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5.1 | Principais Problemas do Uso Hegemônico da Água

Na Região Hidrográfica do Parnaíba, como em outras
regiões do País, também prevaleceu por muito tempo

O conceito de usos múltiplos foi introduzido no Brasil

o conceito do uso exclusivo da água e alguns proble-

por meio das universidades e instituições de pesquisa.

mas têm sido encontrados em função disto, como por

Atualmente a Lei Federal n.º 9.433/1997, que estabelece

exemplo:

a Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como um

a) A construção, pela Chesf, da Usina de Boa Espe-

de seus princípios o uso múltiplo dos recursos hídricos.

rança, em 1964, para geração de energia. Na época

Este conceito tem sido considerado nos planos de recursos

não houve a preocupação da companhia e de ou-

hídricos de diversos Estados.

tros setores da economia regional com a navegabi-

No Brasil desenvolvimentista das décadas de 1960 e 1970,

lidade do rio Parnaíba. Atualmente se defronta com

o conceito de usos múltiplos da água não era considerado

o problema em função do escoamento da produção

nas ações de utilização dos recursos hídricos. Na busca de

de grãos na região do Cerrado, pois a barragem

aumentar o parque industrial da nação foram construídas

sem um sistema de levantamento de desnível torna

diversas barragens para garantir o fornecimento de energia

a navegação interrompida neste trecho do rio;

elétrica sem considerar o uso da água para o abastecimento

b) A utilização da água para depuração dos esgotos

humano, irrigação, lazer, preservação da ambiente aquático

sem a preocupação com a sua utilização para o

ou até mesmo o uso da terra nos locais de inundação.

abastecimento humano e a dessedentação animal.

O conceito do uso para um objetivo único prevalecia no País,

c) O uso das lagoas marginais ao rio Parnaíba para o

principalmente no setor de energia elétrica e de saneamento e

cultivo de arroz. Não houve a preocupação com a

mais tarde a irrigação. Todas as ações relativas a estes setores

utilização da água das lagoas, consideradas como

eram realizadas de maneira individual. Por questões culturais e

berçário de diversas espécies de peixe, para a pesca

por falta de conhecimento os recursos hídricos eram conside-

e lazer, duas alternativas econômicas para os Mu-

rados como abundantes e renováveis, sem valor econômico.

nicípios da região.

Os reﬂexos do conceito de utilização da água para um único

Talvez o conceito do uso exclusivo ainda prevaleça por

ﬁm podem ser percebidos por: (i) da eutroﬁzação de diversas

questões culturais, mas a política de recursos hídricos

barragens utilizadas para geração de energia elétrica, inviabili-

mudou e as ações governamentais relacionadas aos re-

zando-as para o uso no abastecimento humano, aumentando

cursos hídricos levam sempre em consideração os usos

o custo com a produção de água potável por parte das com-

múltiplos da água. No entanto, outras ações, princi-

panhias de distribuição de água; (ii) da salinização da água em

palmente na esfera educacional, são primordiais para a

reservatórios do Nordeste Semi-árido, utilizados apenas para

internalização do conceito de uso múltiplo da água na

o abastecimento humano ou para a irrigação; (iii) da limitação

economia regional.

da capacidade de suporte dos rios e reservatórios que recebem
esgotos domésticos e industriais com o objetivo apenas de diluição e depuração dos resíduos líquidos.
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derão acentuar conﬂitos com a navegação.
5.2 | Principais Problemas e Conﬂitos pelo Uso da Água

Parnaíba 03 (Rio Gurguéia)
Sub-bacia complexa em termos ambientais devido à pre-

Com base na análise sobre demanda e disponibilidade

sença dos biomas Caatinga e Cerrado e zonas de transição.

de recursos hídricos na Região Hidrográﬁca do Parnaíba,

Apresenta situação Confortável quando ao critério da razão

foram identiﬁcadas algumas áreas preocupantes em relação

entre Demanda/Disponibilidade e excelente em termos de

à demanda atual. A seguir são apresentados os principais

Demanda/Vazão Média Acumulada. Por outro lado, nesta

problemas identiﬁcados em cada uma das Sub-bacias.

Sub-bacia a disponibilidade de água subterrânea é boa e
seria suﬁciente para atender a demanda atual.

Parnaíba 01 (Rio Balsas)
Esta Sub-bacia de domínio do Estado do Maranhão apre-

sedentação de animais e uso urbano. A população está bem

senta uma situação excelente em termos de águas superﬁ-

distribuída na Sub-bacia, sendo que 24,5% vivem nos Mu-

ciais conforme o critério Demanda/Disponibilidade hídrica.

nicípios de Corrente, Bom Jesus e Monte Alegre. A qualida-

Quanto às reservas subterrâneas, 17% das reservas explo-

de da água é prejudicada pelo lançamento de esgotos dos

táveis podem garantir a demanda de água atual na região.

centros urbanos. A principal atividade econômica é a agri-

Predominam os aqüíferos Corda, Motuca e Poti-Piauí, com

cultura, principalmente o cultivo de soja, feijão e arroz.

boa qualidade. A principal demanda é para a irrigação, seguida da demanda urbana.
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As principais demandas de água são para a irrigação, des-

Os problemas em potencial são as praticas inadequadas
de uso do solo na agricultura, desmatamento da mata ciliar,

