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RESUMO 

 

Grande parte do Nordeste brasileiro convive com períodos de escassez de água que atingem 

milhares de pessoas, tornando esta a região mais seca do Brasil. As adversidades climáticas, 

notadamente a distribuição das precipitações, e as características pedológicas e geológicas, 

estão na origem das “secas”, sendo esta a maior privação da população local. Ao longo da 

história, foram implementadas políticas para lidar com este problema, a mais expressiva destas 

ações foi a construção de reservatórios artificiais, denominados localmente como “açudes”. 

Entretanto, os resultados obtidos ficaram aquém das expectativas, pois não houve uma gestão 

eficiente destes corpos hídricos, os problemas persistiram e a vida pouco mudou no semiárido. 

Atualmente está em implantação o Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), um dos mais polêmicos na história do Brasil, que 

é visto por grande parte da população nordestina como solução para o problema da escassez 

hídrica. Por outro lado, a maioria da população brasileira, os movimentos ambientalistas e parte 

do movimento social são extremamente críticos a esta iniciativa. O PISF prevê a construção de 

dois grandes canais: o Eixo Norte, que levará água para os Sertões de Pernambuco, Ceará, 

Paraíba e Rio Grande do Norte e o Eixo Leste, que beneficiará parte do semiárido do Sertão e 

Agreste pernambucano e paraibano. Este trabalho dedica-se à análise do Canal Acauã-Araçagi 

ou Canal das Vertentes Litorâneas, que é um projeto de ordem secundária do PISF em seu Eixo 

Leste, que ficará no encargo do Governo do Estado da Paraíba. A análise espacial do canal 

aborda seu traçado, as estruturas de armazenamento, as adutoras e obras complementares, os 

impactos sobre o entorno e os conflitos potenciais advindos de sua instalação. Esta análise é 

realizada com recursos das geotecnologias, especificamente de um Sistema de Informações 

Geográficas. A metodologia avalia os territórios demarcados por questões hídricas, observando 

os atores envolvidos, para que se possa compreender e avaliar a essência dos fenômenos que 
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geram o processo de formação territorial, onde a água é um elemento determinante. A 

disponibilidade natural e artificial de água existente também é avaliada, constituindo o 

contraponto hídrico do processo. A proposta do Governo estadual, o Canal das Vertentes 

Litorâneas, indica que as águas do São Francisco transpostas terão inicialmente aproveitamento 

na zona litorânea, cruzando (sem uso) todo o semiárido do Estado, para ser aproveitado no 

litoral “úmido” de terras mais férteis e com forte concentração de propriedade da terra. Embora 

exista em segundo plano, um projeto de aproveitamento das águas transpostas que prevê o 

abastecimento do Cariri e Agreste paraibano através de um Sistema de adutoras, atendendo 

populações de 89 municípios, este não possui dotação financeira, sendo apenas uma “peça 

orçamentária”. É preocupante que o primeiro projeto apresentado com recursos disponibilizados 

pelo Governo Federal, prevê, em primeiro plano, a utilização destas águas na região litorânea, 

com menor carência hídrica. A análise espacial demonstra que os interesses do agronegócio 

estão acima da falta d’água na região mais seca do país. 
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INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a Geografia e outras disciplinas fizeram a leitura do Nordeste como 

uma região seca e atrasada. O semiárido paraibano, especialmente a região da Bacia do rio 

Paraíba, necessita criar condições para a “governança das águas”. Grande parte do Nordeste 

brasileiro convive com períodos de escassez de água que atingem milhares de pessoas, o que 

torna esta a região mais seca do país, por esta razão denominada de semiárido. Esta 

adversidade climática pode ser considerada como a maior preocupação da população do 

semiárido nordestino brasileiro.  

