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“Todas as vitórias ocultam uma abdicação.” (BEAUVOIR, 1958, p.243)  



 

 

RESUMO 

 

 

O Semiárido é a região do país que possui a maior escassez de água, e como alternativa 

para melhorar a disponibilidade hídrica na região, foi desenvolvido o Projeto de Integração do 

Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), que distribui as águas através 

de reservatórios por dois eixos de canais artificiais. O uso do solo no entorno destes 

reservatórios pode interferir na qualidade da água, que é essencial para a eficiência do Projeto. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a relação do uso do solo com a qualidade da água 

em um reservatório do Eixo Leste do PISF. O trabalho foi desenvolvido no açude Epitácio 

Pessoa, localizado na bacia hidrográfica do rio Paraíba, ao final do Eixo Leste. Foi realizado 

um diagnóstico ambiental do reservatório, identificando que as suas maiores demandas são o 

abastecimento público e a irrigação, sendo que esta última, junto ao lançamento de esgotos, são 

as principais fontes poluidoras. A análise dos planos diretores da bacia hidrográfica e dos 

municípios do entorno verificou que não há integração entre os documentos e que os planos 

municipais não são efetivos no controle das atividades próximas ao açude. Ainda sobre o uso 

do solo, foi estudada a evolução das atividades no entorno utilizando imagens de satélite dos 

anos 1999, 2009 e 2019, observando a expansão das áreas agrícolas sobre a vegetação natural, 

inclusive na área inundável quando o volume do açude se encontra reduzido. Para a qualidade 

da água, foram analisados três pontos amostrais próximos à captação de água no rio São 

Francisco, e três na região do açude Epitácio Pessoa, com dados de 2015 a 2019. Valores 

elevados de parâmetros como fósforo total e DBO, indicam a possibilidade de contaminação 

das águas por atividades agrícolas ou esgotos. Os baixos níveis do reservatório, as altas taxas 

de evaporação e as poucas chuvas tendem a aumentar a concentração de nutrientes, elevando o 

risco de eutrofização. Foi constatado que a água do rio São Francisco possui melhores 

condições do que o reservatório, porém após o início da operação do PISF os resultados 

apresentaram uma melhora. Os órgãos ligados à gestão do açude devem se articular para regular 

as atividades no entorno do reservatório, por meio de um processo que inclua a escuta e 

orientação da população ribeirinha. O monitoramento da qualidade da água deve ser mantido a 

fim de verificar a melhoria das condições locais, porém a investigação dos demais reservatórios 

do Eixo Leste também é imprescindível para garantir o propósito principal do PISF, que é o 

abastecimento humano. 

 

Palavras-chave: Boqueirão. Gestão dos recursos hídricos. Índices de qualidade da água. 

Semiárido. Sensoriamento remoto.   



 

 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil, the semi-arid Northeast is the region with the greatest water shortages, and as 

an alternative to ensure supply in the region, the São Francisco River Integration Project (PISF) 

was developed, which distributes the waters through reservoirs along two axes of artificial 

channels. The land use around these reservoirs can interfere in the water quality, which is 

essential for the Project's efficiency. This work aims to analyze the relationship between land 

use and water quality in a reservoir in the East Axis of PISF. The work was focused at the 

Epitácio Pessoa dam, located in the Paraíba River Basin, at the end of the East Axis. An 

environmental diagnosis of the reservoir was carried out, identifying that its greatest demands 

are public supply and irrigation, the latter, together with the sewage discharge, being the main 

polluting sources. The analysis of the municipal and river basin master plans found that there 

is no integration between the documents and the municipal plans are not effective in controlling 

activities near the reservoir. Still on land use, the evolution of activities around the reservoir 

was studied using satellite images from the years 1999, 2009 and 2019, observing the expansion 

of agricultural areas over natural vegetation, including in the floodable area when the reservoir 

volume is reduced. For water quality, three sampling points near the water catchment, in the 

São Francisco River and three in the Epitácio Pessoa reservoir region were analyzed, dating 

from 2015 to 2019. High values of parameters such as total phosphorus and BOD, indicate the 

possibility of water contamination by agricultural activities or sewage discharge. Low reservoir 

levels, high evaporation rates and low rainfall tend to increase the concentration of nutrients, 

raising the risk of eutrophication. It was found that the São Francisco River’s water has better 

conditions than the reservoir, however after the beginning of the PISF operation, the results are 

improving. The water management agencies must articulate themselves to regulate the activities 

around the reservoir, through a process that includes listening and orienting the riverside 

population. The monitoring of water quality must be maintained in order to verify the 

improvement of local conditions, however the investigation of other reservoirs in the East Axis 

is also essential to guarantee the main purpose of the PISF, that is the public supply. 

 

Keywords: Boqueirão. Water resources management. Water quality index. Semiarid. Remote 

sensing. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção será realizada uma breve apresentação da autora, incluindo suas 

experiências acadêmicas e profissionais que são complementadas pela realização deste 

Mestrado Acadêmico, seguida da justificativa da importância da temática escolhida para o 

desenvolvimento desta dissertação. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DA AUTORA 

 

A autora possui formação acadêmica em Bacharelado em Ciências Biológicas – 

Modalidade Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (2008), 

Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Uninassau (2014), e Especialização em 

Perícia e Auditoria Ambiental na Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) (2011). 

Atualmente, é professora contratada em regime de dedicação exclusiva no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), lecionando nos cursos 

Técnicos em Meio Ambiente, modalidades integrado e subsequente, no Campus Garanhuns, 

para onde se transferiu em junho de 2019. Anteriormente, trabalhou no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), desde 2017.  

Atuou também como Coordenadora de Gestão Ambiental na elaboração de projetos 

ambientais no Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). Na área de resíduos sólidos, 

ocupou o cargo de Gerente Geral de Fiscalização de Limpeza Urbana da Cidade do Recife, 

participou da elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco e lecionou 

disciplinas em cursos técnicos e superiores. Participou de diversas consultorias como autônoma. 

Possui experiência na elaboração de estudos ambientais, como membro de equipe 

técnica e de coordenação de diversos documentos como EIA/RIMA, Planos de Controle 

Ambiental, Programas Ambientais, Relatórios de Controle Ambiental, Relatório Ambiental 

Simplificado, Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica (CERTOH), entre 

outros.  

 

 

 

 



17 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A água possui papel fundamental no desenvolvimento de toda a sociedade, 

desempenhando funções não apenas ecológicas, mas também econômicas e sociais. Sua 

disponibilidade é fator determinante para o bem-estar humano assim como para o 

estabelecimento de diversas atividades. A preocupação com a segurança hídrica está difundida 

mundialmente e cada vez mais são realizados investimentos em ações e pesquisas na tentativa 

de assegurar a disponibilidade de água tanto em quantidade quanto em qualidade. A gestão 

deste recurso deve ser realizada visando a sua oferta para todos, considerando a sua interação 

com outros elementos do meio e dinâmicas antrópicas relacionadas. O empenho no 

ordenamento da sua utilização é relevante para combater conflitos em relação aos seus usos 

múltiplos.  

A gestão dos recursos hídricos deve buscar instituir um estado de segurança hídrica, 

fator fundamental para o estabelecimento das populações, para as quais a disponibilidade de 

água deve ser garantida de maneira a atender os usos múltiplos demandados. Apesar de o Brasil 

ser conhecido mundialmente pela abundância deste recurso, a sua desigual distribuição 

territorial torna-se um desafio para a sua gestão. 

No país, o semiárido é a região que possui a maior escassez de água e, neste cenário 

crítico, esse recurso passa a possuir poder político, econômico e social (SOBRAL, 2011). Como 

alternativa para assegurar a oferta de água para cerca de 12 milhões de pessoas neste território, 

foi desenvolvido o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste 

Setentrional (PISF), atualmente sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR), com a intenção de levar águas através de dois canais artificiais, Eixos Norte 

e Leste, para localidades que sofrem com a carência deste recurso nos estado de Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará (MI, 2004). 

Ao final dos canais do Eixo Leste as águas provenientes do rio São Francisco se 

encontram com as águas da bacia do rio Paraíba. Nesta nova bacia, a água é distribuída por 

reservatórios de usos múltiplos, sendo o PISF determinante para o abastecimento da região. 

Torna-se imprescindível que, no gerenciamento destes reservatórios, o monitoramento da 

qualidade destas águas seja realizado para verificar a efetividade do Projeto. 

O açude Epitácio Pessoa é um destes reservatórios, construído na década de 1950 e 

incorporado ao traçado do Eixo Leste no trecho do alto curso do rio Paraíba, uma região com 

histórico de severas secas e decorrentes problemas de disponibilidade de água tanto em 
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quantidade quanto em qualidade. Este reservatório é responsável pelo abastecimento de 24 

municípios paraibanos, incluindo Campina Grande, possuindo grande importância para a 

manutenção do desenvolvimento socioeconômico do estado da Paraíba. O aporte das águas do 

rio São Francisco neste açude traz a expectativa de uma melhoria na sustentabilidade hídrica da 

região e a qualidade deste recurso deve ser garantida para os seus usuários. 

Dentre as possíveis causas de alterações da qualidade da água, as atividades humanas 

no corpo d’água e em seu entorno possuem grande influência, sendo capazes de alterar as 

condições físicas, químicas e biológicas além dos limites de resiliência do meio. Desta maneira, 

o monitoramento do uso e ocupação do solo deve ser considerado nas ações de gerenciamento 

dos recursos hídricos. 

Neste contexto, esta pesquisa busca explorar a seguinte problemática: como verificar a 

influência das condições de uso e ocupação do solo sobre a qualidade das águas superficiais do 

açude Epitácio Pessoa no Eixo Leste do Projeto de Transposição? 

Considerando que a finalização da obra do Eixo Leste do PISF ocorreu em um período 

recente, no ano de 2017, a investigação das atividades desenvolvidas no entorno do açude 

Epitácio Pessoa pode prover informações para melhorar o gerenciamento deste 

empreendimento ainda no início da sua operação. Com este intuito, esta pesquisa se propõe a 

analisar os documentos de gestão atuantes na área, como os planos diretores municipais e da 

bacia hidrográfica, a realizar uma análise da evolução do uso do solo no entorno do açude para 

identificar possíveis impactos negativos na qualidade da água decorrentes de atividades 

antrópicas na localidade, relacionando essas informações com os parâmetros de qualidade da 

água encontrados no açude Epitácio Pessoa e no rio São Francisco.  

Este estudo poderá subsidiar dados de início de operação do PISF tornando-os referência 

para análises evolutivas da exploração do recurso hídrico e do solo. O monitoramento das 

atividades no entorno deste empreendimento é de fundamental importância para garantir a 

qualidade da água para os seus usos múltiplos e para a manutenção dos ambientes aquáticos.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos geral e específicos que nortearam o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação do uso do solo com a qualidade da água no açude Epitácio Pessoa, 

no Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

− Elaborar um diagnóstico ambiental do açude Epitácio Pessoa; 

− analisar a implementação dos planos diretores vigentes na área de estudo; 

− investigar a evolução temporal do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório; 

− verificar a qualidade da água antes e depois do início da operação do PISF; 

− avaliar a influência do uso do solo na qualidade da água.  
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capítulo são abordados os principais temas relacionados aos objetivos desta 

pesquisa, explorados a partir de levantamentos bibliográficos e documentais. Inicia-se com uma 

abordagem sobre a questão da água, seguida de pontos sobre a gestão dos recursos hídricos, 

qualidade da água, as relações entre o uso do solo e a qualidade da água e transferência de águas 

entre bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, incluindo o PISF. 

 

 

2.1 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

A água é um recurso natural indispensável para o desenvolvimento da vida na Terra, 

estando presente desde componente básico dos seres vivos, servindo como habitat para o 

estabelecimento de diversas espécies vegetais e animais, relacionada às questões socioculturais 

e como insumo para a produção dos mais variados bens de consumo, incluindo alimentos 

(PHILIPPI JR; ROMERO; BRUNA, 2004). O sucesso e o fracasso de diversas comunidades 

devem-se frequentemente às suas condições de acesso a esse recurso, que uma vez escasso, 

inviabiliza o desenvolvimento de grande parte das atividades humanas. 

Apesar de ser um recurso renovável, a água é escassa em algumas regiões do planeta. 

Porém mesmo onde a disponibilidade hídrica é elevada, é comum o seu mau uso, seja através 

do desperdício ou pelo uso inadequado que pode promover a sua degradação (GARCIA; CRUZ; 

SOUZA, 2019). Cerca de um terço da população mundial vive em áreas de estresse hídrico, 

onde o acesso ou uso inadequado da água, e também a qualidade da água, impedem as pessoas 

de alcançar seu potencial humano. Além disto, também ocorrem consequências ambientais 

substanciais decorrentes da extração excessiva de águas superficiais ou esgotamento das águas 

subterrâneas (GRAFTON, 2017). 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011) indicam o crescimento populacional e o grau de 

urbanização como as principais causas dos impactos nos ecossistemas aquáticos superficiais e 

subterrâneos, e que as atividades humanas que mais frequentemente promovem danos 

ambientais a esses ambientes são a construção de represas, diques e canais, alterações da calha 

natural de rios, drenagem de áreas alagadas, desmatamento/uso do solo, poluição, remoção 

excessiva da biomassa, introdução de espécies exóticas e as mudanças globais no clima. 

A segurança hídrica é um objetivo almejado por todos, mas não alcançado em diversos 

lugares, por diferentes razões. Esta segurança se conceitua como a disponibilidade de água em 
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quantidade e qualidade de maneira a atender às necessidades humanas, o desenvolvimento 

econômico e à conservação dos ecossistemas aquáticos, aliados a um cenário favorável em 

relação aos eventos climáticos extremos (secas e cheias) (UN WATER, 2013). Fatores como o 

aumento populacional, o crescimento econômico e as mudanças climáticas influenciam 

fortemente essa segurança. Quando há o desequilíbrio do balanço hídrico em paralelo à ausência 

de planejamento e mau gerenciamento dos recursos hídricos, ocorre então um cenário de 

insegurança hídrica (ANA, 2019a). 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) desenvolveu um plano de ação 

composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 196 metas, chamado 

Agenda 2030. Este documento foi assinado por 193 países, que assumiram o compromisso em 

implementar os objetivos e metas traçados. A questão da segurança hídrica está contemplada 

no ODS 6 – Água potável e saneamento, que tem como princípio básico “Assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”. Este ODS inclui 

08 metas que abordam temas como: acesso universal e equitativo à água potável, saneamento, 

redução da poluição hídrica, eficiência no consumo, proteção e restauração de ecossistemas 

aquáticos e gestão integrada e participativa dos recursos hídricos (ONU, 2015). 

 O ODS 6 concebe a água livre de impurezas e acessível a todos como parte essencial do 

mundo em que se deseja viver, considerando que existe água fresca suficiente no planeta para 

alcançá-la. Porém, a realidade apresenta um cenário oposto, ocorrendo a escassez deste recurso, 

a baixa qualidade e saneamento inadequado, que influenciam negativamente os alimentos, 

como meio de subsistência, afetando alguns países pobres, intensificando a fome e a 

desnutrição; e aumento da morbidade e / ou mortalidade (SILVA, 2019). 

Wada e Bierkens (2014) comentam que as extrações de água ao redor do mundo 

triplicaram entre 1960 e 2010, o que vem reduzindo a sustentabilidade do consumo humano das 

águas superficiais e subterrâneas. Para regiões áridas e semiáridas, os autores estimam que esta 

situação merece maior atenção, devendo alcançar panoramas de insustentabilidade hídrica 

extremamente críticos ao redor do mundo entre 2069 e 2099.  

Para escapar desse cenário e buscar a segurança hídrica, podem ser adotadas abordagens 

mais rígidas ou mais flexíveis. As primeiras compreendem o aumento do suprimento de água 

de maneira de maneira sazonal, em apenas determinadas épocas do ano por exemplo, ou 

permanentemente, utilizando alternativas como a construção de barragens e a transferência de 

águas entre bacias hidrográficas. As abordagens flexíveis por sua vez, têm foco em 
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compreender a demanda de água e realocar os suprimentos de água já existentes, incluindo a 

cobrança pelo uso da água, o envolvimento das partes interessadas na governança da água, entre 

outros processos de planejamento e tomada de decisão. Comumente, as abordagens rígidas e 

flexíveis são complementares, e demandam aprofundamento e atuação efetiva da gestão 

(GRAFTON, 2017). 

A problemática da escassez dos recursos hídricos tem origem em diversas questões, de 

mudanças climáticas à poluição, que acabam por gerar inúmeras consequências, como conflitos 

governamentais, ameaças à saúde e riscos ao desenvolvimento. Dito isto, torna-se relevante que 

os governos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, coloquem em prática mecanismos 

de gestão que proporcionem o acesso à água com qualidade para as populações, a conservação 

deste recurso e a garantia de uma margem de uso segura para o desenvolvimento 

socioeconômico (SILVA; HERRERO; BORGES, 2017). 

A gestão dos recursos hídricos tem como objetivo promover o inventário, o uso, o 

controle e a proteção das águas, através do desenvolvimento de princípios e diretrizes, da 

elaboração de documentos e normas, da estruturação de sistemas gerenciais e da tomada de 

decisões. Dentre os meios de aplicação desta gestão, têm-se  o gerenciamento dos recursos 

hídricos, que corresponde ao conjunto de ações governamentais, comunitárias e particulares 

que buscam regular o uso, o controle e a proteção das águas e verificar a compatibilidade entre 

o que é praticado e o que é previsto nas normas e legislações vigentes (LANNA, 2001).  

O desenvolvimento de uma gestão adequada dos recursos hídricos é imprescindível para 

buscar a seguridade da sua disponibilidade e deve compreender a aplicação de medidas para 

controlar os sistemas hídricos, naturais ou artificiais, a fim de propiciar a melhoria na qualidade 

de vida dos seres vivos, atendendo aos objetivos ambientais pré-estabelecidos (SOBRAL, 

2011). z (2010) descrevem a gestão hídrica como uma atividade complexa, que para ser bem 

desenvolvida depende da integração entre políticas públicas no sentido de se minimizar as 

disparidades socioeconômicas. A gestão de recursos hídricos é uma área interdisciplinar e 

multissetorial que inclui as atividades de análise e monitoramento, desenvolvimento e 

implementação de medidas para manter o estado de um recurso hídrico dentro dos limites 

desejáveis (GRIGG, 2015).  

A sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos é uma abordagem que tem sido cada 

vez mais estudada como uma saída para os conflitos ocasionados por estresse hídrico (RUSSO; 

ALFREDO; FISHER, 2014; CHARTZOULAKIS; BERTAKI, 2015; BUTLER  et al., 2016; 

POFF et al., 2016; MARQUES; GUNKEL; SOBRAL, 2019; HARMANCIOGLU; 
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CETINKAYA; BARBAROS, 2020). Poff et al. (2016) consideram que um sistema de gestãp 

de água sustentável é aquele que atende às necessidades da sociedade, mantendo também as 

principais funções ecológicas que apoiam o fornecimento a longo prazo de bens, serviços e 

valores do ecossistema, incluindo a manutenção da biodiversidade. Para Cunha, Casé e Lopes 

(2019) a questão da sustentabilidade hídrica é especialmente importante em corpos hídricos 

destinados ao abastecimento público, como os reservatórios inseridos no PISF. 

A fim de alcançar essa sustentabilidade, o gerenciamento dos recursos hídricos deve 

incluir ações que promovam a garantia dos padrões de qualidade e quantidade da água em cada 

bacia hidrográfica. Um dos caminhos para isto é através da gestão integrada dos recursos 

hídricos, aplicada com a finalidade de associar a gestão da água com as suas diversas formas 

de uso e áreas do conhecimento, correlatas ou não, com que interage. Questões como o uso e a 

ocupação do solo, políticas públicas de saneamento ambiental, ações de gerenciamento costeiro 

e de áreas úmidas, mudanças climáticas e a exploração de recursos pesqueiros e energéticos são 

exemplos de setores que podem influenciar na gestão das águas, e por isto, devem ser fruto de 

análises integradas (FERREIRA, 2016). 

 

2.1.1 Gestão de Recursos Hídricos no Brasil 

 

O modelo atual de gestão de águas no Brasil teve origem em um processo que iniciou 

entre as décadas de 1970 e 1980, quando o cenário de estresse hídrico e conflitos pelo recurso 

encontrava-se cada vez mais presente pelo país e, com isto, foi percebido que não era mais 

possível excluir os impactos socioambientais e os diferentes atores nas tomadas de decisão. A 

partir disto buscou-se desenvolver uma gestão integrada, descentralizada e participativa, que 

tem como marco legal a Lei nº 9.433/1997, conhecida como “Lei da Água”, que estabeleceu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (CAMPOS; FRACALANZA, 2010). Esta Lei 

foi baseada no modelo francês de gerenciamento dos recursos hídricos, mas, de acordo com 

Silva (2015), as diferenças na disponibilidade deste recurso no Brasil demandam a inovação e 

adaptação das medidas adotadas à realidade regional e local. 

A PNRH tem como objetivo geral definir orientações e políticas públicas para melhorar 

a oferta de água à população, através de diretrizes de ação e instrumentos, tomando a bacia 

hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão. Os instrumentos de gestão 

devem ser utilizados para viabilizar a implantação da PNRH, sendo: os Planos de Recursos 

Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
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água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Destes instrumentos, os 

três primeiros possuem uma conexão direta com os objetivos desta pesquisa, sendo 

sucintamente descritos a seguir. 

Os Planos de Recursos Hídricos (PRH) buscam definir a gestão dos recursos hídricos 

de uma região, incluindo ações, projetos, obras e investimentos prioritários. Esses documentos 

podem ser desenvolvidos para diferentes níveis, sendo nacional, estadual ou especificamente 

para uma bacia hidrográfica (ANA, 2020b). Os PRH são elementos essenciais à gestão do setor 

hídrico, atuando como planos diretores para fundamentar e orientar a implementação da Política 

para cada bacia hidrográfica (SOUZA JÚNIOR et al., 2017).  Os Planos devem contemplar 

planejamentos de longo prazo que incluam sua implantação e aceitação. Se alterado com 

frequência, sua aplicação pode ser inviabilizada, não excluindo revisões e adaptações a fatos 

extraordinários (MACHADO, 2018). Entre os PRH, como exemplo, encontram-se os planos de 

bacias hidrográficas (BRASIL, 1997).   

O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água, tem como finalidade indicar a meta de qualidade da água de rios e reservatórios de acordo 

com os tipos de uso, tendo como referência a Resolução do CONAMA nº 357/2005, buscando 

assegurar a compatibilidade entre a qualidade do corpo hídrico e as atividades nele 

desenvolvidas (MACHADO; KNAPIK; BITENCOURT, 2019). 

 A outorga refere-se a um ato administrativo implementado pelo poder público 

outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) fornecendo ao outorgado o direito de uso dos 

recursos hídricos, dentro de um prazo e condições determinadas. A outorga de direito de uso 

deve ser solicitada por qualquer um que realize ou tenha a pretensão de realizar a captação de 

águas superficiais ou subterrâneas, o lançamento de efluentes, o aproveitamento hidrelétrico ou 

qualquer outro uso que altere o corpo hídrico. As outorgas também podem ser do tipo 

preventiva, a fim de reservar determinada vazão passível de outorga para uso futuro, 

frequentemente adotada em casos de empreendimentos que demandam tempo de estudos e 

implantação (ANA, 2011). 

A PNRH aponta no Art. 4º que a União deve se articular com os Estados para realizar o 

gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Aith e Robarth (2015) ressaltam a 

importância da gestão das águas como um dever do Estado brasileiro, a fim de atender ao direito 

fundamental de acesso à água potável. O Quadro 1 descreve quais são as competências dos 

entes federativos em relação à gestão de recursos hídricos no Brasil. 
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Quadro 1 - Competências federativas na gestão de recursos hídricos no Brasil 

Ente Federativo Competência 

União 

− Gerencia a Política e o Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

− Fiscaliza e regula a gestão hídrica no país, junto ao Ministério do Meio Ambiente e 

a Agência Nacional de Águas; 

− Conselho Nacional de Recursos Hídricos regulamenta política com a participação 

do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Setores e usuários da Sociedade 

Civil; 

− Gerencia comitês de bacias federais ou interestaduais. 

Estados 

− Responsável pela gestão das águas sob o seu domínio; 

− Elabora legislação específica para sua área; 

− Organiza o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e garante o funcionamento 

dos comitês de bacia em sua competência; 

− Fiscaliza a água para consumo humano por meio da Vigilância Sanitária estadual. 

Municípios 

− Integram políticas de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e 

do meio ambiente com as políticas federal e estaduais de Recursos Hídricos; 

− Possuem assentos nos Comitês e Bacias Hidrográficas no intuito de promover a 

articulação intersetorial e federativa das políticas públicas territoriais; 

− Fiscaliza a água para consumo humano. 

Fonte: Aith e Robarth (2015) 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é o conjunto 

de órgãos e colegiados que concebe e implementa a PNRH. Sua composição conta com o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Qualidade Ambiental (SRQA), a Agência Nacional de Águas (ANA), os Conselhos Estaduais 

de Recursos Hídricos (CERH), os Órgãos gestores de recursos hídricos estaduais (Entidades 

Estaduais), os Comitês de Bacia Hidrográfica e as Agências de Água (Figura 1). 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA (2020b) 

Figura 1 - Organização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH) 
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2.1.2 Qualidade da água 

 

 A disponibilidade e a qualidade da água variam entre diferentes lugares e épocas. A 

maior parte da água existente na Terra é muito salgada para a maioria dos usos humanos e a 

poluição decorrente das atividades antrópicas vem degradando boa parte da água doce. O 

monitoramento da qualidade da água torna-se cada vez mais importante devido ao significativo 

aumento das situações de escassez hídrica, quando parte da população não possui, ou possui 

poucas alternativas de acesso a este recurso (BOYD, 2015). 

 A qualidade da água é um fator que deve ser monitorado sistematicamente. A oferta de 

água apenas em quantidade não é o bastante para atender às demandas da sociedade e do meio 

natural. É necessário que a gestão não se detenha às práticas apenas corretivas, com o 

tratamento das águas apenas após o seu comprometimento, mas adote a prevenção através do 

monitoramento dos aspectos que podem gerar impactos a este recurso. 

 O Semiárido é caracterizado por um padrão climático de longos períodos secos, onde a 

evapotranspiração frequentemente ultrapassa as taxas de precipitação, o que ocasiona a 

intermitência da rede hídrica, reduzindo a disponibilidade de água. Esses fatores fazem com 

que a questão da segurança hídrica seja frequente tema de debate entre os órgãos gestores e a 

sociedade civil, porém, frequentemente, a maior parte da atenção da gestão permanece à 

quantidade deste recurso, ofertando água com padrões de qualidade inadequados à população 

(OLIVEIRA, 2012).   

 Grande parte da água destinada aos múltiplos usos pelo homem encontra-se armazenada 

em reservatórios, sendo este tipo de obra hídrica fortemente implementada no Semiárido 

brasileiro. Para Siegmund-Schultze, Köppel e Sobral (2018), a gestão dos reservatórios situados 

nesta região é um dos grandes desafios no cenário atual e futuro de mudanças climáticas. De 

acordo com Esteves (2011), a proteção da água destes mananciais deve ser prioridade, 

utilizando critérios que integrem o desenvolvimento, o manejo e os usos os quais o corpo 

hídrico se destina, ou seja, a depender das formas de utilização da água, diferentes caminhos de 

gestão e monitoramento podem ser seguidos, sendo que os reservatórios que requerem maior 

atenção são aqueles destinados ao abastecimento público.  

  O termo qualidade da água refere-se às características desejáveis para os diferentes usos 

deste recurso, englobando suas características físicas, químicas e biológicas (SILVA, 2015). A 

água possui a capacidade de solubilizar substâncias e transportar partículas, e a concentração 
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de cada um desses elementos é capaz de indicar a sua qualidade. Muitos desses já ocorrem de 

maneira natural no ambiente aquático, inclusive quando em boas condições de qualidade, e 

podem ter sua dinâmica alterada em decorrência da inserção ou retirada de outros elementos do 

meio. Porém, alguns parâmetros apenas se fazem presentes como consequência de 

contaminação ou a partir do desequilíbrio do meio, sendo importantes indicadores de processos 

de perda de qualidade do corpo hídrico (VON SPERLING, 2005). 

O monitoramento da qualidade da água tem como objetivo coletar dados que 

possibilitem a verificação do atendimento aos parâmetros considerados essenciais para garantir 

as condições adequadas aos seus usos múltiplos atuais e futuros, com destaque para o 

abastecimento humano, e subsidiar o desenvolvimento de ações e planos para a manutenção e 

recuperação dos ambientes aquáticos (AMARO, 2009). No Brasil, este monitoramento é 

realizado pelas Unidades da Federação e os dados repassados para a Agência Nacional de Águas 

(ANA).  

A PNRH possui como um dos seus instrumentos o enquadramento dos corpos hídricos, 

que classifica os corpos d’água a partir do comportamento de diferentes variáveis. A definição 

do enquadramento utiliza os critérios apresentados pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que 

informa os valores máximos permitidos da concentração dos parâmetros considerados 

relevantes para definição da qualidade das águas e quais os usos indicados para cada classe 

(CONAMA, 2005). 

O objetivo do enquadramento dos corpos hídricos como um instrumento de gestão é 

assegurar que as águas possuam a qualidade necessária para a realização dos usos mais 

exigentes a que forem destinadas, assim como viabilizar a implementação de ações preventivas 

em detrimento da gestão da poluição. Foram criadas classes para águas doces, com 5 categorias 

(especial, 1, 2, 3 e 4), e águas salobras com 4 categorias (especial, 1, 2, 3). Quanto maior o valor 

da classe, menor a qualidade da água e mais restrito o seu uso (ANA, 2009). 

