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MÓDULO II – Gerenciamento de recursos hídricos no Nordeste 

brasileiro 

Neste módulo você conhecerá um pouco da história da gestão dos recursos hídricos no 

Nordeste brasileiro e os principais fatos que impulsionaram a adoção de novos 
paradigmas no trato com a escassez hídrica crônica da região. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 
 
 
 
Qual a importância da gestão 
de recursos hídricos para o 
Nordeste brasileiro? 

 
 
O perímetro que delimita o semiárido brasileiro abrange quase todo o Nordeste (Figura 1), região 
historicamente associada ao flagelo das secas. O mapa de distribuição de chuvas (Figura 2) 
demonstra essa realidade, uma vez que a região apresenta índices pluviométricos anuais bem 
abaixo da média nacional (que é de cerca de 1.800mm), o que exige um maior cuidado no uso 
dos recursos hídricos. Os longos períodos secos lá são recorrentes e ainda hoje assustam seus 
habitantes. 
 

  
 Figura 1 Figura 2 
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No semiárido brasileiro, a maior parte 
dos rios é intermitente, fato que 
dificulta a implantação de empreendi-
mentos que exijam uma maior garan-
tia de água e, consequentemente, o 
desenvolvimento econômico regional. 
Nesse sentido, desde o final do 
século XIX a solução dominante para 
o problema da escassez hídrica tem 
sido a construção de açudes para 

reservação de água. Para se ter uma 
ideia, dos cerca de 7.000 reserva-
tórios artificiais com espelhos d’água 
acima de 19 hectares existentes no 
Brasil até 2013, aproximadamente 
2.800 estão localizados na região 
Nordeste, ou seja, 40% do total. A 
existência de grandes açudes 
possibilitou a perenização de alguns 

rios nordestinos, fundamentais para a 
economia regional, tais como o rio 
Piranhas-Açu (PB/RN) e o rio 
Jaguaribe (CE). 
 
Os reservatórios são responsáveis 
pela acumulação de água nos 
períodos chuvosos para o abaste-
cimento das populações e irrigação 
das culturas nos longos períodos de 
estiagem. Além da enorme quantida-
de de açudes, o Nordeste possui uma 
extensa rede de canais e adutoras 
capazes de conduzir a água 
armazenada até os consumidores. Ou 
seja, a oferta de água na Região é 
estritamente dependente de infra-
estruturas hídricas, que em muitos 
casos interligam diversas bacias e, 
portanto, influenciam decisivamente 
na forma de gestão do uso da água. 
Dessa forma, a lógica de atuação por 
bacia hidrográfica, preconizada pela 
Lei das Águas, nem sempre faz 
sentido no caso nordestino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Notícia publicada na internet (http://blogdofavre.ig.com.br) 
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Notícia publicada na internet (jornal Diário do Nordeste) 

 
 
E é diante deste cenário que se desenvolveu a gestão de recursos hídricos no Nordeste. Nesse 
módulo iremos conhecer um pouco mais da história da gestão das águas dessa importante região 
brasileira. 
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E PRIMEIRAS INICIATIVAS DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO NORDESTE 

 

 
 
O nordeste brasileiro foi uma região de fundamental importância nos tempos do Brasil Colônia, 
pois era onde estavam localizados os principais centros urbanos e portos para despacho dos 
produtos tropicais para a Europa. A economia da região era baseada nas grandes propriedades 
que se utilizavam de mão de obra escrava, com predominância das culturas de cana de açúcar, 
algodão e fumo.  
 
As atividades econômicas ocorriam sem preocupações ambientais ou com as especificidades do 
ambiente semiárido, um exemplo era a prática da derrubada de vegetação nativa para instalação 
das culturas e, após a exaustão do solo, as áreas eram abandonadas, e se buscavam novas 
áreas de plantio (CANNABRAVA, 2004). 
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Os engenhos para o processamento da cana destacavam-se entre as atividades econômicas da 
região, sendo os senhores de engenho detentores de renomado prestígio político 
(CANNABRAVA, 2004). 
 
A pecuária desenvolvia-se como atividade secundária para fins do atendimento da população 
local, contribuindo também como força motriz para os engenhos e regiões de minas. Era uma das 
poucas atividades que se desenvolvia nas áreas mais áridas, mas ainda assim, no início do 
período colonial, era mais concentrada no litoral, onde se encontravam áreas mais favoráveis 
edáfica e climaticamente (PETRONE, 2004). 

 
Diante desse cenário, a ocupação dos sertões vinha ocorrendo de forma lenta e esparsa, tendo 
em vista a adversidade do ambiente e a ausência ou o desconhecimento da existência de 
riquezas cobiçadas pela metrópole. Outro fator que limitava a interiorização da colonização era a 
necessidade de se enfrentar a resistência dos indígenas que habitavam a região, concentrados 
nas áreas mais úmidas nos vales dos rios (ALVES, 2004). 
 
Em uma visão simplista, como a população concentrava-se predominantemente nas regiões 
litorâneas, pode-se afirmar que nos dois primeiros séculos do Brasil Colônia as secas ocorreram 
quase sem serem notadas. O primeiro registro de secas no Nordeste é atribuído a Fernão Cardim, 
que relatou a ausência de chuvas no ano de 1583 no estado de Pernambuco (CARDIM, 2004). Foi 
no século XVIII, com o aumento da ocupação “branca” e o aumento dos rebanhos, que o registro 
das secas passou a ter maior importância. É interessante que muitas vezes o registro não era da 
ausência de chuvas ou da perda dos rebanhos e das plantações, mas, por exemplo, dos saques 
promovidos por indígenas em regiões mais urbanizadas (PETRONE, 2004). 
 
Um dos fatores que contribuiu para a interiorização do Nordeste e ocupação das áreas semiáridas 
foi a Carta Régia de 1701, que proibiu a criação de gado em uma faixa de 10 léguas do litoral, 
para que a cultura de cana-de-açúcar – mais vistosa aos olhos do governo – não sofresse 
concorrência pelas terras mais férteis do litoral (PETRONE, 2004). 
 
