
 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

  

1 

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  

 

ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA EM RESERVATÓRIO DO EIXO 

LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

Ariane Silva Cardoso 1; Érika Alves Tavares Marques 2; Hidaiane Fayga Matias Caldas 3; Maria 

do Carmo Martins Sobral 4; Arisvaldo Vieira Méllo Júnior5 
 

 

RESUMO – Este trabalho analisa os usos múltiplos da água no reservatório Epitácio Pessoa, 

integrante do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), com objetivo de 

subsidiar decisões futuras quanto a gestão sustentável do reservatório, as prioridades de demanda e o 

planejamento de ações direcionadas à região. O reservatório abastece 25 municípios e tem como 

principais demandas abastecimento público, dessedentação animal e irrigação. Nos últimos 10 anos, 

o volume de água no Epitácio Pessoa apresentou intensa queda, tendo exibido picos de cheia em 2009 

e 2011 e sofrido estiagem entre 2013 a 2017, chegando a 3,18% do seu volume em março/2017. 

Diante desse cenário, várias resoluções foram emitidas estabelecendo regras de restrição de uso da 

água. Foram identificadas 584 outorgas emitidas pela ANA para o reservatório Epitácio Pessoa, no 

período entre 2018 a 2019. Não foram emitidas outorgas para efluentes na região de estudo. A 

demanda de água para abastecimento humano no Alto Curso do rio Paraíba e do PISF vêm sendo 

priorizada. No entanto, os usos e o cumprimento das medidas de controle em vigor precisam ser 

constantemente reanalisados e fiscalizados com eficiência para garantia do abastecimento da 

população e dos demais usos da água.  
 

ABSTRACT– This paper analyzes the multiple uses of water in the Epitácio Pessoa reservoir, part 

of the East Axis of the São Francisco River Integration Project (PISF), in order to subsidize future 

decisions regarding the sustainable management of the reservoir, demand priorities and planning 

actions directed to the region. The reservoir supplies 25 municipalities and has as main demands 

public supply, animal feed and irrigation. In the last 10 years, the volume of water at Epitácio Pessoa 

has fallen sharply, having peaked in 2009 and 2011 and suffered drought between 2013 and 2017, 

reaching 3.18% of its volume in March/2017. In view of this scenario, several resolutions were issued 

establishing rules for restricting water use. In the period between 2018 and 2019, 584 grants issued 

by ANA were identified for the Epitácio Pessoa reservoir. No grants were issued for effluents in the 

study region. The demand for water for human supply in the Upper Course of the Paraíba River and 

the PISF has been prioritized. However, the uses and compliance with the control measures in force 

need to be constantly re-analyzed and efficiently inspected to guarantee the supply of the population 

and other water uses. 

Palavras-Chave – Recursos hídricos, outorgas, semiárido. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

No Brasil há abundância em recursos hídricos, mas a distribuição sazonal e espacial da água 

é desigual. A região Nordeste possui apenas 3% da disponibilidade hídrica do país e a bacia do rio 

São Francisco representa 70% dessa oferta (ANA, 2019 b). O semiárido nordestino é marcado pelo 

déficit de acesso à água, representando riscos socioeconômicos.  

Neste contexto, no Nordeste brasileiro, encontra-se em operação o Projeto de Integração do 

Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), como alternativa para amenizar o 

déficit hídrico e melhoria da qualidade de vida da população local. O objetivo do projeto é transferir, 

por meio dos Eixos Leste e Norte, águas da bacia do rio São Francisco para os rios no Nordeste 

Setentrional. O empreendimento promete garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 

390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, abrangendo sete 

bacias hidrográficas no eixo Norte e quatro bacias no eixo Leste (BRASIL, 2004). 

O equilíbrio entre a oferta e os usos da água no semiárido estão relacionados principalmente 

com a disponibilidade hídrica irregular, pressão pelos usos frente ao desenvolvimento econômico e 

populacional, carência de infraestrutura hídrica adequada  (ANA, 2019 b), além da problemática do 

lançamento de efluente e esgoto doméstico sem tratamento, que favorecem a redução da qualidade 

das águas em muitos reservatórios de usos múltiplos (SOBRAL et al., 2018). 