As águas destinadas ao abastecimento público geralmente são águas doces, e antes de 

realizado o seu consumo, recomenda-se a realização de tratamentos que vão de uma simples 

desinfecção para águas da classe especial, até um tratamento avançado em águas de classe 3. A 

classe 4 não é recomendada para consumo humano, sendo destinada apenas para navegação e 

harmonia paisagística (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Classes de enquadramento dos corpos de água segundo as categorias de usos, em 

águas doces 

Usos das águas doces 
Classes de enquadramento dos corpos d’água 

Especial 1 2 3 4 

Preservação do 

equilíbrio natural das 

comunidades 

aquáticas 

Mandatório 

em UC de 

Proteção 

Integral 

    

Proteção das 

comunidades 

aquáticas 

 

Mandatório 

em Terras 

Indígenas 

   

Recreação de contato 

primário 
     

Aquicultura       

Abastecimento para 

consumo humano 

Após 

desinfecção 

Após 

tratamento 

simplificado 

Após 

tratamento 

convencional 

Após 

tratamento 

convencional 

ou avançado 

 

Recreação de contato 

secundário 
 

Hortaliças 

consumidas 

cruas ou 

frutas 

ingeridas com 

película 

Hortaliças, 

frutíferas, 

parques, jardins 

e campos de 

esporte 

Culturas 

arbóreas, 

cerealíferas e 

forrageiras 

 

Pesca       

Irrigação       

Dessedentação de 

animais  
     

Navegação       

Harmonia paisagística      

Fonte: ANA (2009) 

 

 Para a verificação da qualidade da água, podem ser aplicados índices que geram valores 

indicativos das condições do ambiente estudado. Esses índices representam uma média de 

algumas variáveis em um único número e podem ter diferentes focos de acordo com o que se 

pretende verificar. O uso destes índices não dispensa avaliações mais detalhadas, mas são muito 

eficientes para o acompanhamento da evolução da qualidade da água e cada vez mais utilizados 

em processos decisórios (SILVA, 2015; CETESB, 2018). Entre os índices mais utilizados 

atualmente, dá-se destaque ao Índice de Estado Trófico (IET) e ao Índice de Qualidade da Água 

(IQA), bastante aplicados na verificação das condições das águas destinadas ao abastecimento 

público.  
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O IET tem como objetivo indicar o grau de trofia do corpo d’água através da verificação 

do seu nível de produtividade, avaliando o enriquecimento por nutrientes e os efeitos em relação 

ao crescimento excessivo de algas e cianobactérias, conferindo se esta relação representa um 

potencial cenário de eutrofização (BARBOSA et al., 2016). O IET considera os valores de duas 

variáveis: o fósforo total, indicando a quantidade de nutrientes, e a clorofila-a, que tem o seu 

aumento atribuído ao excesso dos nutrientes (CETESB, 2018).  

O processo de eutrofização decorre do aumento de nutrientes no corpo d’água, 

principalmente o fósforo e o nitrogênio, podendo ser um processo natural ou ter origem 

antrópica, a chamada eutrofização cultural, proveniente do lançamento de efluentes domésticos 

e industriais e de produtos agrícolas. O excesso dos nutrientes promove o rápido 

desenvolvimento das plantas aquáticas, que por sua vez tem o potencial de liberar toxinas 

prejudiciais à saúde humana e animal. Outros impactos da eutrofização podem ser citados: 

elevação da concentração da matéria orgânica; elevação da demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO); redução do oxigênio dissolvido; mortalidade elevada de peixes e invertebrados; 

redução da biodiversidade; gosto e odor na água para consumo; perda de valores sociais e 

econômicos do corpo d’água (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2011).  

O IQA é aplicado para investigar a contaminação dos corpos hídricos em decorrência 

do lançamento de esgotos domésticos. Este índice foi desenvolvido nos Estados Unidos em 

1970 pela National Sanitation Foudation e adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), que analisaram diversas variáveis que pudessem interferir nas condições 

das águas destinadas ao abastecimento público. O cálculo deste índice considera nove 

parâmetros, sendo: temperatura, oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH), 

turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio total, sólidos totais 

e coliformes termotolerantes (CETESB, 2018). 

O Quadro 3 apresenta os parâmetros considerados nos cálculos do IET e do IQA, 

relacionando as principais origens/causas da sua ocorrência nos corpos d’água e as relações que 

possuem com a qualidade da água. 
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Quadro 3 - Principais origens/causas e relação com a qualidade da água dos parâmetros do 

Índice de Estado Trófico (IET) e do Índice de Qualidade da Água (IQA) 

Parâmetros Principais origens / causas Relação com qualidade da água 

Temperatura 

− Temperatura do ar; 

− localização geográfica; 

− clima; 

− horário: 

− lançamentos de efluentes. 

− O calor pode reduzir a retenção do 

OD; 

− interfere no metabolismo dos seres 

vivos. 

Oxigênio dissolvido 

(OD) 

− Difusão a partir da atmosfera; 

− aeração por turbulência; 

− produto da fotossíntese. 

− Interfere no metabolismo dos seres 

vivos; 

− valores baixos podem indicar 

lançamento de efluentes sanitários 

devido ao seu consumo pelos 

microorganismos. 

pH 

− Dissolução de rochas; 

− absorção de gases atmosféricos; 

− oxidação da matéria orgânica; 

− produto da fotossíntese; 

− efluentes sanitários e industriais; 

− resíduos agrícolas. 

− Interfere na pele e no metabolismo 

dos seres vivos; 

− pH ácido aumenta a solubilidade de 

agroquímicos, reduz a decomposição 

e ciclagem de nutrientes. 

Turbidez 

− Processos erosivos; 

− chuvas; 

− vazão; 

− mau uso do solo; 

− vegetação ciliar pouca ou ausente. 

− Valores elevados podem reduzir a 

penetração da luz e interferir na 

fotossíntese; 

− valores altos podem indicar baixo 

OD; 

− partículas de produtos tóxicos podem 

se ligar às partículas em suspensão. 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) 

− Decomposição da matéria orgânica, 

de origem natural ou antrópica 

(efluentes orgânicos). 

− Valores elevados promovem a 

redução do OD 

Fósforo total 

− Águas pluviais urbanas; 

− efluentes sanitários; 

− resíduos agrícolas; 

− detergentes; 

− rejeitos de mineração. 

− Valores elevados podem promover o 

crescimento das algas e 

cianobactérias, com potencial de 

eutrofização. 

Nitrogênio total 

− Fixação a partir da atmosfera; 

− águas pluviais urbanas; 

− efluentes sanitários e industriais; 

− resíduos agrícolas. 

− Valores elevados podem promover o 

crescimento das algas e 

cianobactérias, com potencial de 

eutrofização; 

− na forma de nitratos, valores elevados 

podem prejudicar a saúde humana; 

− na forma de nitrogênio amoniacal, 

valores elevados elevam a DBO e 

reduzem o OD. 

Sólidos Totais 

− Processos erosivos; 

− águas pluviais urbanas; 

− efluentes sanitários e industriais; 

− resíduos agrícolas. 

− Aumento da turbidez; 

− eleva a sedimentação de fundo, 

interferindo nos organismos 

bentônicos. 
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Parâmetros Principais origens / causas Relação com qualidade da água 

Coliformes 

termotolerantes 

− Efluentes sanitários; 

− resíduos de adubação orgânica. 

− Possível presença de 

microorganismos patogênicos. 

Clorofila-a 

− Algas e plantas aquáticas. − Valores elevados indicam florações 

de algas e plantas aquáticas, 

aumentando o potencial de 

eutrofização. 

Fonte: Von Sperling (2005), Esteves (2011), Klein e Agne (2012) e Silva (2015) 

 

 

2.2 USO DO SOLO E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A disponibilidade dos recursos hídricos frequentemente é limitada devido à dois fatores: 

questões climáticas e ações antrópicas. As questões de clima se referem às condições locais que 

interferem no ciclo hidrológico, assim como os desastres climáticos, a exemplo das secas e 

inundações. Quanto às atividades humanas, a geração de poluição é uma das principais 

maneiras de comprometer o status hídrico, sendo consequência da expansão da economia e de 

práticas produtivas relacionados ao desenvolvimento da sociedade (JACOBI; EMPINOTTI; 

SCHMIDT, 2016). 

O uso do solo refere-se à forma como o espaço está sendo ocupado pelo homem. Os 

diferentes usos das terras exercem influência, positiva ou negativa, na qualidade da água em 

rios e reservatórios. Processos naturais, como as chuvas, e antrópicos, como o lançamento de 

efluentes, podem ocasionar alterações nos seus parâmetros. É importante considerar que uma 

significativa parcela dos fatores considerados naturais hoje, é afetada pela atividade humana, 

como mudanças no fluxo de um rio devido à urbanização ou lançamentos industriais (BAKER, 

2003).  

O desenvolvimento de atividades que interferem na dinâmica hidrológica dos rios e 

reservatórios, como a construção de represas, diques e canais, pode promover alterações no 

fluxo dos rios, nos ciclos dos nutrientes, nos habitats, e por consequência afetar os recursos 

vivos e a qualidade da água. Vários outros tipos de atividades também podem gerar esses e 

outros impactos, mesmo não inserindo nenhum tipo de infraestrutura nos corpos d’água, como 

a retirada da vegetação, o desenvolvimento urbano e agrícola e o lançamento de poluição não 

controlada nas suas proximidades (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2011). 

Siegmund-Schultze, Köppel e Sobral (2018) afirmam que o uso crescente da água e da 

terra adjacente constitui uma grande ameaça potencial à qualidade da água. Em cenários de 

escassez deste recurso, a perda dessa qualidade torna-se ainda mais crítica, pois além dos baixos 
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níveis de disponibilidade, a poluição por contaminantes provenientes de atividades antrópicas, 

como a agricultura irrigada e o lançamento de águas residuais não tratadas podem vir a 

comprometer o abastecimento doméstico, que deve ser prioritário.  

As atividades desenvolvidas no solo podem influenciar diretamente os recursos hídricos 

e a sua gestão, pois o uso inadequado das áreas próximas aos rios e reservatórios pode dar início 

a processos erosivos, compactação do solo, elevação da salinidade, assoreamento e perdas 

qualitativas e quantitativas de água (SILVA; AZEVEDO; LEITE, 2010). 

Marques, Gunkel e Sobral (2019) enfatizam que as experiências das últimas décadas 

indicam problemas crescentes em reservatórios devido ao aumento no lançamento de esgoto, 

decorrente do crescimento das populações, que frequentemente não contam com tratamento 

adequado de águas residuais, além dos impactos e incertezas dos efeitos das mudanças 

climáticas.  

A redução da disponibilidade hídrica em regiões áridas e semiáridas em decorrência das 

mudanças climáticas pode gerar efeitos graves à qualidade da água, como por exemplo através 

das atividades agrícolas nas margens de reservatórios e corpos d’água, que, se utilizarem 

insumos agrícolas, podem promover a contaminação tanto por lixiviação, quanto por contato 

direto com a água no caso de aumento do volume disponível (OLIVEIRA, 2019).  

A irrigação é outro exemplo de atividade que merece atenção no entorno de 

reservatórios, pois se realizada de maneira inadequada pode elevar o lençol freático, 

promovendo a umidade excessiva do solo, além do acúmulo de sais, ocasionando a salinização 

e a degradação da qualidade do solo (SOBRAL; CARVALHO, 2006; SOBRAL et al., 2007). 

Medidas de disciplinamento do uso e ocupação do solo são comumente adotadas na 

gestão pública, como os zoneamentos, delimitações de áreas de interesses especiais, faixas de 

proteção das margens de cursos d’água, entre outros. Porém o descaso na aplicação das 

legislações que as abordam e a carência na estrutura de fiscalização do poder público geram um 

cenário de problemas no uso do solo e, consequentemente, na qualidade da água (FARIA, 

2012). A divergência de necessidades de uso da água e do solo exige uma gestão coordenada e 

governança atuante para mitigar possíveis conflitos (SIEGMUND-SCHULTZE et al., 2018). 

Os planos de bacia hidrográfica fornecem as diretrizes para a gestão hídrica em escala 

regional, enquanto os municípios definem as suas políticas urbanas, com potencial de impactos 

positivos e negativos sobre os recursos hídricos em escala local/municipal, através do seu 

ordenamento territorial dos usos do solo (PIZELLA, 2015). Buscando uniformizar essa questão 

entre os municípios, foi apresentado pela Constituição Federal de 1988 o plano diretor 
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municipal, que segundo Peres e Silva (2013) define os parâmetros para atendimento da função 

social, ambiental e econômica da propriedade e tornou-se o principal instrumento de gestão de 

territórios e municípios.  

A Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamenta o plano diretor 

municipal como documento obrigatório para cidades com os seguintes requisitos: (i) mais de 

20 mil habitantes; (ii) integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; (iii) 

possua interesses de utilização pelo Poder Público; (iv) especial interesse turístico; (v) que 

inclua empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental; (vi) possua áreas 

suscetíveis à deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos (BRASIL, 2001). 

Este Estatuto estabelece normas de ordem pública e interesse social para uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, que busquem a segurança e o bem-estar dos 

cidadãos, assim como o equilíbrio ambiental. Entre as suas diretrizes gerais, destacam-se 

algumas que possuem relação mais direta com a gestão dos recursos hídricos e do uso do solo 

no entorno de reservatórios: (i) garantia do direito a cidades sustentáveis, incluindo o acesso ao 

saneamento ambiental e à infraestrutura urbana; (ii) cooperação entre os governos no processo 

de urbanização para atender ao interesse social; (iii) planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município; (iv) 

ordenação e controle do uso do solo para evitar a poluição e degradação ambiental; (v) adoção 

de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com 

os limites da sustentabilidade ambientais, social e econômica; e (vi) proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído (BRASIL, 2001). 

Entre as diretrizes da PNRH encontra-se a articulação da gestão da água com a gestão 

do uso do solo, e para isto, os municípios devem promover a integração das políticas de uso, 

ocupação e conservação do solo, do meio ambiente e do saneamento básico com políticas 

federais e estaduais de recursos hídricos. Para contribuir com essa gestão integrada, os planos 

de bacia hidrográfica podem desenvolver orientações aos planos diretores municipais em 

relação ao crescimento urbano, proteção dos mananciais, localização industrial, irrigação e 

saneamento (PERES; SILVA, 2013). Os municípios por sua vez, possuem grande 

responsabilidade na proteção dos recursos hídricos e devem também buscar a integração da sua 

gestão com a bacia hidrográfica.   

A legislação brasileira apresenta um dos principais meios para a proteção dos corpos 

d’água em relação às atividades no solo, através da implementação da Área de Preservação 
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Permanente (APP), previstas na Lei nº 12.651/2012, que rege sobre a proteção da vegetação 

nativa, também conhecida como “Novo Código Florestal”. A APP refere-se a uma área que 

deve ser obrigatoriamente protegida, coberta ou não por vegetação nativa, que tem o propósito 

de preservar os recursos hídricos, as condições do solo, a paisagem, entre outros benefícios 

(BRASIL, 2012). Para Machado (2018) a APP “não é um favor da lei, é um ato de inteligência 

social, e de fácil adaptação às condições ambientais”.  

Em se tratando de reservatórios artificiais, a legislação informa que as áreas no seu 

entorno, decorrentes de barramento ou represamento de rios naturais, configuram-se APP, com 

a faixa a ser definida no licenciamento ambiental de cada empreendimento, sendo de no mínimo 

30 (trinta) metros e no máximo 100 (cem) metros em área rural. No caso do reservatório ser 

destinado ao abastecimento público ou à geração de energia, o empreendedor deve se 

responsabilizar pela desapropriação, aquisição ou instituição de servidão administrativa, a fim 

de tornar a área exclusiva para a conservação da APP (BRASIL, 2012). 

Também é previsto pela Lei nº 12.651/2012 a elaboração de um Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA), seguindo as 

orientações de um termo de referência expedido pelo órgão ambiental (BRASIL, 2012). A 

obrigatoriedade deste documento é prevista na Resolução do CONAMA nº 302/2002, 

informando que este deve ser elaborado pelo responsável pelo corpo d’água, contemplando um 

conjunto de diretrizes e proposições que busquem disciplinar a conservação, recuperação, o uso 

e ocupação do seu entorno (BRASIL, 2002). A implementação deste Plano busca garantir a 

conservação das APP e seu entorno (FERREIRA, 2016) 

A análise do uso e ocupação do solo buscando uma caracterização ambiental torna-se 

relevante para a identificação de fontes ou potenciais fontes de contaminação ambiental 

(SANTOS; JESUS; NOLASCO, 2014). A aplicação de técnicas de geoprocessamento pode ser 

útil para o mapeamento do uso da terra, do ponto de vista do planejamento e administração da 

ocupação do meio físico, proporcionando a avaliação e o monitoramento do mesmo, a fim de 

garantir a conservação dos recursos naturais (BORGES et al., 2008).  

Assis et al. (2014) afirmam que o mapeamento do uso e ocupação do solo possibilita o 

desenvolvimento de análises relacionadas aos recursos hídricos, a exemplo da verificação do 

aporte de sedimentos que pode alterar a qualidade e disponibilidade da água. Lima et al. (2019) 

complementam comentando que a representação temática das atividades humanas e da 

cobertura de uso do solo são importantes para investigar possíveis desequilíbrios e compreender 

como o meio biofísico e o socioeconômico interagem. 
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O sensoriamento remoto apresenta-se como uma potencial ferramenta de análise 

ambiental, considerando o crescente desenvolvimento de satélites com sensores e softwares 

avançados (JENSEN, 2009). A utilização do sensoriamento remoto em uma pesquisa torna 

possível o planejamento de ações conservacionistas e de recuperação ambiental, incluindo 

aspectos como os recursos hídricos, relevo, altimetria e cobertura vegetal. 

Oliveira (2019) descreve que técnicas e ferramentas automáticas podem ser aplicadas 

na interpretação de dados a partir de imagens de alta resolução, utilizando métodos de 

classificação para a obtenção de padrões na superfície da Terra. Para Santos (2003), o uso de 

séries temporais na classificação do uso do solo pode ser uma maneira eficiente de analisar 

mudanças ocorridas em uma paisagem, possibilitando o monitoramento de alterações 

ocasionadas, ou não, por causas antrópicas. Aplicando este contexto aos reservatórios, conhecer 

a influência do uso e ocupação do solo nas bacias de drenagem é extremamente relevante para 

compreender a sua dinâmica e traçar estratégias para a sua gestão (NA et al., 2015).  

 

 

2.3 TRANSFERÊNCIA DE ÁGUAS ENTRE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

A percepção da água como um recurso natural indispensável para o desenvolvimento 

econômico foi sendo moldada ao longo da história conforme novas necessidades de uso foram 

surgindo. O aumento da demanda ocasionou, e continua promovendo, a disputa pelos recursos 

hídricos especialmente onde estes encontram-se escassos, seja por motivos naturais ou como 

resultado de ações antrópicas.  

Com a finalidade de amenizar os conflitos pelos recursos hídricos, diversos tipos de 

abordagens podem ser aplicados. Soluções como o armazenamento de água em cisternas, 

reservatórios, barragens superficiais e subterrâneas, reúso de águas residuais e desvio do curso 

d’água, podem ser bem aplicadas em situações de variações climáticas que reduzem a 

disponibilidade hídrica sazonal, como em regiões semiáridas e mediterrâneas. Porém, em 

virtude das mudanças climáticas, há uma tendência de decréscimo das precipitações nessas 

áreas, com consequente redução da disponibilidade de água por longos períodos. Neste cenário, 

estratégias de gestão para aumentar a sua oferta devem ser estudadas a fim de evitar a ausência 

deste recurso e a degradação dos ecossistemas (ROSADO; MORAIS, 2010).  

A bacia hidrográfica é considerada a unidade básica para a gestão de recursos hídricos, 

sendo composta por diferentes processos que interagem entre si em uma área com limites 
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conhecidos (BERNARDI et al., 2012). A transferência de águas entre diferentes bacias 

hidrográficas é uma opção na busca de alternativas para atingir a segurança hídrica. Ballestero 

(2004) afirma que apesar desta solução ser viável nos aspectos técnicos e hidrológicos, as 

possíveis consequências ao meio ambiente e à sociedade devem ser analisadas com cautela. O 

planejamento, gestão e monitoramento deste tipo de intervenção é imprescindível para a sua 

efetividade.  

Andrade et al. (2011) discorrem sobre pontos em comum de experiências de 

transposição de bacias que devem ser considerados e ponderados a cada situação. Por serem 

projetos de grande porte, a demanda por financiamento público e o longo prazo das obras são 

aspectos sempre presentes, que envolvem não apenas questões econômicas, políticas e 

administrativas, mas também reverberam nos grupos sociais envolvidos. Estes por sua vez, 

levantam também outras questões, como o acesso e usos da água.  Além disto, deve-se ter a 

ciência de que realizar a junção de águas de diferentes bacias promoverá não apenas o 

deslocamento deste recurso entre regiões distintas, mas também a interação dos diferentes 

elementos físicos, químicos e biológicos que a compõem. Por estas e outras questões, projetos 

de transposição de rios sempre são acompanhados de controvérsias e conflitos, que devem ser 

analisados exaustivamente a fim de reduzir os impactos do empreendimento. 

Para que um projeto de transferência de água entre bacias seja considerado viável, os 

benefícios globais para a região afetada devem ser superiores aos prejuízos decorrentes dos 

impactos gerados pela sua implantação e operação (AZEVEDO et al., 2005). O Quadro 4 

apresenta alguns destes impactos mais frequentes sobre os meios socioeconômicos e 

ambientais, observados em projetos de transposição de águas. 

 

Quadro 4 - Impactos socioeconômicos e ambientais frequentes em projetos de transferência 

de água entre bacias hidrográficas 

Impactos  
Locais atingidos 

Bacia doadora Bacia receptora 

Socioeconômicos 

− Comprometimento de projetos 

existentes e futuros que demandem 

disponibilidade hídrica; 

− Possibilidade de perdas de oferta e 

qualidade nos serviços básicos (água, 

energia, saúde, educação etc.) 

− Sustentabilidade nas atividades 

agrícolas e hidrelétricas; 

− Melhoria dos serviços ambientais 

(vazão ecológica, drenagem, 

qualidade da água etc.); 

− Abastecimento urbano e industrial. 
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Impactos  
Locais atingidos 

Bacia doadora Bacia receptora 

Ambientais 

− Alterações hidrológicas; 

− Alteração da disponibilidade hídrica; 

− Comprometimento da qualidade da 

água devido à redução da capacidade 

de diluição. 

− Perdas de água por lixiviação, 

evaporação, contaminação etc.; 

− Aporte de elevados níveis de 

nutrientes; 

− Erosão nos rios receptores; 

− Alterações ecológicas devido à 

importação de fauna e flora. 

Fonte: Adaptado de Azevedo et al. (2005) 

 

2.3.1 Experiências internacionais  

 

Projetos de integração de bacias hidrográficas já foram implementados em diversas 

partes do mundo. A seguir são brevemente listadas algumas dessas experiências internacionais. 

 

− Transvase Tejo-Segura – Espanha. 

Projeto integrante de um plano de obras hidráulicas para nivelamento do “desequilíbrio 

hidrológico nacional”, buscando a transferência de águas da bacia do Rio Tejo, que cruza o 

centro da Espanha e desagua no Oceano Atlântico em litoral português, para a bacia do Rio 

Segura, localizada no sudeste da Espanha, com foz para o Mar Mediterrâneo. Seu 

planejamento teve início em 1933, sendo finalizado em 1973 (GONZÁLES, 2016). 

− Projeto Colorado Big Thompson - Estados Unidos.  

Este projeto contempla o transporte de águas do rio Colorado para o rio Big Thompson, 

abrangendo um complexo de 12 reservatórios, 56 km de túneis e 153 km de canais, construídos 

com a finalidade de estabilizar as atividades industriais e agrícolas da região, além do 

abastecimento urbano, recreação e geração de energia. As obras iniciaram em 1938, sendo o 

projeto concluído em 1959 (AZEVEDO et al., 2005). 

− Rio Snowy e rio Murray - Austrália.  

A interligação entre a bacia hidrográfica do rio Snowy e a bacia do rio Murray foi idealizada 

em 1884, com a finalidade de geração de energia e irrigação. A construção durou 25 anos, de 

1949 à 1974, incluindo 16 reservatórios, 07 usinas hidrelétricas, 145 km de túneis e 80 km de 

aquedutos (PITTOCK et al., 2009). 
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− Projeto Hídrico das Montanhas do Lesoto e África do Sul.  

Projeto desenvolvido para transferir águas do rio Senqu ao rio Orange, entre os países vizinhos 

Lesoto e África do Sul. A infraestrutura conta com hidrelétricas, túneis e adutoras, construídos 

ao longo de duas fases. A Fase I foi finalizada em 2003, e a Fase II encontra-se em 

desenvolvimento (LHWC, 2019). 

− Projeto Especial Chavimochic - Peru.  

O Projeto Especial Chavimochic busca aproveitar o potencial hídrico do rio Santa para irrigar 

os vales dos rios Chao, Virú, Moche e Chicama, prover o abastecimento de água na região de 

Trujillo e para a geração de energia elétrica, através de canais, túneis, adutoras e sifões. O 

Projeto foi desenvolvido na década de 1980, tendo a primeira etapa sido entregue em 1996 

(AZEVEDO et al., 2005) e obras de etapas posteriores ainda em desenvolvimento. 

− Projeto do canal El Salam - Egito.  

Considerada uma das principais obras hídricas do Egito, o canal El Salam teve sua construção 

iniciada em 1987 buscando levar águas do rio Nilo para a península do rio Sinai para promover 

a expansão agrícola na região (AGRAMA; AMER, 2012). 

− Projeto de Transferência de Água de Wanjiazhai - China.  

Transposição das águas do rio Amarelo para a bacia do rio Fen desenvolvida com o objetivo 

de melhorar o desenvolvimento das áreas industriais de Taiyuan, Pingsuo e Datong nos 

aspectos do abastecimento e da qualidade da água, diminuir o consumo de água subterrânea, 

aliviar a escassez hídrica, entre outros usos (WORLD BANK, 2019). 

 

2.3.2 Experiências nacionais  

 

O Brasil também possui histórico na realização de projetos de integração de bacias 

hidrográficas, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, conforme exemplos descritos 

abaixo. 

− Alto Tietê – Baixada Santista – São Paulo 

Realizada no início do século XX, a transferência de água do rio Tietê para a bacia do rio 

Cubatão, na Baixada Santista, teve como objetivo incrementar a produção de energia para o 
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estado de São Paulo através de um sistema de barragens e usinas elevatórias (AZEVEDO et 

al., 2005). 

− Rio Piracicaba-Alto Tietê (Sistema Cantareira) – São Paulo 

Um dos maiores sistemas de produção de água do mundo, composto por reservatórios, túneis 

e canais que transferem água da bacia do rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê, construído 

na década de 1960 com a finalidade de incrementar o abastecimento da Região Metropolitana 

de São Paulo - RMSP (FREDERICE, 2014). 

− Transposição do rio Paraíba do Sul – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais 

O rio Paraíba do Sul percorre regiões próximas às áreas mais populosas do Brasil, com alta 

demanda hídrica. Sua primeira transposição foi executada na década de 1950 para transferir 

água para o rio Guandu, no Rio de Janeiro, inicialmente para geração de energia e em seguida 

para abastecimento urbano e industrial (DEMANBORO, 2015). Recentemente o Estado de 

São Paulo apresentou proposta para a realização da transposição de águas da bacia do Paraíba 

do Sul para o Sistema Cantareira, estando esta questão em debate (FURMES; DARDIS, 

2019). 

− Projeto Várzeas de Souza (Coremas – Mãe d’Água) – Paraíba 

Buscando desenvolver o oeste do estado da Paraíba, foi desenvolvido pelo Governo Federal 

o projeto Várzeas de Souza, constituído por um sistema de interligação entre os reservatórios 

Coremas e Mãe d’Água, que juntos recebem águas dos rios Piancó, Emas e Aguiar. O recurso 

é destinado para abastecimento humano, geração de energia, piscicultura, agricultura irrigada 

e regularização do rio Piancó (CURI; CURI; OLIVEIRA, 2004). 

 Além das experiências listadas acima, diversos outros projetos já foram executados no 

país, quase todos de pequeno ou médio porte, à exceção do PISF, considerado o projeto de 

interligação de bacias hidrográficas de maior relevância já executado no Brasil. 

 

 

2.4 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL (PISF) 

 

O Semiárido é a região brasileira que mais sofre com o estresse hídrico. Composto 

atualmente por 1.262 municípios nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, o Semiárido corresponde a um 
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território com características climáticas específicas. Os critérios para a definição dos 

municípios que se enquadram nesta região são baixos níveis de chuva, média anual igual ou 

inferior a 800 mm, elevados índices de aridez e déficit hídrico (SUDENE, 2018). 

Os poços artesianos, os açudes e as cisternas são as principais técnicas pontuais 

utilizadas para o combate às secas nesta região. Porém a demora entre os eventos de chuva que 

são capazes de repor os estoques hídricos e a falta de suporte técnico são realidades que tornam 

essas alternativas frequentemente ineficientes (SOARES, 2013).  

Como uma alternativa à seca da região, desde os tempos de Brasil Colónia pensou-se 

em transpor as águas do rio São Francisco para outras bacias hidrográficas da região. A ideia 

foi debatida e reconstruída inúmeras vezes ao longo dos séculos XIX e XX, sendo executada 

apenas no início do século XXI. O histórico da transposição apresenta-se de maneira resumida 

no Quadro 5, desde a sua idealização até o seu funcionamento. 