Ao longo da história, foram criados órgãos para lidar com a problemática da seca no 

Nordeste. A mais comum das alternativas criadas por estes órgãos para amenizar tal situação, 

foram os reservatórios superficiais, também chamados de açudes. Entretanto, os resultados 

obtidos ficaram aquém das expectativas, pois continuou a falta de gestão hídrica, os problemas 

persistiram e a vida pouco mudou no semiárido. Recentemente, o Governo Federal vêm 

apoiando novos programas, como o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), criado por 

entidades do Movimento Social, que pretende beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas no 

semiárido, por meio de cisternas de placas, que possibilita à população local ter acesso à água 



para cozinhar e beber. Por outro lado, o Governo Federal também executa um dos projetos mais 

polêmicos da história do Brasil, e que, recentemente, tem sido muito discutido é o Projeto de 

Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), 

que tem sido destaque, e é visto por grande parte da população nordestina como solução para o 

problema da escassez hídrica.  

O projeto atualmente em execução é um empreendimento do Governo Federal, sob a 

responsabilidade do Ministério da Integração (MI), destinado a assegurar a oferta de água, em 

2025 a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades da região 

semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Segundo o MI, o 

Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional prevê a construção de dois grandes canais: o Eixo Norte que levará água para os 

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

parte do semiárido de Pernambuco e da Paraíba.  No Eixo Leste, que abrange a área desta 

pesquisa, as águas transpostas do rio São Francisco chegarão à Paraíba, pelo rio Paraíba 

através de canais abertos em “V”, túneis e aquedutos.  

O objetivo desta pesquisa é examinar os impactos do PISF sobre a bacia do rio Paraíba, 

no plano  dos projetos técnicos de uso e derivação internos no Estado da Paraíba, mapeando e 

fazendo uma análise das obras que serão desenvolvidas no Estado. Neste caso foi dada ênfase 

aos Projetos complementares, que são os projetos de derivações laterais e secundárias para o 

atendimento fora do eixo principal, que são de responsabilidade do Governo Estadual. Desta 

forma estudam-se os aspectos sócio-espaciais do PISF, seu traçado na Paraíba e as estruturas 

de armazenagem existentes. As diversas versões e a indefinição do governo do Estado da 

Paraíba, no que tange ao traçado, tipos de condutos (canais, túneis, adutoras, etc.), volumes 

reservados para cada segmento de usuários, e adaptação dos reservatórios existentes, exigem 

um trabalho de comparação e análise espacial, que pode ser executado com recursos das 

geotecnologias, notadamente o sensoriamento remoto e os Sistemas de Informações 

Geográficas – SIG’s. 

O semiárido paraibano, em especial na região da Bacia do rio Paraíba, necessita da 

criação de condições para a “governança das águas”, tanto para as que já existem naturalmente 

no seu meio físico como aquelas que estão prestes a chegar artificialmente através do PISF. 

Hoje podemos afirmar que não existe sequer um arremedo de programa de gestão de águas 

para esta região. 



 

METODOLOGIA 

O método de investigação neste trabalho foi o da analise indutiva, a partir de 

documentos oficiais dos organismos estatais, empresas de engenharia e de consultoria atuantes 

no PSIF e de trabalhos de campo para verificação e análise “in loco” das reais condições do 

andamento e da situação das obras no referido projeto no Eixo Leste. Os posicionamento as 

“ações” e “falta de ações” e projetos do governo da Paraíba, forma analisados através de 

noticias as mídia, de comunicados oficiais e de licitações abertas ( nesta caso para o Canal das 

Vertentes Litorâneas). 

A parte dos dados, correspondente aos traçados das obras de intervenções hídricas 

forma rearranjados e dispostos em um ambiente SIG, com a intenção  de se produzir análises 

espaciais, que aqui são apresentadas em sua primeira versão, por serem ainda incompletas e 

preliminares.  

 

ANÁLISE PRELIMINAR DO EIXO LESTE DO PISF NA PARAÍBA 

Tentar amenizar o problema das secas do Nordeste é uma questão que vem sendo 

discutido desde os tempos do Brasil colonial.  As primeiras soluções para combater o problema 

só foram propostas no ano de 1859, após uma missão realizada pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). A partir daí foi elaborado um trabalho que enfatizou a necessidade 

de melhorar as estruturas de transporte e armazenamento de água, propondo a construção de 

30 açudes e de um sistema que levasse água do São Francisco para o rio Jaguaribe, no interior 

do Ceará (RIMA, 2004). Em 1913 foi elaborado o primeiro mapa que mostrava um canal 

interligando o rio São Francisco até o rio Jaguaribe. Este mapa foi uma obra do IOCS (Inspetoria 

de Obras Contra as Secas), que tinha sido criado em 1909.  