A agricultura irrigada é um dos maiores usos consuntivos da água, e no semiárido vem 

ocorrendo em bacias com déficit hídrico, estando atrelado aos conflitos pelos usos múltiplos da água. 

Mas, a irrigação é fundamental para expansão agrícola e o desenvolvimento local. O setor representa 

maior parcela da demanda de água no semiárido, destacando a bacia do São Francisco, onde a 

irrigação é responsável por 77,2% da água retirada (ANA, 2019 a).  

O planejamento dos usos dos recursos hídricos no semiárido e no PISF é importante para 

garantir que os objetivos desse projeto seja alcançado e assegurado de maneira justa e sustentável. 

Com isso, diante da necessidade de fornecer informações relativas ao abastecimento de água para 

população, este trabalho analisa os usos múltiplos da água no reservatório Epitácio Pessoa, no Eixo 

Leste do PISF, com objetivo de subsidiar decisões futuras quanto a gestão sustentável do reservatório, 

definindo as prioridades de demanda e o planejamento de ações direcionadas à região.  

 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de estudo 

 

 O Eixo Leste do PISF (Figura 1) teve início da sua operação em março de 2017. Percorre 217 

km desde o munícipio de Floresta - PE até Monteiro - PB, abastecendo os dois Estados, e parte da 
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vazão será transferida para as bacias do Pajeú, do Moxotó e da região Agreste de Pernambuco. O 

caminho das águas do rio São Francisco para a bacia do rio Paraíba é realizado por meio de canais e 

12 reservatórios projetados até chegar no município de Monteiro-PB, onde ocorre o primeiro evento 

de mistura de bacias. Essas águas são conduzias e armazenadas nos reservatórios Poções e Camalaú, 

e em seguida, seguem para os reservatórios Epitácio Pessoa e Argemiro Figueiredo (Acauã). Este 

eixo foi projetado para atender a capacidade máxima de 28 m³/s e vazão contínua de 10 m³/s 

(CASTRO, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geográfica do Eixo Leste do PISF e da bacia hidrográfica do rio Paraíba/PB. 

Fonte: CALDAS (2020).  

A bacia hidrográfica do rio Paraíba está situada no estado da Paraíba (Figura 1), possui uma 

área de 20.071,83 km2 e drena os territórios de 85 municípios que correspondem a 53% da população 

do estado (PARAÍBA, 2006; IBGE, 2010). A bacia encontra-se dividida em 3 regiões fisiográficas, 

o Alto, Médio e Baixo Curso do rio Paraíba, e a sub-bacia do rio Taperoá, importante afluente do 

Alto Curso, abrangendo importantes cidades e reservatórios de usos múltiplos para o estado 

(PARAÍBA, 2001).  

O reservatório Epitácio Pessoa, também conhecido como Boqueirão, situado na região do Alto 

Curso do rio Paraíba, foi escolhido como área de estudo dentro do Eixo Leste, considerando o arranjo 

atual do PISF, por fazer parte de uma bacia receptora e ser um importante reservatório de 

abastecimento público para a região. Localiza-se entre os municípios de Boqueirão, Cabaceiras e 

Barra de São Miguel, sua bacia hidráulica ocupa um território de 12.410 km² e a capacidade de 

armazenamento é de 466.525.964 m³ de água (PARAÍBA, 2019).  
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2.2 - Procedimentos metodológicos 

 

A avaliação dos volumes e das vazões requeridos para a região do Alto Curso do rio Paraíba 

foi desenvolvida por meio de dados disponibilizados pela Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba (AESA) e dos dados de outorgas de uso dos recursos hídricos concedidas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), disponibilizadas no endereço eletrônico 

https://www.ana.gov.br/regulacao/principais-servicos/outorgas-emitidas.  