 

Quadro 5 - Histórico do processo de desenvolvimento do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional 

Ano Eventos 

1847 

O engenheiro cearense Marcos de Macedo apresentou para o imperador Dom Pedro II a ideia de 

levar as águas do rio São Francisco para outras regiões do Nordeste, com a finalidade de reduzir os 

impactos da seca. Anteriormente o próprio imperador já havia demonstrado interesse em um projeto 

deste tipo para a área, porém nada foi concretizado neste momento. 

1856 

A integração do rio São Francisco com o rio Jaguaribe, no Ceará, passou a ser estudada por uma 

comissão científica chefiada pelo Barão de Capanema, com o propósito de melhorar as estruturas 

de transporte e armazenamento de água no Nordeste, porém o estudo foi arquivado após a sua 

finalização, em 1859. 

1886 
O engenheiro cearense Tristão Franklin Alencar retomou a ideia debatida em 1856, novamente sem 

sucesso. 

1909 
Foi criada a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS) que elaborou um esquema da transposição 

do rio São Francisco para o rio Jaguaribe. 

1919 
O mesmo órgão, agora nomeado como Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS), 

reanalisou o projeto elaborado em 1909, não dando continuidade à empreitada. 

1981 
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), nova denominação do mesmo 

órgão, retomou o estudo da transposição do rio São Francisco, sendo novamente arquivado. 

1993 

O Ministério da Integração Nacional apresentou o projeto para retirar 150 m³ de água do rio São 

Francisco, beneficiando os estados no Ceará e Rio Grande do Norte, através de um canal partindo 

de Cabrobó, em Pernambuco. 

1994 O Tribunal de Contas da União (TCU) não aprovou a execução do projeto. 

1995 
Diversas versões do projeto foram apresentadas ao longo dos anos, sendo indeferidas por motivos 

diferentes. 

2002 O Ministério da Integração Nacional recebe a incumbência da execução da obra. 

2004 
Foi formado um grupo interministerial para viabilizar o andamento do projeto, composto pelo 

Ministério da Integração Nacional (MIN), Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério de 
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Ano Eventos 

Meio Ambiente (MMA), além de órgãos como a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF) e a Agência Nacional de Águas (ANA). 

2005 

A ANA autoriza a outorga para captação de água por 20 anos pelo Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), através da Resolução 

Federal nº 29, de 24 de janeiro de 2005, e emite o Certificação de Avaliação da Sustentabilidade 

da Obra Hídrica (CERTOH) do empreendimento. A licença prévia da obra é emitida pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

2007 A emissão da licença de instalação pelo IBAMA autoriza o início das obras do PISF. 

2015 Primeiros testes de liberação de águas do rio São Francisco realizados no canal do Eixo Norte. 

2017 Finalização das obras e início da pré-operação do Eixo Leste. 

2018 IBAMA emite Licença de Operação do Eixo Leste 

2020 Previsão de entrega das obras e início da operação do Eixo Norte. 

Fonte: Adaptado de Castro (2011) e MI (2019) 

 

O desenvolvimento deste projeto teve como motivação principal a alteração das 

disparidades socioeconômicas ocasionadas pelo estresse hídrico nas comunidades que 

receberão as águas do Projeto nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte (ENGECORPS/HARZA, 2000). 

Em plena operação, o PISF tem capacidade de beneficiar cerca de 12 milhões de 

habitantes distribuídos em 390 municípios, através do aumento da oferta de água nas bacias 

receptoras, com a promessa de garantia da segurança hídrica e atendimento das demandas atuais 

e futuras no semiárido nordestino. O uso prioritário deste empreendimento é para abastecimento 

humano, sendo que outros usos podem ser definidos pelo Conselho Gestor do PISF, caso ocorra 

excedente na vazão outorgada (BRASIL, 2006). 

A efetivação do Projeto se dá através do transporte das águas por 02 eixos de canais 

revestidos de concreto, Norte e Leste, e algumas adutoras ao longo do traçado. A água captada 

é proveniente da bacia hidrográfica do rio São Francisco, este que nasce na Serra da Canastra, 

em Minas Gerais, e ao longo do seu trajeto percorre ainda os estados da Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas. O rio São Francisco se divide em quatro trechos, Alto, Médio, Submédio e 

Baixo São Francisco. Na região do Submédio do rio São Francisco, à jusante da barragem de 

Sobradinho, estão inseridos os pontos de captação dos dois Eixos do PISF (MI, 2004).  

O Eixo Norte tem seu ponto de captação no município de Cabrobó – PE, diretamente no 

rio São Francisco, e abrange cerca de 402 km de canais passando pelos municípios de Cabrobó, 

Salgueiro, Terra Nova e Verdejante (PE); Pena Forte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro (CE); 

em São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras (PB) (MI, 2004). Serão beneficiadas 03 
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sub-bacias do São Francisco, sendo: Brígida, Terra Nova e Pajeú. Este Eixo encontra-se com 

mais de 90% das obras concluídas e parcialmente em operação. (MI, 2019) 

O Eixo Leste, com aproximadamente 220 km de extensão, realiza a captação das águas 

no reservatório de Itaparica, no município de Floresta-PE, atravessando os municípios 

pernambucanos de Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia, nas sub-bacias do Pajeú e do Moxotó, 

chegando no município de Monteiro, na Paraíba, por onde segue o curso natural e reservatórios 

do rio Paraíba até a sua foz, em Cabedelo-PB (MI, 2004). Em março de 2017, o Eixo Leste 

atingiu 100% das obras concluídas e iniciou a sua operação (MI, 2019).   
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Figura 2 - Localização do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, incluindo os 

Eixos Norte e Leste 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Em relação à infraestrutura, os dois eixos incluem 13 aquedutos, 09 estações de 

bombeamento, 27 reservatórios, 09 subestações de energia, 270 km de linhas de transmissão 

em alta tensão e 04 túneis (MI, 2019). O Eixo Norte contemplará diretamente 15 reservatórios 

em seu percurso, conforme detalha o Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Reservatórios do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco 

Estado Município Reservatório 

Pernambuco 

Cabrobó Tucutú 

Cabrobó Terra Nova 

Cabrobó Serra do Livramento 

Salgueiro Mangueira 

Salgueiro Negreiros 

Verdejante Milagres 

Ceará 

Jati Jati 

Brejo Santo Porcos 

Brejo Santo Cipó 

Brejo Santo Cana Brava 

Brejo Santo Boi I 

Brejo Santo Boi II 

Paraíba 

São José de Piranhas Boa Vista 

São José de Piranhas Morros 

Cajazeiras Caiçara 

Fonte: Adaptado de MI (2004) 

 

O canal do Eixo Leste no trecho pernambucano abastece 12 reservatórios, enquanto na 

Paraíba as águas do São Francisco incrementam a vazão do rio Paraíba, na bacia hidrográfica 

homônima, sendo distribuídas em 04 açudes, conforme detalha o 

Quadro 7.  

 

Quadro 7 - Reservatórios do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco 

Estado Município Reservatório 

Pernambuco 

Floresta Areias 

Floresta Braúnas 

Floresta Mandantes 

Floresta Salgueiro 

Floresta Muquém 

Custódia Cacimba Nova 

Custódia Bagres 

Custódia Copiti 
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Estado Município Reservatório 

Sertânia Moxotó 

Sertânia Barreiro 

Sertânia Campos 

Sertânia Barro Branco 

Paraíba 

Monteiro Poções 

Camalaú Camalaú 

Boqueirão Epitácio Pessoa (Boqueirão) 

Itatuba Acauã 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente; Agência Nacional de Águas (2016) 

 

A água armazenada nestes reservatórios será distribuída para uso prioritário do 

abastecimento público, não excluindo outros usos após este atendimento, através de captação 

direta nos reservatórios e transferência das águas através de calhas naturais de rios, canais e 

adutoras, a exemplo do Ramal do Agreste, um sistema adutor com 70,8 km de extensão que irá 

beneficiar 71 municípios na região Agreste de Pernambuco (MI, 2019). A implantação de 

açudes viabiliza a disponibilidade de água durante todo o ano, armazenando a água dos períodos 

chuvosos para garantir o abastecimento nas épocas mais secas, amenizando a diferença na 

sazonalidade da oferta hídrica.  

O PISF não é uma solução absoluta para a problemática da escassez hídrica no 

Semiárido, grande parte da população difusa ainda irá depender de outras alternativas de 

abastecimento como os carros pipa (PIRES, 2019), porém uma enorme população já está sendo 

beneficiada com a sua operação e a garantia da sua efetividade deve ser priorizada pelos órgãos 

gestores. Aragão (2008) comenta os benefícios da integração do PISF com a bacia hidrográfica 

do rio Paraíba, citando o aumento da garantia da oferta hídrica proporcionada pelos maiores 

reservatórios estaduais (Epitácio Pessoa, Acauã, Engenheiro Ávidos) que atendem a maior parte 

da população das bacias dos rios Paraíba e Piranhas; a possibilidade de redução dos conflitos 

existentes nas Bacias do rio Paraíba sobre as águas do reservatório Epitácio Pessoa; 

atendimento das demandas hídricas com segurança para  2,5 milhões de pessoas até 2025; a 

perenização dos rios Paraíba e Piranhas, entre outros. 
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 METODOLOGIA 

 

Este item descreve a área de estudo adotada, assim como os procedimentos 

metodológicos aplicados para alcançar os objetivos traçados, incluindo a revisão bibliográfica 

que foi transversal a todos os temas abordados. A execução desta pesquisa tem o seu fluxograma 

ilustrado na  Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma de execução da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no açude Epitácio Pessoa, reservatório integrante do Eixo 

Leste do PISF, no município de Boqueirão, estado da Paraíba.  Este reservatório situa-se na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba, em uma área de 20.071,83 km², localizada entre as latitudes 

6º51'31" e 8º26'21" Sul e as longitudes 34º48'35; e 37º2'15" Oeste, estando totalmente inserida 

no estado da Paraíba. Esta bacia é a segunda maior do estado, recobrindo 38% do seu território. 

Seu principal curso d’água é o rio homônimo, que tem sua nascente na Serra do Jabitacá, no 

município de Monteiro, e sua foz no Oceano Atlântico, no município de Cabedelo. Ao longo 
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deste trajeto o rio Paraíba atravessa, total ou parcialmente, 85 municípios que somam cerca de 

1.250.000 habitantes, o que representa aproximadamente 53% da população paraibana. A bacia 

do rio Paraíba é dividida em regiões fisiográficas sendo uma sub-bacia, do rio Taperoá, e três 

regiões, alto, médio e baixo curso do rio Paraíba (AESA, 2019a). 

A região do alto curso do rio Paraíba está localizada na parte sudoeste do Planalto da 

Borborema, drenando uma área de aproximadamente 6.717,39 km². Na margem esquerda os 

afluentes são os rios do Meio e Sucuru, e na margem direita recebe as contribuições dos rios 

Monteiro e Umbuzeiro (ARAGÃO, 2008). Nesta região, logo após a divisa dos estados de 

Pernambuco e da Paraíba, ocorre a mistura de águas da bacia do rio São Francisco com a bacia 

do rio Paraíba. Os reservatórios que se encontram neste trecho do Eixo Leste desempenham um 

importante papel para a região, que é considerada uma das mais secas do estado devido aos 

baixos índices pluviométricos e à má distribuição de chuvas na região. 

As águas do Eixo Leste já conseguiram elevar significativamente o nível em alguns dos 

principais reservatórios do alto curso do rio Paraíba, como o Epitácio Pessoa, que é responsável 

pelo abastecimento de 24 municípios, incluindo Campina Grande, constituindo a segunda maior 

reserva hídrica do estado (ANA, 2017b). Nas últimas décadas este reservatório sofreu com 

severas secas que reduziram a disponibilidade de água a níveis críticos (SILVA; RIBEIRO; 

MIRANDA, 2017). Em março de 2017, imediatamente antes da liberação das águas do São 

Francisco, o nível deste reservatório chegou a 3% da sua capacidade de armazenamento. Com 

o aporte das águas do PISF este nível foi elevado, oscilando entre 15 e 35% até o final de 2019 

(AESA, 2020). 

O açude Epitácio Pessoa tem o seu barramento e a maior parte do seu território 

localizado no município de Boqueirão e por este motivo também é conhecido pelo mesmo nome 

da cidade. Este município possui uma população estimada de 17.751 habitantes, sendo o mais 

populoso da microrregião do Cariri Oriental. O reservatório abrange também os municípios de 

Cabaceiras e Barra de São Miguel em uma menor porção de suas margens. Barra de São Miguel 

é um município de menor porte se comparado à Boqueirão, com uma população estimada de 

5.939 habitantes, localizado na margem direita do reservatório. O município de Cabaceiras tem 

uma população estimada de 5.503 habitantes e localiza-se à margem esquerda do açude Epitácio 

Pessoa. A Figura 4 indica a localização do açude Epitácio Pessoa e os municípios que o 

margeiam. 
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Figura 4 - Mapa de localização do açude Epitácio Pessoa, entre os municípios de Boqueirão, 

Barra de São Miguel e Cabaceiras, na região do Alto Curso do rio Paraíba 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Construído na década de 1950 pelo DNOCS, o açude Epitácio Pessoa foi projetado com 

a finalidade de perenizar o rio Paraíba, gerar energia elétrica, o que nunca foi efetivado, e 

abastecer a cidade de Campina Grande, porém ao longo dos anos passou a ter sua água captada 

para outros usos como irrigação, pesca, dessedentação de animais, lazer e esportes. Atualmente 

abrange uma área de drenagem total de 12.394,50 km² e capacidade de armazenamento de 

466.525.964,00 m³. Além do município de Campina Grande, é responsável pelo abastecimento 

de outras 23 cidades no interior da Paraíba, sendo: Alagoa Nova, Alcantil, Areial, Barra de 

Santana, Barra de São Miguel, Boa Vista, Boqueirão, Cabaceiras, 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, 2017b; 

AESA, 2019b). 

Em relação às condições climáticas, o açude Epitácio Pessoa situa-se na região do Cariri 

paraibano, uma das áreas mais secas do estado devido aos baixos índices pluviométricos e à má 

distribuição de chuvas na região. A precipitação na região se concentra entre os meses de 

fevereiro e maio, com variação média anual entre 250 e 750 mm. As temperaturas mais baixas 

ocorrem nos meses de julho e agosto, com picos mínimos médios de 18ºC, e as temperatura 

máximas entre os meses de outubro a abril, atingindo 31ºC (INMET, 2019).  De acordo com a 

classificação de Köppen, esta região possui clima semiárido quente, do tipo BSh, com a estação 

seca atingindo um período que compreende de 8 a 10 meses (XAVIER et al., 2012).  

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa teve início com o estudo sobre a temática abordada 

através de revisão bibliográfica e visita de campo. Em um segundo momento procedeu-se a 

coleta e análise dos dados, incluindo o processamento das imagens e execução da classificação 

do uso do solo, e a verificação dos dados de monitoramento da qualidade da água no 

reservatório. Por fim, a análise de possíveis interferências do uso do solo na qualidade da água 

do reservatório. 

 

3.2.1 Diagnóstico ambiental do reservatório 

 

O diagnóstico ambiental do reservatório foi desenvolvido com o intuito de identificar 

os aspectos gerais do açude Epitácio Pessoa, as principais demandas, usos e fontes poluidoras 
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da água. A elaboração deste diagnóstico não utilizou metodologia de referência, sendo 

estruturado a partir das informações coletadas sobre a área de estudo, obtidas através de 

levantamentos documental e bibliográfico, consulta aos órgãos ligados à gestão do reservatório 

e visita de campo.  

O levantamento bibliográfico e documental foi realizado através da pesquisa de 

publicações de instituições de referência quanto ao objeto e à área de estudo. Além destes, 

também foram consultados livros, artigos, teses e dissertações através do Portal de Periódicos 

da Capes e de repositórios de teses e dissertações das principais universidades, em especial as 

localizadas no estado da Paraíba, como a Universidade Federal de Campina Grande (UFGC), a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que 

possuem uma significativa produtividade de trabalhos relacionados à área de estudo. 

Em relação à consulta aos órgãos, foram contatados aqueles que possuem ligação com 

a gestão e operação do açude Epitácio Pessoa, conforme descrito no Quadro 8, contando com a 

realização de entrevistas com representantes institucionais e consultas às suas bases de dados, 

como os dados de volume do reservatório fornecidos pela AESA; as características do projeto 

publicadas pelo DNOCS; e os dados de outorga fornecidos pela ANA. Além destes, também 

foram consultados órgão responsáveis pelo licenciamento do reservatório e do PISF, a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba (SUDEMA) e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

respectivamente. 

 

Quadro 8 - Órgãos relacionados à gestão e ao funcionamento do açude Epitácio Pessoa e suas 

atribuições 

Órgão Atribuições 

Agência Nacional de Águas (ANA) 
Gestão conjunta com a AESA. Atua diretamente sobre 

as águas do reservatório 

Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba 

(AESA) 

Gestão conjunta com a ANA. Atua sobre as águas do 

leito do rio Paraíba. 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) 

Responsável pela construção, operação e manutenção 

do reservatório.  

Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente do Estado da Paraíba (SUDEMA) 

Realiza o licenciamento ambiental do reservatório. 

Analisar e aprovar o PACUERA. 

Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA) 
Principal usuária dos recursos hídricos 

Fonte: Adaptado de Toscano (2018) 
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Os principais usos da água foram descritos com base nas informações de outorgas 

publicadas pela ANA e complementados a partir de observações realizadas durante visita de 

campo, realizada em maio de 2018 com um caráter exploratório-descritivo, a fim de realizar 

um reconhecimento da área de estudo e identificar in loco a dinâmica do reservatório com o seu 

entorno, obtendo assim um panorama geral das atividades desenvolvidas nas proximidades do 

açude Epitácio Pessoa.  

 

3.2.2 Análise dos planos diretores da área de estudo 

 

Para essa etapa da pesquisa, foram levantados documentos, realizadas entrevistas e 

coletadas informações capazes de subsidiar uma análise integrada da gestão dos recursos 

hídricos e do uso do solo na região do açude Epitácio Pessoa. As principais fontes de dados 

foram os órgãos relacionados à gestão da água do reservatório, listados no Quadro 8, bem como 

os responsáveis pela regulação territorial no entorno, ou seja: as prefeituras municipais de 

Boqueirão, Cabaceiras e Barra de São Miguel. As entrevistas foram realizadas presencialmente, 

por telefone ou por meio eletrônico com representantes dos órgãos citados e quanto à sua 

condução foram do tipo não estruturadas, focalizadas, contando com um breve roteiro de 

tópicos sobre o local de estudo utilizado como orientação para a condução de uma conversação 

não formal, com o objetivo de prover uma maior flexibilidade à investigação (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). 

A partir da pesquisa documental, foram selecionados o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e os Planos Diretores dos Municípios de 

Boqueirão, Barra de São Miguel e Cabaceiras quanto aos planejamentos de gestão hídrica e 

territorial, sendo apreciados os grupos de informações de construção e planejamento de cada 

um. Foi realizada consulta também ao Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba e ao 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, porém os seus 

conteúdos não foram considerados para esta análise. A partir dos dados escolhidos, tornou-se 

possível desenvolver uma análise integrada da situação da gestão dos recursos hídricos e do uso 

do solo nas proximidades do Epitácio Pessoa, verificando eventuais lacunas que podem 

proporcionar riscos à disponibilidade hídrica para a região. 
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3.2.3 Evolução do uso e ocupação do solo 

 

Para uma melhor compreensão da dinâmica de uso e ocupação do solo no entorno do 

açude Epitácio Pessoa, foi escolhido como método a análise temporal utilizando imagens de 

satélite submetidas a processamento para classificação do uso e ocupação do solo.  

 

3.2.3.1 Definição do período de análise 

 

Para a definição do período de análise foi levado em consideração o ano de início da 

implantação do PISF, em 2009. Considerando o momento atual, um pouco mais de dez anos 

após o início das obras e pouco tempo após o início da operação do Eixo Leste, optou-se pelo 

uso da análise decadal do uso e ocupação do solo, realizando a classificação em imagens de 

satélite dos anos de 1999, 2009 e 2019. A escolha destas datas possibilitou a análise das 

atividades realizadas no entorno do reservatório em um período anterior, durante a implantação 

e após o início da operação do PISF. 

 

3.2.3.2 Aquisição e pré-processamento das imagens 

 

Para a análise da evolução do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, foram 

selecionadas imagens dos satélites LANDSAT 5 e LANDSAT 8 (Quadro 9), que possuem os 

sensores TM e OLI, respectivamente, e registram cenas de 185,0 x 185,0 km, com resolução 

espacial de 30 m. A aquisição destas imagens é gratuita através do United States Geological 

Survey (USGS), disponível no endereço eletrônico http://earthexplorer.usgs.gov.  

 

Quadro 9 - Características dos satélites LANDSAT 5 e LANDSAT 8 

Satélite Sensor Resolução espacial 
Resolução 

radiométrica 

Resolução 

temporal 

Intervalo de 

dados 

disponível 

LANDSAT 

5 
TM 

Bandas 1-5 e 7: 30 metros 

Banda 6: 80 metros 

8 bits por 

pixel 
16 dias 

Julho de 1982 a 

janeiro de 2013 

LANDSAT 

8 
OLI 

Pancromática (bandas 8): 15 metros 

Multiespectral (bandas 1-7 e 9): 30 

metros 

16 bits por 

pixel 
16 dias 

Fevereiro de 

2013 a atual 

Fonte: USGS (2018) 

 

O LANDSAT 5 realizou a captura das imagens até o ano de 2013, sendo então escolhido 

para seleção das imagens correspondentes ao ano de 1999 e 2009, e o LANDSAT 8, responsável 
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pelos dados mais atuais, foi utilizado para a escolha da imagem do ano 2019. Dentro dos 

períodos de análises definidos, o segundo critério de seleção das imagens foi a menor cobertura 

de nuvens na área de estudo, elementos que poderiam comprometer o processo de classificação 

do uso do solo. A Tabela 1 apresenta as informações das imagens escolhidas e a Figura 5 ilustra 

o posicionamento da cena. 

 

Tabela 1 - Descrição das imagens Landsat utilizadas na pesquisa, incluindo a cena, a data e o 

clima no período do registro 

Cenas escolhidas Ano Satélite Data da passagem Clima 

Path 215 

Row 65 

1999 LANDSAT 5 17/10/1999 Seco 

2009 LANDSAT 8 28/10/2009 Seco 

2019 LANDSAT 8 25/11/2019 Seco 

 

Figura 5 - Cena do Landsat (Path: 215 / Row: 65), incluindo o açude Epitácio Pessoa, no 

estado da Paraíba (Data da imagem: 25/11/2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

O tratamento digital destas imagens foi executado através do Quantum Gis (QGIS), 

versão 2.18.22, um software de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de acesso livre 

disponibilizado gratuitamente através do endereço eletrônico https://www.qgis.org . Para as 

imagens obtidas pelo LANDSAT 5, das 7 bandas existentes (Quadro 10), foram utilizadas as 

bandas 7, 5, 4, 3, 2 e 1. As imagens do LANDSAT 8 apresentam 9 bandas (Quadro 11), das 

quais foram utilizadas a 7, 6, 5, 4, 3 e 2. O pré-processamento das imagens brutas incluiu as 

etapas de registro, empilhamento e reprojeção. As cenas do LANDSAT encontram-se na 

https://www.qgis.org/
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projeção UTM e Datum WGS 1984, sendo necessárias as suas reprojeções para se adequarem 

ao sistema geodésico de referência adotado no Brasil, o SIRGAS 2000.  

 

Quadro 10 - Descrição das bandas do sensor TM-Landsat-5, com correspondentes intervalos 

de comprimento de onda, resolução espectral e espacial 

Sensor Bandas espectrais 
Resolução 

espectral (μm) 

Resolução 

espacial (m) 

TM (ThematicMapper) 

 

B1 – azul 0,45 – 0,52  

B2 – verde 0,52 – 0,60  

B3 – vermelho 0,63 – 0,69 30 

B4 – infravermelho próximo 0,76 – 0,90  

B5 – infravermelho médio 1,55 – 1,75  

B6 – infravermelho termal 10,5 – 12,5 120 

B7 – infravermelho médio 2,08 – 2,35 30 

Fonte: USGS (2018) 

Quadro 11 - Descrição das bandas do sensor OLI-Landsat-8, com correspondentes intervalos 

de comprimento de onda, resolução espectral e espacial 

Sensor Bandas espectrais 
Resolução 

espectral (μm) 

Resolução 

espacial (m) 

OLI  

(Operational Land 

Imager) 

 

B1 – costal 0,433 – 0,453  

B2 – azul 0,450 – 0,515  

B3 – verde 0,525 – 0,600  

B4 – vermelho  0,630 – 0,680  

B5 – infravermelho próximo 0,845 – 0,885 30 

B6 – infravermelho médio 1,560 – 1,660  

B7 – infravermelho médio 2,100 – 2,300  

B8 – Pancromático 0,500 – 0,680 15 

B9 – Cirrus 1,360 – 1,390 30 

Fonte: USGS (2018) 

 

Ainda no QGIS foi inserido o vetor com os limites do açude Epitácio Pessoa, utilizando 

o shapefile disponibilizado na plataforma de banco de dados da AESA, o GeoPortal AESA 

(http://geoserver.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal), e projetado um raio, ou buffer, 

a partir das suas margens, com 2,5 km de extensão para classificação do uso e ocupação do solo 

(Figura 6). Essa distância foi definida a partir de uma análise preliminar da região através da 

visualização da área de estudo por meio do Google Earth e de visita de campo, que buscou 

identificar as principais atividades desenvolvidas no entorno do açude que pudessem 

representar ameaças à qualidade das águas. Neste contexto, foram previamente identificadas 



55 

 

como possíveis fontes de degradação as atividades agrícolas e os núcleos urbanos, que 

apresentaram uma maior aglomeração em distâncias inferiores à 2,5 km do reservatório. A área 

do buffer escolhido contemplou a zona urbana dos municípios de Cabaceiras e Boqueirão. 

Acima deste raio esta análise prévia visualizou uma maior quantidade de áreas cobertas por 

vegetação natural. Ressalta-se que a definição deste raio foi particular para o açude Epitácio 

Pessoa, e que no caso de análises em outros reservatórios deverá ser definido um buffer 

específico para a área de estudo em questão.   

 

Figura 6 - Imagem de satélite da região do açude Epitácio Pessoa, com recorte de 2,5 km a 

partir das margens do reservatório (Data da imagem: 25/11/2019) 

 

 Fonte: Elaborado pela autora  

 

A partir da delimitação do buffer, foi realizado o primeiro recorte da imagem onde 

procedeu-se a classificação do uso e ocupação do solo. Além deste, para as imagens 

classificadas, foi realizado um segundo recorte no limite das margens do reservatório cheio, 

utilizando como referência o mesmo shapefile do reservatório disponibilizado pela AESA, com 

a finalidade de investigar com mais detalhes a possibilidade da realização de atividades 

antrópicas dentro da área da bacia hidráulica no período de seca, com o seu volume reduzido 
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3.2.3.3 Classificação do uso e ocupação do solo 

 

Para a classificação do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório optou-se pela 

utilização do método de classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança 

(MAXVER), desenvolvido a partir do treinamento do algoritmo pela escolha de amostras de 

pixels das diferentes classes na imagem. De acordo com Oliveira (2019), este treinamento 

possibilita quantificar a probabilidade de um pixel pertencer a uma classe pré-estabelecida e 

assim, indicar qual a sua categoria mais provável. 

As classes de uso e ocupação do solo aplicadas tiveram como referência o sistema básico 

de classificação para cobertura do solo e uso da terra (SCUT) do IBGE (2013), uma 

classificação multinível desenvolvida para o mapeamento individualizado das categorias de uso 

da terra. Para este estudo foram consideradas as seguintes classes: áreas antrópicas não 

agrícolas; áreas antrópicas agrícolas; áreas de vegetação natural; e água (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - Classes do sistema básico de classificação para cobertura e uso da terra (SCUT) 

Classes Descrição 

Áreas antrópicas não agrícolas 

Áreas urbanizadas, industriais, comerciais 

Áreas de mineração 

Áreas desmatadas / pastagem seca 

Áreas antrópicas agrícolas 

Culturas temporárias 

Culturas permanentes 

Silvicultura 

Áreas de vegetação natural 
Área florestal 

Área campestre 

Água 
Águas continentais 

Águas costeiras 

Fonte: Adaptado de IBGE (2013) 

 

O processamento da classificação de uso e ocupação do solo foi realizado através do 

Dzetsaka Classification Tools, um plugin do QGIS que atua como uma ferramenta de 

classificação supervisionada baseada no método Random Forest (Florestas Randômicas).  

A partir desta classificação foram obtidos dois resultados: a matriz de confusão (.txt) e 

a imagem classificada (raster). Esta última, foi convertida para a extensão shapefile (.shp) e 

adicionada à base de dados, onde foram calculadas as áreas das poligonais de cada classe. Em 

seguida, foi confeccionado o cartograma com as classes de uso do solo dos anos analisados. 
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3.2.3.4 Avaliação de desempenho do método de classificação 

 

Após realizada a classificação, a sua eficiência necessita ser avaliada por meio de análise 

estatística para verificar se os alvos foram atribuídos corretamente nas classes indicadas durante 

o treinamento. A matriz de confusão, ou matriz de erros, pode ser desenvolvida para esta 

finalidade e ser utilizada na avaliação de desempenho da classificação supervisionada. Para 

avaliação das classificações realizadas neste estudo, foi calculado a partir da matriz de confusão 

o índice Kappa (K), um coeficiente que demonstra o grau de concordância dos dados, a partir 

do qual é possível verificar a confiabilidade e precisão da classificação (PERROCA; 

GAIDZINSKI, 2003). Este índice é calculado a partir Equação 1 que estabelece a razão entre a 

soma das amostras corretamente classificadas e a soma do número total da amostra, ou seja, 

todos os elementos da matriz (ROSENFIELD; FITZPATRICK-LINS, 1986).  