Por outro lado, a Sub-bacia possui a maior taxa de cresci-

manejo de agrotóxicos e lançamentos de esgotos nos rios que

mento populacional, podendo reverter esta situação de ex-

possuem baixas vazões. Existe nesta região uma grande con-

celência em termos de quantidade de água disponível. Pro-

centração de poços construídos para usos no abastecimento

blemas com o assoreamento da calha dos rios da Sub-bacia

urbano e irrigação. A exploração dos aqüíferos é uma das

devido à erosão em função do manejo inadequado do solos

grandes preocupações, pois existem muitos poços jorrantes

e do transporte de fertilizantes e agrotóxicos provenientes

abandonados e muitos mal construídos, podendo compro-

de seu uso sem controle eﬁcaz, são encontrados nesta Sub-

meter a qualidade e quantidade das águas subterrâneas.

bacia que possui como principal atividade a agricultura,

Podem ocorrer problemas sérios de garantia de água,

como o cultivo da soja e do arroz. Conﬂitos entre usos da

condicionando o desenvolvimento econômico da região.

água na área agrícola com o seu uso para abastecimento

Problemas com processos de desertiﬁcação são observados

humano poderão surgir em função da degradação da quali-

nesta Sub-bacia, onde se encontra um dos principais núcle-

dade da água na região.

os da Região Nordeste, o núcleo de Gilbués.

Parnaíba 02 (Alto Parnaíba)

Parnaíba 04 (Rio Itaueiras)

Sub-bacia de domínio dos Estados do Maranhão e Piauí,

Os biomas Caatinga, Cerrado e zona de transição estão

apresenta situação excelente em termos de água superﬁciais

presentes, também, nesta Sub-bacia. É considerada Excelente

e boa disponibilidade de águas subterrâneas, considerando

em termos de águas superﬁciais, segundo o critério Deman-

que 1,3% das reservas explotáveis desta Sub-bacia garante a

da/Disponibilidade e Demanda/Vazão Média Acumulada, em

demanda atual. Por outro lado, considerando que a principal

função da presença de um trecho do rio Parnaíba com vazão

atividade econômica da região é a agricultura, principalmente

regularizada pela Barragem Boa Esperança. Também é a que

a soja, e que existe a utilização de insumos agrícolas, e estes as-

possui menor reserva explotável, com apenas 3,46m3/s, sen-

sociados a práticas inadequadas de uso do solo, podem ocorrer

do que 14,1% das reservas podem garantir a demanda total

conﬂitos com a qualidade da água, limitando o seu uso no

da Sub-bacia. As principais demandas são para a irrigação

abastecimento urbano. Nesta Bacia, está prevista a construção

seguida do abastecimento urbano.

de quatro barragens para geração de eletricidade, as quais po-

No Município de Floriano vivem 52,4% da população da
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Sub-bacia; 74,4% vivem nos três Municípios mais populosos.

em função, principalmente, da vazão regularizada pelo

A principal atividade econômica é a produção de banana e

reservatório Boa Esperança, e 37,4% das reservas subterrâ-

melancia. É uma Sub-bacia sem muitos problemas de dis-

neas podem garantir a demanda total atual. As principais

ponibilidade hídrica subterrânea e superﬁcial em função da

demandas são para o abastecimento, pois é a Sub-bacia

vazão regularizada pelo reservatório Boa Esperança. No en-

mais populosa; 59,5% da população vivem em Teresina,

tanto, a Bacia Hidrográﬁca do Rio Itaueiras possui uma das

Timon e Crateús. Apresenta a maior carga orgânica esti-

menores vazões de estiagem da região. Como na Sub-bacia

mada por meio da DBO5, de 72,54t de DBO/dia contra

do Gurguéia, nesta também ocorre a exploração inadequada

uma vazão de estiagem de 19,2 m3/s.

das águas subterrâneas para ﬁns de abastecimento urbano

Foram observados problemas com a salinidade da água sub-

e irrigação. Apesar de sua boa disponibilidade hídrica, essa

terrânea na região de Croatá. O bioma predominante é a Ca-

Sub-bacia não é bem distribuída espacialmente.

atinga e possui duas reservas indígenas. A principal atividade
econômica da região é a indústria de transformação e extra-

Parnaíba 05 (Rios Piauí/Canindé)

tivista, a agropecuária com a produção de galinhas e frangos

Considerada como Confortável de acordo com o critério

e a produção de mel e leite. Os principais problemas, apesar

Demanda/Disponibilidade e Excelente em termos do ba-

da excelente disponibilidade hídrica, que ocorre em função da

lanço Demanda/Vazão Média Acumulada. Em termos de

existência de vários açudes e da vazão regularizada pelo reser-

águas subterrâneas, 25,9% das reservas podem garantir a

vatório Boa Esperança, são a falta de adutoras para a distribui-

demanda total atual. A irrigação é a principal demanda,

ção dos recursos disponíveis para toda a população residente

seguida do abastecimento urbano. Em função das baixas

na Sub-bacia e o lançamento de esgotos domésticos nos rios

vazões o oxigênio dissolvido apresenta valores baixos devi-

próximos à Teresina e Crateús. Um projeto de transposição

do ao lançamento de esgotos, principalmente nos centros

de águas do Poti para o Coreaú existente no Ceará pode gerar

urbanos como Oeiras e São Francisco do Piauí. Ocorre,

conﬂitos de uso nesta Sub-bacia.

também, grande exploração das águas subterrâneas com
ﬁns de abastecimento urbano e irrigação.