Ainda de acordo com Nilson Campos, a ocupação do interior continuou dispersa até meados do 
século XIX quando ocorreu um período de 32 anos sem registro de grandes secas (de 1845 a 
1876). Sem maiores adversidades, a população cresceu, mas a implantação de infraestruturas 
hídricas não acompanhou seu crescimento. Fato que por outro lado levou a seca de 1877 a 1879 
a se configurar como um evento catastrófico (CAMPOS, 1990). 
 
Um dos fatores que contribuiu muito 
para a grandeza das tragédias 
causadas pelas secas foi a fragilidade 
da atividade econômica pastoril. Com 
exceção de alguns centros de 
passagem ou feiras, a atividade era 
baseada em grandes propriedades 
rurais isoladas, praticamente auto-
suficientes, que além da pecuária 
possuíam pequenas lavouras apenas 
para sua subsistência, como, por 
exemplo, a cultura da mandioca. Com 
a chegada da seca, perdiam-se os 
rebanhos e as plantações e nada 
restava (PETRONE, 2004). A 
alternativa para não morrer de forme 
era migrar, na maior parte das vezes 
para os centros urbanos no litoral, que 
recebiam milhares de flagelados. 
 

 
Flagelados da seca de 1877 a 1879 

Fonte: http://tokdehistoria.com.br 
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A seca de 1877 a 1879 constitui-se num marco no pensamento de combate as secas, que deixou 
de ser tratada somente de forma assistencialista e passou a ter também uma visão tecnicista. 
Presidida por Beaurepaire-Rohan foi criada pelo governo imperial uma comissão que avaliou a 
situação e sugeriu ações para mitigar os efeitos da seca, como: abertura de poços artesianos, 
construção de estradas e açudes e canalização de rios. 
 
O pensamento tecnicista já vinha se fazendo presente anteriormente. Em 1856, com o apoio do 
Imperador D. Pedro II, foi constituída a Comissão Científica de Exploração. A comissão tinha o 
objetivo de explorar as províncias menos conhecidas do e instalou-se, após longo período de 
preparação, na cidade de Fortaleza, no ano de 1859, de onde empreendeu incursões aos sertões 
brasileiros, e encerrou seus trabalhos em 1861. Apesar de não ter alcançado o êxito esperado e 
não ser focada na questão das secas, merece destaque pela iniciativa do Império e como prática 
da ciência nacional (Braga, 2004). É atribuída ao chefe da seção geológica, o Barão de 
Capanema, uma proposição da integração do rio São Francisco com o rio Jaguaribe (Trecho 
Cabrobó-Jati), que recomendou: “a abertura de um canal ligando o rio São Francisco ao rio 
Jaguaribe”.  
 
A partir daí, pode-se notar o início de uma fase onde se destacavam as obras, em especial as de 
açudagem. Em 1877, uma comissão de profissionais designados pelo governo imperial recebeu a 
tarefa de estudar meios para garantir o abastecimento de água para as populações e lavouras no 
Ceará e propôs a construção de 30 açudes, além de outras medidas. No ano de 1880, o Eng. 
Jules Revy recebeu a tarefa de identificar áreas favoráveis para a construção de açudes e em 
1882 ele entregou o projeto do Açude Cedro. Entretanto, apesar de ter sido concebido no Império, 
o Açude Cedro só foi finalizado na República no ano de 1906, pela Comissão de Açudes e 
Irrigação (DNOCS, 2011). 
 
No encerramento do século XIX e início do 
século XX, tendo em vista o cenário desolador 
decorrente de uma seca prolongada e os 
apelos do Presidente do Ceará, Dr. Pedro 
Augusto Borges, a Câmara dos Deputados 
aprovou a liberação de 10.000 (dez mil) contos 
de réis para obras de utilidade pública, 
ressaltando que essas deveriam empregar os 
indigentes. Foi criada a comissão do Açude 
Quixadá (Cedro), chefiada pelo Eng. Piquet 
Carneiro, que tinha como incumbência a 
finalização do referido açude e de outros 
espalhados pelo estado do Ceará (POMPEU 
SOBRINHO, 2004). 
 
Com alguma expectativa de chuva no ano de 
1901, o ritmo das obras diminuiu e, em alguns 
casos, cessou, o que demonstrou, ainda, o 
pouco comprometimento do governo com as 
soluções definitivas. Em 1904, ainda sob o 
comando do Eng. Piquet Carneiro, a Comissão 
do Açude Quixadá foi reorganizada e 
denominada Comissão de Açudes e Irrigação. 
Foram criadas ainda, a Comissão de Estudos e 
Obras contra os Efeitos das Secas e a 
Comissão de Perfuração de Poços (POMPEU 
SOBRINHO, 2004). 
 
De 1900 a 1909, diante de arranjos e rearranjos institucionais, a Comissão de Açudes e Irrigação 
levou a cabo as obras dos seguintes açudes: Quixadá (Cedro), Acaraú-Mirim, Papara e Jordão. 
Essas obras, entre outras não conclusas, despertaram a necessidade de estudos técnicos 

 
Jornal natalense “A República”, edição de 

6 de Agosto de 1915. 

Fonte: http://tokdehistoria.com.br 
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preliminares mais aprofundados, ocorrendo casos em que as obras foram iniciadas em locais 
inadequados para a instalação de barramentos. 
 
O arranjo institucional e a distribuição de verbas para o combate às secas foram alterados 
diversas vezes, culminando, em 1909, com a criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas 
(IOCS), uma divisão do Ministério da Viação e Obras Públicas, tendo como Inspetor o Eng. Miguel 
Arrojado Lisboa que tinha a visão da complexidade do fenômeno das secas. A IOCS tinha como 
linha de atuação os trabalhos técnicos de campo, envolvendo aspectos geológicos e 
climatológicos, que iam ao encontro de ações há muito preconizadas por estudiosos e realizadas, 
na medida do possível, por particulares (GUERRA, 2004), a saber:  

 Estudo sistematizado das condições meteorológicas, geológicas, topográficas e 

hidrológicas das zonas semi-áridas; 

 Observações dos fenômenos meteorológicos, especialmente pluviométricos e medições 

diretas nos cursos d’água; 

 Conservação e reconstituição de florestas; 

 Estradas de rodagem e de ferro, facilitando os transportes e as comunicações; 

 Perfuração de poços tubulares; 

 Estudo de pequenos açudes particulares, devendo a União concorrer para a sua 

multiplicação, com prêmio sobre a metade da importância do custo total; 

 Estudo e construção direta pela União de açudes públicos; 

 Barragens submersas; 

 Drenagem de vales alagadiços; 

 Outros trabalhos como piscicultura e hortos florestais. 