 

𝑘 =  
𝑁 Σ𝑖=1

𝑟 𝑛𝑖𝑖 −  Σ𝑖=1
𝑟 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

𝑁2 −  Σ𝑖=1
𝑟 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

 (1) 

 

Onde: 

𝑘 índice de concordância de Kappa; 

𝑟 número de linhas na matriz; 

𝑛𝑖𝑖 número de elementos classificados corretamente; 

𝑛𝑖+  total de elementos classificados para uma categoria i; 

𝑛+𝑖 total de elementos de referência amostrados para uma categoria i; 

𝑁 número total de amostras. 

 

O resultado do cálculo do índice de Kappa varia no intervalo de 0 a 1, sendo que quanto 

maior o valor, melhor a eficiência da classificação. 

 

Quadro 13 - Agrupamento qualitativo do coeficiente Kappa 

Índice Kappa Desempenho 

≤ 0 Péssimo 

0 < k ≤ 0,2 Ruim 

0,2 < k ≤ 0,4 Razoável 

0,4 < k ≤ 0,6 Bom 

0,6 < k ≤ 0,8 Muito Bom 

0,8 < k ≤ 1,0 Excelente 

Fonte: INPE (2017) 
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3.2.4 Avaliação da qualidade da água 

 

Os dados de qualidade da água utilizados para esta pesquisa foram gentilmente cedidos 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ex-Ministério da Integração Nacional, tendo 

sido coletados pela CMT-Engenharia, através do Programa de Monitoramento da Qualidade da 

Água e Limnologia (PBA 22) do PISF, uma condicionante do IBAMA no processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento. Este monitoramento teve início no ano de 2009, 

paralelamente às atividades de implantação do Projeto. Todos os procedimentos de coleta, 

acondicionamento, preservação, transporte e análises das amostras foram realizados em acordo 

com o Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water - 23ª edição (APHA, 

AWWA e WEF, 2005), e as análises das águas amostradas realizadas em laboratórios 

devidamente credenciados pelo INMETRO. 

O monitoramento é realizado em 83 pontos de coleta, distribuídos ao longo dos dois 

eixos do PISF. Até o final de 2019 já foram executadas 25 campanhas de monitoramento. Para 

esta pesquisa foram analisados os dados coletados em oito campanhas realizadas entre os anos 

de 2015 e 2019 (Quadro 14), considerando 03 estações de amostragem localizadas no açude 

Epitácio Pessoa. Os dados a partir da 22ª campanha, realizada em 2017, já correspondem ao 

período de pré-operação do Eixo Leste, quando as águas do rio São Francisco passaram a se 

misturar com as do rio Paraíba. 

 

Quadro 14 - Campanhas de monitoramento da qualidade da água do Eixo Leste do PISF 

analisadas na pesquisa, incluindo as datas e o clima no período das coletas 

Campanha Período Ano Clima 

18 fevereiro a maio 2015 chuvoso 

19 agosto a outubro 2015 seco 

20 abril a junho 2016 chuvoso 

21 outubro 2016 seco 

22 março a junho 2017 chuvoso 

23 agosto a dezembro 2017 seco 

24 agosto a novembro 2018 seco 

25 março a junho 2019 chuvoso 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2016) 

 

Além destes pontos, a fim de comparar a qualidade da água recebida no reservatório 

Epitácio Pessoa com aquela retirada do rio São Francisco, foram analisados os resultados de 

qualidade da água referentes aos pontos de amostragem de qualidade da água no rio São 
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Francisco, na região do reservatório de Itaparica, próximo ao ponto de captação de água pelo 

Eixo Leste do PISF. As localizações das estações de amostragem encontram-se detalhadas na 

Tabela 2 e na Figura 7.  

 

Tabela 2 - Identificação e localização dos pontos de amostragem da qualidade da água 

Ponto Local Bacia hidrográfica 
Corpo 

d’água 

Coordenadas 

Latitude Longitude 

Q72 
Montante do Epitácio Pessoa 

(Remanso) 
Rio Paraíba Lótico -07 31' 04,65'' -36 18' 33,12'' 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  Rio Paraíba Lêntico -07 29' 13,92'' -36 08' 24,21'' 

Q74 
Jusante do Açude Epitácio 

Pessoa  
Rio Paraíba Lêntico -07 30' 18,79'' -36 03' 56,27'' 

Q54 Reservatório de Itaparica Rio São Francisco Lêntico -08 49' 26,70'' -38 24' 12,00'' 

Q84 
Reservatório de Itaparica 

(Nova Petrolândia) 
Rio São Francisco Lêntico -09 01' 12,20"  -38 17' 59,00" 

Q86 Rio São Francisco em Ibó  Rio São Francisco Lótico -08 37' 31,60"  -39 14' 41,80" 

Fonte: MI (2004) 
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Figura 7 - Mapa da localização das estações de amostragem para o monitoramento da 

qualidade água do PISF analisadas nesta pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Foram consideradas para este estudo os dados das amostras coletadas na superfície. 

Quanto aos procedimentos de coleta, a primeira etapa consistiu na ambientação dos 

equipamentos com a água do próprio local. A água superficial foi coletada a uma profundidade 

aproximada de 60 cm, utilizando uma garrafa de Van Dorn em uma única tomada. Ressalta-se 

que o responsável pela coleta realizou a assepsia de mãos e braços com álcool em gel 70%, a 

fim de evitar contaminação das amostras. Os frascos utilizados para acondicionamento das 

amostras estavam estéreis, de material plástico e vidro com tampas lacráveis. Os frascos 

destinados para ensaios físico-químicos foram à campo já com um material preservante, para 

evitar possíveis alterações das amostras. Quanto à preservação das amostras após as coletas, as 

técnicas adotadas consistiram no resfriamento, congelamento e adição química.  

Em relação aos parâmetros analisados, foram considerados aqueles necessários para 

realizar o cálculo do Índice de Qualidade das Águas (IQA) e do Índice de Estado Trófico (IET), 

aplicáveis para a verificação das condições da água para o abastecimento público, o uso 

prioritário do açude Epitácio Pessoa (ANA, 2019a).  Os parâmetros utilizados foram: 

temperatura, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio total, sólidos totais, coliformes 

termotolerantes e clorofila-a. 

As análises físico-químicas foram realizadas em campo com auxílio de uma sonda 

multiparâmetros no momento da coleta, e em laboratório, seguindo as metodologias descritas 

em bibliografia técnica (Quadro 15), por laboratórios certificados que forneceram os resultados 

dos parâmetros aferidos. 

 

Quadro 15 - Métodos de análise para os parâmetros físico-químicos de qualidade da água.  

Parâmetros Unidade Método 

Campo 

Temperatura °C 

Sonda multiparamétrica (Horiba, modelo B-213) 
Oxigênio dissolvido mg/L O2 

pH - 

Turbidez UNT 

Laboratório 

Demanda Bioquímica de Oxigênio mg/L O2 Standard Methods (APHA, 1995) 

Fósforo total mg/L Colorimétrico (APHA, 1995) 

Nitrogênio total mg/L Standard Methods (APHA, 1995) 

Sólidos Totais mg/L Gravimetria (APHA, 1995) 

Coliformes termotolerantes NMP.100 mL-¹ Teste Colilet (IDEXX) (APHA, 1995) 

Clorofila-a μg/L Espectrofotométrico (GOLTERMAN et al., 1978) 

Fonte: Adaptado de MI (2004) 
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A validação dos dados coletados foi realizada através da aplicação de testes estatísticos. 

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados e os testes de Tukey 

e H de Kruskal Wallis para identificar se ocorreram diferenças significativas entre os períodos 

e os postos selecionados, a um nível de significância de 5%.  Para análise dos dados foi utilizado 

o programa IBM SPSS, versão 23, com os dados plotados no formato boxplot, indicando os 

valores máximo, mínimo, médio e desvio-padrão. 

De acordo com a Portaria do IBAMA nº 715/1989, a maior parte da calha principal do 

rio São Francisco enquadra-se como um rio de Classe 2. Este enquadramento deverá ser revisto 

até 2035, conforme previsão do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Em relação 

ao rio Paraíba, segundo a Diretriz nº 205/1988 da SUDEMA, o trecho em estudo também está 

enquadrado como Classe 2. Considerando estes fatos, a discussão dos resultados utilizou como 

referência a Resolução nº 357/2005 do CONAMA, que estabelece limites máximos de 

concentração para os parâmetros de qualidade da água em rios também enquadrados nessa 

classe ( 

Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Parâmetros de qualidade da água utilizados na pesquisa e valores máximos 

permitidos de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 

Parâmetros Valor máximo permitido 

Temperatura 40°C 

Oxigênio dissolvido (OD) ≥ 5,00 mg/L O2 

pH 6,00 a 9,00 

Turbidez 100 UNT 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5,00 mg/L O2 

Fósforo total 
0,030 mg/L P em ambientes lênticos 

0,050 mg/L P em ambientes intermediários 

Nitrogênio total 1,27 mg/L 

Sólidos Totais 500 mg/L 

Coliformes termotolerantes 1.000 NMP.100 mL 

Clorofila-a ≤ 30 µg/L 

Fonte: CONAMA (2005) 

 

3.2.4.1 Cálculo do Índice de Estado Trófico – IET 

 

O Índice do Estado Trófico é aplicado para indicar o grau de trofia do corpo d’água, 

avaliando a qualidade da água em relação à presença de nutrientes e seus efeitos quanto ao 
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crescimento excessivo de algas e cianobactérias, ou seja, o potencial de eutrofização do meio 

analisado. Para este cálculo são utilizadas as variáveis clorofila-a e fósforo total. 

O fósforo é considerado por ser um nutriente relevante, que atua como agente causador 

da eutrofização. Enquanto os dados de clorofila-a indicam o nível de crescimento de algas, 

resultante do excesso de nutrientes. Corpos hídricos em processo de eutrofização, tendem a 

apresentar valores mais elevados destas variáveis. 

O cálculo de IET possui variações em sua fórmula entre os ambientes lênticos e os 

lóticos, conforme demonstrado nas Equações 2, 3, 4 e 5. 

Ambientes lóticos (rios): 

𝐼𝐸𝑇 (𝐶𝐿) = 10 × (6 − ((−0,7 − 0,6 × (ln 𝐶𝐿))/ ln 2)) − 20          (2) 

𝐼𝐸𝑇 (𝑃𝑇) = 10 × (6 − ((−0,42 − 0,36 × (ln 𝑃𝑇))/ ln 2)) − 20          (3) 

 

Ambientes lênticos (reservatórios): 

𝐼𝐸𝑇 (𝐶𝐿) = 10 × (6 − ((−0,92 − 0,34 × (ln 𝐶𝐿))/ ln 2))                         (4) 

𝐼𝐸𝑇 (𝑃𝑇) = 10 × (6 − ((−1,77 − 0,42 × (ln 𝑃𝑇))/ ln 2))                         (5) 

Onde: 

PT Concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1; 

CL Concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1; 

ln Logaritmo natural. 
 

O valor final no IET é resultante de uma média aritmética simples dos índices obtidos 

para o fósforo total e a clorofila-a, aplicando a Equação 6. 

𝐼𝐸𝑇 = [𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿)]/2                                               (6) 

 

Os valores do IET encontrados serão enquadrados nos limites estabelecidos para as 

diferentes classes de trofia para rios e reservatórios, descritos nas Tabelas 4 e 5 a seguir. 

 

Tabela 4 - Classificação do Estado Trófico para rios 

Classificação do Estado Trófico – Rios 

Categoria 

(Estado Trófico) 
Ponderação 

Fósforo Total  

(mg.m-3) 

Clorofila-a  

(mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 , IET ≤ 52 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35< P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137 < P ≤ 296 2,96 < CL ≤4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤7,46 

Hipereutrófico IET > 67 640 < P 7,46 < CL 

Fonte: CETESB (2019) 
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Tabela 5 - Classificação do Estado Trófico para reservatórios 

Classificação do Estado Trófico – Rios 

Categoria 

(Estado Trófico) 
Ponderação Secchi -S (m) 

P-Total – P 

(mg.m-3) 

Clorofila-a  

(mg.m-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S  2,4 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 , IET ≤ 52 2,4 > S  1,7 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7  S  1,1 35< P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1  S  0,8 137 < P ≤ 296 2,96 < CL ≤4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S  0,6 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤7,46 

Hipereutrófico IET > 67 0,6 > S 640 < P 7,46 < CL 

Fonte: CETESB (2019) 

 

3.2.4.2 Cálculo do Índice de Qualidade de Água – IQA 

 

O IQA foi desenvolvido a partir de um estudo desenvolvido nos Estados Unidos em 

1970, e adaptado pela CETESB, incorporando variáveis consideradas importantes para a 

determinação da qualidade da água destinada ao abastecimento público. O cálculo do IQA é 

realizado através do produtório ponderado das qualidades de água das variáveis que compõem 

o índice, aplicando a seguinte fórmula: 

 

𝐼𝑄𝐴 =  ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖𝑛

𝑖=𝑞       (6) 

Onde: 

IQA Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi Qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida; 

wi Peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade; 

n Número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

 

Os parâmetros utilizados para o cálculo deste índice são: coliformes fecais, pH, DBO, 

nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, sólidos totais e oxigênio dissolvido. A 

ausência de qualquer uma dessas variáveis inviabiliza a realização do cálculo do IQA. A partir 

do cálculo efetuado, o IQA indica um valor numa escala de 0 a 100 que representa a qualidade 

da água bruta em cinco categorias, representadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Categorias e valores de ponderação resultantes do cálculo do Índice de Qualidade 

da Água – IQA 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA < 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB (2019) 

 

3.2.5 Análise da influência do uso do solo na qualidade da água  

 

Após o processamento e análise dos dados do uso do solo e da qualidade da água 

individualmente, considerando também as informações levantadas dos planos diretores da bacia 

hidrográfica e dos municípios e o diagnóstico ambiental do açude Epitácio Pessoa, procedeu-

se o cruzamento das informações coletadas com a finalidade de analisar os processos antrópicos 

que atuam neste corpo hídrico e como estes influenciam, ou podem influenciar, a qualidade das 

águas do reservatório. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos no intuito de atender aos objetivos 

traçados, iniciando pelo diagnóstico ambiental do reservatório, seguido pela análise dos planos 

diretores vigentes na região, a evolução do uso do solo no entorno do reservatório, as análises 

qualitativas da água e das influência dos usos do solo na qualidade da água, incluindo a 

discussão comparativa com autores que realizaram trabalhos similares e alcançaram resultados 

que corroboram ou não com os encontrados para esta pesquisa.. 

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA 

 

Para Sánchez (2013), o diagnóstico ambiental refere-se à realização de levantamentos e 

componentes do ambiente a fim de descrever e analisar a situação atual de uma certa localidade. 

Nesta pesquisa, o diagnóstico ambiental buscou realizar uma breve descrição do açude Epitácio 

Pessoa e da sua utilização, contemplando a descrição das características gerais do reservatório, 

o levantamento das demandas e usos da água e principais fontes poluidoras identificadas para 

a região do açude Epitácio Pessoa.  

 

4.1.1 Características do reservatório  

 

O açude Epitácio Pessoa é composto por um conjunto de duas barragens de terra 

homogênea, sendo uma principal, com 347 metros de extensão, e uma auxiliar, situada na 

margem direita, com 275 metros. Sua estrutura conta ainda com dois sangradouros, um túnel 

adutor e taludes protegidos por enrocamentos (DNOCS, 2019). O reservatório possui conexão 

com os sistemas adutores Campina Grade e Cariri, que atendem aproximadamente 700 mil 

pessoas.  

A capacidade de armazenamento do reservatório tem oscilado ao longo da sua operação, 

sendo na época da sua inauguração, em 1956, correspondente à 535.680.000 m³. Em uma 

batimetria realizada no ano de 2004 foi identificada uma alteração deste volume para 

411.686.287 m³, uma redução atribuída a um processo de assoreamento sucedido com o passar 

do tempo (SILVA; RIBEIRO; MIRANDA, 2017). Em 2019 a AESA divulgou uma Nota 

Técnica informando que novos estudos foram realizados e, a partir disto, constatadas alterações 

nos volumes de alguns dos principais reservatórios estaduais, dentre os quais o Epitácio Pessoa, 
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que aumentou 13,32% da sua capacidade, passando a ter 466.525.964 m³ (AESA, 2019b). O 

Quadro 16 apresenta as características gerais do reservatório. 

 

Quadro 16 - Características gerais do açude Epitácio Pessoa 

Reservatório: Epitácio Pessoa (Boqueirão) 

Rio barrado: Paraíba 

Bacia hidrográfica: Rio Paraíba 

Município / Estado: Boqueirão / PB 

Latitude / longitude: 07° 29' 52,39" S / 36° 08' 30,74" W 

Volume máximo: 466.525.964,00 m³ 

Volume mínimo: 34.190.000,00 m³ 

Área de drenagem total: 12.394,50 km² 

Tipo do barramento: Terra homogênea 

Altura da barragem principal: 43,90 (55,70 incluindo fundação) 

Extensão da barragem principal: 347,00 m 

Vazão regularizada bruta: 4,2 m³/s (90% de garantia) 

Vazão regularizada líquida: 2,24 m³/s (90% de garantia) 

Fonte: Adaptado de DNOCS (2019) e ANA (2017b) 

 

4.1.2 Demandas da água 

 

O açude Epitácio Pessoa em conjunto com o açude Acauã, localizado no município de 

Itatuba - PB, realizam o abastecimento de 80% das demandas de retirada da bacia hidrográfica 

do rio Paraíba. O Epitácio Pessoa possui uma grande importância no fornecimento de água para 

sedes urbanas da região, atendendo os seguintes municípios: 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, 2017b). 

Conforme verificado nas outorgas emitidas para o reservatório, as suas principais 

demandas hídricas são o abastecimento público, que é seu uso prioritário, sendo que para a zona 

urbana corresponde a 69% da demanda total e para a zona rural 4%, e a irrigação, que equivale 

a 24%. Além dessas atividades, também há o registro do uso da água para dessedentação animal, 

que utiliza 2,4% do que é retirado do açude Epitácio Pessoa (Figura 8). Não há registros de 

demandas para uso industrial ou diluição de efluentes (ANA, 2017b). 
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Figura 8 - Demandas hídricas de retirada do açude Epitácio Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA (2017b) 

 

Para compreender a gestão dos usos das águas do açude Epitácio Pessoa, é relevante 

fazer um resgate histórico. O reservatório foi construído na década de 1950 pelo DNOCS, uma 

autarquia federal que assumiu a gestão do reservatório em consonância com a determinação da 

Constituição brasileira que considera como bens da União as águas decorrentes de obras 

federais. A partir do ano 2000, com a criação da ANA e a sua atribuição como Órgão Gestor 

dos Recursos Hídricos de domínio da União, definidas pela Lei Federal nº 9.984/2000, este 

órgão assumiu a responsabilidade sobrea gestão das águas do açude Epitácio Pessoa, cabendo-

lhe a autorização de outorgas, a fiscalização dos usos dos recursos hídricos e das condições de 

operação dos reservatórios, entre outras atribuições (RÊGO et al., 2013). 

Apesar de ser domínio da União, o Epitácio Pessoa situa-se em uma bacia hidrográfica 

de nível estadual. Neste cenário, o órgão gestor dos recursos hídricos do estado da Paraíba, no 

caso a AESA, compartilha a gestão do reservatório com a ANA, fiscalizando os usos da água 

no entorno do reservatório e no curso do rio Paraíba à montante e à jusante do açude (SOARES, 

2014). 

Com o histórico de crises hídricas e o aporte das águas do PISF, as captações de águas 

superficiais e subterrâneas no Sistema Hídrico Rio Paraíba – Boqueirão, que inclui o 

reservatório Epitácio Pessoa, entre outros, passaram a ficar mais restritas, suscitando a 

necessidade dos órgãos gestores implementaram mais instrumentos para regulação.  

O primeiro documento divulgado com esta função após o início da pré-operação do 

PISF, foi a Resolução Conjunta ANA/AESA nº 1.292/2017, que restringiu a vazão de captação 

da CAGEPA a 1,3 m³/s, a fim de atender os Sistemas Adutores Cariri e Campina Grande, e as 
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demais captações seriam autorizadas apenas para consumo humano, dessedentação animal e 

atividades de subsistência atendendo a um conjunto de critérios, dentre os quais um limite de 

vazão necessário para o cultivo em área máximo de 0,5 hectares, um máximo de 8,5 horas 

diárias de captação, autorizada apenas agricultura agroecológica de base familiar, irrigação 

apenas de culturas temporárias através de microaspersão ou gotejamento e cultivo de pastagens 

irrigada apenas por mini aspersores ou sistemas mais eficientes (ANA; AESA, 2017). 

Em 2018, a Resolução Conjunta ANA/AESA nº 12/2018 autorizou a descarga de 4,8 

hm³ do açude Epitácio Pessoa até 30 de junho para assegurar a continuidade da operação de 

sistemas de abastecimento à jusante deste reservatório (ANA; AESA, 2018a). Ainda neste ano 

uma nova Resolução Conjunta foi divulgada, nº 87/2018, revogando a de 2017 devido ao seu 

vencimento, mas mantendo as mesmas orientações de uso da água e adicionando alguns novos 

pontos: restrição de até 250 ha de área de cultivo no entorno do reservatório e ao longo do rio 

Paraíba, para cada trecho; e a opção para os cultivos optarem pela captação de água em função 

do tamanho da área, até 0,5 ha, ou o volume máximo diário de 25.920 L (ANA; AESA, 2018b). 

 Para o período entre julho de 2019 e julho de 2020, tornou-se vigente o Termo de 

Alocação de Água 2019/2020, que se trata de um ato que estabelece limites, regras e condições 

de uso dos recursos hídricos e de operação de reservatórios situados em localidades 

consideradas críticas quanto ao atendimento às demandas de usos múltiplos da água (ANA, 

2019b). Este Termo em vigor estabeleceu a validade das orientações da Resolução Conjunta 

ANA/AESA nº 87/2018 até dezembro de 2019, e a partir disso as captações precisam ser 

renovadas após avaliação quanto à situação hidrológica do reservatório e reunião presencial 

com os irrigantes. Além disto, este Termo traz a proposição de volumes para o Plano Operativo 

Anual de 2020 do PISF, com a estimativa mensal de vazão para o trecho paraibano do Eixo 

Leste, sem considerar eventuais perdas hídricas entre o ponto de entrega do PISF e o açude 

Epitácio Pessoa.  
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Quadro 17 - Estimativa mensal de vazão para os trechos do Eixo Leste no estado da Paraíba, 

conforme Plano Operativo Anual 2020 do PISF 

Finalidade Vazão média anual prevista 

Trecho 1 – Rio Paraíba entre Monteiro e o remanso do açude Epitácio Pessoa 

Abastecimento público dos sistemas de abastecimento Monteiro, 

Congo, Sumé e Camalaú - CAGEPA 
0,224 m³/s 

Abastecimento público para o Agreste Setentrional em Pernambuco – 

COMPESA 

0,35 m³/s 

(abr. a dez. de 2020) 

Irrigação com área máxima de 0,5 ha 0,134 m³/s 

Irrigação complementar até o limite de 500 ha no trecho 0,166 m³/s 

Trecho 2 – Reservatório Epitácio Pessoa 

Abastecimento público dos Sistemas Cariri e Campina Grande – 

CAGEPA 
1,17 m³/s 

Irrigação com área máxima de 0,5 ha 0,134 m³/s 

Irrigação complementar até o limite de 500 ha no entorno do açude 0,166 m³/s 

Trecho 3 – Rio Paraíba desde o açude Epitácio Pessoa até o açude Acauã 

Usos diversos no rio Paraíba A ser definido pela AESA 

Recarga do açude Acauã A ser definido pela AESA 

Fonte: ANA;AESA (2019) 

 

4.1.3 Usos da água 

 

De acordo com os registros da ANA (2020a), em consulta realizada em janeiro de 2020, 

foram identificados 591 processos de outorgas para captação de água a partir do açude Epitácio 

Pessoa. Deste quantitativo, a maioria (490) refere-se à outorga por direito de uso, com a 

finalidade de irrigação de culturas como cebola, feijão e pimentão. As vazões outorgadas para 

esses cultivos variam entre os diferentes métodos de irrigação adotados, sendo o mais utilizado 

o gotejamento, com vazões outorgadas entre 1 a 7 m³/h, e em menor quantidade a irrigação por 

aspersão ou microaspersão, com vazões variando entre 3 e 4 m³/h. 

Em casos onde a quantidade de água demandada em relação à disponibilidade do recurso 

disponível é pouco expressiva, a outorga passa a ser dispensável, porém o uso deve ser 

registrado pelo órgão gestor (ANA, 2011).  Para o açude Epitácio Pessoa, foram identificados 

100 processos com essas características, também direcionadas para irrigação, sendo todas por 

gotejamento, com vazões autorizadas de 2 ou 3 m³/h.    
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Dentre os processos vigentes, apenas um refere-se ao abastecimento público, uma 

outorga preventiva requerida pela CAGEPA com a finalidade de reservar a vazão de 958 m³/h 

para possíveis usos futuros (ANA, 2020a). O abastecimento atual de água para a região é 

realizado pela CAGEPA, que através da Resolução Conjunta ANA/AESA nº 87/2018, art. 2º, 

autoriza a captação de uma vazão média mensal de 4.320 m³/h no Epitácio Pessoa para 

atendimento dos Sistemas Cariri e Campina Grande (ANA; AESA, 2018b).  

O município de Boqueirão abrange o maior trecho do reservatório e, por isso, também 

é onde se concentra a maioria das outorgas. Além do ponto de captação da CAGEPA, existem 

atualmente 471 processos referentes à esta localidade. Em Barra de São Miguel encontram-se 

73 processos, enquanto no município de Cabaceiras foram identificados 46 registros de 

captação (ANA, 2020a). O Quadro 18 apresenta uma síntese dos processos de captação de água 

vigentes. 

 

Quadro 18 - Processos de captação de água autorizados para o açude Epitácio Pessoa 

Município Tipo de captação 
Quantidade 

de outorgas 
Finalidade 

Boqueirão 

Direito de uso 398 Irrigação por gotejamento e microaspersão 

Preventiva 1 Abastecimento público (CAGEPA) 

Uso de pouca expressão 73 Irrigação por gotejamento 

Barra de São 

Miguel 

Direito de uso 57 Irrigação por gotejamento e aspersão 

Uso de pouca expressão 16 Irrigação por gotejamento 

Cabaceiras 
Direito de uso 35 Irrigação por gotejamento 

Uso de pouca expressão 11 Irrigação por gotejamento 

Fonte: ANA (2020a) 

 

A publicação destes processos foi realizada pela ANA e a AESA ao longo do ano de 

2019, com a finalidade de regularizar o cadastro dos usuários de recursos hídricos e, com isto, 

promover melhor condições para a gestão do reservatório. Em consulta realizada à ANA no 

início de 2018 para esta pesquisa, não foram constatados processos de outorgas autorizados, 

apenas outorgas já vencidas para captação pela CAGEPA, que manteve seu direito de captação 

a partir de resoluções conjuntas da ANA e AESA.  

Diversos autores relatam que durante muitos anos, parte significativa do uso da água na 

região era realizada de maneira clandestina, sem outorga, sendo este um ponto sensível na 

gestão do reservatório (RÊGO; GALVÃO; ALBUQUERQUE, 2012; SOARES, 2014; SILVA; 
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RIBEIRO; MIRANDA, 2017). O cadastro dos usuários torna-se relevante para compreender as 

necessidades por este recurso, possibilitando fazer projeções de demanda e evitar que o Epitácio 

Pessoa chegue novamente a níveis críticos que possam promover um novo colapso no 

abastecimento, como já registrado no passado (RÊGO et al., 2014; TRIGUEIRO, 2016; SILVA; 

RIBEIRO; MIRANDA, 2017; MIRANDA, 2017; TOSCANO, 2018). 

Em visita de campo realizada em conjunto com a AESA e a CMT Engenharia (empresa 

responsável pela coleta de amostras para o monitoramento da qualidade da água pelo PISF) 

para reconhecimento da área de estudo, realizada em maio de 2018, foi possível observar 

algumas das dinâmicas de uso da água do açude Epitácio Pessoa. Os usos consuntivos 

visualizados se restringiram à irrigação e ao abastecimento público. A partir do paredão da 

barragem principal são visíveis três bombas de captação de água pela CAGEPA (Figura 9).  

 

Figura 9 - Registro fotográfico do açude Epitácio Pessoa a partir da barragem principal, 

visualizando as três bombas de captação de água pela CAGEPA (Localização: 7°29'11.45"S / 

36° 8'22.34"O) 

 

(Tatiana Calado, maio 2018) 

 

Em relação à irrigação, foram observadas lavouras temporárias de frutas e hortaliças 

em diversos trechos no entorno do Epitácio Pessoa, muitas das quais utilizando da técnica 

de cobertura da área de plantio com lonas plásticas, a fim de reter a umidade do solo, uma 

vez que a região tem baixa incidência de precipitações e que o volume de água destinado à 

irrigação encontra-se limitado pela Resolução Conjunta ANA/AESA nº 87/2018 (Figura 

10). 
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Figura 10 - Registro fotográfico de lavoura no distrito de Riacho Seco, município de 

Boqueirão - PB. 

 

(Tatiana Calado, maio 2018) 

 

Como a finalidade principal do reservatório é o abastecimento humano, não é permitida 

piscicultura, sendo constatado visualmente e por depoimento do técnico da AESA a ausência 

de qualquer tipo de criadouro dentro do corpo d’água. Segundo relato de morador local, no 

açude é realizada pesca artesanal de subsistência por alguns moradores, capturando espécies 

como piau e curimatã, porém a prática não foi visualizada no momento da visita. Feitosa (2011) 

descreveu a atividade de pesca na região como uma fonte relevante para renda e proteína animal 

utilizada pela comunidade.  