Parnaíba 07 (Rios Longá/Parnaíba)

O bioma predominante é a Caatinga e o clima é semi-

É considerada Excelente em termos de águas superﬁciais,

árido. Nesta Sub-bacia existe um Corredor Ecológico da

de acordo com os critérios Demanda/Disponibilidade e De-

Caatinga. É a Sub-bacia menos urbanizada e as princi-

manda/Vazão Média Acumulada e 30,7% da reserva hídri-

pais atividades econômicas são a pecuária e a produção

ca subterrânea garante a demanda total atual. A principal

de mel e leite. Possue três projetos de irrigação e várias

demanda é para a irrigação seguida da demanda urbana. A

adutoras e açudes construídos e projetados. Tem um

carga de DBO5 igual a 30,77t de DBO/dia é alta, comparada

bom potencial para a agricultura irrigada; o solo é de boa

com as outras Sub-bacias. Os biomas predominantes são

qualidade para a agricultura. Os principais problemas

o Costeiro e o ecótono entre a Caatinga e a Amazônia. Em

são o lançamento de esgoto nos corpos de água que já

torno de 22% da população da Sub-bacia vive em Parna-

possuem uma vazão de estiagem muito baixa.

íba, Piripiri e Campo Maior. As principais atividades econômicas são a pecuária de frango e galinha, produção de

Parnaíba 06 (Rios Poti/Parnaíba)

leite, rizicultura, lavouras de melancias e tomate, além da

Sub-bacia de domínio federal por dividir espaço entre

atividade de pesca, cata de caranguejo e carcinocultura no

os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Sua situação é

setor litorâneo. O principal problema é conciliar a atividade

considerada Excelente em termos de disponibilidade de

de rizicultura com a pesca e o turismo e o lançamento de

águas superﬁciais, de acordo com os critérios Demanda/

carga orgânica de origem nos esgotos sanitários, bem como

Disponibilidade e Demanda/Vazão Média Acumulada,

a carcinocultura com a conservação dos mangues existentes
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no Delta do Parnaíba.
Considerando a divisão por Sub-bacias de nível 1, conclui-se
que os principais problemas e conﬂitos pelo uso da água são:
Alto Parnaíba
• Degradação da qualidade da água em função do uso
inadequado de insumos agrícolas;
• Assoreamento dos cursos de água em função das práticas inadequadas de uso do solo;
• Conﬂitos entre navegação e geração de energia elétrica;
• Degradação da qualidade da água em função do lançamento de eﬂuentes domésticos e práticas inadequadas de disposição de lixo urbano;
• Exploração inadequada dos aqüíferos da região.
Médio Parnaíba
• Degradação da qualidade da água em função do lançamento de eﬂuentes domésticos e práticas inadequadas de disposição de lixo urbano;
172

• Exploração inadequada dos aqüíferos da região;
• Problemas com a salinidade das águas subterrâneas;
• Má distribuição das águas disponíveis, em termos
quantitativos.
Baixo Parnaíba
• Conﬂito entre a rizicultura e a pesca;
• Degradação da qualidade da água em função do lançamento de eﬂuentes domésticos e práticas inadequadas de disposição de lixo urbano;
• Degradação dos mangues em função da carcinocultura sem controle.
A Figura 78 apresenta um panorama dos principais problemas e conﬂitos pelo uso da água. A Figura 79 mostra as condicionantes para o aproveitamento dos recursos hídricos na
Região Hidrográﬁca do Parnaíba.
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Fonte: Bases do PNRH (2005)

Figura 78 - Principais problemas e conﬂitos pelo uso da água na Região Hidrográﬁca do Parnaíba
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Fonte: Bases do PNRH (2005)

Figura 79 - Condicionantes para o aproveitamento dos recursos hídricos da Região Hidrográﬁca do Parnaíba
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5.3 | Vocações Regionais e seus Reﬂexos sobre os

desempenho das ações do governo, em parceria com

Recursos Hídricos

o setor privado, na promoção do desenvolvimento
sustentável.

A Região Hidrográﬁca do Parnaíba possui uma caracte-

Outras instituições federais de atuação na região são o

rística peculiar que é a transição entre os biomas Cerrado,

DNOCS, com projetos de irrigação, e o Banco do Nordeste,

Caatinga e Amazônia. Essa característica ambiental pode ter

por meio de ﬁnanciamento às atividades produtivas. Em

sido determinante sobre o tipo de povoamento e o desen-

2003, o Governo Federal implantou o programa Fome Zero

volvimento econômico da região. Associado a isto vem o

no Estado do Piauí.

regime diferenciado de precipitação e escoamento nas Sub-

Programas como o Proágua, ﬁnanciado pelo Banco Mun-

bacias. Por um lado, encontram-se Sub-bacias com alto

dial, investem na construção de açudes e adutoras, além de

potencial hídrico e por outro, Bacias com baixíssimo po-

propiciar o desenvolvimento de conhecimento dos recursos

tencial. As características de desenvolvimento econômico e

hídricos da região.

social também são diferentes entre estas Sub-bacias.