 Pensar em Integração era uma ideia até a década de 80 considerada inviável, pois 

técnicos e estudiosos relatavam que não havia energia elétrica suficiente para que as bombas 

transportassem água (RIMA, 2004). A partir de estudos mais aprofundados e com as tecnologias 

disponíveis, nas últimas duas décadas estas possibilidades tornaram-se concretas. Nos anos 

2000 o Projeto de Integração do rio São Francisco passa a ser uma realidade bem mais presente 

e a ser objeto de discussões, tornando-se um tema muito polêmico, deixando técnicos, 



intelectuais, partidos, igrejas, governos estaduais, movimento social e a população de uma 

maneira geral com opiniões divididas. 

 O Projeto de Integração do rio São Francisco (PISF) com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional é uma grande obra de aporte hídrico, que tem por objetivo assegurar a 

demanda de água para a região que mais sofre com a irregularidade das chuvas e com 

prolongados períodos de escassez. Esta demanda será assegurada com a oferta das águas do 

rio São Francisco para rios e açudes do Nordeste brasileiro. O principal alvo deste projeto são as 

regiões do semiárido, o Agreste de Pernambuco e da Paraíba e a região metropolitana de 

Fortaleza, localizados no Polígono das Secas. O fornecimento destas águas serão para o 

consumo humano e animal, para a irrigação e para criação de peixes. 

Este projeto está dividido em dois grandes eixos: o Eixo Norte e o Eixo Leste (Fig. 1), 

que são compostos por canais em “V”, estações de bombeamento de água, reservatórios e 

usinas hidrelétricas para auto-suprimento. Revestidos de concreto, esses canais terão um 

percurso total de 720 km. Além destes canais, serão necessários casas de bomba, túneis, 

aquedutos e pequenos reservatórios ao longo do percurso para poder levar uma parte da água 

do rio São Francisco aos grandes reservatórios existentes ou as calhas de alguns rios da região 

para que sejam conduzidas ao seu destino final (RIMA, 2004).  

 

Figura 1 - Localização dos Eixos do Projeto de Integração do rio São Francisco.  Fonte: 
RIMA, 2004. 

 



As Bacias Hidrográficas que serão receptoras das águas do São Francisco são: 

Jaguaribe (CE), Apodi (RN) e Piranhas-Açu (PB-RN), no Eixo Norte e; Paraíba (PB) no Eixo 

Leste além das bacias do Moxotó e Brígida (PE) que são sub-bacias do São Francisco. 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental do PSIF, RIMA (2004), por meio de estudos 

técnicos chegaram-se a conclusão de que alternativas como o uso de águas subterrâneas, 

dessalinizações de águas, reaproveitamento de águas utilizadas, o uso de cisternas de placa, 

integração com outras bacias hidrográficas e a implantação de novos açudes, não obtiveram 

melhores resultados do que os previstos pelo PISF. Dentre estas alternativas as que mais se 

aproximaram, em termos de qualidade, do PISF foram os poços e as cisternas. Mesmo sendo 

boas soluções, não atende por si só a demanda para o semiárido. 

Tanto o uso de águas subterrâneas quanto a alternativa 
de captação de água da chuva em cisternas são 
importantes recursos para suprir complementarmente o 
meio rural – especialmente populações distantes dos 
rios e dos açudes –, sendo capazes de ofertar água 
com relativa segurança. Assim, elas devem ser 
consideradas para atendimento de áreas específicas. O 
reaproveitamento de água também deve ser estimulado, 
evitando seu despejo em cursos d’água (RIMA, 2004 p. 
26). 