Foram relatados usos diversos pela população junto à válvula dispersora de vazão, 

localizada à montante da barragem principal. A localização da válvula é de livre acesso ao 

público, e por isso, frequentemente são desenvolvidas atividades cotidianas aproveitando o 

forte fluxo da água, como banho, lavagem de roupas, entre outras. Em fins de semana e feriados 

é comum a utilização do local para lazer dos moradores locais, sendo identificadas estruturas 

que são utilizadas como bares e pontos de apoios para estes momentos (Figura 12).  
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Figura 11 - Válvula dispersora de vazão do açude Epitácio Pessoa (Localização: 7°29'20.39"S 

/  36° 8'19.92"O). 

 

(Tatiana Calado, maio 2018) 

 

Figura 12 - Pontos de apoio para atividades de lazer pela população junto à válvula dispersora 

de vazão do açude Epitácio Pessoa. (Localização: 7°29'18.44"S / 36° 8'16.92"O) 

 

(Tatiana Calado, maio 2018) 

 

4.1.4 Principais fontes poluidoras 

 

A bacia do açude Epitácio Pessoa recebe contribuição das águas das sub-bacias do alto 

curso do rio Paraíba e do Taperoá. Segundo Galvíncio, Souza e Srinivasan (2006) os principais 

cursos d’água que interferem no fluxo do reservatório são: Rio Paraíba, Riacho do Marinho 

Velho, Riacho da Perna, Riacho dos Canudos, Riacho da Ramada, Riacho da Relva e Riacho 

do Feijão. As condições ambientais destes rios e riachos, incluindo todas as atividades 

antrópicas desenvolvidas que possam influenciar na qualidade e/ou quantidade da água, podem 
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alterar as condições do açude Epitácio Pessoa e, por isto, as ações de gestão para o reservatório 

devem incluir as análises a nível de bacia hidrográfica. 

Em relação ao entorno próximo, em um raio de 2,5 km do reservatório, as principais 

fontes de poluição ao açude Epitácio Pessoa identificadas, tanto por pesquisa bibliográfica, 

quanto por levantamento em campo e conversas com os órgãos gestores, foram o lançamento 

de efluentes domésticos e resíduos da agricultura. Não foram identificadas zonas industriais ou 

outro tipo de atividade que represente outros riscos de maneira significativa.  

 

4.1.4.1 Lançamento de esgotos 

 

Como citado, o açude Epitácio Pessoa tem como afluentes os rios Paraíba e Taperoá e, 

desta maneira, torna-se receptor de toda carga de poluentes que esses rios e seus afluentes 

possam receber em seus trajetos antes de alcançarem o reservatório, incluindo lançamentos de 

efluentes domésticos sem tratamento. A Tabela 7 apresenta os índices de atendimento do 

serviço de esgotamento sanitário para cada um dos municípios da sub-bacia do rio Taperoá e 

do alto curso do rio Paraíba, em seus trechos à montante do reservatório. 

 

Tabela 7 - Índices de atendimento do esgotamento sanitário para os municípios do alto curso 

do rio Paraíba e da sub-bacia do rio Taperoá 

Município 

Índice de atendimento (2013) 

Sem coleta  

e sem 

tratamento 

Solução 

Individual 

Com coleta  

e sem 

tratamento 

Com coleta  

e com 

tratamento 

Sub-bacia do rio Taperoá 

Assunção 42,2% 2,4% 55,4% 0,0% 

Barra de Santa Rosa 13,5% 0,6% 85,9% 0,0% 

Boa Vista 83,9% 1,3% 14,8% 0,0% 

Cabaceiras 41,4% 0,0% 58,6% 0,0% 

Cacimbas 6,9% 4,7% 88,4% 0,0% 

Desterro 40,1% 0,6% 59,4% 0,0% 

Gurjão 53,2% 12,4% 34,5% 0,0% 

Juazeirinho 14,1% 2,1% 83,8% 0,0% 

Junco do Seridó 11,1% 7,0% 81,9% 0,0% 

Livramento 53,2% 22,6% 24,2% 0,0% 

Olivedos 22,2% 10,4% 67,4% 0,0% 

Parari 14,2% 67,1% 18,7% 0,0% 

Pocinhos 49,0% 3,4% 47,6% 0,0% 
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Município 

Índice de atendimento (2013) 

Sem coleta  

e sem 

tratamento 

Solução 

Individual 

Com coleta  

e sem 

tratamento 

Com coleta  

e com 

tratamento 

Salgadinho 54,1% 1,8% 44,1% 0,0% 

Santo André 79,0% 20,7% 0,4% 0,0% 

São João do Cariri 21,1% 0,3% 78,5% 0,0% 

São José dos Cordeiros 5,1% 4,9% 90,1% 0,0% 

Seridó 99,0% 0,2% 0,8% 0,0% 

Serra Branca 66,0% 6,8% 27,2% 0,0% 

Soledade 29,5% 0,6% 69,9% 0,0% 

Taperoá 10,9% 1,8% 87,4% 0,0% 

Teixeira 53,0% 1,1% 46,0% 0,0% 

Tenório 96,1% 3,2% 0,7% 0,0% 

Alto curso do rio Paraíba 

Amparo 80,3% 0,0% 8,6% 11,1% 

Barra de São Miguel 93,3% 2,8% 3,9% 0,0% 

Boqueirão 30,6% 0,6% 68,8% 0,0% 

Cabaceiras 41,4% 0,0% 58,6% 0,0% 

Camalaú 64,7% 0,5% 34,8% 0,0% 

Congo 35,8% 8,8% 55,4% 0,0% 

Coxixola 28,4% 0,0% 71,6% 0,0% 

Monteiro 15,1% 3,2% 16,2% 65,5% 

Ouro Velho 97,1% 0,5% 2,4% 0,0% 

Prata 98,5% 0,5% 0,9% 0,0% 

São Domingos do Cariri 24,3% 0,6% 75,2% 0,0% 

São João do Cariri 21,1% 0,3% 78,5% 0,0% 

São João do Tigre 32,3% 0,0% 55,0% 12,7% 

São Sebastião do Umbuzeiro 49,6% 0,1% 0,0% 50,4% 

Serra Branca 66,0% 6,8% 27,2% 0,0% 

Sumé 68,5% 0,6% 30,9% 0,0% 

Zabelê 27,9% 0,0% 72,1% 0,0% 

Fonte: ANA (2017a) 

 

Para a sub-bacia do rio Taperoá, foi identificado que nenhum município realiza a coleta 

e tratamento de esgoto, de maneira a não executar a destinação correta dos efluentes sanitários. 

A maior parte do esgoto produzido, em média 50,7%, é apenas coletada, mas os municípios não 

possuem estação de tratamento de efluentes, realizando então o lançamento em corpos hídricos, 

valas de infiltração, ou outras soluções inadequadas. Soluções individuais, como fossas 

rudimentares ou sépticas, são adotadas para em média 7,6% do esgoto. Em média, 41,7% do 
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esgoto gerado na bacia não é coletado nem tratado, ficando sua destinação sob responsabilidade 

do gerador, que frequentemente não possui o conhecimento ou recursos adequados para realiza-

la. 

No alto curso do rio Paraíba, foi identificado que 8,2% do esgoto gerado é coletado e 

tratado, pelas prefeituras ou pela CAGEPA. Um valor ainda muito baixo, porém melhor do que 

o da sub-bacia vizinha. As soluções individuais são utilizadas para apenas 1,5% do esgoto, 

enquanto a coleta sem tratamento abarca 38,8%. A maior parte (51,5%) do esgoto gerado nos 

municípios da região não é coletada nem tratada pela rede pública. Silva, Azevedo e Alves 

(2014) identificaram que parte dos efluentes da região são lançados diretamente no rio Paraíba, 

e mesmo aqueles que não são, geralmente são dispostos de maneira inapropriada ou sem 

manutenção nas fossas sépticas e rudimentares existentes, elevando o risco de contaminação 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e do solo. 

Considerando os três municípios do entorno do açude Epitácio Pessoa, a possível 

contaminação por efluentes sanitários teria origem principalmente das zonas urbanas dos 

municípios de Boqueirão, localizado junto do barramento do reservatório, à jusante, margeando 

o rio Paraíba, e de Cabaceiras, localizado às margens do rio Taperoá, próximo ao seu desague 

no açude Epitácio Pessoa, além de lançamentos pontuais dispersos. Como observado nos itens 

anteriores, não foram identificadas autorizações para diluição de efluentes no açude Epitácio 

Pessoa, porém isso não exclui a possibilidade de lançamentos irregulares estarem sendo 

realizados não apenas a partir das zonas urbanas próximas, mas em outros pontos do 

reservatório.  

Apesar do núcleo urbano do município de Barra de São Miguel não se localizar tão 

próximo do reservatório quanto os demais, a verificação de lançamento de efluentes sanitários 

a partir deste município também é importante. Identificar os pontos de lançamento dos três 

municípios, seja nas zonas rural ou urbana, especialmente nas propriedades mais próximas ao 

reservatório, torna-se relevante para identificar fontes pontuais de poluição e realizar a 

regularização desta atividade a fim de evitar o comprometimento da qualidade da água. 

Esta questão torna-se evidente ao observar os números do esgotamento sanitário destes 

municípios, que demonstram uma situação bastante insatisfatórios (Tabela 7). Barra de São 

Miguel é o município com o pior atendimento à esta questão, com 93,3% da parcela dos esgotos 

não coletados nem tratados, 3,93% coletados mas não tratados e 2,8% tratados com soluções 

individuais. O município não conta com estação de tratamento de efluentes, mas possui a 

previsão de construção até 2035 (ANA, 2017a).  
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De acordo com Cruz e Paixão (2019), os esgotos de Barra de São Miguel são destinados 

a um “fossão” construído em 2001. No relatório da ANA (2017a), é informado apenas que é 

realizado o lançamento em corpo receptor de nome desconhecido. Apesar do lançamento não 

ser realizado diretamente no açude Epitácio Pessoa, o fato de o esgoto ser disposto sem 

tratamento pode representar um risco ao reservatório se isto ocorrer próximo a um curso d’água 

afluente do rio Paraíba à montante do reservatório, podendo interferir na qualidade da água 

captada para abastecimento se for ultrapassada a capacidade de diluição do corpo hídrico. 

O município de Cabaceiras possui o seu atendimento dividido em 41,4% dos esgotos 

não coletados e nem tratados, e 58,6% coletados, porém sem tratamento. Não foi registrado o 

uso de soluções individuais. Costa et al. (2016) comentam a destinação dos esgotos no distrito 

de Ribeiras, localizado em Cabaceiras, indicando que aproximadamente 40% da população 

utiliza fossas sépticas, enquanto o restante descarta os efluentes sem tratamento à céu aberto. 

Os índices de Boqueirão se assemelham aos de Cabaceiras, de maneira que nenhuma 

parcela do esgoto possui o atendimento completo, de coleta e tratamento. A maior parte (68,8%) 

é apenas coletada, sem tratamento, e apenas 0,6% é tratada com soluções individuais. O sistema 

existente realiza o lançamento do efluentes diretamente no rio Paraíba e no Riacho do Monte, 

porém existe o planejamento da implantação de uma estação de tratamento de efluentes até 

2035 (ANA, 2017a). 

 

4.1.4.2 Agricultura 

 

A agricultura foi identificada como outra fonte representativa de poluição para o açude 

Epitácio Pessoa, em virtude de ser a atividade antrópica mais desenvolvida espacialmente na 

região. O desenvolvimento desta atividade no entorno do reservatório tem conexão direta com 

a disponibilidade hídrica, pois, uma vez que o uso prioritário do açude é o abastecimento 

humano, em períodos de seca e reduzido volume do reservatório a irrigação tende a ser 

suprimida. 

Devido aos baixos níveis do reservatório, a ANA e a AESA têm praticado regulações 

no uso da água, principalmente após o início da pré-operação do PISF (ANA; AESA, 2018; 

ANA; AESA, 2019). Para a agricultura, essa medida tem afetado nas culturas possíveis de 

serem cultivadas e nas técnicas de irrigação. No entorno do reservatório encontram-se 

autorizados apenas o cultivo de culturas temporárias, e para os munícipios do entorno as 



79 

 

lavouras temporárias com maior produtividade são tomate, cebola, batata doce, milho, feijão e 

fava (IBGE, 2019). 

Sobre a irrigação, estão autorizadas apenas as técnicas localizadas de microaspersão e 

gotejamento que, de acordo com a ANA (2017c), possuem, respectivamente, 90% e 95% de 

eficiência de uso da água. Silva e Silva (2005) enfatizam que os sistemas de irrigação localizada 

buscam aplicar água apenas na zona radicular das culturas, em pequenas quantidades e alta 

frequência, mantendo a umidade do solo, tendo como vantagens a maior eficiência no uso da 

água, economia de mão de obra, melhor controle fitossanitário e menor dispersão sobre o solo 

de defensivos agrícolas e fertilizantes, se utilizados. 

As perdas na irrigação correspondem à porção de água que não é evapotranspirada e 

fica retida no solo, promovendo o acúmulo de sais, sedimentos, matéria orgânica e outros 

resíduos aos corpos hídricos superficiais e subterrâneos, que podem promover a sua 

contaminação. A adoção de práticas inadequadas na agricultura pode promover a salinização 

do solo, a partir do aumento da concentração de sais provenientes da própria água, e a redução 

da capacidade de infiltração (ANA, 2017c). 

Apesar da orientação da ANA e AESA para que no entorno do açude Epitácio Pessoa 

sejam desenvolvidos apenas cultivos agroecológicos de base familiar (ANA; AESA, 2018), 

estudos apontam a utilização de agroquímicos pelos agricultores no entorno do reservatório. 

Ribeiro, L. A. et al. (2018) realizaram entrevistas com agricultores ribeirinhos no açude 

Epitácio Pessoa, identificando a ocorrência do uso de agrotóxicos na região e que 73% destes 

agricultores afirmaram possuir consciência de que esta prática gera danos ao meio ambiente. 

Além disto, os autores relatam a prática de desmatamento e queimadas para abertura de áreas 

para plantio de lavouras.  

De acordo com Ribeiro, E. P. et al. (2018), a prática agrícola é uma das atividades que 

mais causa degradação ambiental ao açude Epitácio Pessoa, e o uso de agrotóxicos na região 

vem reduzindo a qualidade dos solos, dos recursos hídricos e intoxicando a fauna, o que leva à 

redução da biodiversidade. Os autores enfatizam que frequentemente os agricultores são 

negligentes às normas de uso dos agroquímicos devido à falta de conhecimento, sendo este um 

sintoma da ausência de assistência técnica para a população local. Essa incompreensão sobre o 

tema já havia sido comentada por Arruda (2008), ao identificar que os agricultores no entorno 

do Epitácio Pessoa não seguiam as recomendações legais quanto à aquisição, uso e descarte 

final das embalagens vazias de agrotóxicos. 
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As substâncias presentes nos insumos agrícolas podem alcançar a água de diversas 

maneiras, como por exemplo a lixiviação, escoamento superficial, uso intensivo dos produtos 

de maneira inadequada, etc. Em relação aos agrotóxicos, por serem desenvolvidos para eliminar 

formas de vida indesejadas na prática agrícola, estes são tidos como os contaminantes de maior 

risco para os ambientes aquáticos, pois, uma vez no corpo d’água, podem contaminar 

diretamente a fauna aquática e suas moléculas se ligar ao material particulado em suspensão ou 

se depositarem no sedimento (SILVA; CAMPOS; BOHM, 2013). Os insumos agrícolas de base 

orgânica também podem interferir na qualidade da água, devido às elevadas concentrações de 

matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, elementos que em excesso podem levar o ambiente à 

eutrofização. 

Outro aspecto da agricultura que pode prejudicar os corpos d’água, é a supressão da 

vegetação natural com a finalidade de expansão das áreas de plantio e de pasto. Mesmo 

substituindo a vegetação nativa por áreas plantadas, os níveis de proteção oferecidos por essas 

duas formações são bem distintos. Por serem mais expostos, solos agrícolas são mais 

susceptíveis à processos erosivos que podem aumentar o carreamento de sedimentos para o 

corpo d’água, e se este solo estiver contaminado, estas substâncias podem alterar a qualidade 

da água. Seabra et al. (2014) afirmam que a agropecuária é desenvolvida no alto curso do rio 

Paraíba desde o século XVIII e, desde então, vem promovendo a diminuição da cobertura 

vegetal natural arbórea e arbustiva da Caatinga.  

 

4.1.5 Licenciamento ambiental 

 

A implantação e operação de obras hídricas, incluindo barragens e reservatórios de usos 

múltiplos, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, previsto no Art. 2º da Resolução 

CONAMA nº 01/1986, assim como no Art. 2º e no Anexo I da resolução CONAMA nº 

237/1997. A jurisdição do processo de licenciamento depende da localização do 

empreendimento, podendo ser facultada ao IBAMA, em nível federal, ou aos órgãos estaduais 

ou municipais de meio ambiente. 

O açude Epitácio Pessoa localiza-se inteiramente dento dos limites do estado da Paraíba, 

com território dividido entre três municípios. Neste caso, a interpretação de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 237/1997 é a de que o responsável pela emissão da licença ambiental 

seria a SUDEMA, porém o reservatório encontra-se sob competência da União, sendo a ANA 

o órgão encarregado gestão das águas e o DNOCS pela operação e manutenção do 
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empreendimento, dando abertura à interpretação de que o IBAMA poderia assumir o 

licenciamento. 

Em consulta a ambos os órgãos, não foi evidenciada a emissão de licença de operação 

para o açude Epitácio Pessoa. No contato realizado com a SUDEMA, a informação fornecida 

foi de que o reservatório “é jurisdição do DNOCS, portanto o licenciamento seria de 

responsabilidade do IBAMA”. No site do IBAMA é possível pesquisar todas as licenças 

emitidas no período de 01/01/1989 e os dias atuais, onde não consta nenhuma menção ao 

reservatório em questão (IBAMA, 2020). 

 Foram identificados documentos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba (TCE-PB) sobre uma investigação da situação ambiental do entorno dos principais 

reservatórios artificiais do Estado, sendo o mais recente em 2015, onde é citada a ausência de 

licença ambiental para o açude Epitácio Pessoa e atribuindo esta responsabilidade à SUDEMA 

(PARAÍBA, 2015). Dito isto, esta pesquisa adota a perspectiva do TCE-PB, atribuindo o 

licenciamento ambiental ao órgão estadual, em virtude da localização do reservatório, e que a 

ANA é atribuída a responsabilidade do controle sobre o uso das águas, com o gerenciamento 

das outorgas. 

 

 

4.2  ANÁLISE DOS PLANOS DIRETORES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Plano Diretor de Bacia Hidrográfica é um instrumento da PNRH que busca fornecer 

orientações para proteger e gerenciar os recursos hídricos de maneira a promover o 

desenvolvimento sustentável da bacia. A sua integração com o ordenamento territorial é 

fundamental para garantir o sucesso na sua implementação. Desta maneira, esse tópico abordará 

a integração entre o Plano Diretor da Bacia do rio Paraíba e os planos diretores dos municípios 

localizados no entorno do açude Epitácio Pessoa, sendo: Boqueirão, Barra de São Miguel e 

Cabaceiras. 

 

4.2.1 Plano Diretor da Bacia do rio Paraíba 

 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba foi 

publicado em 2001, elaborado pelo Consórcio TC/BR Riverside Technology Inc. (2001), e 

composto por um Relatório Diagnóstico e um Relatório Final. O primeiro corresponde a um 
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levantamento de informações quantitativas e qualitativas da região para subsidiar a construção 

do Relatório Final. Este último por sua vez, apresenta as metas, diretrizes, estratégias e ações 

do plano diretor, que possui validade até 2030 e é o documento de análise desta pesquisa.  

Este plano de bacia hidrográfica possui como objetivo geral “garantir o suprimento 

seguro e de boa qualidade de água para os mais diversos usos, permitindo o desenvolvimento 

socioeconômico da região e priorizando a preservação do meio ambiente”. O detalhamento 

deste objetivo dá-se através de duas metas específicas que se referem à melhoria da qualidade 

de vida em decorrência das condições de saúde e saneamento na bacia, assim como à 

conscientização da população quanto aos seus direitos e deveres como agentes ativos no 

desenvolvimento regional. As diretrizes que norteiam as ações do plano são: (i) abastecimento 

humano e animal prioritário; (ii) eficiência no uso da água pela agricultura; (iii) controle no uso 

de fertilizantes e defensivos agrícolas; (iv) prevenção quanto à situações deficitárias para evitar 

colapso do sistema; (v) gestão de demandas; e (vi) estudos para aumento das disponibilidades. 

As ações pretendidas neste plano consideram que a bacia não é uma unidade auto-

sustentável ao se falar dos recursos hídricos, pois a disponibilidade de água é bastante inferior 

às demandas existentes. Desta maneira, foram propostas ações estruturais, como barramentos, 

sistemas adutores e áreas de irrigação, e não estruturais, incluindo sua ordenação de gestão e 

programas de controle ambiental. O PISF é abordado neste momento como uma ação estrutural, 

e de acordo com o documento todo o plano de bacia hidrográfica foi desenvolvido com base na 

importação de água do Eixo Leste, entre outros projetos menores de importação e exportação 

de águas. 

O monitoramento e controle da influência dos demais elementos ambientais e da ação 

antrópica na qualidade da água é bem planejado através dos programas ambientais, que incluem 

Programas de Monitoramento Hidrometeorológico, Monitoramento Físico-Químico e 

Biológico e de Conservação Ambiental, sendo que este último engloba o cuidado com o 

desmatamento, queimadas, matas ciliares, manejo do solo agrícola, coleta e tratamento de 

esgotos, disposição de resíduos sólidos e recuperação ambiental. O status atual de 

desenvolvimento destes programas ambientais será investigado futuramente. 

A participação dos municípios na gestão da bacia do rio Paraíba é referida como atores 

na gestão participativa, contribuindo como componentes do Comitê de Bacia; como executores 

de ações de apoio ao plano de bacia hidrográfica, como coleta e tratamento de esgotos e resíduos 

sólidos, preservação de mananciais de abastecimento e unidades de conservação; e na 

colaboração da consolidação dos programas ambientais propostos. Não é realizada qualquer 
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menção direta aos planos diretores municipais, mas a construção do Relatório deixa clara a 

necessidade dos municípios estarem integrados ao plano de bacia hidrográfica no planejamento 

das suas ações. 

 

4.2.2 Plano Diretor Participativo do Município de Boqueirão 

 

O Plano Diretor Municipal de Boqueirão data de 2016 (BOQUEIRÃO, 2016), havendo 

sido desenvolvido posteriormente ao plano de bacia hidrográfica, o que torna esperado então 

que esse documento tenha sido elaborado de maneira integrativa. 

Dentre os princípios norteadores da política municipal de planejamento são citados: (i) 

função social da cidade, entendido como o direito de todos os cidadãos usufruírem dos espaços, 

bens e equipamentos públicos; (ii) função social da propriedade, ou seja, a promoção do uso e 

ocupação das propriedades em benefício coletivo acima do particular; (iii) gestão democrática; 

e (iv) sustentabilidade. 

Quanto às diretrizes gerais para planejamento, desenvolvimento e expansão urbana, vale 

destacar: (i) promover a universalização do saneamento ambiental; (ii) controlar a localização 

de atividades e exploração dos recursos naturais para promover a sustentabilidade do uso do 

solo; (iii) proteger, preservar e recuperar áreas de importância ambiental, histórica e cultural; e 

(iv) controlar e fiscalizar o uso e ocupação do solo. 

As ações estratégicas para o desenvolvimento do município de Boqueirão incluem, entre 

outras: (i) promover a regularização fundiária; (ii) promover melhorias relacionadas ao 

saneamento; (iii) elaborar, em parceria com os municípios de Barra de São Miguel e Cabaceiras, 

o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) 

do Açude Epitácio Pessoa; e (iv) incentivar e apoiar atividades agrossilvopastoris adequadas ao 

semiárido e ambientalmente sustentáveis. 

O ordenamento territorial corresponde às unidades de planejamento e gestão do 

município, e Boqueirão possui uma divisão inicial em três macrozonas, urbana, urbanização 

específica e rural, sendo esta última correspondente à área do açude Epitácio Pessoa. As 

macrozonas são divididas em nove zonas, delimitadas conforme condicionantes legais, 

questões ambientais, históricas, culturais e socioeconômicas. Destas, as zonas que possuem 

relação com o reservatório são: 
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− Zona de Proteção Ambiental (ZPAM): especificamente a ZPAM-1, que compreende as 

Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo dos cursos d’água, no entorno de 

reservatórios e nos topos de morro. Nesta zona estão previstas como diretrizes o cadastro 

e ordenação das ocupações rurais e urbanas, a recuperação do solo e da cobertura vegetal 

em áreas degradadas e a capacitação e orientação dos moradores e usuários sobre o uso 

e conservação das áreas.  

− Zona de Atividades Agrícolas de Interesse Social (ZAAIS): Esta zona corresponde à 

algumas regiões onde são desenvolvidas atividades agrícolas de pequeno porte e de base 

familiar, sendo, em Boqueirão, especificamente, nos trechos de APP ao longo do curso 

do rio Paraíba e à jusante da barragem do açude Epitácio Pessoa. Entre as diretrizes 

dessas zonas ressaltam-se: (i) a orientação quando ao tipo de cultivo no período de 

vazante e de maneira a não suprimir ou descaracterizar a vegetação nativa, conservando 

a qualidade da água e do solo; (ii) incentivo à preservação e recomposição da vegetação 

ciliar; controle e fiscalização do uso de agroquímicos e descarte de suas embalagens; e 

(iii) capacitação e orientação aos moradores e usuários para o manejo sustentável local. 

− Zona de Interesse Especial (ZIE): Corresponde às áreas urbanas com restrição à 

ocupação devido a riscos de inundação e que apresentam função paisagística e 

ambiental, incluindo as áreas próximas ao açude Epitácio Pessoa, onde deve ser 

priorizada a instalação de equipamentos e empreendimentos de lazer e turismo, de 

interesse público e uso coletivo, com baixo adensamento e alta taxa de permeabilidade. 

− Áreas de Diretrizes Especiais (ADE): Essas áreas possuem características especiais que 

exigem a implementação de políticas específicas que podem sobrepor aos demais 

zoneamentos. Relativo ao reservatório, foi delimitada em Boqueirão a ADE da Bacia de 

Contribuição do Açude Epitácio Pessoa, tendo como diretrizes: (i) estimular a 

integração dos moradores e usuários do entorno entre si, e na gestão participativa; (ii) 

identificar e cadastrar as propriedades no entorno e os consumidores de água; (iii) 

desenvolver plano de reforma fundiária, agrícola e habitacional; (iv) estimular para os 

agricultores a transição agroecológica, além do controle e fiscalização do uso de 

agroquímicos e descarte das embalagens; (v) capacitar e orientar os moradores e 

usuários quanto ao adequado uso e ocupação do solo; (vi) desestimular a ocupação e 

adensamento populacional no entorno do reservatório; e (vii) regularizar as condições 

de saneamento e gestão de resíduos em ocupações já existentes e exigir adequação nas 

novas. 
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No plano diretor do município de Boqueirão não são desenvolvidas orientações 

específicas de uso e ocupação do solo para as áreas correspondentes às proximidades do açude 

Epitácio Pessoa, fazendo referência a leis auxiliares e oferta de assistência técnica gratuita à 

população que necessitar dessas informações. 

 

4.2.3 Plano Diretor Participativo do Município de Barra de São Miguel 

 

O Plano Diretor Municipal de Barra de São Miguel foi publicado em 2014 (BARRA DE 

SÃO MIGUEL, 2014), e, assim como o de Boqueirão, espera-se que haja integração com as 

premissas do plano da bacia hidrográfica. 

O Plano Diretor de Barra de São Miguel possui grandes similaridades com o Plano 

Diretor Boqueirão, em relação à sua estruturação, escrita e conteúdo. Este plano segue os 

mesmos princípios, diretrizes e ações estratégicas já descritos para Boqueirão. O 

macrozoneamento e o zoneamento seguem a mesma estrutura, nomenclaturas e descrições, 

divergindo apenas na abrangência da Zona de Atividades Agrícolas de Interesse Social 

(ZAAIS), que passa a englobar às APP no trecho do entorno do açude Epitácio Pessoa, dentro 

dos limites municipais de Barra de São Miguel. Também são previstas ADE, com destaque para 

a ADE do Entorno do Açude Epitácio Pessoa, com abrangência e diretrizes similares às do 

município vizinho. 

Neste plano também não são fornecidas orientações diretas quanto ao uso e ocupação 

do solo para o entorno próximo do açude, fazendo as mesmas referências a leis auxiliares e 

oferta de assistência técnica gratuita à população que necessitar dessas informações. 

As ações pactuadas para implementação das diretrizes foram organizadas em 11 temas, 

dos quais 04 estão relacionados mais proximamente com a gestão do açude Epitácio Pessoa e 

seu entorno: (i) estrutura e organização da gestão municipal; (ii) saneamento; (iii) 

desenvolvimento econômico; e (iv) uso e ocupação do solo rural.  

Foi constatado o planejamento de ações com interferência indireta e direta na região do 

reservatório, com destaque ao Programa de Conservação do Solo e da Água, que prevê a 

atuação através de diversas frentes na recuperação, conservação e preservação do manancial e 

das suas margens, especialmente na APP, assim como a inclusão neste processo das pessoas 

que habitam ou trabalham no local e do Poder Público. 
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4.2.4 Plano Diretor Participativo do Município de Cabaceiras 

 

O Plano Diretor Municipal de Cabaceiras foi firmado através da Lei Municipal nº 686, 

de 13 de agosto de 2008 (CABACEIRAS, 2008) e, portanto, assim como o de Boqueirão e de 

Barra de São Miguel, desenvolvido após a publicação do plano de bacia hidrográfica. 