Em função das peculiaridades de cada Sub-bacia da Re-

Na esfera federal o principal projeto desenvolvido na re-

gião Hidrográﬁca do Parnaíba, existem vocações diferencia-

gião é o Planap, executado pela Codevasf. Em 6 de janei-

das para cada uma delas (Figura 80). A seguir descreve-se

ro de 2000, a Lei n. 9.954 ampliou a área de atuação da

as vocações de cada Sub-bacia.

o

Codevasf, ao incluir a Região Hidrográﬁca do Parnaíba em
sua área de atuação, passando a Empresa a se denominar

Sub-bacia Parnaíba 01 (Rio Balsas)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francis-

Possui uma vocação agrícola em função do alto poten-

co e do Parnaíba.

cial hídrico, das altas precipitações pluviométricas e solos

Desta maneira, a Codevasf, em colaboração com os de-

característicos de região de Cerrado, propícios para o culti-

mais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais que

vo de soja e arroz de sequeiro. Observa-se nesta região um

atuam na área, deve elaborar os planos de desenvolvimento

forte crescimento econômico em função do cultivo da soja,

integrado da Região Hidrográﬁca do Parnaíba, indicando os

principalmente no Município de Balsas. No entanto é es-

programas e projetos prioritários, com relação às atividades

sencial a adequação das práticas agrícolas e manejo do solo

que a própria lei prevê. Assim, foi criado o programa deno-

para evitar problemas com a qualidade da água e erosão.

minado Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado
do Vale do Rio Parnaíba – Planap, composto de:
• um inventário de diagnósticos e estudos técnicos rea-

Sub-bacia Parnaíba 02 (Rio Alto Parnaíba)
Muito semelhante à Sub-bacia Parnaíba 0, possui alto

lizados por diferentes instituições atuantes na Bacia;

índice pluviométrico e excelente disponibilidade hídrica,

• um Plano de Curto Prazo, visando deﬁnir estratégias

fazendo com que sua vocação principal seja a agricultura.

para que as iniciativas de desenvolvimento parcial-

Observa-se crescimento econômico no Município de Alto

mente implantadas, sem orientação e apoio bem de-

Parnaíba, em função do cultivo da soja. As práticas agrí-

ﬁnidos, possam ser concluídas de maneira a que as

colas e o manejo do solo devem ser revisados para evitar o

comunidades envolvidas possam ter perspectivas de

comprometimento dos corpos de água em relação ao asso-

desenvolvimento futuro; e

reamento e à sua qualidade.

• um Plano de Desenvolvimento com ações de médio e
longo prazo, incluindo a elaboração do Macrozonea-

Sub-bacia Parnaíba 03 (Rio Gurguéia)

mento Ecológico-Econômico (MZEE) que é o instru-

Sua vocação principal é a agricultura com alta produti-

mento de diagnóstico e planejamento, que contribui-

vidade no cultivo da soja. É uma das Sub-bacias mais ex-

rá para melhorar os padrões de eﬁciência, eﬁcácia e

ploradas em relação ao uso do solo. Há intensa destruição

175

Caderno da Região Hidrográﬁca do Parnaíba

da mata ciliar do rio Gurguéia, assim como muitos poços

Ibiapaba. Já na sua parte baixa, a vocação é a rizicultura

jorrantes ao longo deste rio.

e o cultivo de soja, em desenvolvimento no Município de
Brejo, considerado hoje a nova fronteira agrícola dentro da

Sub-bacia Parnaíba 04 (Rio Itaueiras)

região. Há, também, atividades de extrativismo vegetal, como

Também possui vocação agrícola e uso da irrigação na agri-

a exemplo da cera de carnaúba. Na parte litorânea, a vocação

cultura, com várias lagoas em que se pratica a rizicultura.

é para as atividades de pesca, cata de caranguejo e turismo no
Delta do Parnaíba, além da carcinocultura bem desenvolvida

Sub-bacia Parnaíba 05 (Rio Piauí/Canindé)
Quase toda a Sub-bacia encontra-se inserida na região de
clima semi-árido e no bioma Caatinga. Possui uma vocação
voltada à pecuária, principalmente de criação de ovinos/caprinos e galinhas/frango. As questões climáticas favorecem
mais a pecuária do que a agricultura, atividade histórica de
desenvolvimento e povoamento do Estado do Piauí. É nesta Sub-bacia que se encontra a antiga capital do Estado, o
Município de Oeiras, bem como os Municípios representativos, a exemplo de Picos e São Raimundo Nonato. Além da
pecuária, desenvolvem-se a apicultura, a produção de leite
e a agricultura irrigada.
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As vazões são baixas e as chuvas são concentradas em três
a quatro meses consecutivos durante o ano, levando à construção de obras hídricas para a garantia de água. Assim, é
fundamental a operação adequada e racional da água armazenada de maneira a evitar problemas de salinização.
Sub-bacia Parnaíba 06 (Rio Poti/Parnaíba)
Esta Sub-bacia possui uma vocação mais agrícola em sua
parte mais alta, principalmente na produção de leite, cultivo de algodão e feijão, em Crateús e Croata. Já na sua parte
mais baixa, onde se encontram os Municípios mais populosos, como Teresina, Timon e Caxias, a vocação é mais para a
indústria extrativista e de transformação, bem como a produção de cana de açúcar. Essas atividades podem prejudicar principalmente a qualidade das águas.
Sub-bacia Parnaíba 07 (Rio Longá/Parnaíba)
A Sub-bacia possui vocação para a produção de legume
e verduras, em especial em sua parte alta, na Chapada da

na região, que abastece os mercados de Fortaleza.
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Fonte: Bases do PNRH (2005)

Figura 80 - Vocações Regionais da Região Hidrográﬁca do Parnaíba

Foto: Banco de Imagens da Codevasf (Delta do Parnaíba, PI/MA)
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Características Gerais

mado em 817MW de energia para o Nordeste. Estas barra-

A Região Hidrográﬁca do Parnaíba possui características

gens estão projetadas para serem construídas nos rios Balsas

climáticas peculiares, apresentando clima semi-árido em

e Parnaíba, com alto potencial para navegabilidade.

