economia de água. Com a designação oficial de “Plano de Uso Racional da Água 
para Irrigação nos Vales do Jaguaribe e Banabuiú”, esse projeto ficou mais conhecido como 
“Águas do Vale”; ao mesmo tempo uma experiência controversa e interessante. 
 
Além de abastecer a população de Fortaleza, a água dessas bacias era destinada, em sua grande 
parte, à agricultura irrigada, notadamente à rizicultura (59% do consumo agrícola de água) e à 

hortifruticultura. Além de apresentar menor valor agregado, ser menos eficiente no uso da água e 
criar menos postos de trabalho, as áreas de rizicultura eram normalmente encontradas a 
montante das áreas de hortifruticultura. Diante dessa constatação, era inevitável impor restrições 

à rizicultura, afinal, o valor econômico criado com uma unidade de água na rizicultura era 
sensivelmente menor do que na hortifruticultura. 
 
A estratégia adotada consistiu em:  

                                                                 

1 Secretaria de Estado de Recursos Hídricos do Ceará – SRH, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará – COGERH, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – 
SEMAR. 
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 compensar financeiramente os rizicultores que renunciassem à metade da área cultivada 
até então;  

 cobrar pelo uso da água para irrigação para financiar parte das compensações; 

 treinar os agricultores na melhoria de eficiência da irrigação (difusão tecnológica); e  

 regularizar os usos por meio da outorga de direito de uso de recursos hídricos. 
 
Em números, para os rizicultores que aderiram ao Plano (redução de 50% da área), foram pagos 
os seguintes valores: R$ 600,00/ha para áreas de até 2 ha; R$ 500,00/ha para áreas de 2 a 
100 ha e R$ 400,00/ha para áreas acima de 100 ha. A adesão ao plano estava condicionada à 
participação do agricultor em programas de treinamento de melhoria da eficiência do uso da água, 
bem como no plantio de culturas alternativas. 
 
Previa-se fazer cessar o plantio de mais de 5.000 ha de arroz a um custo total de R$ 10 milhões, 
dos quais 80% seriam financiados pela ANA e o restante por verbas estaduais e pela arrecadação 
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a qual era feita da seguinte forma: usuários com 
captação inferior a 1,4 L/s estavam isentos do pagamento; usuários com captação entre 1,4 e 
6,9 L/s pagavam R$ 0,01/m³, com possibilidade de pagarem metade desse valor caso 
comprovassem a adoção de métodos mais eficientes de uso da água; e usuários com captação 
superior a 6,9 L/s pagavam R$ 0,01/m³ sem a possibilidade de redução. 
 
Como resultado do projeto, foi possível destacar:  

 eliminação do risco de desabastecimento da cidade de Fortaleza; 

 atendimento à totalidade da demanda hídrica do setor de hortifruticultura e até sua 
ampliação em 20%, resultando em US$ 15 milhões de produção para o setor; 

 redução de cerca de 3.600 ha de arroz irrigado por mais de 1.600 agricultores; 

 economia de quase 60 milhões de m³ de água (5,7 m³/s); e 

 pagamento de aproximadamente R$ 1,2 milhões em indenizações. 
 

3.5 AQUÍFEROS DA CHAPADA DO APODI 

A Chapada do Apodi está localizada entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, sendo 
o divisor de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Jaguaribe (do lado cearense) e Apodi (do 
lado potiguar), conforme ilustrado na Figura 3.   
 

 
Figura 3: Delimitação dos aquíferos da Chapada do Apodi 
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A Chapada possui solos de boa qualidade para a agricultura e dispõe de reservas de águas 
subterrâneas e superficial, fatores que impulsionaram o desenvolvimento de inúmeros perímetros 

irrigados, sobretudo de fruticultura para exportação. Ressalta-se que a média pluviométrica na 
região é da ordem de 850 mm/ano. 
 
A explotação crescente dos reservatórios subterrâneos existentes na região para irrigação 
causou rebaixamentos excessivos dos níveis dos aquíferos, levando ao comprometimento de 

poços prejudicando o abastecimento de comunidades urbanas e rurais. 
 