A Inspetoria encontrou muitas dificuldades para o desenvolvimento de suas atribuições devido à 
precária infraestrutura de que dispunha. Em relatório, o Eng. Ayres de Souza descreve a 
diversidade de ambientes encontrados, o que demandava diferentes soluções, e uma lista das 
dificuldades enfrentadas, dentre elas: a pouca mão de obra especializada, a quebra de 
equipamentos e máquinas e até a ausência de meios para o pagamento do pessoal contratado. 
 
Apesar disso, os resultados colhidos com os estudos do IOCS e o critério com que foram 
conduzidos são um exemplo até os dias atuais. Por exemplo, o ano de 1911 destaca-se pela 
instalação de postos pluviométricos (DNOCS, 2011) e o ano de 1915, pela ênfase em estudos 
cartográficos, tendo sido produzidos mapas de diversos estados (GUERRA, 2004). 
 
Mesmo com a visão tecnicista do IOCS, que preconizava a necessidade de estudos preliminares 
para a definição das alternativas de combate às secas e da melhor localização para a construção 
de açudes, houve nos anos 20 uma ânsia para a construção de açudes. Essa ânsia decorreu da 
seca de 1915 e da ascensão, em 1919, do paraibano Epitácio Pessoa à presidência da República.  
 
Ainda dentro das alterações do arranjo institucional, em 1920 o IOCS passou a receber a 
denominação de IFOCS – Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, uma denominação que 
perdurou por algum tempo. Porém, independentemente da denominação, o direcionamento das 
ações do órgão foi constantemente modificado, tal como a disponibilidade de verbas para a 
realização das obras e estudos, sempre na esteira da discussão política.  
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Em 1931, a IFOCS passou por uma 
reforma nas suas atribuições, retirando a 
construção de ferrovias e rodovias, entre 
outras mudanças. Merece destaque a 
distinção de quatro bacias no Nordeste: 

 Sistema Acaraú, no Ceará; 

 Sistema Jaguaribe, no Ceará; 

 Sistema do Alto Piranhas, na Paraíba; 

 Sistema Baixo Assu ou Baixo 

Piranhas, no Rio Grande do Norte. 

Em momentos posteriores foram 
incluídos: o Sistema Apodi, no Rio 
Grande do Norte e o Sistema São 
Francisco. Pode-se inferir que se buscou 
uma maneira de delimitar a área de 
atuação da IFOCS (Polígono das Secas) 
(GUERRA, 2004). 
 
Posteriormente a IFOCS recebeu a denominação de “Departamento” passando a se constituir no 
atual DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que, por muitos anos, foi 
responsável por todas as atividades de desenvolvimento da região semiárida e até hoje tem papel 
importante na gestão de açudes da região. 
 
Em “DNOCS e o Novo Nordeste” o papel das obras contra as secas nos diferentes momentos da 
história é discriminado conforme a instituição que estava à sua frente (MINISTÉRIO DA 
INTERIOR, 1985): 

“IOCS – estudos em que predominavam os levantamentos e reconhecimento da área, de suas 
potencialidades e recursos naturais. 

IFOCS – implantação de infraestrutura, caracterizada pela construção de estradas, portos, 
eletrificação, campos de pouso, açudes, poços e canais. 

DNOCS – aproveitamento hídrico, com ênfase especial na construção de açudes para 
abastecimento, piscicultura e irrigação (...)” 

O programa de combate às secas do Governo Federal preconizava não só a construção de 
grandes açudes, como também de pequenos açudes em propriedades privadas, dentro de uma 
visão de que o governo seria o responsável pela construção do açude e a água seria 
disponibilizada para toda a população da área. Com isso, o governo não arcaria com o custo da 
terra. Porém, o acesso a água ficou limitado aos donos das terras. Ciente dos benefícios da 
construção de açudes, a população cobrava das autoridades a construção de açudes em locais de 
livre acesso, transformando as construções em atos de barganha política. Essa é uma fase 
denominada “solução hídrica”, que é caracterizada pela construção desordenada de pequenos 
açudes, o que alterou significativamente o perfil hidrológico do semi-árido, a disponibilidade 
hídrica e a gestão das águas (ARAÚJO, 2011). 

 
Na esteira da construção de açudes e da disponibilidade hídrica, o desenvolvimento da agricultura 
irrigada foi uma das formas de combater os males da seca, que em um primeiro momento ocorreu 
em ações pulverizadas e desarticuladas no governo, sem o devido foco no apoio da atividade 
produtiva. 
 
No mesmo ano de institucionalização do DNOCS, 1945, é criada a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco e a Comissão do Vale do São Francisco, com uma visão do aproveitamento da água 
para a geração de energia (eletrificação do Nordeste), e o desenvolvimento das regiões onde a 
água estava presente, ou seja, no rio São Francisco (SOUZA, 2004). 
 

 
Antiga caixa d’água construída pela IFOCS 

Fonte: http://lahistoriauneb2010.blogspot.com.br/ 
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Trabalhadores da Chesf em frente à Usina de Paulo Afonso/BA. 

Fonte: http://www.folhasertaneja.com.br/ 
 

Além disso, a criação do BNB – Banco do Nordeste do Brasil (1952) e da SUDENE – 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (1958) representam uma nova maneira de 
pensar do governo da época. A ênfase deixa de ser a seca e passa ao desenvolvimento 
econômico e social, que até então era precário e sem planejamento da região (SOUZA, 2004). 
 
