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RESUMO – O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF) foi idealizado para mitigar o problema recorrente das secas na região semiárida, 

com a finalidade de garantir a disponibilidade hídrica, aumentar as chances de crescimento do sertão, 

diminuir as disparidades regionais e promover a segurança hídrica das áreas beneficiadas. O presente 

artigo tem por objetivo abordar os avanços e desafios do gerenciamento integrado dos recursos 

hídricos a partir da perspectiva de seu modelo de gestão. Para este estudo foram analisados os estados 

de Pernambuco e Paraíba que pertencem ao eixo leste desta integração de bacias. As discussões 

levantadas mostram que ambos os estados possuem restrições operacionais dos órgãos da 

administração direta bem como nas dificuldades de acompanhar as mudanças de paradigmas que 

limitam e fragilizam as ações de instituições de administração pública.  
 

ABSTRACT– The São Francisco River Integration Project with Northeastern Watersheds (PISF) 

was designed to mitigate the recurring problem of droughts in the semi-arid region. Its objective is to 

guarantee water availability, increase the chances of growth in the hinterland, reduce regional 

disparities and promote water security in the benefited areas. This article aims to address the advances 

and challenges of integrated management of water resources from the perspective of its management 

model. For this study, the states of Pernambuco and Paraíba that belong to the east axis of this 

transposition were analyzed. The discussions raised show that both states have operational restrictions 

on the bodies of direct administration as well as difficulties in following the changes in paradigms 

that limit and weaken the actions of public administration institutions. 

 

Palavras-Chave –Modelo de Operação do PISF; Gestão de Recursos Hídricos; Região Nordeste.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Os recursos hídricos possuem importância econômica, social e biológica, por isso, sua 

utilização deve ser planejada, gerenciada e monitorada, visando minimizar os conflitos pelos 

múltiplos usos da água e garantir a sustentabilidade. Esses conflitos são agravados, sobretudo pelos 

eventos climáticos extremos (SOBRAL et al. 2007). 

 Rodorff et al. (2015), relatam que a complexidade desses múltiplos usos na escala de um 

extenso e importante rio, como o São Francisco, envolve proporcionalmente diferentes modalidades 

de usuários nos segmentos públicos e privados com seus específicos gradientes de interesses e 

respectivas formas de intervenção vinculadas a esses interesses. A magnitude da referida bacia em 

seus múltiplos usos compete em nível de importância com a matriz energética 14 nacional. 

Denominado de rio de integração nacional, o São Francisco banha 07 (sete) estados brasileiros e 

abrange 16,6 milhões de pessoas (IBGE, 2013). 

 A governança da água é particularmente crítica em uma federação descentralizada, onde a 

gestão dos recursos hídricos está sob responsabilidade dos 27 estados e do Distrito Federal, na região 

nordeste pela escassez deste recurso a situação se agrava frente as outras regiões do país. Considera-

se, ainda, que o semiárido nordestino é uma das regiões com uma das mais baixas disponibilidades 

hídricas do Brasil (SOBRAL et al., 2015). 

 O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF) é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e figura entre as 50 maiores 

construções de infraestrutura em execução no mundo, a construção se destaca por executar mais de 

470 km de obra linear. Pela sua complexidade, poderá ocasionar uma série de múltiplos desafios e 

fatores que ligados à gestão por parte das instituições públicas, atendimento a milhões de habitantes 

e a vasta multiplicidade dos recursos naturais que poderão ser afetados com as alterações no meio 

ambiente bem como estão sujeitos aos efeitos das mudanças climáticas.  

 O que se espera desta integração de bacias é o atendimento das demandas hídricas da 

população da região. Essas demandas referem-se a áreas urbanas dos municípios beneficiados, 

distritos industriais, perímetros de irrigação e usos difusos ao longo dos canais e rios perenizados por 

açudes existentes que receberão águas do rio São Francisco (IPEA, 2011).  

 Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo abordar os avanços e desafios do 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos a partir da perspectiva de seu modelo de gestão. Para 

isso serão analisadas as demandas que surgiram e que surgirão, a partir de uma abordagem pragmática 
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para compreender como a integração realmente ocorre em um contexto estratégico a fim de facilitar 

o processo de integração para uma gestão sustentável dos recursos hídricos no rio São Francisco. 