Este cenário ocorreu principalmente no entorno do município de Baraúna/RN, que possui a maior 
concentração de irrigantes da Chapada do Apodi, com expressiva importância econômica. Os 
rebaixamentos nesta região foram considerados emblemáticos e acabaram motivando estados e 
União a firmar um Termo de Cooperação Técnica para a elaboração de estudos para avaliação 
dos recursos existentes. Os estudos indicaram a necessidade de elaboração de um Marco 
Regulatório e a criação de uma Comissão de Acompanhamento da Gestão Compartilhada 
(CAGC) do Sistema Aquífero Apodi, um órgão colegiado de natureza consultiva, integrante dos 
Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados do Ceará e do Rio 
Grande do Norte. 
 
Ressalta-se que, no caso das águas subterrâneas do Sistema Aquífero Apodi em território 
cearense, por delegação do Sistema Estadual Integrado de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará, os comitês de bacias hidrográficas foram autorizados a criar as 
Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos que administram os sistemas isolados, sendo incluídos 
nesta categoria os sistemas aquíferos. Estas comissões gestoras são formadas por usuários de 
água, por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, o que agrega novos 
atores ao processo decisório.  
 
O principal objetivo a ser trilhado pela CAGC Apodi é fomentar a gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais das bacias hidrográficas inseridas na área do Projeto, por meio da 
implementação do programa definido no Marco Regulatório. Seus objetivos específicos são: 
 Apoiar a gestão integrada e sustentada dos recursos hídricos, particularmente os 

subterrâneos, nas unidades e subunidades de gestão, por intermédio do uso dos 
instrumentos de gestão, ampliando a sua aplicação no que couber;  

 Acompanhar a execução do Marco Regulatório e sugerir as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas; 

 Assegurar o intercâmbio entre os órgãos gestores estaduais representados na CAGC; 

 Promover a articulação federal, interestadual e intermunicipal, integrando as iniciativas 
regionais de estudos, projetos, planos e programas às diretrizes e metas estabelecidas para 
as bacias hidrográficas na área do Projeto, com vistas à conservação e à proteção de seus 
recursos hídricos; 

 Representar, de forma consultiva, uma instância de mediação e resolução de conflitos de 
uso dos recursos hídricos, particularmente os subterrâneos, usando as informações contidas 
e elaboradas durante a construção do Marco Regulatório; 

 Recomendar os quantitativos propostos nos estudos técnicos do Marco Regulatório como 
elementos orientativos dos limites de retirada de água subterrânea nas diferentes escalas, 
utilizando para isto indicadores espaciais e pontuais de gestão; 

 Apoiar, influenciar e participar na elaboração de um planejamento regional visando ao 
desenvolvimento sustentável. 

 
Dessa forma, caminha-se na direção de integrar a gestão de águas superficiais e subterrâneas, 
bem como articular as políticas de águas dos estados envolvidos, concretizando a Gestão 
Integrada dos Recursos Hídricos na área de abrangência do Aquífero Apodi. 
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3.6 PACTO DAS ÁGUAS DO ESTADO DO CEARÁ 

Iniciativa da Assembleia Legislativa do estado do Ceará e seu Conselho de Altos Estudos e 
Assuntos Estratégicos, o Plano Estratégico dos Recursos Hídricos do Ceará, também conhecido 
como Pacto das Águas, foi desenvolvido durante os anos de 2007, 2008 e 2009. Resultado de um 
intenso processo de discussão com a sociedade cearense, o Plano Estratégico dos Recursos 
Hídricos contou com a participação de cerca de 10.000 pessoas e 86 instituições, em mais de 200 
eventos, apresentando um conjunto de 34 programas e subprogramas e por eixos temáticos. 
 
O objetivo do Pacto das Águas é instrumentalizar o estado do Ceará, sua esfera pública e a 
sociedade civil, com uma visão estratégica sobre a gestão dos recursos hídricos, tendo como 
produtos o Cenário Atual e o Plano Estratégico dos Recursos Hídricos, construídos de forma 
consensual e participativa, nos quais são identificados desafios e alternativas para solucioná-los e 
estabelecidos pactos institucionais e sociais para implementar os programas e subprogramas 
propostos, que visam garantir água em quantidade, qualidade e regularidade para a atual e as 
futuras gerações. 
 