sua porção oriental, sub-úmido em sua porção ocidental e
úmido na sua porção sudoeste. Esta peculiaridade inﬂuen-

Características das disponibilidades hídricas

cia a ocupação da região e as atividades econômicas da po-

Com relação às características das disponibilidades hí-

pulação residente.

dricas, observa-se que a distribuição espacial das chuvas é

A conﬁguração espacial da Região Hidrográﬁca do Par-

diferenciada para as Sub-bacias de nível 1, pois quando o

naíba é um reﬂexo de sua compartimentação geotectônica

período chuvoso se inicia no Baixo Parnaíba, no Alto Parna-

que, por sua vez, controla os aspectos morfológicos, pedo-

íba está no seu período ﬁnal. Quanto às vazões, observa-se

lógicos e a organização da drenagem. Encontra-se instalada

que, nas Sub-bacias do Alto Parnaíba, elas possuem pouca

em duas grandes unidades estruturais: o escudo cristalino

variabilidade sazonal, enquanto as do Médio e Baixo Par-

(cerca de 15% da área) e a Bacia Sedimentar do Parnaíba

naíba têm grande variabilidade, apresentando, em alguns

(85%), que propicia a ocorrência de aqüíferos.

postos ﬂuviométricos, valores próximo a zero nos períodos

Processos de desertiﬁcação em estado avançado são en-

secos, entre junho e dezembro.

contrados nesta região. O Município de Gilbués ao sul do

Considerando as irregularidades das vazões nos rios da

Estado do Piauí é apontado como um dos principais Nú-

região, tanto temporal, como sazonal, pode-se dizer que a

cleos de Desertiﬁcação do Nordeste Brasileiro. Nesta região

vazão média anual não é um parâmetro conﬁável para es-

as práticas de manejo do solo deverão se adequar em fun-

timar a disponibilidade hídrica, sendo necessária utilização

ção da fragilidade deste ambiente, altamente susceptível às

de outras ferramentas.

ações antrópicas.

Para a determinação das disponibilidades hídricas em

A quantiﬁcação da área desertiﬁcada ainda não está bem

cada Sub-bacia considerou-se a vazão com 95% de garan-

esclarecida. Estudo desenvolvido pela Codevasf (2005c)

tia, adicionada das vazões regularizadas pelos reservatórios

mostra uma área de 958,79Km , enquanto o IBGE (2004)

e das vazões disponíveis para uso em lagos e reservatórios,

aponta a área dos três Municípios do núcleo em 7.694Km .

quando da existência da informação. Entre os dados dispo-

Notícias em páginas de internet, relacionadas à ONG’s am-

níveis sobre vazão regularizada dos reservatórios da região

bientais, indicam uma área de 6.131Km . Conclui-se, a par-

estão os da Barragem Boa Esperança, no rio Parnaíba. Em

tir disso, ser fundamental a determinação e o monitoramen-

Aridas/PI, foram encontradas informações sobre a disponi-

to dessa área para estimar a sua taxa de expansão e deﬁnir

bilidade hídrica de algumas lagoas e reservatórios, relativas

programas de recuperação e controle das áreas degradadas.

ao volume anual utilizável. Essas informações, levantadas

São vários os açudes e adutoras em construção na região,

em 1995, estão defazadas. É preciso realizar um trabalho

projetados para garantir a oferta hídrica, principalmente no

de atualização da quantiﬁcação destas reservas para cada

Semi-árido. A Chesf prevê a construção de oito barragens

Sub-bacia da região.

2

2

2

para a geração de energia elétrica, com fornecimento esti-
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Existem na região muitas lagoas e lagos que são utiliza-

Principais biomas e ecossistemas

dos pela população para pesca e rizicultura. No entanto,

A Região Hidrográﬁca do Parnaíba possui uma hetero-

informações quantitativas e qualitativas destes ambientes

geneidade natural em função dos biomas existentes, com

não são disponíveis ou não existem. Estudos abordando

áreas de Cerrado, Caatinga, Costeiro e transição entre Ca-

aspectos quantitativos e qualitativos destas lagoas e lagos,

atinga-Cerrado e Caatinga-Amazônia. A região é bem re-

bem como sua relação com os aqüíferos locais, serão funda-

presentada em termos de Unidades de Conservação, pos-

mentais para as ações de gestão dos recursos hídricos.

suindo alguns Parques Nacionais, Estação Ecológica, Área

Um fator fundamental para a região é a evaporação dos

de Proteção Ambiental (APAs), Reservas Particulares e dois

corpos de água e evapotranspiração das superfícies de solo

Corredores Ecológicos (Caatinga e Jalapão). No entanto,

e vegetação, principalmente na porção semi-árida, onde

existe deﬁciência de ﬁscalização e controle de desmatamen-

seus valores são muito altos, mesmo comparados com ou-

tos, queimadas e invasões nestas áreas.

tras regiões do Nordeste. As perdas por evapotranspiração
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são em torno de 90% nesta região. O monitoramento das

Caracterização do solo, seu uso e ocupação

variáveis ambientais, como Temperatura, Umidade Relati-

Os solos na região são os Latossolos, que apresentam

va do Ar, Velocidade dos Ventos, Evaporação, entre outras,

boa fertilidade e são propícios para a agricultura. Os prin-

é fundamental para melhorar a eﬁciência da utilização da

cipais usos são para a pecuária, agricultura e urbanização.