 

 

2- METODOLOGIA  

 

Caracteriza-se por um estudo teórico, com uso da técnica de pesquisa bibliográfica (fontes 

secundárias, disponíveis em livros, artigos, projetos...etc.), bem como da técnica de pesquisa 

documental (fontes primárias, em documentos, em especial, Leis, resoluções, relatórios técnicos e 

decretos). 

 

3- O MODELO DE GESTÃO INTEGRADO DAS ÁGUAS NO PISF  

 

Devido a sua magnitude, é necessário que haja um Sistema de Gestão do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco. O modelo proposto pela FGV, em consonância com seus interlocutores 

governamentais, previa duas dimensões institucionais, a saber: 

➢ Dimensão macro institucional, formada pelo Conselho Gestor, pela CHESF-Água e pelas 

interseções com os sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos;  

➢ Dimensão micro institucional, formada pelas entidades que operariam a integração das bacias 

nos respectivos Estados, no âmbito de seus sistemas de gestão de recursos hídricos (que inclui 

Conselho Estadual, Comitês, Associações de Usuários, companhias estaduais de gestão de 

recursos hídricos ou entidades congêneres) e outros atores (os poderes públicos estaduais e 

suas instituições, os usuários, outros atores privados etc.). 

 

Em seu relatório final de setembro de 2005, a FGV consolida o modelo de gestão com a seguinte 

formatação relativa às entidades e suas competências (BRASIL, 2017): 

➢ Conselho Gestor, contratante da Operadora Federal e das Operadoras Estaduais; — Entidade 

Operadora da Infraestrutura Federal, que seria a concessionária recebedora da delegação do 

MI para operação e manutenção do sistema implantado;  

➢ Entidades Operadoras Estaduais, responsáveis pela infraestrutura hídrica interligada ao PISF;   

➢ Órgão regulador (ANA), responsável pela fixação de tarifas a serem pagas à operadora federal 

pelo serviço de adução de água do São Francisco (FGV, 2005b). 
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Após longas discussões, decidiu pela simples adoção da CODEVASF como Operador do PISF, 

preservando grande parte da modelagem em matéria de regulação contidas nos estudos da FGV de 

2005 e de 2016 (Decreto 5.995 de 19/12/2016). A figura a seguir exemplifica o modelo de gestão do 

PISF em forma de fluxograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- EIXO LESTE  

 

O Projeto de Transposição prevê a construção de dois canais: o Eixo Norte que levará água para 

os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o Eixo Leste, que beneficiará 

parte do Sertão e a região Agreste de Pernambuco e da Paraíba. 

O Eixo Leste tem sua captação no lago da barragem de Itaparica, no município de Floresta – PE, 

se desenvolve por de 220 quilômetros até o rio Paraíba – PB, após deixar parte da vazão transferida 

nas bacias do Pajeú, do Moxotó e da região Agreste de Pernambuco. Para o atendimento das 

demandas da região Agreste de Pernambuco, o projeto prevê a construção de um ramal de 70 

quilômetros que interligará o Eixo Leste à bacia do rio Ipojuca. Previsto para uma capacidade máxima 

de 28 m³/s, o Eixo Leste funcionará com uma vazão contínua de 10 m³/s, disponibilizados para 

consumo humano. 

 

Figura 1 - O modelo de Gestão e Operação do PISF – CBHSF (2018) 
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Figura 2 Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – Portal G1 

(2019) 

 

5- DESAFIOS DO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS ESTADOS 

RECEPTORES  

 

A justificativa para o Projeto de integração proposto pelo governo federal ratifica sobre a 

garantia hídrica referente ao abastecimento humano e animal nas regiões receptoras. Apesar da 

relevância desse objetivo, existem divergências em torno do projeto entre aqueles que o defendem 

como solução para o problema hídrico do Semiárido, e aqueles que o criticam. (IPEA, 2011).  

Em 2016, foi criado um Relatório específico sobre governança e sustentabilidade elaborado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que teve como objetivo apresentar o modelo atual de 

governança e de sustentabilidade do PISF. Em 2018, a Agência Peixe Vivo do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF – AGB – Peixe Vivo) avaliou a evolução histórica e a 

situação atual da Gestão e Operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). Esta avaliação se fez no contexto temporal do segundo 

semestre de 2018, no ano seguinte foi publicado um relatório de Gestão e Operação do PISF, neste 

trabalho serão abordados e discutidos desafios envolvendo os estados de Pernambuco e Paraíba tendo 

como base a discussão sobre o modelo de gestão e operação do PISF. 
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 5.1 Gestão Integrada dos recursos hídricos do PISF em Pernambuco  

De acordo com estudos feitos pelo CBHSF nas outorgas do rio São Francisco, foi identificado 

39 reservatórios com capacidades superiores a 10hm3 que são considerados componentes da 

infraestrutura das bacias receptoras integradas ao PISF em Pernambuco (CBHSF, 2019). 