 Mesmo não atendendo por completo a necessidade da população, as cisternas, poços e 

pequenos açudes não irão competir diretamente com o PISF, mas sim integrar-se a este para o 

desenvolvimento tão esperado para o semiárido. 

A este Projeto estruturante deverão integrar-se diversas 
iniciativas e soluções regionais para convivência com o 
Semi-Árido, como cisternas, poços e pequenos açudes, 
dentre outras. A integração com o rio São Francisco e 
essas soluções locais não competem entre si; pelo 
contrário, complementam-se de forma a transformar o 
limitado quadro de desenvolvimento vivido por essa 
parcela de brasileiros (RIMA, 2004 p. 10). 

Quanto ao seu traçado, foi escolhido o melhor para que pudessem ser atendidos os 

quesitos técnicos, econômicos e ambientais, saindo assim, mais viável economicamente. Este 

projeto é subdividido em seis diferentes trechos (Fig. 2), sendo cinco no Eixo Norte (I, II, III, IV e 

VI) e um no Eixo Leste (V). 



 

Figura 2 - Divisão dos trechos dos dois canais do PISF. Fonte: RIMA, 2004 

 Esta pesquisa tem por área de abrangência o Eixo Leste do PISF. Este Eixo iniciasse no 

ponto de captação localizado no reservatório de Itaparica-PE. Com desnível de 304 m ao longo 

do trecho, as águas do São Francisco percorrerão, ao todo, 220 km até o rio Paraíba, como 

mostra a Figura 5. Sua vazão está estimada para 28 m3/s, em seu máximo, mas trabalhará com 

vazão contínua de 10 m3/s. Esse Eixo levará as águas do São Francisco para o rio Paraíba, que 

será responsável pela manutenção dos níveis do açude Epitácio Pessoa - Boqueirão. O Eixo 

Leste, também chamado de Trecho V será composto por 5 estações de bombeamento, 5 

aquedutos, 2 túneis e 9 reservatórios de pequeno porte, como mostra a Figura 3 (RIMA, 2004). 



 

Figura 3 - Percurso do Eixo Leste. Fonte: ANA, 2005 

 

Os usos das águas do São Francisco serão distribuídos de acordo com a necessidade 

de consumo e da disponibilidade dos reservatórios por onde os canais passam, para que não 

haja enchentes e perdas de água por evaporação. É preciso ter o controle do nível dos 

reservatórios receptores para que seja garantida água durante prolongados períodos de seca, 

evitando perdas em grandes quantidades. Assim sendo, os reservatórios não precisarão ficar tão 

cheios para haver o suprimento de água. 

 Foi possível constatar, nos trabalhos de campo, o total despreparo das administrações 

municipais e o desconhecimento total das populações, ao longo das áreas diretamente afetadas 

pelo projeto, ou seja, para a nova realidade que estar por vir. É latente a falta de um diagnóstico 

dos recursos hídricos locais, da interação que estes terão com os recursos artificialmente 

adicionados ao seu patrimônio hídrico e dos fatores (lixões, lançamentos de esgotos, efluentes 

industriais, etc.) que podem poluir estas águas. 

 A solução do PISF, entendida como “Grande Obra Hídrica”, não é a única posta em 

prática no semiárido. A análise feita dos diversos documentos técnicos do PISF e seus projetos 

complementares, inclusive de projetos de canais e adutoras prevê a utilização das águas do São 

Francisco, em primeiro plano, na região litorânea. O quadro desenhado é o da passagem das 

águas pelo semiárido mais seco do país, o Cariri paraibano, para sua utilização, em primeiro 

plano no compartimento litorâneo, onde está sendo construído o Canal das Vertentes Litorâneas, 



maior obra hídrica no âmbito interno do Estado da Paraíba. Existe um segundo plano de 

aproveitamento nas quais as águas do São Francisco serão distribuídas por um conjunto de 

adutoras que já existem, em parte, e que poderão ser ampliadas e interligadas, fornecendo água 

para municípios do Cariri e Agreste paraibano, porém neste caso ainda não existe qualquer 

previsão orçamentária nem financeira.  