água na agricultura irrigada, bem como estimar a disponi-

O cultivo da soja no Cerrado vem se expandindo na região,

bilidade hídrica em Lagoas e Reservatórios.

representando uma das principais economias dos Estados

A região é rica em águas subterrâneas e suas demandas

do Piauí e Maranhão. No entanto, algumas práticas inade-

atuais podem ser supridas totalmente com este recurso. No

quadas de manejo do solo associadas aos tipos de solos e

entanto, vêm sendo explorada intensamente e de maneira

características hidrológicas provocam erosão, ocasionando

inadequada com a construção de poços por empresas des-

o assoreamento dos cursos de água, observado na calha do

qualiﬁcadas tecnicamente. Isso ocorre, principalmente, nas

rio Parnaíba.

Sub-bacias Parnaíba 03 (Gurguéia), Parnaíba 04 (Itaueiras)
e Parnaíba 05 (Piauí/Canindé). A ﬁscalização é precária e

Evolução sociocultural

não existem, ainda, ações concretas e efetivas de controle

Na maioria dos Municípios da região a população está em
torno de 20 mil habitantes. Observa-se uma forte concen-

desta atividade na região.
Em toda a região, a qualidade da água, tanto superﬁcial

tração populacional nas Sub-bacias Parnaíba 06 (Poti/Par-

como subterrânea, tem sido degradada, ou pela falta de sa-

naíba) e Parnaíba 07 (Longá/Parnaíba), com destaque aos

neamento básico e/ou pela utilização inadequada de agro-

Municípios de Teresina e Parnaíba, os mais populosos da

tóxicos e fertilizantes na agricultura. Os dados de qualidade

região. Em quase todas as Sub-bacias, a população urbana

da água na região são muito escassos e não existe um sis-

supera a população rural, sendo a única exceção a Sub-ba-

tema de monitoramento eﬁcaz e contínuo para se avaliar a

cia Parnaíba 05 (Piauí/Canindé).

situação dos corpos hídricos, visando o seu enquadramento
conforme Resolução do Conama n. 357/2005.
o

A Sub-bacia Parnaíba 01 (Balsas) apresenta a maior taxa
de crescimento entre 1991 e 2000, em especial no Muni-

Ainda quanto à qualidade da água na região do Alto Par-

cípio de Balsas, onde se concentra a riqueza gerada pela

naíba, existe a necessidade de uma avaliação sobre o grau

atividade agrícola na região, o que atrai migrantes em busca

de poluição da água por agrotóxicos utilizados na agricul-

de oportunidades de trabalho.

tura, bem como de nutrientes como o fósforo e nitrogênio

O IDH da região aumentou entre 1991 e 2000, passando

identiﬁcando qual a contribuição da atividade agrícola para

de baixo desenvolvimento para desenvolvimento médio,

o aporte deste material aos corpos hídricos.

indicando melhoria no grau de escolaridade e longevidade.
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Quanto ao IDH Renda, este permaneceu em baixo desen-

Hidrográﬁca, com destaque aos Municípios polarizadores

volvimento. O índice de Gini, que mede a distribuição de

como Balsas, Picos, Floriano, Crateús, Parnaíba e Teresina,

renda, ao contrário do IDH, aumentou em todas as Sub-ba-

com índices em torno de 80%.

cias, indicando aumento da concentração de renda, apesar
do aumento da renda per capita da população.

No entanto, o fato de possuir coleta de esgoto ou lixo,
não signiﬁca que estes estão sendo tratados e dispostos ade-

Outro fator preocupante é o aumento do percentual de

quadamente na região, evitando a contaminação dos corpos

renda das pessoas originadas de transferências governa-

de água. Ações institucionais são fundamentais na região

mentais e diminuição da renda oriunda do rendimento do

para a melhoria das condições sanitárias, desde investimen-

trabalho. Isto pode signiﬁcar falta de investimentos priva-

tos em sistemas de coleta e tratamento de resíduos líquidos

dos na região e aumento do desemprego, demonstrando a

e sólidos até campanhas permanentes de conscientização.

forte dependência da região quanto aos repasses públicos.

Um indicativo da precariedade do saneamento básico é a

As principais atividades econômicas na região são a pe-

ocorrência de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias,

cuária (ovinos, caprinos e aves), agricultura (arroz e soja),

em função do uso da água contaminada por vetores da he-

extrativismo vegetal (Carnaúba) e produção de leite e mel.

patite, esquistossomose, cólera, entre outras. A região do

A indústria é pouco representativa. No Alto Parnaíba se

Baixo Parnaíba apresenta os maiores índices de óbitos desta

concentram as atividades agrícolas, enquanto que a pecu-

natureza. Ali se concentra o maior contingente populacio-

ária e a produção de mel e leite predominam no Baixo e

nal, mas os sistemas de coleta de esgotos e distribuição de

Médio Parnaíba.

água são precários.