Até a criação da SUDENE, o DNOCS era a única instituição responsável pelo atendimento às 
populações que sofriam com as secas, propondo desde a construção de estradas e açudes até a 
promoção de atendimento emergencial. Com a criação de novas instituições, as atribuições do 
DNOCS foram se concentrando na disponibilidade hídrica e no uso da água (irrigação, pesca, 
piscicultura...) associadas às políticas e incentivos praticados em outros órgãos.  

 
Destacam-se nas iniciativas de governo, a criação de instituição diferenciada para 
desenvolvimento de regiões onde haviam rios perenizados, tais como a Comissão do Vale do São 
Francisco – CVSF, sucedida pela Superintendência do Vale do São Francisco – SUVALE, hoje 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, que tem 
como objetivo promover o desenvolvimento da região utilizando os recursos hídricos com ênfase 
na irrigação (CODEVASF, 2011). 
 
Apoiada por esses órgãos, fundamentada em políticas de governo e com apoio de programas 
especiais, foi que a irrigação se desenvolveu no semiárido e se constituiu não só em uma forma 
de convivência com a seca, mas como um caminho para o desenvolvimento econômico e social.  
 
No que se refere ao arcabouço legal para o gerenciamento de recursos hídricos, o governo só 
veio a se preocupar com a elaboração de normas sobre utilização de recursos naturais, como 
floresta e água, a partir de 1906. No caso dos recursos hídricos, o Projeto do Código de Águas foi 
elaborado no ano seguinte pelo jurista Alfredo Valladão, a pedido do Ministro da Indústria, Viação 
e Obras Públicas, e encaminhado à Câmara dos Deputados pelo presidente Affonso Penna para 
apreciação, não tendo sido promulgado. A edição do Código de Águas só veio a ocorrer quase 
três décadas depois, devido a sua inadequabilidade tanto aos dispositivos da Constituição Federal 
vigente, quanto aos problemas relacionados às secas periódicas que ocorriam no semiárido 
nordestino1 (ASSUNÇÃO, 2001). 
 

                                                                 

1 Assunção (2001) registra que o Código de Águas foi elaborado com base em legislações vigentes na Europa, 
principalmente França e Itália, que são países de clima úmido. 
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Cabe destacar que o Código das Águas (Decreto nº 24.643, de 1934), apesar do caráter inovador 
e moderno, que é atual até os dias de hoje, não contribuiu para equacionar o problema da 
escassez hídrica do semiárido. O foco do aproveitamento do potencial hidráulico era dominante e 
seus artigos necessitavam de regulamentação, o que ocorreu prioritariamente para a área de 
hidroeletricidade. No âmbito da propriedade das águas o Código especifica: águas públicas, 
águas comuns e águas particulares. As águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas foram destacadas como públicas e de uso comum.  
 
E foi nesse contexto, político, legal, social e institucional, apoiada por diferentes programas 
governamentais que se desenvolveu a região semiárida até as últimas décadas do século XX, 
quando as questões ambientais e de uso da água passaram a receber destaque dentro das 
políticas de governo. No Quadro 1 é apresentado um balanço dos períodos históricos e os 
principais fatos, concernentes aos recursos hídricos, a eles relacionados. 

 

Quadro 1 – Períodos históricos e os principais fatos relacionados aos recursos hídricos no 
Nordeste  

Período Características do período Fatos relevantes relacionados aos recursos hídricos 

1500 a 

1700 

Atividades econômicas se 

concentravam na região 

litorânea, mais úmida 

 Registro da primeira seca no Nordeste, relatada por Fernão Cardim, em 
1583. 

1701 a 

1850 

Aumento da ocupação pelos 

europeus e aumento dos 

rebanhos; visão 

assistencialista da questão 

das secas 

 Carta Régia que proibia a criação de gado em uma faixa de 10 léguas 
do litoral (1701). 

 Registro das secas passou a ter maior importância. Muitas vezes não 
era registrada a ausência de chuvas, mas os s aques promovidos por 
indígenas. 

1851 a 

1900 

Visão tecnicista sobre as 

secas e início da 

implementação de obras de 

infraestrutura hídrica, 

principalmente a açudagem 

 Primeira proposição de integração do rio São Francisco com o rio 
Jaguaribe. 

 Proposição, por uma comissão técnica, da construção de 30 açudes no 
Ceará (1877). 

 Projeto do Açude Cedro – Quixadá (1882). 

1901 a 

1930 

Visão ainda tecnicista, 

influenciada pelas 

discussões políticas sobre 

as obras de infraestrutura 

hídrica e estudos técnicos  

 Criação das seguintes comissões: de Açudes e Irrigação; de Estudos e 
Obras contra os Efeitos das Secas; e de Perfuração de Poços (1904). 

  Criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas – IOCS (1909). 
 Instalação de postos pluviométricos (1911). 

 Desenvolvimento de estudos cartográficos com produção de mapas de 
diversos estados (1915). 

 Criação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFOCS 
(1920). 

1931 a 

1960 

Início da visão de gestão por 

bacia e por sistemas 

hídricos e visão 

desenvolvimentista 

 Reforma do IFOCS, com distinção de quatro bacias hidrográficas 
nordestinas – Acaraú e Jaguaribe, no Ceará; Alto Piranhas, na Paraíba; 
e Baixo Assu, no Rio Grande do Norte (1931). 

 Edição do Código de Águas (1934). 

 Transformação da IFOCS em Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – DNOCS (1945). 

 Criação da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco – CHESF 
(1945). 

 Criação do Banco do Nordeste do Brasil – BNB (1952). 
 Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE (1958). 
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2.3 A IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RECURSOS HÍDRICOS NO NORDESTE 

Antes de vermos a evolução da gestão dos recursos hídricos do Nordeste, veremos em que 
contexto histórico essa nova forma de gerir os usos da água se consagrou no Brasil e seu 
rebatimento para a região Nordeste. 
 