Este documento toma como alguns dos princípios básicos da política urbana: (i) 

desenvolvimento sustentável; (ii) universalização do acesso aos bens e equipamentos públicos; 

(iii) preservação do meio ambiente natural e construído; e (iv) democratização da gestão 

territorial. 

A ordenação e o controle do uso do solo são apresentados como uma das principais 

diretrizes que orientam a execução da política urbana em Cabaceiras, e, além desta, é válido 

citar também o comprometimento do município em proteger, preservar e recuperar o meio 

ambiente natural e construído e de realizar a regularização fundiária.  

São apresentados três eixos prioritários para o desenvolvimento da cidade, sendo: (i) 

desenvolvimento econômico, para fortalecer as atividades agropecuárias e turísticas de maneira 

sustentável e respeitando o patrimônio ambiental local; (ii) desenvolvimento social, incluindo 

a gestão participativa; e (iii) infraestrutura, contemplando projetos e obras para melhoria da 

qualidade de vida. 

Quanto ao ordenamento territorial da cidade, o plano diretor de Cabeceiras apresenta 5 

macrozonas, sendo que a região do entorno do açude Epitácio Pessoa se encontra distribuída 

entre a Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona Agropecuária. O documento não faz 

qualquer detalhamento sobre as restrições de cada macrozona, e realiza o zoneamento apenas 

da Macrozona Urbana. Os parâmetros para uso e ocupação do solo no município não são 

especificados neste plano diretor, que faz menção à necessidade de consulta da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Municipal. 

O Plano Diretor Municipal de Cabaceiras apresenta o planejamento de ações em 06 

diferentes temas, sendo que em 02 destes foram identificadas ações relacionadas à abordagem 

deste estudo, porém foi possível observar que não existe nenhuma ação planejada de atuação 

direta no açude Epitácio Pessoa, sendo citadas apenas atividades com potencial influência 

indireta no reservatório e seu entorno, sem nenhum detalhamento de como será executado, 

como por exemplo implantação de projetos envolvendo piscicultura, agricultura familiar e 

orgânica e de sistemas de saneamento. 
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4.2.5 Integração entre planos diretores e o plano de bacia do rio Paraíba 

 

O estudo dos instrumentos proporcionou uma compreensão do planejamento da gestão 

dos recursos hídricos e do uso e ocupação do solo sob uma perspectiva mais regional, no caso 

do plano de bacia hidrográfica do rio Paraíba, e com o foco local, com os planos diretores 

municipais de Boqueirão, Barra de São Miguel e Cabaceiras, possibilitando o desenvolvimento 

de uma análise quanto às suas construções individuais e a uma análise da integração entre os 

diferentes documentos. 

O plano de bacia hidrográfica apresenta questões relativas ao uso e ocupação do solo de 

maneira perceptível em seus objetivos, metas, diretrizes, ações e programas. É possível 

identificar a preocupação com as atividades agrícolas, a situação do saneamento nas 

proximidades do leito do rio Paraíba e de reservatórios no seu percurso e a gestão dos resíduos 

sólidos, mas indiretamente diversas abordagens possuem conexão com o tema. Entretanto, a 

maior parte encontra-se vinculada à efetivação dos Programas Ambientais, que caso não exista 

o comprometimento com a sua execução, deixarão uma lacuna para os riscos à qualidade da 

água. 

É relevante o reforço que este plano traz na cobrança da participação dos municípios no 

Comitê de Bacia, pois de acordo com Pizella (2015), essa participação faz com que a gestão 

municipal não se coloque apenas como um simples usuário dos recursos hídricos. As 

informações compartilhadas no Comitê podem promover um maior esclarecimento para os 

processos de elaboração e revisão do plano de bacia hidrográfica. A inclusão de orientações 

mais claras e objetivas para o desenvolvimento dos planos diretores dos municípios da bacia 

hidrográfica é uma complementação necessária para enriquecimento do plano de bacia 

hidrográfica, podendo ser citado como um instrumento de gestão relacionado a exemplo do 

plano de bacia hidrográfica Tietê-Jacaré que incluiu uma lista de ações recomendadas às 

prefeituras municipais como agentes de proteção dos recursos hídricos (PERES; SILVA, 2013). 

Em relação aos planos diretores municipais, verificou-se a similaridade entre os planos 

de Boqueirão e Barra de São Miguel, levantando o questionamento se seria necessária uma 

revisão para uma melhor adequação às realidades locais. O plano diretor é um instrumento que 

rege o desenvolvimento territorial do município e deve ser desenvolvido de acordo com as 

características de cada um individualmente, com participação ativa da população e de 

associações representativas dos diferentes segmentos locais. Sua vigência se dá a partir de uma 
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lei municipal, que é apreciada na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, que passam a possuir 

responsabilidade sobre o que foi aprovado. 

De acordo com o Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), o conteúdo do plano diretor 

deve ser compatível com as disposições dos planos de recursos hídricos. O planejamento 

territorial do município deve considerar além das questões socioeconômicos, as características 

ambientais locais, incluindo aí os recursos hídricos. 

Apesar da questão supracitada nos planos diretores de Boqueirão e Barra de São Miguel, 

assim como no de Cabaceiras, os princípios e diretrizes fazem menção às questões ambientais 

que promovem indiretamente a manutenção da qualidade da água, como a preservação do meio 

ambiente, ordenação e controle do uso do solo, saneamento e controle da poluição. Porém os 

recursos hídricos não foram citados de maneira direta por qualquer dos três documentos nestes 

trechos iniciais que teoricamente norteiam o planejamento das ações. 

O saneamento é uma das garantias aos cidadãos prevista pelo Estatuto da Cidade, e 

consequentemente deve constar nos planos diretores municipais. Os municípios de Boqueirão 

e Barra de São Miguel abordam essa questão ao se referir à promoção da universalização do 

saneamento ambiental. Como o acesso a esse serviço será efetivado deve ser descrito através 

de um plano municipal de saneamento básico (PMSB), instrumento este que deve ser 

compatível com o plano de bacia hidrográfica. Os planos diretores dos três municípios 

prometem a sua elaboração, porém não foram encontrados registros dos seus desenvolvimentos. 

Entre as ações estratégicas de Boqueirão e Barra de São Miguel, foi citada a elaboração 

de um Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA) do Açude Epitácio Pessoa, em conjunto com esses dois municípios e de 

Cabaceiras. Este Plano é previsto pela Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002, 

como uma condicionante do licenciamento ambiental de reservatórios artificiais destinados à 

geração de energia e abastecimento público, para disciplinar a conservação, recuperação e o 

uso e ocupação do entorno através de um zoneamento, onde são indicadas as áreas destinadas 

à preservação (APP) e aos usos múltiplos, sendo possível inclusive a indicação de até 10% da 

área para turismo e lazer (BRASIL, 2002). 

A aprovação do PACUERA é de responsabilidade do órgão ambiental competente, que 

no caso estudado trata-se do órgão estadual, a Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente – SUDEMA, devendo ainda, antes de aprovado, o seu conteúdo ser disponibilizado 

para apreciação de todos os interessados através de consulta pública (BRASIL, 2002). 
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Em contato com as Prefeituras, não foi evidenciado o desenvolvimento do PACUERA 

do entorno do açude Epitácio Pessoa no contexto do que é previsto nos planos diretores. A 

implantação deste plano pode ser a consolidação da gestão integrada dos municípios sobre o 

reservatório e a oportunidade de promover a conscientização da população do entorno sobre a 

importância da conservação da APP, em consonância com as diretrizes do plano de bacia 

hidrográfica. 

A estrutura do ordenamento territorial, especialmente quanto aos zoneamentos na área 

do açude, foi uma grande diferença entre os municípios. O Plano Diretor de Cabaceiras não faz 

qualquer menção ao Epitácio Pessoa, e se restringe a citar que existem Macrozonas na região, 

porém sem fornecer maiores detalhamentos. Os zoneamentos de Boqueirão e Barra de São 

Miguel propõem quatro diferentes zonas relacionadas ao reservatório, com diretrizes que 

promovem a sustentabilidade através da proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento 

econômico e o suporte às comunidades agricultoras, em um espaço ordenado e fiscalizado.  

Para Pizella (2015) o zoneamento é uma ferramenta importante para prevenir os 

impactos ambientais resultantes da ocupação desordenada do solo, tanto para a solução de 

problemas já existentes quanto para o planejamento de futuras ações, promovendo algum nível 

de proteção para as águas superficiais e subterrâneas. 

As diretrizes propostas nos zoneamentos de Boqueirão e de Barra de São Miguel 

encontram-se bem desenvolvidas, porém não apresentam descrição de prazos, procedimentos e 

atribuições, o que enfraquece a sua legitimidade. 

Apesar das inúmeras tentativas, não foi possível ter acesso aos mapas dos zoneamentos 

municipais para verificar os limites de cada zona estipulada. A partir das informações 

fornecidas pelos planos diretores, e de dados do próprio PISF, foi desenvolvido um diagrama 

(Figura 13) para melhor compreensão visual dos elementos que compõem o açude Epitácio 

Pessoa, com início na entrada do reservatório, incluindo os pontos de monitoramento de 

qualidade da água, os territórios dos municípios do entorno, o barramento e o núcleo urbano de 

Boqueirão. Fez-se ainda menção aos zoneamentos indicados nos planos diretores municipais 

dentro das áreas correspondentes aos respectivos territórios.  
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Figura 13 - Diagrama com os elementos que compõem o açude Epitácio Pessoa e o zoneamento do seu território de acordo com os planos 

diretores municipais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora
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A exemplo do encontrado na experiência de Peres e Silva (2013), os planos diretores 

analisados apresentam pouco detalhamento de como deve se dar a execução das ações 

propostas, o que pode fragilizar a sua implementação. A incorporação do plano de bacia 

hidrográfica nos planos diretores se apresenta de maneira tímida, o que faz surgir uma 

preocupação para a gestão de um reservatório com tamanha importância regional como o 

Epitácio Pessoa.  

Quanto à articulação regional ou estadual, esta é citada apenas através do PACUERA, 

documento que não foi evidenciado nesta pesquisa. A atuação municipal sobre os recursos 

hídricos ocorre de maneira isolada. As referências aos recursos hídricos encontradas nos 

documentos são relacionadas apenas aos trechos dos rios ou reservatórios localizados dentro 

dos seus limites municipais. Não existem menções à bacia hidrográfica do rio Paraíba ou 

mesmo ao Comitê de Bacia o qual os municípios devem estar integrados.  

A integração entre os planos de gestão hídrica e territorial deve ser buscada na sua 

elaboração, sendo imprescindível nesse processo a atuação participativa de todos os 

interessados. Para Souza Júnior et al. (2017), mesmo colocando em prática essas premissas, a 

eficiência da implementação destes planos depende de questões como recursos financeiros, 

prazos, prioridades e monitoramento da execução das ações, entre outros fatores.  

A situação do plano diretor de Cabaceiras é mais grave, pois o mesmo não inclui 

qualquer tipo de descrição de ações mais específicas que estimulem o ordenamento e 

preservação do entorno direto do açude Epitácio Pessoa. Os municípios de Boqueirão e Barra 

de São Miguel precisam se comprometer com a execução das diretrizes propostas em seus 

planos diretores e incorporar o conceito territorial da bacia hidrográfica em uma próxima 

revisão para garantir a manutenção da disponibilidade de água com qualidade.  

 

 

4.3 EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 

Foi realizada uma análise decadal para verificar a evolução do uso do solo no entorno 

do açude Epitácio Pessoa, através da classificação supervisionada de imagens de satélite 

registradas antes, durante e após a implantação do PISF. As primeiras análises compreenderam 

um recorte de 2,5 km ao redor do reservatório, sendo posteriormente complementadas com um 

detalhamento das atividades identificadas dentro dos limites do reservatório que pudessem estar 

sendo desenvolvidas nas áreas sem água em virtude dos baixos níveis do reservatório. Ao final, 
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foi desenvolvida uma avaliação de desempenho das classificações, com o intuito de verificar a 

eficiência do método aplicado. 

 

4.3.1 Classificação do uso do solo no entorno do reservatório 

 

A análise decadal do uso do solo no entorno do açude Epitácio Pessoa utilizou imagens 

dos satélites LANDSAT 5 e 8 dos anos de 1999, 2009 e 2019, a fim de investigar a evolução 

dos padrões de organização do espaço e identificar possíveis ameaças à qualidade da água a 

partir dos usos mapeados. 

 

4.3.1.1 Uso do solo no raio de 2,5 km  

 

A primeira análise realizada foi a da evolução do uso do solo em um raio de 2,5 km no 

entorno do açude Epitácio Pessoa, onde, em análise preliminar, foi identificada uma maior 

presença de atividades potencialmente degradadoras. As variações das áreas ocupadas entre as 

diferentes classes de uso do solo estão descritas quantitativamente na  

Tabela 8 e os mapas temáticos resultantes do processo de classificação supervisionada 

são apresentados na Figura 14. 

 

Tabela 8 - Levantamento quantitativo das diferentes classes de uso do solo em um raio de 2,5 

km a partir da margem do açude Epitácio Pessoa, nos anos de 1999, 2009 e 2019 

Classes de uso do solo 
1999 2009 2019 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Água 2.176,50 7,24 4.266,70 14,45 991,89 3,25 

Vegetação 19.811,00 65,88 16664 56,44 13.474,00 44,17 

Áreas antrópicas não agrícolas 7372,1 24,51 6563 22,23 5890,1 19,31 

Áreas antrópicas agrícolas 713,79 2,37 2030,9 6,88 10.150,00 33,27 

Total 30.073,39 100,00 29.524,60 100,00 30.505,99 100,00 

 

 Conforme é possível observar na  

Tabela 8, há uma diferença de 3,21% entre os valores totais das áreas classificadas. Esta 

variação refere-se a pequenos resíduos de borda das imagens, resultantes da diferença entre a 

aplicação da classificação na imagem de satélite e o polígono gerado para a área de análise.  
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Figura 14 - Evolução do uso do solo em um raio de 2,5 km a partir da margem do açude Epitácio Pessoa, nos anos de 1999, 2009 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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 Os resultados demonstram que em 1999 a predominância na ocupação do solo era de 

vegetação, recobrindo cerca de 66% da área de estudo. As áreas antrópicas não agrícolas foram 

a segunda classe mais expressiva, com 24,5% de cobertura, equivalendo às zonas urbanas, 

industriais, comerciais e de mineração da região, além das áreas de solo expostos com indícios 

de atividades humanas, incluindo o desmatamento e pasto seco. Na área de estudo as zonas 

urbanas identificadas são o centro do município de Boqueirão, à jusante do barramento, o centro 

de Cabaceiras, às margens do rio Taperoá próximo ao desague no reservatório, e alguns poucos 

e pequenos vilarejos espalhados no entorno do reservatório, sem registro de zonas industriais 

ou mineração. Dito isto, atribui-se que a maior parte das áreas antrópicas não agrícolas 

correspondem aos locais com o solo exposto, incluindo o leito seco do reservatório e área onde 

a vegetação natural foi removida para utilização da madeira ou abertura de campos para 

pastagem. Seabra et al. (2014), em um estudo realizado na bacia do rio Taperoá, outra sub bacia 

do rio Paraíba, identificou que a remoção da vegetação natural nesta região se deve 

principalmente à retirada de lenha e para a criação de animais, principalmente para caprinos. 

Ainda em 1999, as áreas antrópicas agrícolas corresponderam a 2,4%. Na data da 

imagem analisada, 17 de outubro, o nível do reservatório estava com 17% da sua capacidade 

(AESA, 2020) e a área ocupada pela lâmina d’água correspondeu a 7,24%.  Entre 1997 e 2000 

a região do alto curso do rio Paraíba foi severamente afetada por um período crítico na 

disponibilidade de água. O ano de 1999 foi o ápice dessa crise, quando o açude Epitácio Pessoa 

registrou os piores índices da sua história até então, após uma série de anos com poucas chuvas, 

atingindo o menor volume registrado (15%) e a água não atendendo aos padrões de qualidade, 

inviável até para a dessedentação animal. O racionamento de água foi a saída escolhida pelos 

órgãos gestores (RÊGO; ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2000; RÊGO et al., 2001; RÊGO; 

GALVÃO; ALBUQUERQUE, 2012; DEL GRANDE et al., 2016; SILVA; RIBEIRO; 

MIRANDA, 2017). 

 O primeiro dos dois processos de racionamento realizados no período foi determinado 

pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que no final de 1998 proibiu a prática da irrigação 

no entorno do açude Epitácio Pessoa, além de fechar a comporta de descarga para perenização 

do rio Paraíba e racionamento do abastecimento urbano. Porém a medida foi logo substituída 

por um racionamento seletivo, tomando como base um estudo realizado pela CAGEPA que 

garantia o abastecimento de água até 2000. Em fevereiro de 1999 o Ministério Público Federal 

emitiu uma Ação Cautelar contra o DNOCS, suspendendo novamente a irrigação a partir deste 

reservatório, com a finalidade de garantir o abastecimento da região de Campina Grande e 
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mantendo o impedimento da perenização. Estes eventos causaram inúmeros conflitos entre os 

usuários da água e os órgãos gestores e, devido à proibição da irrigação, houve uma redução da 

população no entorno do reservatório e das práticas agrícolas por consequência. Alguns autores 

apontam que a principal causa desta crise foi a inconsistência no gerenciamento da bacia 

hidrográfica como um todo e do reservatório, especificamente, e que este cenário foi o 

motivador da inserção do Eixo Leste no PISF, até então inexistente (RÊGO et al., 2001; BRITO, 

2008; RÊGO et al., 2013; MARINHO, 2014; SOARES, 2014). 

 Esse histórico torna possível a compreensão acerca do resultado encontrado na 

classificação da imagem de 1999, especificamente quanto ao tamanho da área destinada às 

práticas agrícolas ser tão reduzida quando comparado aos demais anos. Parte das áreas que 

antes eram destinadas à agricultura, no momento do registro da imagem analisada, 

provavelmente encontrava-se coberta pela vegetação natural, sendo consideradas no 

quantitativo da classe “vegetação”, ou com o solo exposto sem plantio, sendo classificadas 

como áreas antrópicas não agrícolas. 

 Em 2009, na data da imagem analisada, o açude Epitácio Pessoa encontrava-se com a 

sua capacidade de armazenamento próxima do limite máximo, marcando cerca de 96% do 

volume ocupado. Isso refletiu no aumento da área ocupada pela lâmina d’água em relação à 

imagem anterior, agora correspondendo à 14,5% da área de estudo. Silva, Ribeiro e Miranda 

(2017) comentam que o período entre 2004 e 2011 foi considerado um período climático de 

normal à chuvoso, porém ainda sofrendo com os efeitos da crise hídrica anterior.  

Foi identificado que de 1999 para 2009, houve uma redução de 9,4% na cobertura 

vegetal e de 2,3% das áreas antrópicas não agrícolas, enquanto as áreas destinadas à agricultura 

aumentaram 4,51%. Com o encerramento do racionamento, as práticas agrícolas voltaram a ser 

desenvolvidas no entorno do reservatório, principalmente nos municípios de Barra de São 

Miguel e de Boqueirão, ocupando principalmente áreas que antes foram classificadas como 

vegetação ou como uso antrópico não agrícola. 

A liberação oficial do uso da água para a irrigação, proibida desde 1999, só foi emitida 

em 2007, após o julgamento da Ação Cautelar contra o DNOCS. Rêgo et al. (2013) e Silva, 

Ribeiro e Miranda (2017), comentam que a partir de 2004, a irrigação voltou a ser 

informalmente autorizada, com uma estimativa de 500 irrigantes em 2013, porém sem emissão 

de outorgas e controle da quantidade de água captada, demonstrando mais uma vez problemas 

no gerenciamento do reservatório e do seu entorno.  
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Para a imagem de 2019, o resultado da classificação demonstrou uma redução da lâmina 

d’água para um pouco mais de 3% da área de estudo, coerente com o baixo nível do reservatório, 

que segundo a AESA (2019) registrava o volume de 16,9%. A área de cobertura vegetal 

continuou tendo perdas, com 12,3% de redução em relação à década anterior, sendo conservada 

principalmente nos trechos de relevo mais irregular, fato similar ao relatado por Lima et al. 

(2019) para as bacias do rio Taperoá e o alto curso do rio Paraíba. As áreas antrópicas não 

agrícolas reduziram 2,92%, enquanto as atividades agrícolas se expandiram 26,4% entre 2009 

e 2019, se distribuindo por toda a área de estudo. 

Entre os anos de 2012 e 2017, a região sofreu com outra crise de abastecimento, em 

decorrência das poucas chuvas e consequente redução do volume do reservatório. Em março de 

2017 o açude Epitácio Pessoa atingiu o menor nível já registrado desde a sua construção até a 

atualidade, com um pouco mais de 3% do volume. Também neste período, teve início a pré-

operação do Eixo Leste do PISF, melhorando as condições deste reservatório com as águas do 

rio São Francisco. Este fato trouxe a necessidade da formalização das autorizações de captação 

de água para irrigação no entorno do reservatório, inicialmente através de resoluções (ANA; 

AESA, 2017, 2018b), e apenas em 2018 e 2019 através de outorgas, com registro mais 

detalhado das técnicas e culturas a serem irrigadas (mais detalhes no item 4.1.2). 

A análise das diferenças das áreas destinadas às categorias de usos do solo entre as três 

imagens evidencia a expansão da área agrícola sobre as áreas de vegetação natural, de 

atividades antrópicas não agrícolas e sobre a área do reservatório quando o seu volume 

encontra-se reduzido. Houve um aumento de 30,9% da área agrícola e redução de 21,7% da 

cobertura vegetal e de 5,21% da área antrópica não agrícola entre 1999 e 2019. 

Outros estudos sobre o uso do solo já foram realizados na bacia do rio Paraíba em 

diferentes períodos. Dornellas et al. (2017) analisaram o alto curso do rio Paraíba, e 

identificaram que 72,9% da área da sub-bacia estava ocupada por Caatinga rala ou densa, valor 

um pouco mais elevado do que o verificado neste estudo para o Epitácio Pessoa. Quanto à área 

desmatada, equivalente à área antrópica não agrícola, a cobertura para o alto Paraíba foi de 

24,1%, e pequenos cultivos ocupavam 2,1%.  Esses últimos valores foram semelhantes aos 

identificados para o Epitácio Pessoa em 1999, indicando que proporcionalmente à bacia 

hidrográfica, a área do reservatório está passando por um processo de antropização mais 

acelerado. 

Seabra et al. (2018) analisaram uma imagem de 2013 do alto curso do rio Paraíba e 

calcularam o índice de transformação antrópica (ITA) com o objetivo de quantificar a pressão 
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antrópica na paisagem, verificando que a região do açude Epitácio Pessoa encontrava-se na 

classe de paisagem transformada, com cobertura do solo dividida entre área de Caatinga, 

pequenos cultivos e áreas desmatadas. 

Lima et al. (2018) realizaram a classificação do uso do solo para a bacia do Taperoá e o 

alto curso do rio Paraíba, indicando a vegetação natural como classe predominante, com 70,88% 

da área, incluindo neste valor a Caatinga e pequenas propriedades agrícolas. As áreas 

desmatadas corresponderam 28,17%  

Em outra experiência no Semiárido, Medeiros et al. (2018) analisaram a evolução do 

uso do solo no trecho Submédio da bacia do São Francisco entre 1985 e 2016, e também 

identificou o significativo aumento da agricultura na área, triplicando sua cobertura no período 

analisado em virtude da implantação de perímetros irrigados.  

Os resultados obtidos na presente pesquisa demonstram a necessidade de uma gestão 

eficiente quanto às atividades desenvolvidas no entorno do reservatório. A redução da 

vegetação natural é um ponto crítico sob diversos aspectos: conservação do solo, qualidade da 

água; perda de biodiversidade; perda de habitats; clima, atividades antrópicas, etc. Analisando 

as imagens classificadas e considerando com o que foi observado na visita de campo, é possível 

afirmar que nas margens do reservatório, onde deveria ser mantida a vegetação da APP, os usos 

antrópicos agrícolas e não agrícolas se tornaram cada vez mais expressivos com o passar dos 

anos.  

O aumento das práticas agrícolas deve-se principalmente à chegada das águas do rio São 

Francisco pelo PISF, que viabilizou uma melhor estruturação da agricultura irrigada na região. 

A agricultura praticada no entorno do açude Epitácio Pessoa em sua maioria é de base familiar, 

geralmente em pequenas propriedades, com relevante atuação no fortalecimento 

socioeconômico da região. Porém o acompanhamento desta atividade é imprescindível para que 

não sejam gerados impactos ao meio ambiente acima dos limites de resiliência do meio, 

incluindo a supressão da vegetação natural e o uso de agroquímicos que possam contaminar o 

solo ou as águas. 

 

4.3.1.2 Uso do solo na área inundável 

 

O Semiárido tem como característica os baixos índices de precipitação e a alta 

evapotranspiração, vivendo em constância com o cenário de insuficiência hídrica. Durante o 
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espaço de tempo analisado, de 1999 a 2019, a região do açude Epitácio Pessoa passou por dois 

períodos de seca severa, que reduziram significativamente os níveis do reservatório. Nas 

imagens de 1999 e 2019, o volume registrado pela AESA foi próximo de 17%, enquanto em 

2009, em um período com maior constância de chuvas, o reservatório encontrava-se próximo 

da sua capacidade, com 96,14% do volume preenchido.  

Os níveis mais baixos do reservatório reduzem a área ocupada pela lâmina d’água e 

deixam grande parte do seu leito exposto, susceptível ao desenvolvimento de atividades 

antrópicas. Sobre as classificações do uso do solo já realizadas, foi executado o recorte da área 

correspondente ao perímetro do reservatório cheio com a finalidade de verificar quais atividades 

foram desenvolvidas no leito exposto. As áreas das classes de uso do solo realizados dentro dos 

limites da área inundável do açude Epitácio Pessoa estão quantificadas na Tabela 9, e os recortes 

dos mapas temáticos resultantes do processo de classificação supervisionada são apresentados 

na Figura 15. 

 

Tabela 9 - Levantamento quantitativo das diferentes classes de uso do solo dentro do limite da 

área inundável do Epitácio Pessoa, nos anos de 1999, 2009 e 2019 

Classes de uso do solo 
1999 2009 2019 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Água 1.809,70 36,73 3.998,29 81,15 980,39 19,90 

Vegetação 2.017,00 40,94 332,95 6,76 1.390,09 28,21 

Áreas antrópicas não agrícolas 807,93 16,40 257,9 5,23 602,09 12,22 

Áreas antrópicas agrícolas 292,68 5,94 338,17 6,86 1.954,74 39,67 

Total 4.927,31 100,00 4.927,31 100,00 4.927,31 100,00 
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Figura 15 - Evolução do uso do solo dentro do limite de cheia da bacia hidráulica do açude Epitácio Pessoa, nos anos de 1999, 2009 e 2019. 
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Fonte: Elaborado pela autora 



100 

 

No ano de 1999 o baixo nível do reservatório deixou grande parte da bacia hidráulica 

sem água, recobrindo apenas 36,7% da sua área, e através da classificação foi possível observar 

que em alguns trechos houve o desenvolvimento de atividades antrópicas. A prática da 

agricultura foi presente, mas correspondeu à menor porcentagem de área ocupada, apenas 

5,94%, pois como já comentado, neste período a captação de água para irrigação estava proibida 

e muitos agricultores saíram da região. Sobre as atividades não agrícolas, estas ocorreram em 

16,4% da área do reservatório, sendo que a maior parte desta última classe remeteu às áreas de 

solo exposto em um trecho intermitente do rio na entrada do reservatório onde não houve 

desenvolvimento de vegetação. Também em virtude do não desenvolvimento das áreas 

agrícolas, a vegetação natural pôde se desenvolver na maior parte do leito seco do reservatório, 

ocupando cerca de 41% do espaço disponível. 

Em 2009, o nível mais elevado da água no açude fez essa classe ocupar 81% da área, 

enquanto a vegetação natural recobriu 6,7%. Restando pouca superfície livre para o 

desenvolvimento de outras atividades, a agricultura recobriu 6,8% da área, sempre muito 

próxima às margens e nas ilhas, porém, mesmo pequena, a área é 0,9% maior do que a de 1999 

quando havia muito menos solo submerso, o que indica a relevância do uso da água para 

irrigação para esta comunidade. As atividades antrópicas não agrícolas foi a classe com menor 

representatividade, correspondendo à 5,2% do uso do solo no limite do reservatório. 

Para 2019, com o reservatório voltando a ter seu nível reduzido e a água ocupando 

apenas 19,9% da bacia hidráulica, os resultados apontaram um descréscimo de 4,4% da classe 

área antrópica não agrícola, que então passou a ocupar 12% do uso do solo, e que assim como 

em 1999, se referiu em boa parte aos trechos secos do reservatório que ficaram com solo exposto 

sem desenvolvimento de vegetação. A cobertura de vegetação natural correspondeu a 28,2%, 

distribuída no entorno da lâmina d’água, uma redução de 12,8% em relação ao ano inicial de 

análise, quando o nível do reservatório era similar. A agricultura ocupou a maior área na bacia 

hidráulica (39,7%). 

 

4.3.2 Avaliação de desempenho da classificação  

 

A partir da classificação supervisionada realizada no plugin Dzetsaka, foram geradas 

matrizes de erro para avaliar o desempenho do processo (Tabelas 10, 11 e 12). Nas linhas 

diagonais (células verde) encontra-se a precisão da classificação de cada classe temática. 
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Tabela 10 - Matriz de erro gerada para a classificação supervisionada da imagem de 1999 

Kappa = 0,79 

Classes Água 
Área antrópica 

não agrícola 

Vegetação 

natural 

Área antrópica 

agrícola 
Total da linha 

Água 2472     

Área antrópica não agrícola  1590    

Vegetação natural   11866   

Área antrópica agrícola    33  

Total da coluna     15961 

 

 A classe “área antrópica agrícola” foi a que apresentou maior dificuldade na 

classificação supervisionada em relação às demais, devido à grande variedade de tonalidade 

dos pixels e à similaridade de tons com a classe “vegetação natural”, apresentando os menores 

valores da matriz de erro em todas as imagens analisadas.  