 

CANAL DAS VERTENTES LITORÂNEAS 

Em fevereiro de 2012, foram apresentadas algumas versões das ações do Governo do 

Estado para o Projeto de Integração do São Francisco. Segundo informações da Agência 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA estão sendo previstas várias 

obras no que tange a preparação para o recebimento das águas do São Francisco. A construção 

de adutoras, coleta de resíduos sólidos e um plano de combate à desertificação são ações 

previstas pelo Governo.  

 Para o Ministério da Integração Nacional, 127 municípios da Paraíba serão beneficiados 

pela Transposição, refletindo no melhoramento da qualidade de vida de mais de 2 milhões de 

pessoas. Este projeto tem o objetivo de garantir a segurança hídrica ao Estado. A realidade que 

esta sendo desenhada e construída não é bem esta. Porém segundo informações do Governo 

da Paraíba, a maior obra hídrica que esta sendo feita para o recebimento das águas do São 

Francisco está localizada na Planície Costeira Interior, que faz parte da região litorânea. O Canal 

Acauã-Araçagi ou Canal das Vertentes Litorâneas será uma das maiores e mais importantes 

obras hídricas já realizadas na Paraíba. Esta obra é a porta de entrada das águas do rio São 

Francisco em seu Eixo Leste. A obra está sendo orçada em 933 milhões de reais e vai integrar 

algumas das principais bacias hidrográficas da Vertente Litorânea, como forma de 

aproveitamento das águas do São Francisco. Sendo assim, o suprimento de água será garantido 

para os municípios da Planície Costeira Interior, região de tradição agrícola no Estado. Este 

projeto captará água a partir do açude de Acauã, região do Baixo rio Paraíba, transportando-a 

até o rio Camaratuba, situado no lado Norte da Planície Costeira Interior. Durante o percurso, as 

águas transpostas percorrerão as bacias dos rios Gurinhém, Miriri e Mamanguape/Araçagi. Ao 

todo, cerca de 16 mil hectares de terras agricultáveis serão beneficiados, garantindo o 

abastecimento de água para 35 municípios.  



 A obra está dividida em três trechos. O primeiro trecho terá 40,76 km e começará no 

açude Acauã se estendendo até o rio Gurinhém, abrangendo os municípios de Itatuba, Ingá, 

Mogeiro, Itabaiana e São José dos Ramos. O segundo trecho possui 54,22 km, desde o rio 

Gurinhém até o açude Araçagi, beneficiando os municípios de Sobrado, Riachão do Poço, Sapé, 

Mari, Cuité de Mamanguape e Araçagi. O terceiro trecho parte do açude Araçagi e segue até o 

rio Camaratuba, mais precisamente numa barragem que será ampliada para receber as águas 

que devem ser aportadas. Este trecho terá 17,64 km de extensão, e os municípios de 

Itapororoca e Curral de Cima serão beneficiados (Figura 4).  

 

Figura 4 - Trechos do Canal das Vertentes Litorâneas e os municípios de abrangência. 

Do total investido, 90% são oriundos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2, 

via Ministério da Integração e, 10% oriundos do Governo do Estado. Tida como maior obra 

hídrica atualmente em execução pelo governo  da Paraíba, o Canal das Vertentes Litorâneas, 

envolve a construção de um pouco mais de 112 km de canais abertos, túneis e sifões invertidos. 

Dentro de um perímetro irrigado de 15,7 mil hectares de terra, esta obra vai possibilitar ainda 

mais o crescimento do setor do agronegócio, que é muito forte na região. Alguns documentos e 

discursos oficiais e oficiosos preveem também que esta obra irá garantir o desenvolvimento da 

agricultura familiar, além da geração de emprego no meio rural e, consequentemente, 

melhorando a qualidade de vida da população.  

 



SISTEMAS DE ADUTORAS DO ALTO E MÉDIO CURSO DO RIO PARAÍBA 

 Um segundo plano de aproveitamento das águas do rio São Francisco através do Eixo 

Leste será o de Sistema de Adutoras. Este plano envolve a distribuição das águas do São 

Francisco por um sistema de adutoras, em parte, já existentes e por outras que estão sendo 

projetadas. 