Constituído por uma visão de futuro e de planejamento dos recursos hídricos, a construção do 
Pacto das Águas foi baseada nos seguintes fundamentos: 

 o diálogo entre os diferentes setores da sociedade como forma de construção de uma visão 
estratégica dos recursos hídricos, integrada e sustentável sob os aspectos social, político e 
ambiental; 

 o respeito e o fortalecimento às instâncias de participação social existentes no processo de 
tomada de decisão; 

 a construção do consenso social sobre os objetivos e os instrumentos para gestão da água; 
 a fundamentação técnica como ferramenta de explicitação de conflitos de interesses e a 

identificação de alternativas de soluções viáveis para a resolução dos problemas; 

 o reconhecimento da água como portadora de múltiplos valores: econômico, social, político e 
cultural; e 

 o reconhecimento de que o conjunto de instituições e entidades comprometidas com a 
gestão da água no estado deve ser ampliado. 

 
O Pacto das Águas baseou-se em quatro eixos temáticos (Figura 4): água para beber, água e 
desenvolvimento, convivência com semiárido e gerenciamento integrado de recursos hídricos, que 
foram analisados em três escalas territoriais: município, bacia hidrográfica e estado, sendo que o 
produto final do estudo foi agregado na escala estadual, registrando que desde o início de sua 
construção seriam estabelecidos entre os quatro eixos temas comuns transversais. 
 

 
Figura 4: Eixos temáticos do Pacto das Águas 

 
 
Para a realização dos Diálogos Estaduais foram constituídos oito núcleos de atores sociais 
envolvidos direta ou indiretamente com a gestão de recursos hídricos, mobilizando um total de 86 
entidades e instituições, conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Núcleos de atores sociais envolvidos nas discussões do Pacto das Águas 

 
 
Para a realização dos Diálogos Regionais, o estado foi dividido em doze regiões com recorte das 
bacias hidrográficas, e contou com a presença dos Comitês de Bacia, da COGERH e da estrutura 
regionalizada dos órgãos públicos (Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, 
IBAMA, CREA, dentre outras) e da sociedade civil, com o suporte das prefeituras municipais. 
 

 
Um dos encontros realizados durante a construção do Pacto das Águas do Ceará 

Fonte: http://b logdocrato.b logspot.com.br/2009_09_02_archive.html  

 
Por sua vez, os Diálogos Municipais ocorrem em 157 municípios (85% dos municípios cearenses), 
organizados sob a coordenação do poder público municipal. 
 
O Plano Estratégico buscou consolidar todas as proposições passíveis de pactuação, sendo 
constituído por 34 programas e subprogramas estruturados em três categorias, conforme 
apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Programas e subprogramas do Pacto das Águas do Ceará 

Categoria Característica Programa Subprograma 

Programas 
gerais 

Referem-se não 

apenas a um eixo 
temático e 
mantêm interface 

com todos os 
demais 

Garantia hídrica para 
múltiplos usos 

Incremento da oferta hídrica. 

Economia de água. 

Gestão Hidroambiental 
Integrada 

Preservação, conservação e recuperação de áreas 
degradadas e em processo de desertificação das 
margens dos rios, açudes e lagoas. 

Uso conservacionista da água e solo. 

Sistema Integrado de 
Informações 

 

Estudos, Pesquisa e 
Difusão 

Desenvolvimento científico e inovação tecnológica 
para agricultura irrigada. 

Avaliação do potencial de explotação e modelo de 
gestão de águas subterrâneas. 

Estudos, pesquisas e estratégias de difusão para 
adequação das práticas de convivência com o 
semiárido. 

Difusão de tecnologias sustentáveis para o uso 
racional dos recursos hídricos. 

Ensino Capacitação e 
Formação 

Educação, semiárido e cidadania. 

Capacitação profissional para o semiárido. 

Formação de agentes orientadores de gestão de 
recursos hídricos e meio ambiente. 

Comunicação Social 
Cidadão do semiárido. 

Comunicação social sobre o Sigerh. 

Revisão e Atualização 
da Legislação 

Estadual de Recursos 
Hídricos 

 

Programas 
por eixo 

temático 

São mais 
específicos de 

cada eixo, mesmo 
tendo interface 
com alguns 

outros temas 

Água para Beber 

Planos municipais de saneamento. 

Coleta, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos. 

Redução das perdas de água para beber. 

Sistema integrado de saneamento. 

Educação para o consumo racional de água. 

Água e 
Desenvolvimento 

Plano estadual de agricultura irrigada. 

Desenvolvimento da agricultura orgânica. 

Controle e redução do uso de agrotóxicos. 

Desenvolvimento da aquicultura e pesca. 

Convivência com o 

Semiárido 

Assistência técnica e extensão rural no semiárido. 