2.3.1 A evolução do gerenciamento integrado de recursos hídricos no Brasil  

A partir da década de 1970, observou-
se uma crescente preocupação com as 
questões relacionadas ao meio 
ambiente. O contexto internacional já 
vinha apontando a necessidade de 
adoção de uma nova concepção em 
relação ao ambiente por parte dos 
governos e da sociedade. O Clube de 
Roma, composto por cientistas, 
industriais e políticos, lançou em 1972 
o relatório “Os Limites do Crescimento” 
o qual apontava a necessidade de 
congelar o crescimento populacional, 
bem como o capital industrial. O 
relatório teve repercussão internacional 
e foi extensamente debatido durante a 
Conferência de Estocolmo sobre Meio 
Ambiente, realizada também em 1972, 
e que iniciou um processo mais intenso 
de incorporação da consciência 
ecológica e princípios norteadores de 
proteção ambiental na agenda política 
das nações. 
 
Em 1983, foi criada comissão da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para levantar os principais 
problemas ambientais do planeta e 
sugerir estratégias para a preservação 
do meio ambiente. Como resultado, foi 
elaborado o Relatório Brundtland que 
apontou para um desenvolvimento 
econômico que não se dê em 
detrimento da justiça social e da 
preservação do planeta. Essa forma de 
desenvolvimento desejada deveria 
ser sustentável. Também em 1983, foi realizado em Brasília, o Seminário Internacional de 

Gestão de Recursos Hídricos, representando o início dos debates nacionais relativos a essa 
temática. A partir daí, foram realizados vários encontros nacionais de órgãos gestores de recursos 
hídricos. 
 
Em 1986, o Ministério de Minas e Energia criou um Grupo de Trabalho cujo relatório recomendou 
a criação e a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH), a busca de subsídios para instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 
transição do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) e dos 
respectivos comitês executivos de bacias hidrográficas para um novo sistema e a instituição dos 

 
Reportagem sobre a Conferência de Estocolmo 

Fonte: Jornal do Brasil em 
http://www.jb log.com.br/hojenahistoria.php?itemid=26966 
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sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. O resultado de todo esse processo 
levou a inclusão, na Constituição Federal de 1988, de competência da União para legislar sobre 
água e sobre a instituição do SINGREH. 
 
A Conferência de Dublin, realizada em 1992, apontou a existência de sérios problemas 
relacionados à disponibilidade hídrica e estabeleceu princípios para a gestão sustentável da água. 
Ainda em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Rio – 92 ou Eco – 92. Nesse evento, 
representantes de 170 nações referendaram os Princípios de Dublin e aprovaram uma agenda 
mínima de preservação e recuperação do meio ambiente – a Agenda 21. 
 

 
Capa da Agenda 21 brasileira 

Fonte: http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=27 
 
Em movimento paralelo, durante os anos 80 e 90, com a retomada do regime democrático no 
Brasil, algumas inovações institucionais foram se efetivando na gestão das políticas públicas, 
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sobretudo por pressão de movimentos sociais, que demandavam uma maior participação da 
sociedade na elaboração de políticas públicas. Soma-se a isso o rápido crescimento populacional, 
a acelerada urbanização, a grande extensão geográfica do país com grandes diferenças 
econômico-sociais entre suas regiões, as dificuldades econômicas e a competição crescente pelo 
uso da água para múltiplas finalidades, exigindo uma reforma global no sistema de gestão de 
recursos hídricos. E assim foram formuladas estruturas de gerenciamento com a participação de 
entidades da sociedade civil e usuários de água. 
 
É neste contexto que estados brasileiros passam a discutir e 
fundamentar suas leis para a gestão de recursos hídricos, 
tendo como base alguns princípios: 
 

gestão descentralizada, integrada e participativa da 
água  
 

 
a bacia hidrográfica como unidade territorial de 
planejamento e gestão 
 

 
a água como um bem público e com valor econômico 
 

 
instrumentos de planejamento e regulação por bacia 
 

 
instrumentos econômicos para a gestão da água 
como a cobrança pelo uso 

 
 

À luz dessas experiências foi promulgada a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o SINGREH. Após 3 anos de promulgada a Lei das Águas, que instituiu 

a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei nº 9.984/2000, criou a ANA – Agência Nacional de 

Águas, entidade federal com a finalidade de implementar a Política. O Quadro 2 resume os 

principais períodos, a partir de 1960 até 2000, da evolução da gestão de recursos hídricos no 

Brasil e fatos relevantes a ela relacionados. 

 



16 

Quadro 2 – Estágios evolutivos da gestão de recursos hídricos 

Período 
Caracterís-

ticas do 
período 

Fatos relevantes relacionados aos recursos hídricos 

1960 a 

1970 

Início da 

pressão 

ambiental 

 Início da construção de grandes empreendimentos hidrelétricos. 

 Deterioração da qualidade da água de rios e lagos próximos a centros urbanos. 

 Plano Nacional de Saneamento – PLANASA (1967). 

 Criação do Ministério das Minas e Energia (1960) incorporando o CNAEE e a Divisão de 
Águas. 

 Criação das Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS (1961). 

 Transformação da Divisão de Águas em Departamento de Águas e Energia Elétrica – 
DNAEE (1965). 

1970 a 

1980 

Início de 

controle 

ambiental 

 Ênfase em hidrelétricas e abastecimento de água. 

 Início da pressão ambiental. 

 Deterioração da qualidade da água dos rios devido ao aumento da produção i ndustrial e 
concentração urbana. 

1980 a 

1990 

Interações 

do ambiente 

global 

 Redução do investimento em hidrelétricas devido à crise fiscal e econômica. 

 Piora das condições urbanas: enchentes, qualidade da água. 

 Fortes impactos das secas do Nordeste. 

 Aumento de investimento em irrigação. 

 Legislação ambiental. 

 Incremento de áreas irrigadas na Região Nordeste com a criação do Programa Nacional 
de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis – PROVÁRZEAS e do Programa de 
Financiamento e Equipamentos de Irrigação – PROFIR, em 1981 (SANTO, 2011). 