A atividade industrial está concentrada nas proximidades

Um aspecto que chama a atenção é a morbidade por

de Teresina, entre as Sub-bacias 06 (Poti/Parnaíba) e Parna-

doenças do sistema circulatório que supera a maioria dos

íba 07 (Longá/Parnaíba), apesar de algumas unidades in-

casos de óbitos na região, apresentando o maior índice na

dustriais nas Sub-bacias Parnaíba 01 (Balsas) e Parnaíba 02

Sub-bacia do Alto Parnaíba. Este fato pode estar relaciona-

(Alto Parnaíba). A atividade de carcinocultura se concentra

do ao manejo inadequado de agrotóxicos pelos agricultores

no Baixo Parnaíba em regiões de mangues e apicuns. A ri-

da região. No entanto, é uma hipótese que precisa ser inves-

zicultura é comum na região, principalmente na sua porção

tigada com mais cuidado.

oeste, ao longo do Estado do Maranhão. O extrativismo vegetal predomina na Sub-bacia Parnaíba 07 (Longá/Parnaí-

Desenvolvimento econômico regional e usos da água

ba), com a exploração da Carnaúba.

As principais demandas de água na região são para o abas-

Com relação aos serviços públicos, houve um crescimen-

tecimento humano, irrigação e dessedentação de animais.

to entre 1991 e 2000 em todas as Sub-bacias, destacando

De maneira geral a região possui boa disponibilidade

o crescimento dos serviços de fornecimento de energia elé-

hídrica, tanto superﬁcial, como subterrânea, sendo suﬁ-

trica. Apesar do crescimento, os índices continuam baixos,

ciente para garantir a demanda atual. O balanço demanda

principalmente os de abastecimento de água, com percen-

e disponibilidade hídrica superﬁcial aponta uma situação

tuais em torno de 40% de unidades com rede de água, com

Excelente em quase todas as Sub-bacias, com exceção das

exceção dos Municípios mais populosos, como Teresina e

Sub-bacias Parnaíba 03 (Gurguéia) e Parnaíba 05 (Piauí/Ca-

Parnaíba. Os piores índices são os de coleta de esgoto, com

nindé), que apresentam condição Confortável. Quanto ao

valores em torno de 9% de unidades com coleta, à exceção

critério Demanda/Vazão Média Anual, todas as Sub-bacias

da região de Crateús, no Ceará, onde os índices são de 16%

apresentam condição Excelente. O balanço demanda e dis-

a 27% de unidades residenciais.

ponibilidade de água subterrânea, aponta suﬁciência para

Os serviços de coleta de lixo estão em torno de 15% de
unidades domiciliares atendidas, em quase toda a Região

garantir as demandas atuais.

181

Caderno da Região Hidrográﬁca do Parnaíba

Em toda a região, predominam os usos da água para ﬁns

(Itaueiras) e Parnaíba 05 (Piauí/Canindé) e, nas lagoas, há

domésticos e lançamento de eﬂuentes. No Alto Parnaíba

conﬂitos entre rizicultores e pescadores. A carcinocultura

existe também o uso da água para a navegação e para a

degrada os mangues do Delta do Parnaíba.

geração de energia elétrica. No Médio Parnaíba, o uso em

Alguns projetos e programas relacionados aos recursos

potencial é para a irrigação e a indústria, nas proximidades

hídricos estão em execução na região: Planap/Codevasf,

de Teresina. Na Sub-bacia Baixo Parnaíba a água é utilizada

Proágua, PAN-Brasil, Fome Zero, ZEE Baixo Parnaíba, entre

para a irrigação, pesca, carcinocultura e turismo.

outros. No caso do Planap/Codevasf, é fundamental a interseção entre as suas áreas de atuação com as Sub-bacias da

Histórico dos conﬂitos pelo uso da água

Região Hidrográﬁca do Parnaíba, de forma a compatibili-

Os principais conﬂitos que existem na região são entre a

zar as ações de planejamento e gestão dos recursos hídricos

navegação com a geração de energia elétrica no rio Parna-

com as ações da Codevasf na região.

íba e a pesca com a rizicultura, nas lagoas. Neste caso, as

No Alto Parnaíba, a vocação regional e os usos da água,

ações de gestão são suﬁcientes para resolver os conﬂitos de

voltam-se para a agricultura de sequeiro, atividade que

maneira racional.

utiliza a água precipitada e não depende de irrigação, apesar de existirem algumas propriedades que utilizam desta
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A implantação da política de recursos hídricos

prática. Mas a principal utilização da água para esta ati-

Todos os Estados integrantes da Região Hidrográﬁca já

vidade é a navegação, nos rios Parnaíba e Balsas, para o

possuem suas leis de recursos hídricos. Há situações em

escoamento das safras de soja e arroz. O transporte hidro-

estágio mais avançado, com a criação de comitês de bacias e

viário diminui os custos com o escoamento das safras para

sistemas de outorga implantados, como no Ceará. No Piauí

os portos da região.

e no Maranhão, há processos de implantação dos instrumentos de gestão.

No Médio Parnaíba, a vocação principal é a pecuária,
na Sub-bacia do Piauí Canindé, principalmente de ovinos

Sendo o rio Parnaíba de domínio da União, a outor-

e caprinos, enquanto que na Sub-bacia Parnaíba 06 (Poti/

ga vem sendo fornecida pela ANA. No Piauí, foi criado

Parnaíba) a vocação é para atividades industriais e extra-

o Comitê do Açude Bocaina como organismo colegiado

tivistas, na sua parte baixa, próximo à Teresina, e agríco-

local.

la, com irrigação em sua parte alta, próximo a Crateús. A
agricultura irrigada é uma prática que vem crescendo nesta

Análise de conjuntura

região em virtude das baixas precipitações e solos com boa

Os principais problemas com os usos exclusivos da água

fertilidade.

na região são a degradação da qualidade da água pelo uso

No Baixo Parnaíba existem várias atividades, já que a Sub-

exclusivo de lançamento de eﬂuentes e a diﬁculdade de

bacia mais populosa. As atividades vão desde a agricultura

implantação de uma hidrovia em função da construção do

irrigada, atividade industrial, extrativismo, pesca, turismo,

reservatório Boa Esperança.

rizicultura e carcinocultura. As atividades que mais utilizam

Os principais conﬂitos e problemas com os usos da água

água são as de rizicultura, que ocorre nas lagoas, de carci-

são a degradação da qualidade da água devido o lançamen-

nocultura, que utiliza os mangues do Delta do Parnaíba, e a

to de eﬂuentes, além do manejo inadequado de insumos

de irrigação de hortaliças e frutas.

agrícolas. O uso inadequado do solo provoca o assoreamento dos corpos de água, principalmente no rio Parnaíba.