Plano integrado para garantir água à população 
difusa para os múltiplos usos. 

Modelos de gestão dos pequenos sistemas de 
abastecimento rural para as populações rurais. 

Sistema Integrado de 

Gestão dos Recursos 
Hídricos 

Fortalecimento dos comitês de bacia e demais 
instâncias colegiadas do Sigerh. 

Monitoramento da qualidade da água. 

Fiscalização dos recursos hídricos. 

Cadastro de obras hídricas e de usuários de água. 

Programas 
indicativos 

Representam temas e ações consideradas 
relevantes, mas em que ainda não foi 

possível pactuação 

Fortalecimento institucional dos órgãos executores 
do Sigerh. 

Fortalecimento do turismo sustentável e 
participativo. 
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A construção do Pacto das Águas demonstrou que a implementação do SIGERH avançou em 
muitos aspectos, mas não tem conseguido articular e integrar as ações das diferentes políticas 
públicas setoriais de forma a garantir um gerenciamento eficiente e eficaz dos recursos hídricos 
em seus diversos aspectos. Constatou também que, apesar de ter muitos conselhos estaduais e 
municipais setoriais, o estado do Ceará não tem conseguido articular e integrar as diferentes 
políticas públicas e os diferentes níveis administrativos (União, estado e municípios) com o 
objetivo de otimizar recursos humanos, financeiro, programas, planos e projetos e garantir um 
desenvolvimento equilibrado e sustentável. Em resumo, tanto no Brasil, como no Ceará, o 
planejamento e a implementação de políticas públicas, ainda são setoriais e não territoriais. 
 
Nesse sentido, o Plano Estratégico apresentou proposta de instância institucional de articulação e 
integração intersetorial das políticas públicas, conforme apresentado na Figura 5, ressaltando que 
as políticas de recursos hídricos, de meio ambiente, de saúde, de saneamento ambiental, de 
desenvolvimento territorial, de irrigação, industrial e outras, devem ser planejadas e executadas 
de forma integrada nos municípios, bacias hidrográficas e no estado. 
 

 

 
Figura 5: Articulação e integração intersetorial das políticas públicas do Pacto das Águas 
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3.7 PROÁGUA SEMI-ÁRIDO 

O Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-árido 
Brasileiro – PROÁGUA/Semi-árido (oriundo de um Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial) 
foi implementado a partir de 1998, pouco mais de um ano após a aprovação da Lei nº 9.433/97 

que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Alcançou uma área de cerca de 1 milhão de 
km2 nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais (com áreas na região 
semiárida, embora não pertença à região Nordeste), Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, envolvendo tanto bacias de rios federais, de responsabilidade da União, como 
estaduais. 
 
O PROÁGUA/Semi-árido teve por objetivo geral garantir a ampliação da oferta de água de boa 
qualidade, com a promoção do uso racional desse recurso, de tal modo que sua escassez relativa 
não continuasse a constituir impedimento ao desenvolvimento sustentável da região. 
 
Os objetivos específicos do Subprograma foram: 

 fortalecer o setor de recursos hídricos na 
região semiárida brasileira, mediante a 
capacitação das instituições públicas e das 
entidades da sociedade civil; 

 implementar novas obras que, além de 
garantir o aumento da disponibilidade de 
água e de privilegiar soluções locais para 
operação e manutenção, promovessem 
tanto a melhoria da qualidade de vida da 
população local quanto a proteção do meio 
ambiente; 

 concluir obras hidráulicas, já iniciadas, que 
ainda apresentassem retorno socioeconô-
mico inquestionável; 

 desenvolver estudos para identificar 
soluções eficazes e adequar as 
disponibilidades e as demandas de água 
nas diferentes bacias hidrográficas 
contempladas pelo Subprograma; 

 desenvolver modelos de gestão de bacias 
hidrográficas e planos diretores com visão 
integrada de bacia e de múltiplos usos da 
água (abastecimento público, irrigação, 
produção de energia, dentre outros), além 
do reconhecimento do valor econômico da 
água;  

 detalhar, em nível de projeto executivo, as 
intervenções prioritárias selecionadas tanto 
nos estudos desenvolvidos quanto nos 
planos diretores elaborados. 

 
 
O total de recursos previsto era de US$ 330 milhões (reduzido depois para US$ 236,6 milhões), 
sendo US$ 198 milhões originários do Banco Mundial e US$ 132 milhões de contrapartida 
nacional. O governo federal e os governos estaduais deveriam aportar US$ 62 milhões, e o Japan 
Bank for International Cooperation – JBIC aportaria US$ 70 milhões.  
 