Em relação ao critério de seleção das outorgas, optou-se por selecionar todas aquelas com 

prazo de vigência em andamento nos reservatórios de estudo. As outorgas analisadas foram as 

emitidas e disponibilizadas pela ANA no ano de 2019. Para os dados brutos emitidos pela ANA foi 

realizada análise de consistência. Para avaliação da eficiência dos métodos de irrigação foi utilizado 

como referência a Resolução Nº 707/2004 da ANA. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Análise dos usos da água no reservatório Epitácio Pessoa 

 

  As principais demandas do reservatório Epitácio Pessoa analisadas pela ANA distinguem-se 

entre abastecimento urbano (69%), abastecimento rural (4%), dessedentação animal (3%) e irrigação 

(24%) (ANA, 2017 a). De acordo com a Agência, o reservatório abastece 25 sedes municipais. A 

partir de pesquisa de campo e dados bibliográficos foi verificada ocorrência de pesca artesanal no 

reservatório de estudo (LIMA et al., 2016). Que conta com a Colônia de Pescadores Z-8 Anastácio 

Maia, com pescadores cadastrados dos municípios de Boqueirão, Barra de São Miguel, Cabaceiras e 

mais 2 distritos de Campina Grande, Galante e Riacho de Santo Antônio. 

  Quanto ao lançamento de efluentes, não foram emitidas outorgas para a região de estudo. No 

entanto, a situação do esgotamento sanitário nos principais munícipios situados ao longo da calha 

principal do rio Paraíba (Alto Curso) encontra-se insatisfatória, segundo os últimos dados 

apresentados de 2013 (ANA, 2017 b). Os munícipios de Monteiro e Boqueirão apresentaram as mais 

altas cargas de lançamento de DBO, com indicativo de necessidade alta de remoção de patógenos. 

Estudo de Silva et al. (2014) mostrou que na nascente do Rio Paraíba, localizada em Monteiro/PB, é 

realizado lançamento de parte dos efluentes domésticos do município diretamente no leito do rio. 

  O controle dos usos da água exerce papel crucial na gestão sustentável dos recursos hídricos, 

e por isso, desde 2013, período de grande escassez hídrica na região, os órgãos ANA e AESA vêm 

tomando medidas legais para controlar as vazões captadas nos reservatórios do rio Paraíba. Esses 

órgãos vêm estabelecendo diversas regras de restrição de uso da água através de resoluções emitidas 

de acordo com a oferta de água e o início de operação do PISF, como mostra o breve histórico descrito 
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na Quadro 1. Mas, pouco avanço é observado com relação ao tratamento e lançamento de esgoto e 

efluentes. 

 Quadro 1. Histórico das resoluções ANA/AESA após início da operação do PISF. 

Marco 

normativo 

Instituição Principais definições 

Resolução n° 

1.292/2017 

ANA e 

AESA 

Companha de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA): retirada de 1,3 m³/s 

do reservatório Epitácio Pessoa 

Vazão de defluência a jusante do reservatório para fins de consumo 

humano e dessedentação animal condicionada as avaliações do volume 

armazenado 

Suspensas as captações de água superficiais e subterrâneas, exceto para 

os usos descritos acima e atividades de subsistências 

Área de cultivo:  0,50 ha por usuário; e captação de água: 8,5 h/dia 

Culturas: temporárias por sistema de microaspersão e gotejamento 

Resolução nº 

01/2017 
AESA 

Suspenção das retiradas do rio Paraíba no trecho entre o reservatório 

Epitácio Pessoa até Itabaiana/PB 

Com normalização do abastecimento na Barragem de Itabaiana são 

liberadas retiradas em áreas não superior ou igual a 0,5 ha, nos horários 

da tarifa verde, destinadas à agricultura de subsistência e aquicultura 

Resolução nº 

12/2018 
ANA 

Autorizada descarga de 4.800.000 m³ do reservatório Epitácio Pessoa 

para o rio Paraíba, até 30 de junho do mesmo ano 

Resolução nº 

63/2018 
ANA 

Paraíba: vazão máxima de 4,673 m³/s, destes 2,79 m³/s serão destinados 

ao abastecimento humano, 0,7 m³/s para irrigação e 1,18 m³/s para outros 

fins 

Resolução 

87/2018 

ANA e 

AESA 

Determinado volume de 25.920 L por usuário (atividade de subsistência) 