 

Tabela 11 - Matriz de erro gerada para a classificação supervisionada da imagem de 2009 

Kappa = 0,79 

Classes Água 
Área antrópica 

não agrícola 

Vegetação 

natural 

Área antrópica 

agrícola 
Total da linha 

Água 3045     

Área antrópica não agrícola  1642    

Vegetação natural   11350   

Área antrópica agrícola    96  

Total da coluna     16133 

 

Tabela 12 - Matriz de erro gerada para a classificação supervisionada da imagem de 2019 

Kappa = 0,76 

Classes Água 
Área antrópica 

não agrícola 

Vegetação 

natural 

Área antrópica 

agrícola 
Total da linha 

Água 2206     

Área antrópica não agrícola  2032    

Vegetação natural   11203   

Área antrópica agrícola    387  

Total da coluna     15828 

 



102 

 

 A partir das matrizes de erro, foram calculados os índices de Kappa para verificar a 

eficiência da classificação das imagens de satélite. Os resultados obtidos foram 0,79, 0,79 e 

0,76 para as imagens de 1999, 2009 e 2019, respectivamente. Esses resultados são considerados 

“Muito bom” (valores de 0,6 a 0,8), similares ao atingido por Dornellas et al. (2017) e Lima et 

al. (2018) ao realizar classificação de imagens da região do alto curso do rio Paraíba.  

 

. 

4.4 QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO 

 

Parar verificar a qualidade da água, foram analisados os dados coletados em seis pontos 

de monitoramento, sendo três na bacia hidrográfica do rio São Francisco, nas proximidades do 

ponto de captação do Eixo Leste, e três na bacia hidrográfica do rio Paraíba, no trecho do açude 

Epitácio Pessoa. O período de análise correspondeu aos anos de 2015 a 2019. Considerando 

que as águas do rio São Francisco chegaram ao rio Paraíba no início de 2017, a análise 

compreendeu os dados de dois anos antes e dois anos após o início da operação do PISF na 

região. Os parâmetros escolhidos possuem relação com a avaliação da qualidade da água para 

abastecimento, uso prioritário do reservatório, e além das suas análises individuais, são 

descritos os resultados dos cálculos do Índice de Estado Trófico (IET) e Índice de Qualidade 

da Água (IQA). 

 

4.4.1 Análise dos parâmetros físico-químicos 

 

 Foram analisados os resultados das análises de qualidade da água dos pontos próximos 

à captação do Eixo Leste (Q54, Q84 e Q86), na região do reservatório Itaparica, e dos pontos 

localizados na região do açude Epitácio Pessoa (Q72, Q73 e Q74). Os dados utilizados 

correspondem ao período entre fevereiro de 2015 e junho de 2019, incluindo os períodos 

chuvosos dos anos 2015, 2016, 2017 e 2019, e os secos de 2015 a 2018 (Quadro 14).  Os 

resultados das análises de todos os parâmetros encontram-se na Tabela 16, no Anexo A. A 

localização dos pontos de amostragem encontra-se ilustrada na Figura 7. 

 Em algumas campanhas a ausência de água em dois pontos amostrais da bacia do rio 

Paraíba impossibilitou a coleta de água para análise. No ponto Q72, correspondente ao remanso 

na entrada do açude Epitácio Pessoa, não foi realizada amostragem nas campanhas 19, 20, 21 

e 24, e no Q74, localizado no curso do rio Paraíba à jusante do barramento, a coleta foi 
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impossibilitada nas campanhas 18, 21, 23 e 24. Das seis campanhas em que a coleta não foi 

realizada, quatro correspondem ao período seco e duas ao período chuvoso.  

As condições climáticas do semiárido com elevadas temperaturas e baixas precipitações, 

somadas aos solos rasos e à elevada evaporação, criam ambientes propícios para a ocorrência 

de trechos de rios com regime intermitentes, ou seja, que ficam sem água em seu curso nos 

períodos secos, e acabam sendo a maioria na região (SABIÁ, 2008). Esse cenário pode ser 

agravado devido às mudanças climáticas que podem impactar a hidrodinâmica, a qualidade da 

água e os ecossistemas aquáticos de rios e reservatórios (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 

2011). 

 Na região dos pontos de monitoramento da bacia do rio São Francisco, para o período 

pesquisado, as menores temperaturas do ar ocorreram no período seco, com mínima média 

mensal de 16,8°C em 2016, e as mais elevadas oscilaram entre 33,8 e 37,1°C. Quanto aos 

valores de precipitação, o período chuvoso de 2015 apresentou a média mensal mais elevada 

(52,7 mm), em contraste com o período seco de 2016 que atingiu a menor média mensal (4,91 

mm). Foram registrados diversos meses sem a ocorrência de precipitações para a área (INMET, 

2020). É considerado que o semiárido sofreu com uma das secas mais prolongadas da sua 

história entre os anos de 2012 e 2017, com níveis de precipitação abaixo da média para este 

período (LUCENA, 2018; PEREIRA; JUNIOR; BARBOSA, 2019). 

 Para a área do açude Epitácio Pessoa, a temperatura do ar se comportou de maneira 

similar em relação ao período seco quando apresentou os menores valores, atingindo a mínima 

média mensal em 2017 (17,6°C). Já as temperaturas mais elevadas tiveram pouca variação entre 

os períodos seco e chuvoso, variando de 30,3°C (2019) a 31,7°C (2018). Sobre a precipitação, 

o período seco mais crítico ocorreu também em 2016, com 11,95 mm de média mensal, quando 

também houve o registro de meses sem chuvas na região (INMET, 2020).   

Os corpos de água naturais possuem variações nas temperaturas sazonais em função do 

regime climático normal (OLIVEIRA et al., 2008), de fatores físicos como a altitude, horário 

do dia e profundidade e de atividades antrópicas como o lançamento de efluentes (MENEZES 

et al., 2016) e a supressão da mata ciliar (CABRAL et al., 2015).  

Em relação à temperatura  da água, os valores obtidos no presente estudo são similares 

a dados encontrados em outros corpos hídricos no semiárido (MELO JUNIOR; COSTA; 

CABRAL NETO, 2003; CARVALHO et al., 2008; LIMA; GARCIA, 2008; BARRETO; 

ROCHA; OLIVEIRA, 2009; GARCIA et al., 2012; CUNHA; CASÉ; LOPES, 2019).  
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A temperatura da água na bacia do rio São Francisco apresentou valores mais reduzidos 

nos períodos secos, coincidindo com o período de temperatura do ar mais reduzida na área de 

estudo, sendo registrada a menor temperatura da água em 2017 (24,3°C), e os valores mais 

elevados corresponderam ao período chuvoso, atingindo a maior temperatura em 2019 

(30,15°C). Os pontos da bacia do rio Paraíba se comportaram de maneira similar, com a 

temperatura da água mais reduzida em períodos secos, registrando a mínima de 23,2°C em 

2015, e a temperatura mais elevada em períodos chuvosos, com máxima de 28,0ºC em 2017.  

Não foram identificadas diferenças significativas nos resultados obtidos para 

temperatura da água antes e após o início da operação do PISF nos pontos do açude Epitácio 

Pessoa. A Figura 16 ilustra as variações de temperatura da água entre os diferentes pontos 

amostrais, sendo a maior amplitude identificada em pontos da bacia do rio São Francisco.  

 

Figura 16 - Variação da temperatura da água nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do 

rio São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 Durante o período analisado, o pH esteve dentro dos valores considerados adequados 

para as águas destinadas ao abastecimento humano na maior parte das amostras. O ponto 

próximo à captação do Eixo Leste na bacia do rio São Francisco foi o que apresentou maior 

frequência de valores acima do limite proposto pelo CONAMA, sendo 9,03, 9,2 e 9,04, nas 

coletas dos períodos secos de 2016 e 2017, e no período chuvoso em 2019. Porém, o maior 

valor registrado refere-se ao ponto próximo à Ibó, na mesma bacia, atingindo o pH de 9,77, na 

estiagem de 2017. Analisando o fluxo das águas nestes períodos, foi possível constatar que nos 
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pontos de monitoramento à jusante o pH ainda apresentou valores elevados, porém não 

ultrapassando os valores máximos permitidos.  

Em todos pontos do rio São Francisco os valores de pH mais baixos foram identificados 

na 18ª campanha realizada no período chuvoso de 2015, variando entre 6,8 e 7,1, e os mais 

elevados, entre 8,75 e 9,77, nas 23ª e 25ª campanha, sendo os dois resultados referentes ao 

período seco de 2017 e um no chuvoso de 2019, respectivamente. Os resultados obtidos para o 

açude Epitácio Pessoa tiveram os valores mínimos para este parâmetro também no período 

chuvoso em diferentes campanhas, com valores entre 6,99 e 7,62, e os mais elevados foram 

entre 8,67 e 8,64, também com predominância do período seco em dois dos três pontos 

monitorados ( 

Figura 17). 

 

Figura 17 - Variação do pH nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São 

Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Santos (2017) encontrou valores mais elevados do pH no açude Epitácio Pessoa nos 

anos de 2015 e 2016, e atribuiu esse fato à redução do volume do corpo d’água, que à época 

apresentava menos de 20% da sua capacidade (AESA, 2020), e à tendência de os reservatórios 

do Semiárido serem mais alcalinos devido à ocorrência natural de carbonatos e bicarbonatos no 



106 

 

solo, que com a alta evaporação, eleva este parâmetro. Peres (2012) comenta que o uso 

indiscriminado de agrotóxicos em atividades agrícolas também pode causar elevação do pH. 

Andrade, Andrade e Araújo (2017) realizaram análises na água do açude Epitácio 

Pessoa em um período brevemente anterior e posterior à chegada das águas do São Francisco 

neste reservatório. Nesta pesquisa os valores do pH apresentaram médias de 7,9 antes e 7,7 após 

a transposição, e a variação neste valor foi atribuída ao menor volume do reservatório antes e à 

mistura de sedimentos e substâncias dissolvidas na água com a operação do PISF. 

 Os valores de turbidez foram relativamente constantes na maior parte das campanhas 

nos diferentes pontos. Na bacia do São Francisco os pontos monitorados registraram valores 

mínimos entre 0,21 e 1,2 UNT em períodos secos, e máximos de 18,2 a 22,8 UNT em períodos 

chuvosos. No açude Epitácio Pessoa os valores mínimos foram 0,55 e 0,92 UNT, com valores 

medianos mais frequentes atingindo até 29,73 UNT. Porém, foram identificados valores acima 

dos limites apropriados no remanso do reservatório, com 124 e 258,6 UNT nos períodos 

chuvoso e seco de 2017, logo após a chegada das águas do rio São Francisco, e à jusante do 

barramento atingindo 935 UNT no período de chuvas de 2015 (Figura 18). Ressalta-se que 

esses valores mais elevados não chegaram a prejudicar os valores de turbidez para os pontos de 

monitoramento na sequência do fluxo do rio Paraíba. 

 

Figura 18 - Variação da turbidez nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São 

Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Cunha, Casé e Lopes (2019) também identificaram valores elevados de turbidez no 

ponto à jusante do açude Epitácio Pessoa nos anos de 2013 e 2014. Este trecho frequentemente 

possui baixa profundidade, chegando a não apresentar lâmina d’água em alguns períodos e, 

além disto, se localiza logo após a válvula dispersora do reservatório, fatores que promovem o 

aumento da turbulência do curso d’água. Porém, ações antrópicas também podem elevar a 

turbidez, e a proximidade do ponto com o centro urbano de Boqueirão pode exercer influência 

nessa questão com o lançamento de efluentes e a realização de atividades nas suas margens. 

É importante ressaltar que valores mais elevados de turbidez são comuns durante chuvas 

intensas ou aumento súbito da vazão, porém, mesmo sendo um processo natural, podem 

prejudicar os processos de fotossíntese e produção primária, reduzir os níveis de OD e as 

partículas suspensas possuem mais facilidade em se ligar com produtos tóxicos que possa estar 

na coluna d’água (SILVA, 2015). 

 Quantos às análises da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a legislação atual 

recomenda o valor máximo de 5,00 mg/L O2, e os resultados identificados na maioria das 

coletas para ambas as bacias analisadas foram muitos superiores a este limite. Nos pontos da 

bacia do São Francisco o maior valor obtido foi de 76,63 mg/L O2, em Q86 no período chuvoso 

de 2015. Na bacia do Paraíba a maior concentração observada foi de 78,63 mg/L O2 em Q72, 

remanso do açude Epitácio Pessoa, no período seco de 2017, quando a concentração dentro do 

reservatório também estava elevada (72,51 63 mg/L O2). Esse período coincide com o início da 

operação do PISF, porém nas campanhas seguintes houve a redução do parâmetro. Valores 

similares (76,16 e 74,1 mg/L O2) foram observados à jusante do barramento (Q74) nas 

amostragens entre 2015 e 2016. 

 A maioria dos valores mais elevados da DBO ocorreram nos períodos chuvosos e, de 

acordo com Queiroz, Silva e Paiva (2017) as chuvas ocasionam a lixiviação da matéria 

orgânica, especialmente em locais que não possuem mata ciliar, o que acarreta o aumento deste 

parâmetro. 
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Figura 19 - Variação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) nos pontos amostrais das 

bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos 

anos de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Valores de DBO acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA nos reservatórios 

Itaparica e Epitácio Pessoa também foram identificados por Cunha, Casé e Lopes (2019). 

Outros autores relatam valores elevados deste parâmetro em diferentes reservatórios do 

semiárido brasileiro e atribuem essas ocorrências ao lançamento de efluentes sanitários e ao 

aporte de sedimentos, que podem ter origem em processos erosivos e agrícolas (FREIRE et al., 

2013; LIMA; ALVES, 2017; SILVA, 2018; OLIVEIRA, 2019). 

A DBO possui uma relação com a concentração do oxigênio dissolvido (OD) na água, 

uma vez que a decomposição da matéria orgânica consome o oxigênio presente na água, de 

maneira que o incremento da DBO pode reduzir a disponibilidade do oxigênio no meio 

(ESTEVES, 2011). 

Os resultados referentes ao oxigênio dissolvido (OD) analisados nesta pesquisa 

atenderam quase em sua totalidade os requisitos para água doce Classe 2, a exceção de uma 

amostra do ponto Q74, à jusante do açude Epitácio Pessoa (Figura 7), na 25ª campanha no 

período chuvoso em 2019. O valor requerido para o OD é de no mínimo 5 mg/L O2, e neste 

caso, o resultado obtido foi 1,72. Este dado pode ser considerado crítico, pois o OD é um dos 

principais indicadores de despejos de matéria orgânica e, em níveis muito baixos, poucos 
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organismos conseguem sobreviver (SILVA, 2015). Além disto, o uso indevido do solo próximo 

ao ponto de coleta pode influenciar a redução dessa variável, como processos erosivos e 

empobrecimento do solo a partir de práticas agrícolas. 

Os demais resultados apresentaram uma variação de 7,52 a 11,65 mg/L O2 nos pontos 

do rio São Francisco, e de 6,62 a 10,6 mg/L O2 nos pontos do rio Paraíba (Figura 20). Os 

menores valores foram identificados no período chuvoso, similar ao resultado encontrado por 

Oliveira (2019) para o trecho do submédio da bacia hidrográfica do rio São Francisco, entre os 

reservatórios de Sobradinho e Itaparica. 

 

Figura 20 - Variação do oxigênio dissolvido (OD) nos pontos amostrais das bacias hidrográficas 

do rio São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Todos os resultados de fósforo total excederam os limites exigidos pela legislação. Os 

valores na bacia do São Francisco variaram entre 0,07 (2015) e 1,36 mg/L (2019), enquanto 

nos pontos da bacia do Paraíba ficaram entre 0,16 e 14,7 mg/L nos períodos seco e chuvoso de 

2015, respectivamente (Figura 21). O valor mais elevado foi registrado no remanso do açude 

Epitácio Pessoa (Q72), e para esta mesma coleta foram obtidos resultados muito acima dos 

limites do CONAMA também para o nitrogênio total (10,7 mg/L), a turbidez (935 UNT) e os 

coliformes termotolerantes (>1600 NMP.100 mL), além do OD um pouco mais baixo que as 

demais campanhas para o mesmo ponto (6,62 mg/L O2). Com o início da operação do Eixo 
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Leste, houve uma redução da média do fósforo total nos pontos do açude Epitácio Pessoa, o 

que deve continuar sendo monitorado para confirmar a tendência à redução. 

 

Figura 21 - Variação do fósforo total nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São 

Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Menores concentrações de oxigênio facilitam a liberação de fósforo na água e a 

associação deste parâmetro acima do limite permitido com os demais relatados, são fortes 

indicadores de uma contaminação do corpo d’água por um excesso de matéria orgânica, oriunda 

de efluentes sanitários ou resíduos de nutrientes agrícolas. Por se tratar de um período chuvoso, 

é possível que a contaminação tenha origem difusa, sendo transportada até o reservatório por 

lixiviamento, porém, devido aos baixos índices pluviométricos da região, o lançamento de 

efluentes domésticos e o uso de fertilizantes agrícolas também podem ser considerados. Esse 

cenário é favorável ao estabelecimento de um processo de eutrofização, prejudicando o uso da 

água para abastecimento humano. 

 Barbosa et al. (2016) identificaram valores elevados de fósforo total para o açude 

Epitácio Pessoa no período de 2014 a 2016, e comenta que o volume reduzido do reservatório 

favorece a concentração de nutrientes e deixa a água turva, criando condições para ocorrer a 

eutrofização. Silva, Azevedo e Alves (2014) encontraram esse parâmetro superior ao limite 
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permitido em diversos pontos da bacia do rio Paraíba, atribuindo os valores a presença de 

efluente doméstico e ao uso de detergentes. 

 Os processos que promovem o aumento da concentração de nitrogênio na água são 

similares aos do fósforo e, assim como este, é um nutriente que em desequilíbrio pode ocasionar 

a eutrofização do corpo d’água, sendo os limites recomendados pelo CONAMA de 1,27 mg/L 

para ambientes lênticos e 2,18 mg/L em lóticos. Para os pontos na bacia do rio São Francisco, 

em apenas uma das campanhas foi verificado o nitrogênio total um pouco acima desta referência 

(2019). No açude Epitácio Pessoa a maioria dos resultados atenderam à legislação, porém 

alguns valores ficaram acima, destacando o período chuvoso de 2015, que, conforme já 

comentado, foi registrado um pico de nitrogênio total de 10,7 mg/L (Figura 22), associado a 

valores elevados de outros nutrientes. 

 

Figura 22 - Variação do nitrogênio total nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio 

São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A concentração de sólidos totais se apresentou bastante elevada, principalmente nos 

pontos de amostragem dentro do açude Epitácio Pessoa e à jusante. Os anos de 2015 e 2016 

foram os mais críticos, com valores alcançando 975 mg/L no reservatório, e 24.450 mg/L no 

ponto após o barramento (Figura 23). Estes valores elevados podem ser atribuídos ao fato de 

que neste período o volume do Epitácio Pessoa estava em decréscimo, atingindo o seu volume 

morto em 2016 (AESA, 2020). O baixo nível do reservatório aliado à alta taxa de evaporação 
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da região favorece a concentração de material particulado no corpo hídrico (BILLOTA; 

BRAZIER, 2008). 

 

Figura 23 -Variação dos sólidos totais nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio 

São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Amostras com a presença de coliformes termotolerantes acima do valor máximo 

permitido (1.000 NMP.100 mL) foram identificadas para todos os pontos monitorados em ao 

menos uma campanha. Na captação do Eixo Leste no rio São Francisco, a constância de valores 

elevados foi bem menor do que na bacia do açude Epitácio Pessoa, que teve maior frequência 

de aumento deste parâmetro principalmente no trecho do remanso à montante do reservatório 

(Figura 24).  
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Figura 24 - Variação dos coliformes termotolerantes nos pontos amostrais das bacias 

hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos 

de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Resultados elevados de coliformes termotolerantes frequentemente estão associados à 

presença de atividades antrópicas como a agricultura, criação de animais, descarte de resíduos 

sólidos e lançamento de efluentes, e pode ser agravado devido às altas temperaturas e à escassez 

hídrica que reduzem a capacidade de autodepuração do corpo d’água  (OLIVEIRA; CAMPOS; 

MEDEIROS, 2010; LIMA; ALVES, 2017; SANTOS, 2017; CUNHA; CASÉ; LOPES, 2019). 

 Em relação à clorofila-a, o CONAMA estipula como valor máximo permitido 30 μg/L 

e nas amostras estudadas nesta pesquisa, quase todas se situaram abaixo dos limites de detecção. 

As exceções são em duas amostragens realizadas em períodos chuvosos do ponto Q54 (Figura 

7), com 34 μg/L (2019), e do ponto Q74, que atingiu 57,4 μg/L (2015) (Figura 25). A 

concentração de clorofila-a está relacionada com a produtividade primária, que por sua vez, 

pode ser afetada pelo aporte de nutrientes no corpo d’água. Lopes et al. (2015) estudaram o 

comportamento da clorofila-a no reservatório de Itaparica e comentam que maiores 

concentrações deste parâmetro podem ter origem nas atividades desenvolvidas às margens de 

rios e reservatório e, além disto, zonas lacustres são mais susceptíveis ao aumento dessa 

concentração. 
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Figura 25 - Variação da clorofila-a nos pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São 

Francisco e do rio Paraíba, nos períodos secos e chuvosos dos anos de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A verificação dos parâmetros acima descritos demonstrou a alteração de alguns 

elementos cruciais para a qualidade da água, principalmente àquela destinada ao abastecimento 

público, como é o uso prioritário do açude Epitácio Pessoa. Os pontos Q54 (captação do eixo 

leste no reservatório Itaparica), Q72 (remanso do açude Epitácio Pessoa) e Q74 (jusante do 

barramento) (Figura 7) foram os que apresentaram alterações mais significativas. O período 

entre 2015 e o início de 2017, antes da entrada das águas do rio São Francisco no reservatório, 

apresentou uma maior frequência de parâmetros acima dos valores indicados pela legislação.  

O baixo volume do açude, as altas taxas de evaporação e a baixa precipitação da região 

criam um cenário favorável ao aumento da concentração de nutrientes e sólidos totais, o que 

afetam outros parâmetros como DBO, OD e clorofila-a. Além do estresse hídrico, as atividades 

antrópicas realizadas no entorno do reservatório provavelmente também afetaram os 

parâmetros estudados, principalmente ao observar os níveis de fósforo e coliformes 

termotolerantes que frequentemente tem sua elevação em decorrência do lançamento de 

efluentes domésticos ou de atividades agropecuárias desenvolvidas de maneira não adequada. 
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4.4.2 Cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) e do Índice de Qualidade da Água 

(IQA) 

 

Os cálculos dos índices ambientais de qualidade da água, IET e IQA, foram realizados 

para todos os pontos de monitoramento e todas as campanhas realizadas, exceto naqueles onde 

não havia água disponível no corpo hídrico no momento da coleta ou que os dados necessários 

para executar os cálculos não estavam completos, conforme indicado nas Tabela 14 e 14. A 

ausência de qualquer um dos parâmetros da fórmula inviabiliza o alcance do resultado. 

 

Tabela 13 - Valores e classificações do Índice de Estado Trófico (IET) para os pontos 

amostrais das bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nas campanhas 18 a 

25. 

Campanha 
(ano/clima) 

Bacia Rio São Francisco Rio Paraíba 

Ponto Q54 Q84 Q86 Q72 Q73 Q74 

Tipo Lêntico Lêntico Lótico Lótico Lêntico Lêntico 

18 
(2015/ 

chuvoso) 

IET 50 47 43 54 12 * 

Classe de 
estado trófico 

Oligotrófico Oligotrófico Ultraoligotrófico Mesotrófico Ultraoligotrófico * 

19 
(2015/ 

seco) 

IET 60 65 66 * 62 74 

Classe de 

estado trófico 
Eutrófico Supereutrófico Supereutrófico * Eutrófico Hipereutrófico 

20 
(2016/ 

chuvoso) 

IET 68 49 46 * 25 69 

Classe de 
estado trófico 

Hipereutrófico Oligotrófico Ultraoligotrófico * Ultraoligotrófico Hipereutrófico 

21 
(2016/ 

seco) 

IET 49 49 42 * 49 * 

Classe de 

estado trófico 
Oligotrófico Oligotrófico Ultraoligotrófico * Oligotrófico * 

22 
(2017/ 

chuvoso) 

IET 49 12 42 64 25 63 

Classe de 

estado trófico 
Oligotrófico Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico Supereutrófico Ultraoligotrófico Supereutrófico 

23 
(2017/ 

seco) 

IET 48 12 11 43 49 * 

Classe de 

estado trófico 
Oligotrófico Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico Oligotrófico * 

24 
(2018/ 

seco) 

IET ** 48 ** * 12 * 

Classe de 

estado trófico 
** Oligotrófico ** * Ultraoligotrófico * 

25 
(2019/ 

chuvoso) 

IET 71 47 ** 43 12 50 

Classe de 
estado trófico 

Hipereutrófico Ultraoligotrófico ** Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico Oligotrófico 

* Ponto de monitoramento sem água no momento da coleta 
** Dados ausentes 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Tabela 14 - Valores e classificações do Índice de Qualidade da Água (IQA) para os pontos 

amostrais das bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nas campanhas 18 a 

25. 

Campanha 
(ano/clima) 

Bacia Rio São Francisco Rio Paraíba 

Ponto Q54 Q84 Q86 Q72 Q73 Q74 

Tipo Lêntico Lêntico Lótico Lótico Lêntico Lêntico 

18 
(2015/ 

chuvoso) 

IQA 86 77 50 27 73 * 

Nível de 

qualidade 
Ótima Ótima Regular Ruim Boa * 

19 
(2015/ 

seco) 

IQA 88 61 63 * 75 40 

Nível de 
qualidade 

Ótima Boa Boa * Boa Regular 

20 
(2016/ 

chuvoso) 

IQA 57 61 68 * 74 47 

Nível de 

qualidade 
Boa Boa Boa * Boa Regular 

21 
(2016/ 

seco) 

IQA 61 71 79 * 67 * 

Nível de 
qualidade 

Boa Boa Boa * Boa * 

22 
(2017/ 

chuvoso) 

IQA 76 93 78 42 46 ** 

Nível de 

qualidade 
Boa Ótima Boa Regular Regular ** 

23 
(2017/ 

seco) 

IQA 81 76 68 61 64 * 

Nível de 

qualidade 
Ótima Boa Boa Boa Boa * 

24 
(2018/ 

seco) 

IQA ** 75 ** * 68 * 

Nível de 

qualidade 
** Boa ** * Boa * 

25 
(2019/ 

chuvoso) 

IQA ** ** ** 63 89 44 

Nível de 

qualidade 
** ** ** Boa Ótima Regular 

* Ponto de monitoramento sem água no momento da coleta 
** Dados ausentes 
 

Fonte: Elaborado pela autora  

 
  

Sobre o IET, a maioria das amostras apresentou condições ultraoligotróficas (31,25%) 

ou oligotróficas (22,92%), demonstrando que as águas não apresentaram tendência a 

desenvolver excesso de algas e cianobactérias habitualmente, um fator favorável à qualidade 

da água para abastecimento humano. Carvalho et al. (2011) afirmam que essas classes de estado 

trófico indicam baixa produtividade primária no corpo hídrico, não acarretando prejuízos aos 

usos da água para consumo e de contato primário. O registro de condições eutróficas (4,16%), 

supereutróficas (8,33%) e hipereutróficas (8,33%), especialmente na campanha 19 em todos os 

pontos monitorados nas duas bacias e em mais três amostras espaçadas, ressalta a necessidade 

da assiduidade do monitoramento a fim de garantir que essas condições não voltem a acontecer, 

uma vez que indicam produtividade elevada em relação às condições naturais 

(VASCONCELOS et al., 2011) (Figura 26). 
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Figura 26 - Variações dos valores e categorias do Índice de Estado Trófico (IET) para os 

pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nas 

campanhas 18 a 25. 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os resultados do IQA demonstraram uma predominância das classes ótima (12,5%), boa 

(43,75%) e regular (12,5%). A classe ruim foi identificada apenas uma vez, e não houve 

registros de água com péssima qualidade, indicando que apesar de alguns valores elevados de 

nutrientes e coliformes termotolerantes, estes ainda não se tornaram influentes o suficiente para 

alterar a qualidade da água dos pontos analisados de maneira permanente. 
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Figura 27 - Variações dos valores e categorias do Índice de Qualidade da Água (IQA) para os 

pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio Paraíba, nas 

campanhas 18 a 25. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Calculando o valor médio para todas as campanhas (Tabela 15), o IET predominou na 

classe ultraoligotrófica, para os pontos Q84, Q86 e Q73, oligotrófico para o ponto Q72, 

mesotrófico para o ponto Q54 e supereutrófico no ponto Q74 (Figura 7). Considerando que o 

ponto Q74 é o que teve uma menor quantidade de dados analisados, esse índice deve ser 

monitorado por um maior período para realizar a verificação desta tendência.  