 Incorporação de uma visão mais abrangente das necessidades para o desenvolvimento 
da irrigação e implementação de políticas de financiamento público para irrigação com a 
criação do Programa de Irrigação do Nordeste – PROINE, em 1986 (HEINZE, 2002). 

1990 a 

1997 

Desenvolvi-

mento 

sustentável 

 Legislação de recursos hídricos (pioneirismo de São Paulo, com a Lei n º 7.663, de 
1991). 

 Investimento no controle sanitário das grandes cidades. 

 Aumento do impacto das grandes enchentes  urbanas. 

 Programas de conservação dos biomas nacionais: Amazônia, Pantanal, Cerrado e 
Costeiro. 

 Início da privatização dos serviços de energia e saneamento. 

 Instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos e Criação do SINGREH (Lei 
nº 9.433/97 ou “Lei das Águas”) 

1997 a 

2000 

Ênfase na 

água 

 Avanço do desenvolvimento dos aspectos institucionais da água. 

 Privatização do setor energético. 

 Diversificação da matriz energética. 

 Desenvolvimento de planos de drenagem urbana para as cidades. 

 Criação da Agência Nacional de Águas (Lei nº 9.984) 

Fonte: Adaptado e ampliado de TUCCI (2001). 
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2.3.2 A implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos no Nordeste 

O Ceará foi o primeiro estado do Nordeste e o segundo do País a aprovar a sua lei de recursos 
hídricos, em 1992, antes da Lei nº 9.433, de 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Poucos anos depois, e ainda antes de 1997, mais três estados nordestinos aprovaram 
suas leis de recursos hídricos: Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
 
Nos anos seguintes os demais estados aprovaram suas leis de recursos hídricos de forma que 
hoje todos os estados do nordeste instituíram suas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos. De 
forma geral, essas políticas seguem os mesmos objetivos, fundamentos e estrutura organizacional 
e possuem os mesmos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 
O Ceará também foi pioneiro em termos de estrutura organizacional para o gerenciamento de 
recursos hídricos, quando criou em 1993 a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – 
COGERH, uma entidade voltada especificamente para o gerenciamento de recursos hídricos no 
estado.  
 
Nos anos seguintes, os demais estados também criaram suas estruturas organizacionais 
responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos, compostos basicamente por uma 
secretaria de estado, que na maioria dos casos também é responsável pela gestão do meio 
ambiente, e por um órgão gestor de recursos hídricos. A maioria dos estados criou uma entidade 
especifica como órgão gestor de Recursos Hídricos, mas poucos possuem quadro técnico efetivo 
compatível com as suas atribuições. 
 
Todos os estados possuem Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos e 
dividiram seus territórios em unidades 
de planejamento de recursos hídricos, 
ressaltando-se que cada unidade pode 
coincidir com a área da bacia 
hidrográfica, ou representar somente 
uma parte de uma bacia, ou ainda 
incluir várias bacias. De um total de 
156 unidades de planejamento de 
recursos hídricos, até 2013, 32% 
possuíam Comitês de Bacia 
Hidrográfica e nenhuma delas 

possuía agência de água, com 
exceção do Ceará, onde a COGERH 
desempenha esse papel.  
 
Com relação aos instrumentos de 
gestão, todos os estados possuem 
sistemas de informação e sistemas de 
outorga, podendo haver diferentes 

estágios de implantação, como é o 
caso do Maranhão, que está em fase 
bastante incipiente. Todos os estados 
possuem Plano Estadual de Recursos 
Hídricos. No entanto, nenhum deles 
implantou o instrumento do 
enquadramento dos corpos de água 
em classes, segundo os usos 

preponderantes de água. Sergipe 
possui um estudo de classes de enquadramento, mas não foram desenvolvidos os planos e as 
ações necessárias para implementar o instrumento.  
 

 
Comitês criados no Nordeste até dezembro de 2013 
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Merece destaque a implementação da cobrança no estado do Ceará, em dezembro de 1996. A 
cobrança cearense se assemelha conceitualmente a uma tarifa pela prestação do serviço de 
adução de água bruta. Os valores são definidos por decreto do governador e a arrecadação é 

realizada pelo órgão gestor estadual – COGERH que aplica os recursos na operação e 
manutenção das infraestruturas hídricas que garantem o abastecimento de água no estado. Os 
recursos também são aplicados em ações de recuperação das bacias e gestão, porém essas 
modalidades correspondem a uma parcela relativamente pequena da arrecadação total. 
 
No Ceará, o conselho estadual e os comitês de bacia têm uma participação muito limitada na 
implementação da cobrança, sendo as principais decisões tomadas no âmbito do poder público 
estadual. 
 
A Bahia também implementou uma cobrança nos mesmos moldes do Ceará, a partir de 2005, 
visando a cobrir os custos de operação e manutenção de alguns reservatórios que atendem ao 
abastecimento humano.  
 
Outro estado do Nordeste que já avançou em termos de implementação da cobrança foi a 
Paraíba, onde o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou em 2010 os mecanismos e 
valores da Cobrança estadual. Porém, até dezembro de 2013 o instrumento não havia ainda sido 
implementado. 
 
Deve-se registrar que até o início da 
operação do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as bacias do 
Nordeste Setentrional – PISF, deverá 
ser implementada a cobrança pelo 
serviço de adução de água bruta nos 
estados do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte, com 
valores que cubram os custos de 
operação e manutenção das 
infraestruturas hídricas do PISF, bem 
como daquelas localizadas nos 
estados que receberão águas do 
PISF. 

 
Visando a garantir a sustentabilidade 
financeira dos sistemas estaduais de 
gerenciamento de recursos hídricos, 
todos os estados criaram fundos 
estaduais de recursos hídricos. Porém, 
entre as diversas fontes de recursos 
possíveis, somente os estados da 
Bahia e Sergipe prevêem a alocação 
obrigatória a esses fundos, de um 
percentual da compensação financeira que recebem dos aproveitamentos hidrelétricos instalados 
no seu território. Os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte também aplicam recursos 
dessa compensação nos fundos, embora a Lei Estadual não fixe um percentual obrigatório. O 
estado do Ceará não recebe esta compensação por não dispor no seu território de 
aproveitamentos hidrelétricos que lhe propiciem esse direito.  
 