Neste plano de aproveitamento, as águas do rio São Francisco  chegarão à Paraíba, 

em seu Eixo Leste, pelo município de Monteiro e seguirá até o açude de Sumé onde se 

estenderá e constituirá o Sistema de Adutoras do Cariri. Este Sistema está dividido em quatro 

grandes Eixos. De acordo com as informações postadas no site da AESA, no quadro geral da 

Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, atualmente, existem 7 adutoras. As adutoras existentes na 

Bacia do rio Paraíba são: Adutora do Congo, Cariri, São Salvador, Olho D´água, Chã dos 

Pereiras, Boqueirão e Acauã (Figura 5). 

 

Figura 5 - Mapa do sistema de adutoras existentes na Bacia do rio Paraíba. 

 

CONCLUSÕES  PRELIMINARES 

 Esta pesquisa apresenta uma análise espacial das obras de ordem secundária com 

relação ao PISF no Estado da Paraíba. Estes projetos são desenvolvidos pelo Governo do 

Estado da Paraíba, que irá gerir e definir os usos das águas transpostas. Segundo uma das 



empreiteiras executoras da obra em um dos lotes do PISF em Sertânia-PE, mais de 80% da obra 

de adução está concluída, faltando cerca de 4 km para que os canais cheguem à Paraíba, no 

município de Monteiro. 

 O primeiro reservatório do Estado a receber as águas do São Francisco será o de 

Poções, localizada em Monteiro. A partir da análise de campo deste reservatório e do seu 

entorno, ficou perceptível o despreparo por parte da administração pública com relação ao 

recebimento das águas transpostas. Em trabalho de campo feita no açude de Poções e nas 

comunidades lindeiras ao reservatório, ficou constatado que a água do mesmo é de péssima 

qualidade e totalmente imprópria para o consumo humano e animal. Diante este quadro, ficou 

claro que o Governo e os órgãos gerenciadores deste reservatório não estão muito preocupados 

em melhorar as condições do mesmo, que recebe todo o esgoto da cidade de Monteiro. As 

populações das comunidades do entorno deste reservatório, mesmo morando a poucos metros 

do mesmo, não podem utilizar-se deste, tanto pela poluição quanto por falta de redes de 

abastecimento. Atualmente, estas populações buscam água em poços e cisternas distantes de 

suas casas ou compram água de carros pipas que veem da cidade de Monteiro.  

 Está claro que o problema, na verdade é a falta de gestão. A análise dos usos do PISF 

na Bacia do rio Paraíba mostra que as águas do rio São Francisco chegarão à Paraíba em seu 

Eixo Leste percorrendo todo o Cariri, região mais seca do país, para ser aproveitada, em um 

primeiro momento, na região da vertente litorânea, independente de qualquer outro projeto que 

venha a ser feito. Em um segundo plano de aproveitamento, as águas transpostas chegarão ao 

açude de Poções, segue para o açude de Sumé e se estende por todo Sistema de Adutoras 

existentes no Cariri e Agreste paraibano, onde irão abastecer populações de 89 municípios, 

dividindo-se em quatro grandes Eixos: Eixo Central, Eixo Seridó, Eixo Serra do Teixeira e Eixo 

Brejo (Figura 6).  



 

Figura 6 - Mapa dos usos do PISF partindo da Bacia do rio Paraíba. 

 

 O que está se desenhando para a região semiárida da bacia do rio Paraíba é que a 

situação existente continuará praticamente a mesma. A única garantia para as regiões que 

sofrem com a escassez é que haverá sempre a manutenção dos níveis de água para os 

reservatórios existentes ao longo do rio Paraíba e o abastecimento que é feito por meio de 

adutoras continuará o mesmo, podendo haver uma ampliação na sua rede, com a construção de 

novas adutoras. As comunidades que não são abastecidas pelas adutoras ou por estes 

reservatórios ficarão praticamente na mesma situação, ou seja, por fora de toda estrutura do 

projeto. Está se montado o palco de um futuro conflito. 
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