Para efeito de gestão o programa foi dividido nas seguintes partes ou componentes: Gestão dos 
Recursos Hídricos; Estudos e Projetos; Obras Prioritárias; Gerenciamento, Monitoria e Avaliação.  
 

 
Adutora construída em Mossoró/RN por 

meio do Proágua/Semi-árido 
Fonte: Banco de imagens da ANA 
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A Unidade Gestora era a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, atualmente Ministério do Meio Ambiente e as atribuições 
foram posteriormente transferidas para a ANA. A execução de obras e a monitoria, avaliação e 
suporte ficaram a cargo do Ministério da Integração Nacional. 
 
As ações foram executadas pelos estados participantes, por meio das Secretarias Estaduais de 
Recursos Hídricos ou de órgãos similares. Os recursos eram repassados aos estados por 
convênios entre a ANA/MMA ou a SIH/MI e o estado beneficiário.  Os recursos de Gestão dos 
Recursos Hídricos e Estudos e Projetos eram repassados aos estados de forma competitiva. 
 
A Componente Gestão de Recursos Hídricos contribuiu para o avanço dos aspectos legais, 
institucionais, fortalecimento de órgãos gestores, implantação de sistemas de informações, 
capacitação de recursos humanos, para gestão participativa e apoio a comitês e para ampliação 
do sistema de monitoramento de informações. 
 
O Componente Estudos e Projetos contribuiu com: elaboração de planos de recursos hídricos, 
produção técnica voltada para os instrumentos de gestão, análises de viabilidade técnica e 
financeira de obras hídricas, planos de administração, operação e manutenção de obras de 
infraestrutura hídrica e levantamentos de disponibilidades hídricas. Os estudos e projetos 
passaram a ser conduzidos com escopo mais amplo e mais integrados. A própria ANA, no seu 
processo de instalação, foi fortemente apoiada pelo Projeto. O Quadro 2 apresenta os principais 
resultados, por componente, do Projeto. 
 

Quadro 2: Resultados do PROÁGUA/Semi-árido 

Componente Principais resultados 

Gestão de Recursos 

Hídricos 

Estabelecimento de um marco regulador para o setor hídrico.  

Estabelecimento de marco regulatório de todos os estados do Nordeste. 

Criação de mais de 250 organizações de usuários de água. 

Instalação de 13 estações hidrometeorológicas e de qualidade de água. 

Estabelecimento de bases de dados hidrológicos em grande parte dos estados 

envolvidos. 

Supervisão de obras de implantação e recuperação de sistemas de 
abastecimento de água em cidades e áreas rurais (adutoras), de barragens e 

reservatórios. 

Organização de cursos de capacitação técnica. 

Estudos e Projetos 

Seis planos de administração, manutenção e operação de adutoras. 

Dois planos estaduais de recursos hídricos. 

Planos diretores de 10 bacias estaduais. 

Estudos de viabilidade e projetos básicos de 45 empreendimentos. 

Quarenta e seis estudos ambientais e de disponibilidade hídrica.  

Implantação de 8 projetos demonstrativos. 

Obras Prioritárias 

Construção de 18 sistemas de abastecimento de água em cidades e áreas 
rurais 

Construção de 30 sistemas simplificados de abastecimento de água. 

Construção de 3 barragens. 

Recuperação do sifão de Umbranas/CE. 

 
Foi fundamental a difusão de critérios de investimentos em obras hídricas, que, segundo o 
Tribunal de Contas da União – TCU, passariam a ser seguidos em todo investimento em obras 
desse tipo, o que levou a ANA a elaborar um Atlas de Projetos de Obras para suprimento de água 
para mais de 1.000 cidades com mais de 5 mil habitantes. O Atlas fornece alternativas para os 
governos priorizarem as construções com base em sólidos estudos técnicos. 
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Outro avanço foi exigir que nenhuma infraestrutura hídrica de grande porte (mais de R$ 10 
milhões) pudesse ser construída com recurso federal sem que a ANA, após estudo técnico, 
certificasse a sustentabilidade hídrica e operacional do empreendimento.  
 