As tabelas a seguir apresentam um quadro ilustrando a situação da implantação do arcabouço 
legal, dos órgãos e sistemas de gestão de recursos hídricos. 

 
O PISF, seus eixos Norte e Leste e demais obras 

existentes e previstas 
Fonte: Ministério da Integração Nacional 
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Quadro 3 – Implantação da gestão de recursos hídricos na região Nordeste – leis e sistemas de gestão 

Estado Alagoas Bahia Ceará Maranhão 

Lei de Recursos Hídricos 5.965/1997 6.855/1995 e 11.612/2009 11.996/1992 e 14.844/2010 8.149/2004 

Coordenação 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos – SEMARH 

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA 

Secretaria dos Recursos Hídricos 
– SRH 

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMA 

Órgão Gestor 
Superintendência de Recursos 

Hídricos 
Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA 

Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos – COGERH 

- 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

Sim Sim Sim Sim 

Número de Unidades de 
Planejamento (1*) 

22 24 12 7 

UPs com Comitês 
criados (2*) 

5 13 12 2 

Agência de Águas Não Não Sim (3*) Não 

 



20 

 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO NORDESTE – LEIS E SISTEMAS DE GESTÃO (cont.) 

Estado Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Lei de Recursos Hídricos 6.308/1996 
11.426/1997 e 
12.984/2005 

5.165/2000 6.908/1996 3.870/1997 

Coordenação 

Secretaria de Estado dos 
Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente, e da 
Ciência e Tecnologia – 
SERHMACT 

Secretaria de Recursos 
Hídricos e Energéticos  

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos –
SEMAR 

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos – 
SEMARH 

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hidricos – 
SEMARH 

Órgão Gestor 

Agência Executiva de 
Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba – 
AESA 

Agência Pernambucana 
de Águas e Clima – APAC 

- 
Instituto de Gestão das 
Águas do Estado do Rio 

Grande do Norte – IGARN 

Superintendência de 
Recursos Hídricos – SRH 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de Unidades de 
Planejamento (1*) 

9 33 14 28 8 

UPs com Comitês 
criados (2*) 

4** 6 1 4** 3 

Agência de Águas Não Não Não Não Não 

(1*) TOTAL = 156                (2*) TOTAL= 50 (32%)                        (3*) A COGERH funciona como Agência de Água do Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

** Incluindo o CBH Piancó-Piranhas-Açu que abrange 1 UP na PB e 1 UP no RN. 
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De forma geral, a implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos nos estados do 
Nordeste avançou bastante na criação do arcabouço legal e das instâncias em nível estadual – 
conselhos de recursos hídricos, secretarias de estado e órgãos gestores. Entretanto, ainda é 
necessário fortalecer as secretarias e órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, 
principalmente no que se refere à estruturação do quadro técnico, bem como minimizar os efeitos 
que as mudanças de governo podem causar na continuidade de ações, programas e projetos. 
 
Por outro lado, a implementação das instâncias em nível de bacia hidrográfica, notadamente 
Comitês e Agências de Bacia, ainda é incipiente. Menos de um terço das bacias possuem comitê e 
apenas o Ceará conta com uma estrutura semelhante às das Agências de Água para apoio ao 
funcionamento de comitês.  
 
Entretanto, foram criadas diversas Comissões Gestoras que administram sistemas hídricos 
isolados, como açudes, formadas por usuários de água, por representantes da sociedade civil 
organizada e do poder público. As comissões gestoras promovem a alocação negociada das 
águas dos reservatórios e agregam novos atores no gerenciamento integrado de recursos hídricos, 
sem retirar a autoridade do ente competente para decidir sobre os recursos hídricos, ou seja, o 
comitê de bacia. 
 

 
Reunião da Comissão Gestora do açude Aracoiaba, no Ceará, em 2012 
Fonte: http://www.hidro.ce.gov.br/cogerh/reuniao-da-comissao-gestora-do-acude-aracoiaba 

 
Com relação aos instrumentos de gestão, houve avanço na implementação da Outorga e dos 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos. Todavia, os sistemas de outorga em alguns estados ainda 
estão em fase inicial de implantação.  
 
Em que pese existirem normas legais de outorga na maioria dos estados, não há nenhum com 
plano de bacias elaborado em um estágio que permita fornecer orientações para as outorgas. 
Embora a maioria dos estados possua banco de dados de usuários outorgados, há casos em que 
os dados não estão atualizados e casos em que não há cadastros automatizados, havendo um 
problema de qualidade dos dados de cadastro. 
 
Não há também nenhum estado e nem mesmo bacias de rios federais que estejam com todos os 
usuários regularizados. Embora a maioria dos estados possua critérios definidos de outorga, há 
uma necessidade de esforço para sua compatibilização. O grau de sistematização e de 
automatização dos procedimentos de outorga difere muito. Uma grande parte dos estados não 
conta com sistemas de apoio à decisão. A maioria desenvolveu estudos de regionalização de 
vazão, alguns deles disponíveis apenas para parte do estado.   
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As equipes de outorga variam muito, sendo que na grande parte dos casos não há uma equipe 
completa composta de funcionários de carreira. Em geral, as equipes são pequenas e integradas 
na sua maioria por servidores temporários e estagiários. 
 
Há uma diversidade muito grande de critérios de vazão máxima outorgável, individual e coletiva, e 
nos critérios de vazões de pouca expressão e mínimas remanescentes. Não há também normas e 
critérios unificados sobre a eficiência dos usos da água.  
 
Em relação à fiscalização, face à escassez de pessoal e de equipamentos, trabalha-se por 
denúncias ou priorizando-se áreas de conflito. Não há também uniformidade sobre procedimentos 
de fiscalização.  
 