O cálculo do valor médio do IQA reforçou o indicativo de que as águas dos pontos 

monitorados na bacia do rio São Francisco apresentam boa qualidade, assim como no interior 

do açude Epitácio Pessoa. Nos demais pontos da bacia do rio Paraíba, à montante (Q72) e à 

jusante (Q74) do reservatório, o IQA médio indicou uma água com qualidade regular, reflexo 

das variações mais frequentes nos parâmetros físico-químicos provavelmente ocasionadas pelo 

pouco volume de água disponível. Júnior (2009) já havia relatado comportamento similar no 

Epitácio Pessoa em períodos anteriores, com a oscilação na qualidade da água associada à 

redução acentuada do volume do reservatório, tendo como consequência o incremento das 

concentrações de sais e nutrientes. 
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Tabela 15 - Valores médios dos Índice de Estado Trófico (IET) e Índice de Qualidade da 

Água (IQA) para os pontos amostrais das bacias hidrográficas do rio São Francisco e do rio 

Paraíba durante o período de estudo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  O ponto Q73 localiza-se no interior do açude Epitácio Pessoa, próximo ao ponto de 

captação de água pela CAGEPA (Figura 7). Verifica-se que até a campanha 21 (2016), antes 

da entrada das águas do rio São Francisco, houve ao menos um registro de condições eutróficas 

no corpo d’água, provavelmente ocasionada pelo baixo volume e alto tempo de residência da 

água no reservatório. A campanha 22, realizada em maio de 2017, logo após o início da 

operação do Eixo Leste, indicou uma água com qualidade regular, influenciada pelas altas de 

alguns parâmetros como turbidez e DBO, provavelmente ocasionada pelo aumento da vazão e 

a mistura das águas das duas bacias. Após esse momento, a qualidade e as condições tróficas 

da água têm apresentado uma melhoria, chegando ao estado ultraoligotrófico e de ótima 

qualidade no monitoramento mais recente.  

 

 

4.5 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO USO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA   

 

 Os resultados descritos até o momento forneceram diversas informações acerca de 

processos que influenciaram as condições atuais do açude Epitácio Pessoa, dando subsídios 

para analisar suas vulnerabilidades na relação entre o uso do solo e a qualidade da água e, a 

partir disso, sugerir estratégias que promovam a melhoria do uso do reservatório. 

 A partir das análises da qualidade da água foi possível constatar que, de fato, as águas 

do rio São Francisco encontram-se em condições mais satisfatórias do que as coletadas na 

região do açude Epitácio Pessoa. Essa questão é de suma importância para compreender a 

necessidade da implementação de uma gestão eficiente nos reservatórios do Eixo Leste, pois o 

PISF é uma obra muito complexa, que gerou interferências em diversos graus nas regiões 

Bacia Ponto Tipo IET médio 
Classe de estado 

trófico 

IQA 

médio 

Nível de 

qualidade 

Rio São 

Francisco 

Q54 Lêntico 56,43 Mesotrófico 74,83 Boa 

Q84 Lêntico 40,14 Ultraoligotrófico 73,17 Boa 

Q86 Lótico 41,67 Ultraoligotrófico 67,67 Boa 

Rio Paraíba 

Q72 Lótico 51,00 Oligotrófico 48,25 Regular 

Q73 Lêntico 33,43 Ultraoligotrófico 69,71 Boa 

Q74 Lêntico 64,00 Supereutrófico 43,67 Regular 
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envolvidas e, neste sentido, a redução da qualidade da água representa uma perda de eficiência 

do Projeto indo de encontro a um dos seus objetivos que é melhorar a qualidade das águas nas 

bacias receptoras (MI, 2004). 

 Ainda em relação à bacia do rio São Francisco, o ponto Q54, junto à captação do Eixo 

Leste, foi o que apresentou maior flutuação nos parâmetros qualitativos da água. Este local 

encontra-se em uma região com pouca profundidade no reservatório de Itaparica, com 

características lacustres, que promovem uma maior estagnação da coluna d’água e podem 

promover as alterações identificadas (LOPES et al., 2015). A proximidade com as margens do 

reservatório faz com que a água possa ser influenciada pela dinâmica que ali ocorra, sendo 

relevante promover a conservação da mata ciliar com finalidade de proteção do recurso que está 

sendo encaminhado para as demais regiões do Semiárido.  

 Para o açude Epitácio Pessoa, foram identificadas questões que possuem o potencial de 

interferir na qualidade da água, representando pontos vulneráveis que devem receber atenção 

dos órgãos gestores, sendo as principais: as práticas agrícolas, incluindo a irrigação e uso de 

agroquímicos; a remoção da vegetação natural; e a deficiência do sistema de esgotamento 

sanitário. A constatação de valores de fósforo total, DBO, OD, coliformes termotolerantes que 

extrapolam os limites legais, é um forte indício de contaminação das águas compatível com os 

impactos ocasionados pela agricultura e o lançamento de efluentes sanitários. O ponto de 

monitoramento Q73 (Figura 7) foi o que teve menor recorrência de parâmetros de qualidade da 

água fora dos limites legais, um fator positivo uma vez que este ponto localiza-se próximo às 

bombas de captação de água para abastecimento público pela CAGEPA. 

Sobre as práticas agrícolas, a classificação do uso do solo evidenciou o aumento 

significativo da área ocupada pela agricultura no ano de 2019 e o levantamento documental 

indicou que em 2017 ocorreu a regulação da captação de água para irrigação, o que pode ter 

contribuído para esse incremento (ANA; AESA, 2017, 2018b). As orientações dos planos 

diretores municipais e das resoluções da ANA e da AESA são que as atividades agrícolas no 

entorno do açude Epitácio Pessoa sejam praticadas em uma perspectiva mais sustentável, 

utilizando o enfoque agroecológico e em um contexto de base familiar, afastando os cultivos 

de larga escala. A agroecologia tem como premissa a adoção de métodos e técnicas que 

respeitam os limites da natureza, considera que o conhecimento científico e os saberes locais 

dos agricultores e possuem pouca ou nenhuma dependência de agroquímicos (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2000). Para a área de estudo, apesar das orientações das prefeituras e órgãos 

gestores do reservatório, alguns estudos identificaram que ocorre o uso de agroquímicos pelos 
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agricultores ribeirinhos (ARRUDA, 2008; RIBEIRO, E. P. et al., 2018; RIBEIRO, L. A. et al., 

2018). 

A contaminação da água a partir da agricultura ocorre principalmente através do 

escoamento superficial da irrigação, que carreia agroquímicos dissolvidos ou absorvidos em 

partículas de solo, podendo ocorrer também por percolação profunda, quando a água penetra 

ao longo do perfil do solo, podendo alcançar o lençol freático (REBOUÇAS; BRAGA; 

TUNDISI, 2006). 

Os pontos de captação de água para irrigação agrícola encontram-se espalhados ao redor 

de todo o açude Epitácio Pessoa (ANA, 2020a), porém a expansão desta atividade não se deu 

apenas no entorno, mas também dentro da área inundável do reservatório, o que aumenta o risco 

de contaminação das águas quando ocorrer a reinundação. A redução do nível da água dos 

reservatórios deixa os sedimentos que se encontravam inundados temporariamente expostos, 

sendo que esta exposição pode variar temporalmente, de poucos meses até vários anos, e 

espacialmente, afetando apenas trecho das margens ou até as zonas mais profundas (LEITE; 

BEZERRA; BECKER, 2017). Diversos parâmetros e processos biológicos, químicos e físicos 

do solo podem ser alterados em virtude dessa exposição e, considerando que devido às 

mudanças climáticas a ausência de água nos açudes em regiões semiáridas está se tornando 

cada vez mais constante, esses processos devem ser monitorados a fim de garantir o equilíbrio 

do meio. 

No caso de não ocorrer nenhuma atividade humana, a secagem de um reservatório pode 

auxiliar a reduzir alguns parâmetros que interferem negativamente na qualidade da água. Leite 

e Becker (2019) analisaram um reservatório no semiárido após o período de seca de 2012 a 

2017 que promoveu a redução do seu volume a 0,01% da capacidade de armazenamento, 

identificando que, após a reinundação, houve uma melhoria das condições eutróficas, 

especialmente a redução da clorofila-a. Porém, o desenvolvimento de atividades como a 

agricultura nestas áreas inundáveis, pode promover o acúmulo de nutrientes, como o fósforo e 

o nitrogênio, que serão liberados na coluna d’água quando esta voltar a existir (CAVALCANTE 

et al., 2018). Além disto, a reinundação de reservatórios com substratos agrícolas pode acentuar 

as emissões de CO2 e CH4, em virtude da forte presença de matéria orgânica e nutrientes 

(PINHEIRO, 2019). 

  Gradualmente, a vegetação no entorno do Epitácio Pessoa está sendo substituída por 

outros usos. A vegetação tem a função de obstáculo natural ao escoamento das águas, 

controlando a dispersão de partículas do solo no corpo hídrico, evitando o seu assoreamento. 
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No caso deste solo estar contaminado, a substância poderá ser carreada junto com essas 

partículas. Correia et al. (2019) identificaram a prática da supressão da vegetação para 

manutenção das atividades sociais e econômicas no alto curso do rio Paraíba, podendo gerar 

vários impactos como a erosão do solo e assoreamento dos reservatórios e rios. Morais, Silva e 

Araújo (2014) utilizaram o sensoriamento remoto e verificações em campo para constatar que 

o açude Epitácio Pessoa não atende a legislação em relação à preservação da vegetação em suas 

margens, estando a APP suprimida em grande parte do reservatório e substituída principalmente 

pela agricultura, na zona rural, e construções irregulares, na zona urbana de Boqueirão.  

A sobreposição dos órgãos gestores do reservatório pode ser a razão pela qual o 

PACUERA ainda não foi elaborado. A legislação remete esta responsabilidade ao 

empreendedor, que é o DNOCS, porém foram identificadas atribuições a esta função por outros 

órgãos. Na análise dos planos diretores municipais, foi constatada a orientação da elaboração 

deste Plano por esses, não sendo identificado o atendimento a este item. O TCE-PB cobra essa 

elaboração por parte do DNOCS, sendo a SUDEMA a responsável por fornecer o Termo de 

Referência, analisar e aprovar o documento. 

Para Pimentel (2010), a implantação deste Plano vem da necessidade de controle do uso 

do solo em uma abrangência maior do que a da APP, ampliando a aplicabilidade de medidas 

ambientais para o reservatório através de um zoneamento ambiental mais específico para a 

realidade local, incluindo medidas de reordenamento, recuperação e proteção da vegetação e 

dos recursos hídricos.  

A deficiência no sistema de esgotamento sanitário representa uma ameaça crítica à 

qualidade da água para abastecimento humano, não apenas no entorno do reservatório, mas em 

todo o alto curso do Rio Paraíba e na sub-bacia do rio Taperoá, uma vez que o açude Epitácio 

Pessoa é o corpo receptor de ambas. A ineficiência na coleta e tratamento dos efluentes 

sanitários é uma questão preocupante, com destaque a Cabaceiras e Boqueirão, pela 

proximidade dos seus núcleos urbanos com o açude. Os planos diretores destes municípios 

preveem a universalização do saneamento, porém os dados informados pelo SNIRH (ANA, 

2017a) indicam que esta meta está longe de ser alcançada.  Os municípios do entorno do açude 

Epitácio Pessoa não realizam tratamento dos efluentes sanitários, sendo parte dos esgotos 

gerados lançados em corpos hídricos. Em Boqueirão, o rio Paraíba é um dos receptores dos 

efluentes sanitários e, por este motivo, torna-se inevitável a correlação entre a redução da 

qualidade da água e esta atividade. O ponto de monitoramento Q74, localizado à jusante do 

barramento logo após o núcleo urbano de Boqueirão, foi o que apresentou a qualidade da água 
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mais comprometida e, no cenário de crise hídrica, o baixo nível e reduzida vazão tornam-se 

agravantes. 

 A ineficiência da regulação do uso do solo junto ao açude Epitácio Pessoa tem o 

potencial de acumular danos ao reservatório, reduzindo a qualidade da água e prejudicando 

principalmente o abastecimento público e a irrigação. Entre as consequências deste cenário, 

podem ser previstos conflitos de uso do solo e dos recursos hídrico entre os moradores e a 

gestão, incluindo mais restrições no desenvolvimento da agricultura no entorno, aumento dos 

custos com o tratamento da água e prejuízos à biota aquática. Esse panorama se agrava quando 

o colocamos na realidade regional de escassez hídrica, onde a redução dos níveis do reservatório 

acentuam os problemas de qualidade da água, exigindo medidas mais drásticas como o 

racionamento e até mesmo a proibição de algumas atividades. 

A condução da gestão é decisiva para a sustentabilidade do reservatório. Rodorff e 

Siegmund-Schultze (2017) citam como barreiras para atingir esse objetivo uma posição fraca 

dos municípios quanto às decisões e planejamento urbano e rural, representadas por fatos como 

invasões sem consequências de APPs e expansão informal de perímetros irrigados, além da 

falta de articulação entre as instituições gestoras, promovendo a sobreposição de funções e 

descaso de outras. Para contrapor isto, as autoras recomendam o planejamento estratégico de 

longo prazo e adaptativo do desenvolvimento, em escala regional e local, com a participação 

das partes interessadas. 
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 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

Nesta seção serão apresentadas as conclusões quanto à relação do uso do solo com a 

qualidade da água no açude Epitácio Pessoa obtidas após a análise e discussão dos resultados 

da pesquisa, assim como as recomendações de conduta aos envolvidos na gestão e uso do 

reservatório. 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 A garantia do fornecimento de água com qualidade é uma das premissas do PISF e o 

monitoramento para verificar essas condições é parte imprescindível da execução do Projeto. 

Os reservatórios são os pontos de fornecimento da água para as regiões beneficiárias, sendo o 

principal uso destinado o de abastecimento humano, portanto, as atividades realizadas nos seus 

entornos devem ser reguladas pelas gestões municipais em conjunto com os órgãos de recursos 

hídricos. 

 A pesquisa verificou, com base nas análises físico-químicas, que a água captada no rio 

São Francisco possui qualidade superior à da encontrada no açude Epitácio Pessoa. Porém, 

desde o início da operação do PISF em 2017, parâmetros que apresentaram valores fora da 

recomendação legal, como o fósforo total, DBO, e coliformes termotolerantes, têm apresentado 

melhoras nas suas condições, indicando que a bacia receptora está sendo beneficiada pelo aporte 

das novas águas. É necessário dar continuidade ao estudo e analisar se esta tendência 

permanecerá.  

 Os riscos à qualidade da água a partir dos usos do solo identificados no açude Epitácio 

Pessoa, especialmente a expansão da agricultura, o lançamento irregular de esgotos e a 

supressão da vegetação, são passíveis de serem amenizados a partir de uma atuação mais 

planejada e participativa dos órgãos gestores envolvidos. A delimitação da APP e o 

desenvolvimento e efetiva implantação do PACUERA são pontos chave para garantir uma 

adequada gestão do entorno do reservatório. A construção deste Plano deve levar em conta a 

realidade local de estresse hídrico, com redução da disponibilidade de água e exposição da área 

inundável e as necessidades da população local.  

 O cenário de mudanças climáticas tem afetado de maneira intensa o Semiárido, 

prolongando os períodos de seca, que tem se tornado frequentemente mais severa. A chegada 
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das águas do rio São Francisco no açude Epitácio Pessoa promoveu o aumento do nível do 

reservatório de 3% para mais de 30% em menos de um ano, porém o nível tem voltado a baixar 

e deverá permanecer assim até que haja o reabastecimento hídrico da bacia doadora. Neste 

contexto, deve ser considerado que a qualidade da água permanecerá tendo a ameaça de 

prejuízos em função desses baixos níveis, que podem alterar diversos parâmetros. A regulação 

das atividades com potencial poluidor deve ser preconizada como um meio de evitar a 

sobrecarga da capacidade de resiliência do corpo hídrico. 

É importante ressaltar que o Epitácio Pessoa se localiza no trecho final do Eixo Leste e 

que entre este e a captação, existem diversos outros reservatórios que podem estar recebendo 

cargas de contaminação e alterando as condições da água antes da sua chegada. Deve ser 

executada a gestão integrada por reservatório, mas também de maneira mais abrangente 

compreendendo todos os órgãos que tenham atuação no Eixo Leste do PISF, incluindo a gestão 

das bacias hidrográficas envolvidas e a sociedade civil usuária destes recursos, a fim investigar, 

monitorar e indicar soluções para possíveis ameaças à qualidade das águas. 

 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir das conclusões encontradas nesta pesquisa, são propostas recomendações para 

os órgãos envolvidos com a gestão do açude Epitácio Pessoa, que podem ser replicadas para os 

demais reservatórios do PISF. 

 Aos municípios do entorno do reservatório, Boqueirão, Barra de São Miguel e 

Cabaceiras, faz-se a sugestão de na próxima revisão dos planos diretores, incluírem uma maior 

articulação com a gestão dos recursos hídricos, recomendando a consulta ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba para identificar questões que promovam a gestão integrada da 

bacia, e ao MDR, ANA e AESA, para realizar a incorporação dos objetivos do PISF no 

reservatório com o planejamento municipal.  

 Boqueirão e Barra de São Miguel apresentam em seus planos diretores, ações e 

zoneamentos específicos para o açude Epitácio Pessoa, que devem ser colocados em prática e 

fiscalizados com maior eficiência, especialmente em relação à regulação das práticas agrícolas 

de base agroecológica, sem uso de agroquímicos. Nesta pauta, sugere-se para os três municípios 

que seja desenvolvido um plano ou programa de orientação aos agricultores ribeirinhos sobre 

os fundamentos e a prática da agricultura sustentável, que pode ser realizado em parceria com 

órgãos especializados em assistência técnica rural. Ao município de Cabaceiras é recomendado 
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ampliar o planejamento de ações e zoneamento relacionados ao reservatório, uma vez que não 

estão contempladas no plano diretor.  

A APP do reservatório deve ser delimitada e isolada e o plano para sua recuperação ser 

efetivamente desenvolvido. Para a execução desta ação, a AESA, que realiza a fiscalização do 

entorno do reservatório, pode se articular com a SUDEMA e o IBAMA, considerando que o 

reservatório tem domínio federal, mas se encontra em uma bacia hidrográfica estadual. O 

licenciamento do reservatório também deve ser articulado entre os órgãos ambientais das duas 

esferas. 

O PACUERA tem a previsão legal de ser responsabilidade do empreendedor, no caso, 

o DNOCS. Este documento tem extrema urgência na sua elaboração e implantação, pois irá 

fornecer as diretrizes para as atividades no entorno do açude Epitácio Pessoa. Dá-se a sugestão 

de uma construção articulada deste Plano, liderada pelo DNOCS, com a ANA, a AESA e os 

municípios como órgãos consultores, devendo ser submetido para avaliação e aprovação pela 

SUDEMA.  

À Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da 

Paraíba (SEIRHMA), como órgão fiscalizador da exploração, preservação e recuperação dos 

recursos naturais e áreas de proteção ambiental, recomenda-se a verificação da elaboração e 

implantação do PACUERA, assim como o monitoramento das condições físicas do açude 

Epitácio Pessoa junto à AESA e ao DNOCS. 

No âmbito da gestão conjunta da ANA e da AESA, fica a recomendação para que o 

registro dos usuários de água seja mantido e aprimorado, especialmente em relação aos 

irrigantes, e que seja verificado junto à CAGEPA a questão dos lançamentos de esgotos, uma 

vez que não existe outorga para diluição de efluentes. Além disto, estes órgãos devem realizar 

sistematicamente a fiscalização do entorno do reservatório para verificação do atendimento às 

regulações de uso da água vigentes, assim como ações de aproximação da gestão com a 

sociedade civil, tornando-a mais inclusiva e participativa. 

A CAGEPA além de atender as normas de captação reguladas pela ANA e AESA, deve 

manter atualizada a previsão de demandas de água para abastecimento público, mantendo as 

outorgas preventivas atualizadas para não comprometer a disponibilidade hídrica. Estas 

demandas também devem ser de conhecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica, a fim de 

verificar a compatibilidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e com o Plano 

Diretor da Bacia do rio Paraíba. Também cabe à CAGEPA a coleta e tratamento dos efluentes, 
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devendo verificar com urgência a implantação das estações de tratamento de efluentes nos 

municípios próximos, especialmente em Boqueirão.  

Ao MDR, como responsável pelo PISF, além de manter o monitoramento da qualidade 

da água, em acordo com as exigências do licenciamento ambiental do projeto, é recomendado 

que em conjunto com a ANA, os órgãos gestores dos recursos hídricos estaduais e municipais 

e as prefeituras verifiquem e regularizem as atividades desenvolvidas no entorno dos demais 

reservatórios do Eixo Leste, a fim de evitar possíveis contaminações da água em outros trechos 

do Projeto. Esta verificação deve incluir minimamente as condições da APP, a implementação 

do PACUERA e a identificação das atividades potencialmente poluidoras nas áreas de 

influência dos reservatórios. 

São recomendados estudos complementares nos próximos anos a fim de verificar se 

com o passar do tempo a qualidade da água do reservatório irá conservar as características da 

água captada no rio São Francisco e se houve evolução na regulação das atividades realizadas 

no entorno do reservatório, aproximando a região de um cenário de segurança hídrica. Sugere-

se também o desenvolvimento de pesquisas futuros acerca da influência do PISF na realidade 

local sob a perspectiva do atendimento às demandas hídrica da região, incluindo a análise dos 

custos das fases de pré-operação e operação, a fim de vislumbrar a sustentabilidade da obra para 

a gestão e para os usuários dos recursos hídricos.  

 O Quadro 19 exibe um resumo das recomendações apresentadas separadas por órgão 

relacionado à gestão e à operação do açude Epitácio Pessoa. 

 

Quadro 19 - Resumo das recomendações às instituições ligadas à gestão e operação do açude 

Epitácio Pessoa 

Instituição Recomendações 

Municípios 

• Melhorar a articulação dos planos diretores com a gestão de recursos hídricos 

• Boqueirão e Barra de São Miguel: Implantar e fiscalizar as ações já planejadas nos 

planos diretores vigentes 

• Cabaceiras: Ampliar as ações e zoneamentos relacionados ao reservatório 

DNOCS 
• Elaborar e implementar o PACUERA, em parceria com outros órgãos gestores e os 

municípios 

SEIRHMA 
• Verificar a elaboração e implantação do PACUERA 

• Monitorar as condições físicas do reservatório junto à AESA e ao DNOCS 

ANA / AESA 
• Cadastro e monitoramento dos usuários de água 

• Aproximação da gestão com a sociedade civil 

CAGEPA 
• Atualização da previsão de demandas da água 

• Ampliação da coleta e tratamento de esgotos 
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MDR 

• Manter o monitoramento da qualidade da água 

• Verificar as atividades desenvolvidas no entorno dos demais reservatórios do Eixo 

Leste, em conjunto com os demais órgãos gestores 

Instituições de 

pesquisa 

• Desenvolvimento de estudos futuros que contemplem a relação do PISF com a 

sustentabilidade hídrica da região beneficiária, como por exemplo: 

• Manutenção da qualidade das águas 

• Atendimento às demandas hídricas 

• Custos operacionais 

 

Espera-se que esta pesquisa possa promover reflexões e subsidiar os processos de 

tomada de decisão e planejamento de ações relacionadas ao açude Epitácio Pessoa e aos demais 

reservatórios do PISF, de maneira que a utilização dos recursos naturais se torne mais 

sustentável, elevando as condições ambientais da região em que se encontra inserido e a 

qualidade de vida da população beneficiária. 
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ANEXO A - DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Tabela 16 - Resultados das análises de qualidade da água realizadas de 2015 a 2019. 

Ponto Localidade Altitude Campanha Ano Período 
Temperatura 

da água  
(ºC) 

OD            
(mg.L-¹) 

pH DBO 
(mg.L-¹) 

Sólidos 

totais 
(mg.L-¹) 

Fósforo 

total     
(mg.L-¹) 

Nitrogênio 

Total 
(mg.L-¹) 

Clorofila-

a (ug.L-¹) 

Coliformes 

Termotolerantes  
(NMP 100 mg.L-¹) 

Turbidez 
(UNT) 

Q54 Reservatório Itaparica 302 18 2015 chuvoso 27,56 8,95 7,14 5.6 52 0,26 0,5 <LQ A 1,37 

Q54 Reservatório Itaparica 302 19 2015 seco 24,47 9,07 8,14 2,99 222 0,07 0,6 16,5 A 0,21 

Q54 Reservatório Itaparica 302 20 2016 chuvoso 28,54 11,58 7,47 23,6 66 0,8 0,7 17,3 <LQ 1,78 

Q54 Reservatório Itaparica 302 21 2016 seco 28,11 9,79 9,03 9,7 52 0,173 0,9 <LQ 1600 0,54 

Q54 Reservatório Itaparica 302 22 2017 chuvoso 28,81 10,09 7,89 3,8 1768 0,178 <LQ <LQ 2 1,61 

Q54 Reservatório Itaparica 302 23 2017 seco 24,61 9,63 9,2 5,3 <LQ 0,12 0,7 <LQ <LQ 4,74 

Q54 Reservatório Itaparica 302 24 2018 seco 29,38 9,67 7,81 FD 63 FD FD <LQ <LQ 2,54 

Q54 Reservatório Itaparica 302 25 2019 chuvoso 30,15 8,54 9,04 6,3 270 1,356 3,1 34 1240 FD 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 18 2015 chuvoso 28,3 7,52 7,09 6,7 112 0,1 <LQ <LQ 240 1,46 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 19 2015 seco 25,49 8,25 8,06 2,72 282 0,68 <LQ 5,5 1600 1,89 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 20 2016 chuvoso 27,82 9,78 7,72 19,6 91 0,181 0,8 <LQ 170 2,6 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 21 2016 seco 28,3 11,23 8,14 11,2 <LQ 0,163 0,8 <LQ 33 0,48 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 22 2017 chuvoso 29,76 9,24 8,04 <LQ 35 <LQ <LQ <LQ <LQ 1,83 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 23 2017 seco 25,94 9,4 9,77 4,1 127 <LQ <LQ <LQ 14 5,16 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 24 2018 seco 26,45 11,65 8,04 <LQ 60 0,13 0,84 <LQ 20 1,14 

Q84 Reservatório Itaparica-Nova Petrolândia 302 25 2019 chuvoso 29,35 FD  8,08 <LQ 49,09 0,1 <LQ <LQ 14 1,45 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 18 2015 chuvoso 26,05 8,94 6,8 76,4 61 0,19 0,8 <LQ 150 20,65 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 19 2015 seco 24,61 8,04 7,24 23,44 169 0,25 0,6 9,6 33 1,2 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 20 2016 chuvoso 27,66 10,24 7,16 6,8 57 0,75 1,03 <LQ 21 22,8 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 21 2016 seco 27,83 10,13 8,68 12,3 60 0,156 0,7 <LQ 4 1,94 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 22 2017 chuvoso 26,68 8,12 7,11 <LQ 24 0,155 0,6 <LQ 70 18,2 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 23 2017 seco 24,03 8,67 8,75 5,5 63 <LQ <LQ <LQ 1600 9,91 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 24 2018 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q86 Rio São Francisco - Ibó 320 25 2019 chuvoso ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 18 2015 chuvoso 27,85 6,62 7,62 49,4 359 14,7 10,7 <LQ 1600 934,97 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 19 2015 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 20 2016 chuvoso ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 
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Ponto Localidade Altitude Campanha Ano Período 
Temperatura 

da água  
(ºC) 

OD            
(mg.L-¹) 

pH DBO 
(mg.L-¹) 

Sólidos 

totais 
(mg.L-¹) 

Fósforo 

total     
(mg.L-¹) 

Nitrogênio 

Total 
(mg.L-¹) 

Clorofila-

a (ug.L-¹) 

Coliformes 

Termotolerantes  
(NMP 100 mg.L-¹) 

Turbidez 
(UNT) 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 21 2016 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 22 2017 chuvoso 28,01 9,21 8,34 78,63 224 0,251 1,5 5,8 14 124 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 23 2017 seco 27,84 8,82 8,67 3,4 <LQ 0,18 0,6 <LQ 1600 29,73 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 24 2018 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q72 Montante do Epitácio Pessoa (Remanso) 380 25 2019 chuvoso 26,64 10,6 8,12 <LQ 387 0,203 0,915 <LQ 1600 6,49 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 18 2015 chuvoso 25,35 10,04 7,85 15,4 905 <LQ 0,5 <LQ A 0,92 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 19 2015 seco 23,78 9,17 7,79 11,76 876 0,16 0,6 14 22 0,55 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 20 2016 chuvoso 27,27 8,43 7,78 15,6 957 <LQ 0,7 8 <LQ 2,8 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 21 2016 seco 25,97 10,43 8,67 16,1 213 0,165 1,3 <LQ 4 2,03 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 22 2017 chuvoso 26,14 7,35 8,28 72,51 721 <LQ 0,9 9,8 920 9,79 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 23 2017 seco 25,75 8,34 7,94 27,2 37,1 0,16 0,6 <LQ 11 7,5 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 24 2018 seco 26,64 10,6 8,12 20,5 250 <LQ 0,62 <LQ 1600 6,49 

Q73 Açude Epitácio Pessoa  370 25 2019 chuvoso 26,9 6,53 7,85 5,2 215 <LQ 0,89 <LQ 1 10,5 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 18 2015 chuvoso ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 19 2015 seco 23,17 6,84 8,55 76,16 4260 2,7 1,2 57,4 8 27,3 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 20 2016 chuvoso 27,55 9,22 8,94 74,1 24455 0,7 0,6 28,3 1 5,77 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 21 2016 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 22 2017 chuvoso FD FD FD 4,3 205 0,31 3,1 8,3 540 258,6 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 23 2017 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 24 2018 seco ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES 

Q74 Jusante do Açude Epitácio Pessoa  380 25 2019 chuvoso 26,28 1,72 6,99 4,8 293 0,242 1,63 <LQ 1600 7,86 

Legenda: A = Parâmetro ausente; <LQ = Abaixo do limite de detecção; FD = Falta dado; ES = Estação de monitoramento seca (ser água).  

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2019. 
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