Cultivo em área e volume superior: com comprovação de instalação de 

equipamento de medição contínua e registro dos volumes captados 

Termo de 

Alocação de 

água 

2019/2020 

AESA 

A partir de janeiro de 2020 precisarão de nova autorização mediante 

avalição da situação hidrológica e reunião com os irrigantes 

Liberada vazão de 1,17 m³/s para a SIAA – Campina Grande e Cariri 

Defluência à jusante do reservatório será sempre definida mediante 

relatório da CAGEPA 

 

3.2 - Oferta de água no reservatório Epitácio Pessoa 

 Nos últimos 10 anos, o volume de água no reservatório Epitácio Pessoa apresentou intensa 

queda (Figura 2). Exibiu picos de cheia nos anos de 2009 (452.126.488 m³) e 2011 (445.412.742 m³) 

e eventos críticos de estiagem entre os anos de 2013 a 2017, chegando a 3,18% (13.094.571 m³) do 

seu volume em março/2017. Além dos períodos críticos de estiagem, o assoreamento da sua bacia 

hidráulica também vem contribuindo para diminuição da sua capacidade de armazenamento ao longo 

do tempo (PARAÍBA, 2004).  

Após a chegada das águas do Eixo Leste do PISF em abril de 2017, pôde-se observar leve 

aumento no volume do reservatório, chegando a 35,13% (144.639.522 m³) do seu volume máximo 
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em abril/2018. De acordo com a ANA (2020), sem a água da transposição, o reservatório teria se 

esgotado no primeiro semestre de 2017, levando ao colapso do abastecimento de Campina Grande.  

No ano de 2019 o volume médio foi de 95.030.598 m³. Assim, as demandas de água outorgadas 

representaram aproximadamente 14% do volume de água disponível no reservatório. No final de 

janeiro/2020, o volume do reservatório chegou a 84.571.797 m3 (18,13%) (AESA, 2020).  

Com o início do período chuvoso na região, o volume do Epitácio Pessoa chegou a 330.092.375 

m3 em meados de maio/2020, correspondendo a 71% do volume máximo do reservatório.  

 

Figura 2. Volume (m3) mensal do reservatório Epitácio Pessoa no período de janeiro/2009 a 

maio/2020. A linha vermelha simboliza a chegada das águas do PISF no reservatório. Fonte: AESA 

(2020). 

 

3.3 - Demandas de água outorgadas no reservatório Epitácio Pessoa 

 

Foram identificadas 584 outorgas emitidas pela ANA para direito de uso da água no 

reservatório Epitácio Pessoa no período de 2018 a 2019. Vale ressaltar que esses dados foram 

disponibilizados através do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e nele 

foram observadas lacunas quanto a informações sobre data de vencimento das outorgas destinadas a 

captação de água no reservatório.  

Os usuários requerentes do Epitácio Pessoa encontram-se distribuídos em três municípios: 

Barra de São Miguel, correspondendo a 11% (64), Boqueirão, representando 81% (475) e Cabaceiras 

com 8% (45). Apenas no município de Boqueirão foi emitida outorga para o Abastecimento Público, 

na categoria de preventiva, com vazão reservada passível de ser outorgada. 

Entre os principais usos da água no reservatório Epitácio Pessoa destaca-se a irrigação, de 

base familiar, representando praticamente todas as outorgas requeridas. Os cultivos presentes na 

região totalizam 28 tipos de cultura, onde se destacam a cebola (25%), pimentão (22%), feijão (21%), 

milho (8%) e tomate (7%). As demais culturas totalizam 17% dos cultivos. As culturas observadas 
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no local vem sendo cultivas a longo prazo no seu entorno, sobretudo inicialmente pela produção 

familiar por ribeirinhos, e depois a agricultura voltada a comercialização (SILVA, 2012).  

 O abastecimento público no reservatório Epitácio Pessoa representa volume de 8.227.957 

m3/ano, seguido pela irrigação, com volume de 5.127.844 m3/ano, que correspondem a 3,2 m³/s (67%) 

e 2 m³/s (33%), respectivamente (ANA, 2019 a). A água retirada de lá abastece as sedes municipais 

de Alagoa Nova, Alcantil, Areial, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Boa Vista, Boqueirão, 

Cabaceiras, Campina Grande,  Caturité, Cubati, Juazeirinho, Lagoa Seca, Matinhas, Montadas, 

Olivedos, Pedra Lavrada, Pocinhos, Puxinanã, Queimadas, São Sebastião de Lagoa de Roça, São 

Vicente do Seridó, Soledade e Sossêgo (ANA, 2017 a). A principal fonte de água destas localidades 

é o reservatório. 