Talvez a maior conquista do PROÁGUA/Semi-árido tenha sido a possibilidade de iniciar e testar 
um modelo promissor, que privilegia uma interlocução com a sociedade, um planejamento 
criterioso e bons critérios para estudos de viabilidade.   
 
Entre os benefícios do programa para a sociedade, destacam-se: redução dos índices de doenças 
de veiculação hídrica e da mortalidade infantil; queda na migração interna; disseminação de 
alguns pólos de desenvolvimento industrial; melhorias no Índice de Desenvolvimento Humano – 
IDH; expressiva redução no valor do custo do metro cúbico da água no semiárido, pela redução 
da necessidade dos carros-pipa ou da coleta manual da água; aumento do nível de organização 
técnico-institucional dos estados e da capacidade de lidar com a questão da água; consolidação 
da filosofia do Programa através da intensa formação de recursos humanos.  
 
Pode-se concluir que o Programa representou um esforço de mudança cultural, de dinamização e 
de fortalecimento do capital social, pré-requisitos de qualquer processo sustentável de 
desenvolvimento econômico, social, político e ambiental.  Sinalizou para a importância de manter 
um banco de projetos com padrão de qualidade para que a qualquer momento possam ser 
priorizados, por critérios isentos, e executados. Foi utilizado com sucesso um critério de avaliação 
e priorização de obras que hoje é espelho para a administração pública. 
 
Um grande empecilho foi a descontinuidade de equipe e de direção do Projeto.  A vinculação aos 
mecanismos de execução do Orçamento Geral da União – OGU gerou dificuldades na liberação 
de recursos afetando indicadores de desempenho gerencial, sendo importante identificar 
alternativas que privilegiem a desvinculação das regras de execução do orçamento do Projeto das 
do OGU. Constatou-se a importância de elaboração de um Plano de Comunicação.  
 
O trabalho de diversas organizações da sociedade civil (ONGs, associações rurais, organismos de 
igrejas, movimento sindical de trabalhadores rurais, comitês, etc.) foi fundamental para o sucesso. 
O trabalho integrado com a sociedade civil fortaleceu a atuação das suas entidades 
representativas, garantindo, em parte, as condições necessárias ao desempenho eficiente do 
Projeto.  As rotinas de planejamento e execução do PROÁGUA/Semi-árido são exemplos para 
projetos semelhantes. 
 
O PROÁGUA/Semi-árido deixa claro que a solução da intricada equação que rege a relação entre 
homem e recursos naturais no semiárido, com a água em especial, passa, necessariamente, por 
uma palavra: “gestão”. 
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GLOSSÁRIO 

Açude – Lago ou reservatório formado pelo barramento de um curso de água.  
 
Afluente (ou tributário) – Curso d'água que desemboca num curso maior ou num lago2.  
 
Águas subterrâneas – São aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo3. 

 
Alocação negociada – É o processo de divisão de água entre usos e usuários, pactuado de 

forma coletiva, com a participação dos interessados.  
 
Aquífero – formação permeável com capacidade de armazenar quantidades apreciáveis de água.  
 
Bacias contíguas – São bacias vizinhas ou fronteiriças. 

 
Carcinicultura – Criação de camarão. 

 
Comitê de Bacia Hidrográfica – Fórum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica 
contando com a participação dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil organizada, das 
demais esferas de governo (estaduais e federal), e destinado a agir como o "parlamento das 
águas da bacia". 
 
Delegação – Ato de delegar, transmitir poderes. 

 
Desenvolvimento sustentável – Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atendimento às gerações futuras. 
 
Dessedentação animal – Água utilizada para saciar a sede de animais. 

 
Disponibilidade hídrica – É a quantidade de água disponível para determinado uso, na qualidade 

necessária, em um trecho de corpo hídrico, durante um determinado tempo. 
 
Explotação – Captação de água subterrânea. 
 
Montante – É um ponto acima de outro ponto em um curso d’água; sentido rio acima. 

 
Outorga de direito de uso da água – É o ato administrativo mediante o qual o poder público 

outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso 
de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 
ato administrativo

4
. 

 
Rizicultura – cultura do arroz. 

 
Vazão – É o volume de água que passa por uma determinada seção de um rio ou um canal, por 

unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (L/s), em metros cúbicos por 
segundo (m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h) 

                                                                 

2  MMA. Glossário de Termos referentes à gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços.  

3  Definição segundo a Resolução CNRH nº15 de 11 de janeiro de 2001. 

4 Site da ANA <http://www.ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp>. 
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