Em Pernambuco estão sendo projetadas e implantadas importantes obras lineares de adução de 

águas do PISF. No Eixo Leste, estão previstas duas derivações do sistema adutor principal do PISF 

para os reservatórios de Barra do Juá e Poço da Cruz, além do Ramal do Agreste (CBHSF, 2018). 

 

 

Figura 3 - Mapa da Transposição em Pernambuco – ALEPE (2017) 

 

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e o Ministério da 

Integração Nacional, outros projetos de infraestrutura hídrica foram ou estão em fase de implantação, 

a adutora do agreste prevê a conexão das tubulações com o Ramal do Agreste até a conclusão as 

tubulações devem ser conectadas em obras alternativas, que são elas: I - Adutora do Moxotó; II -

Sistemas de Poços de Tupatinga; III - Adutora do Pirangi; IV - Adutora Serro Azul. 

Para que a água dos canais chegue ao Agreste pernambucano, serão necessárias, ainda, outras 

ações complementares, como a construção do Ramal do Agreste, com previsão de finalização em 

2022. Enquanto o ramal não tem suas obras concluídas, obras alternativas são implantadas para 

aproveitar as tubulações já construídas da Adutora do Agreste e evitar o desabastecimento da região. 

São elas:  

I. Reservatório do Barro Branco; 

II. Adutora de Custódia a partir de Moxotó; 

III. Adutora de Sertânia a partir de Campos; 

IV. Adutora de Poço da Cruz para Arcoverde; 

V. Projetos de Integração com o Eixo Norte; 
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VI. Sistemas de Abastecimentos para Comunidades Rurais.  

 

Outro projeto de infraestrutura hídrica pernambucana que prevê receber água do PISF é a 

Adutora do Agreste (Figura 3). Esse sistema, que será abastecido pelo Ramal do Agreste, fornecerá 

água para pelo menos 70 municípios da região do Agreste Pernambucano que enfrentam problemas 

de qualidade e escassez hídrica. Essa obra deverá ter uma extensão total superior aos 1.000 km e uma 

dezena de estações elevatórias. Devido a esta magnitude de infraestrutura hídrica, em Pernambuco é 

necessário admitir que existem muitos esforços sendo executados para que o PISF atenda seus 

objetivos, visto que o projeto prevê responsabilidade é compartilhada entre os governos federal e 

estadual.  

Foi identificado como estratégica a recuperação do reservatório, Barra do Juá e Poço da Cruz 

(Engenheiro Francisco Saboia), no Eixo Leste, sendo ele de propriedade do DNOCS e com seus 

sistemas hidromecânicos em péssimo estado de conservação (CBHSF, 2019). 

Além desses entraves de manutenção e operação, o Sistema de Gestão do PISF prevê uma 

única operadora estadual. Porém, em Pernambuco está se configurando um arranjo diferenciado com 

atuação da APAC, COMPESA e DNOCS, que pode ser observado na figura abaixo :  

 

Figura 4 – Arranjo institucional de Gestão do PISF em Pernambuco – Adaptado CBHSF (2019) 

 

Pernambuco fez avanços consideráveis no que tange ao fortalecimento da capacidade de 

gestão de recursos hídricos com a criação da APAC, em 2010. A estruturação da Agência possibilitou 

o avanço na implantação de instrumentos de gestão, tais como: I - Monitoramento e sistema de 

informações; II - Cadastro e outorga; III - Planejamento; IV - Fundo de Recursos Hídricos em 

avançado estágio de implementação. Entretanto, o estado ainda não implementou a Cobrança pelo 

Uso da Água bruta, um instrumento crucial para a sustentabilidade da operação do PISF e indução do 

uso eficiente e racional da água aduzida. 
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 5.2 Gestão Integrada dos recursos hídricos do PISF na Paraíba 

Das onze bacias hidrográficas que abrangem o território da Paraíba (Piranhas, Paraíba, Abiaí, 

Gramame, Mirirí, Mamanguape, Camaratuba, Guaju, Curimataú, Jacu e Trairí) uma parcela 

significativa é constituída por bacias potencialmente receptoras de águas do PISF. A Bacia do Rio 

Paraíba e seus principais reservatórios, Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa e Acauã, já receberam 

águas do PISF em 2017 e 2018 para atender as demandas para tirar a cidade de Campina Grande do 

racionamento e tal operação foi de responsabilidade do DNOCS (CBHSF, 2018).  