Os sistemas de informação estão presentes em todos os estados, porém com diferentes estágios 
de implantação entre si. De forma geral, estão aquém do ideal para quantificação da disponibilidade 
(monitoramento hidrológico), sendo precários em termos de dados qualitativos e de quantificação 
das demandas (cadastro de usuários de recursos hídricos). 
 

    
Estações de monitoramento da quantidade e da qualidade das águas em operação em 2013 

no Nordeste 

 
A implementação da cobrança, do enquadramento e dos planos de recursos hídricos em nível de 
bacias hidrográficas, ainda é bastante incipiente. Com exceção do Ceará e parte da Bahia, nenhum 
outro estado do Nordeste implementou o instrumento da cobrança. Além disso, como foi dito, a 
cobrança implementada se assemelha conceitualmente a uma tarifa pela prestação de serviço de 
adução de água bruta, sendo as principais decisões tomadas no âmbito do poder público estadual 
com participação muito limitada dos comitês de bacia. 
 
Como a cobrança, o enquadramento e o plano de bacia são instrumentos cuja implementação 
depende de proposição do comitê de bacia, pode-se inferir que o nível incipiente de sua 
implementação está relacionado à pequena quantidade de comitês criados no nordeste até o 
momento e a falta de apoio ao funcionamento destes.  
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Verifica-se, portanto, que de forma geral, as instâncias e instrumentos cuja implementação depende 
mais de iniciativa do poder público tiveram avanço maior do que aqueles que necessitam de 
participação dos usuários e da sociedade civil. 
 
Não obstante, existem casos específicos em algumas bacias hidrográficas onde se pode verificar 
um avanço mais significativo na implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos, 
como será apresentado mais adiante.  
 
Além disso, foram executadas muitas obras de infraestrutura hídrica visando ao aumento da 
garantia da oferta hídrica para o semiárido.  Entretanto, deve-se avançar na otimização do uso dos 
recursos hídricos disponibilizados nestas infraestruturas por meio de um processo de 
gerenciamento integrado mais eficiente. 
 
Diante deste quadro geral, deve-se ponderar se não seria pertinente reavaliar a forma de 
implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos frente à sua realidade específica 
da Região Nordeste.  
 
Nesta reavaliação, um dos principais aspectos a ser considerado e que diferencia a região do 
restante do país, é a escassez hídrica. Na maioria das bacias nordestinas, a disponibilidade de 
água é garantida por meio de infraestruturas hídricas, como adutoras e canais, que interligam 
diversas bacias hidrográficas. Nestas bacias, os usos de recursos hídricos realizados por um 
indivíduo dependem e podem impactar os usos de outros indivíduos que estejam localizados em 
bacias vizinhas.  
 
Nesse contexto, pode-se reavaliar o conceito de bacia hidrográfica como unidade territorial de 
implementação da política de recursos hídricos e considerar a possibilidade de adoção de uma 
nova unidade territorial que extrapole os limites hidrológicos da bacia hidrográfica e reflita novos 
limites impostos pelas interligações entre bacias.  
 
A escassez hídrica também tem impacto sobre a sustentabilidade financeira dos sistemas de 
gerenciamento de recursos hídricos da região. A gestão de águas nas bacias nordestinas possui 
um ônus adicional em relação às demais bacias do país, em virtude da necessidade de construção, 
operação e manutenção de infraestruturas hídricas que garantam a disponibilidade de água.  
 
Para cobrir esse custo adicional e os demais custos relacionados à gestão de recursos hídricos, a 
maioria dos estados conta apenas com recursos orçamentários próprios, já que a implementação 
da cobrança ainda é incipiente.  
 
Diante disso, considerando os valores de cobrança praticados hoje no País, verifica-se que não 
existe viabilidade financeira para a criação de agências de bacia por unidade de planejamento de 
recursos hídricos e financiamento de ações estruturais e de gestão visando à proteção e 
recuperação das bacias hidrográficas, bem como ao atendimento das demandas futuras.  
 
Uma alternativa a seria a agregação de unidades de planejamento de recursos hídricos e a atuação 
do próprio órgão gestor estadual como agência de água destas unidades. 
 
Ainda assim, faz-se necessária a busca por mecanismos alternativos para garantir a 
sustentabilidade financeira dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos do nordeste.  
 
Esses são apenas alguns pontos destacados para discussão sobre a implementação do 
gerenciamento de recursos hídricos no Nordeste, uma vez que trata-se de um tema bastante 
complexo e desafiador. No próximo módulo veremos alguns exemplos práticos que ajudaram no 
processo de implementação da GIRH na região. 
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GLOSSÁRIO 

Açude – Lago ou reservatório formado pelo barramento de um curso de água.  

 
Adução – Operação de trazer a água, nos sistemas de abastecimento, desde o ponto de captação 
até à rede de distribuição.2 
 
Água bruta – É a água retirada do rio, lago ou lençol subterrâneo, possuindo determinadas 

características para o consumo. 
 
Alocação negociada – É o processo de divisão de água entre usos e usuários, pactuado de forma 

coletiva, com a participação dos interessados.  
 
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"7. 
 
Desenvolvimento sustentável – Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atendimento às gerações futuras. 
 
Disponibilidade hídrica – É a quantidade de água disponível para determinado uso, na qualidade 

necessária, em um trecho de corpo hídrico, durante um determinado tempo. 
 
Edáfico – Pertencente ou relativo ao solo. 

 
Enquadramento de corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água – É 

um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos que visa o estabelecimento do nível de 
qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do 
tempo. Tem o objetivo de assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 
que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante 
ações preventivas permanentes.  
 
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 
administrativo3. 
 
Perene – Que dura muitos anos, incessante, ininterrupto; rio que não seca naturalmente. 

 
Perenização – Tornar perene, ou seja, fazer durar muitos anos, de forma incessante, ininterrupta.  

 
Piscicultura – Criação de peixes. 
 
Posto fluviométrico – Local de coleta de informações relativas a medição de níveis d’água, 

velocidades e vazões nos rios. 
 
Regionalização de vazão – Método que utiliza informações existentes de uma determinada região 

para estimar vazões em locais sem dados ou com dados insuficientes. 
 
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  Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. 

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