 De acordo com a última Resolução ANA/AESA nº 87/2018, foi concedida à CAGEPA o 

direito de captar vazão média mensal de até 1.300 L/s (1,3 m3/s) do Epitácio Pessoa (ANA, 2018). 

Porém, observa-se que a outorga emitida para captação de água no reservatório foi inferior, 

apresentando vazão mensal de 0,27 m3/s. 

Entre as culturas outorgadas com maior demanda de água individualmente, se destaca a couve 

flor, com valor outorgado de 0,0064 m3/s para seu cultivo e apenas um usuário. Mas, a maior demanda 

de água geral é para as culturas temporárias de feijão (21%), pimentão (21%) e cebola (26%), uma 

vez que são as mais cultivadas quando comparados os números de solicitação de outorgas (Figura 3).  

           
Figura 3. Demanda de água por cultura no reservatório Epitácio Pessoa. 

Quando observada a temporalidade da demanda de água, para os 3 munícipios, os meses de 

agosto a dezembro, incluídos no período seco para a região (ARAÚJO et al., 2009), são nos quais 
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foram notadas maiores demandas de recursos hídricos. Isso é explicado pelo fato de que nesse período 

há maior evapotranspiração, maior infiltração da água pelo solo e menor precipitação. 

Como visto anteriormente, foram estabelecidas condições de uso da água do reservatório na 

pré-operação do PISF, que incluíam limite de captações de até no máximo 8,5 h/dia e permissão 

apenas de culturas temporárias, mudas e pastagens (ANA, 2018). No entanto, pode-se observar 

captações liberadas para serem realizadas em 13h/dia, além da liberação de outorgas para culturas 

permanentes, tais como: laranja, banana, maracujá, mamão e pimenta. 

Além desses pontos destacados que não encontram-se em consonância com as normas legais, 

houve também a emissão de 3 outorgas com o uso de técnicas de irrigação como aspersão para cultivo 

de banana, a qual não está permitida pela resolução (ANA, 2018). 

Para o desenvolvimento sustentável das áreas irrigadas é necessário que seja dada atenção 

especial ao uso de tecnologias que promovam redução de desperdícios, controle das perdas, 

incentivos à educação ambiental e ao uso adequado do solo (ANA, 2019 b). O desmatamento para 

prática da agricultura irrigada é um dos usos do solo que está levando à salinização e contribuindo 

para o aumento do processo de desertificação. O controle do uso e ocupação do solo, sobretudo no 

entorno do reservatório Epitácio Pessoa é tão importante quanto o controle da quantidade de água 

retirada do reservatório, pois há uma descaracterização eminente da caatinga nessa região (FEITOSA, 

2011).  

 

4 - CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos mostraram que para as demandas de água do Alto Curso do rio Paraíba e do 

PISF vem sendo priorizado o abastecimento humano, sendo amparado pela legislação pertinente. No 

entanto, usos secundários como irrigação precisam ser manejados com cautela para que o prioritário 

seja garantido, uma vez que exercem pressão nos recursos hídricos. 

O instrumento da outorga é importante no controle e na gestão dos recursos hídricos no 

semiárido, condicionando a quantidade de águas destinadas ao abastecimento humano e aos demais 

usos, e na irrigação limitando o espaço das áreas irrigadas e as vazões de retirada. No entanto, o 

controle das vazões ainda é precário, sem um diagnóstico real da quantidade retirada, com ocorrência 

de usos clandestinos e dos lançamentos de esgoto.  

O mecanismo de reavaliação das outorgas mediante análise da situação hidrológica pode 

contribuir para maior eficiência no controle dos usos da água, evitar o desperdício e melhoria da 

governança da água. Mas, a carência na fiscalização do cumprimento das medidas de controle de uso 

da água previstas nas resoluções, dificultam a acurácia das informações que subsidiam a tomada de 
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decisão, a análise da efetividade das regras normativas em vigor e a garantia de abastecimento da 

população. 
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