Existem atualmente em construção duas importantes obras de integração de bacias diretamente 

associadas ao PISF (CBHSF, 2019):  

➢ O Canal Acauã-Araçagi ou Canal das Vertentes Litorâneas, que prevê aduzir águas 

desde a Bacia do Rio Paraíba para reservatórios localizados nas bacias de 

Mamanguape e Curimataú;  

➢ O Sistema Adutor TRANSPARAÍBA, com mais de 700 km de adutoras com captação 

nos reservatórios de Epitácio Pessoa e Poções, abrangendo 38 municípios das regiões 

da Borborema, Curimataú e Cariri paraibano e um público-alvo de mais de 350.000 

habitantes em seu horizonte de planejamento. 

No que se refere a infraestrutura hídrica, observa-se que o Estado está se qualificando. O 

Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos da Paraíba (SIGERH) 

guarda semelhança com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

com a exceção da figura da agência de água/bacia. 

 

Figura 5 - Arranjo institucional de Gestão do PISF na Paraíba – Adaptdado CBHSF (2019) 

 

A AESA, busca estruturar seu quadro de pessoal por meio de concursos públicos, mas o 

processo ainda não foi concluído e tampouco há uma previsão, por este motivo, possui profissionais 

em cargos comissionados ou cedidos. Atualmente, a Agência conta com um quadro de 
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aproximadamente 70 profissionais. A ANA auxilia financeiramente a AESA mediante o programa 

conhecido como PROGESTÃO (CBHSF, 2019).  

Partindo deste cenário e da capacidade técnica fragilizada da AESA, mesmo formalmente 

constituída como Agência ainda compartilha competências com a SEIRHMACT e delega 

parcialmente funções operacionais na CAGEPA (CBHSF, 2018).  

Em 2015 foi instituída a Cobrança pelo Uso da Água bruta no Estado. Essa cobrança 

compreende a exploração de poços, canais, rios e açudes de domínio estadual em todas as bacias do 

estado, com exceção das Bacias do Piranhas-Açu, Piancó e Boqueirão sob jurisdição federal.  No que 

diz respeito à implementação dos instrumentos de gestão, se pode afirmar que a Paraíba desenvolveu 

e utiliza as seguintes ferramentas de gestão adequadas: I - Monitoramento hidroclimático e sistema 

de administração de informações; II - Monitoramento hidroclimático e sistema de administração de 

informações; III - Expedição de outorgas e manutenção de cadastro e outorga; IV - Disponibilidade 

de um Plano Estadual de Recursos Hídricos e de alguns planos de bacia; V - Disponibilidade de um 

Fundo de Recursos Hídricos em operação, ainda que com recursos limitados; VI - Implantação da 

Cobrança pelo Uso da Água. 

 

6 – CONCLUSÕES  

São múltiplos os desafios enfrentados pelos governos federal e estaduais com a implantação do 

PISF. Na esfera pública, problemas estruturais administrativos não resolvidos são acumulados a cada 

administração e são agravados pelo adiamento das demandas. Destaca-se que muitas obras de 

infraestrutura hídrica essenciais para o pleno da integração de bacias ainda estão em execução. 

Em Pernambuco, de acordo com a análise da Agência Peixe vivo, à capacidade de gestão de 

recursos hídricos de domínio estadual, bem como a gestão da água nos açudes federais de 

responsabilidade da ANA, devem ter seus estudos aprofundados para se atingir um arranjo simples 

que evite futuros entraves e a complexa situação que representaria a intervenção de três operadores 

simultâneos do PISF, a APAC, a COMPESA e o DNOCS.  

No que diz respeito ao Estado da Paraíba, se entende como efetiva a capacidade de operação da 

infraestrutura hídrica associada ao PISF, a situação é ainda complexa, por haver intervenção de dois 

operadores de água bruta: AESA (em cursos d’água e canais) e CAGEPA (em adutoras) e, 

eventualmente, o DNOCS, detentor das principais barragens gerando conflitos de uso e operação 

principalmente dos equipamentos. Desta maneira, as análises destes processos permitem ajustes de 

problemas ainda em seu início evitando maiores consequências e permitindo que a obra de integração 

de bacias potencialize os seus objetivos. 
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