Análise da lista de atores e variáveis

Existem conﬂitos entre a navegação e a geração de energia

As cinco variáveis mais relevantes para a região são os

elétrica e a exploração inadequada dos aqüíferos, principal-

Eventos Hidrológicos Críticos, o Clima , Investimento em In-

mente nas Sub-bacias Parnaíba 03 (Gurguéia), Parnaíba 04

fra-Estrutura, Enquadramento dos Corpos de água e a Exis-
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tência de Planos de Recursos Hídricos, todos com alto grau
de intensidade, impacto e incertezas. Os eventos hidrológicos críticos estão associados ao clima da região: ocorrem
secas ou cheias, e seu impacto depende muito de infra-estrutura hídrica existente e da forma de ocupação da terra,
fatores extremamente importantes para a região.
A infra-estrutura de saneamento básico na região é precária e repercute sobre a qualidade da água, sendo perceptível pelos atores sociais, justiﬁcando assim a relevância do
enquadramento dos cursos de água. A existência de planos
de recursos hídricos é considerada relevante, uma vez que
eles traçarão as diretrizes para a infra-estrutura hídrica, para
o enquadramento dos cursos de água e para a gestão dos
recursos hídricos na região.
Interessante notar, com relação aos atores sociais, a relevância dos Empresários do Ramo Imobiliário Ribeirinho e
Estuarino, demonstrando novamente a preocupação com
a ocupação da terra, principalmente nas margens dos rios
e na região do Delta do Parnaíba. Outros atores mais relevantes são as Empresas de Energia Elétrica, Empresários
da Indústria do Turismo e os Infratores, com tendência de
aumento da potência.
Questões prioritárias, programas e diretrizes
Durante o Seminário Regional do Parnaíba foram deﬁnidas
questões prioritárias para a região, bem como programas e
diretrizes. Com relação à gestão dos recursos hídricos, houve
uma grande preocupação com o fortalecimento institucional, principalmente com relação à capacitação dos recursos
humanos. Quanto ao meio ambiente, a maior preocupação
foi com os recursos hídricos subterrâneos, que vêm sofrendo
degradação, tanto em termos de qualidade, quanto de quantidade. Também houve preocupação com o desmatamento
da mata ciliar e do assoreamento dos rios e reservatórios. Já
em termos de usos múltiplos, a maior preocupação foi com o
setor de saneamento, haja vista a precariedade em que se encontra a coleta, tratamento e disposição ﬁnal dos resíduos sólidos e líquidos na região. Para cada questão prioritária foram
traçados programas e diretrizes, base para o Plano Nacional
de Recursos Hídricos, e guia para as ações relacionadas aos
recursos hídricos na região.
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Foto: Banco de Imagens da Codevasf (Delta do Parnaíba, PI/MA)
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PARNAÍBA
Patrocínio:

Apoio:

Realização:

PNRH

Nacional de Recursos Hídricos, dão-nos conta
de informações relevantes acerca dos recursos
hídricos cujos conteúdos são apresentados por
Região Hidrográﬁca, a saber: Amazônica, TocantinsAraguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba,
Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico
Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Uruguai, Atlântico
Sul e Paraguai.
Nos Cadernos Setoriais, a relação da conjuntura
da economia nacional com os recursos hídricos vem
a público em levantamento singular, na medida
em que foi obtida a partir de informações sobre os
vários segmentos produtivos: a indústria e o turismo,
o transporte hidroviário, a geração de energia, a
agropecuária, além de um caderno especíﬁco sobre
o saneamento.
Assim, é com satisfação que ora apresentamos
ao público os estudos em apreço, sendo certo que
o acesso às informações disponíveis e sua ampla
divulgação vêm ao encontro do aprimoramento
e consolidação dos mecanismos democráticos e
participativos que conﬁguram os pilares do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
– SINGREH.
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encontrará sua efetividade senão após sua aceitação
plena e, para tanto, é necessário envolvimento e
participação social desde sua construção até sua
implementação.
Daí a participação social e o compartilhamento
estarem presentes de forma concreta e destacada
tanto no processo de elaboração quanto de
implementação do Plano Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH, recentemente aprovado à
unanimidade pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH, conﬁgurando marco importante
da atual Política Nacional de Recursos Hídricos.
Ao ensejo, pois, da proclamação da Década
Brasileira e Internacional da Água (2005-2015),
o Ministério do Meio Ambiente publica os 12
Cadernos Regionais, bem como os Cadernos
Setoriais, que, além de se terem constituído em
valiosos subsídios para a elaboração do Plano
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O primeiro nome do desenvolvimento sustentável
é necessidade: é necessário manter o ambiente
natural saudável e seus aspectos ecológicos. Essa
“ação necessária” é condição reclamada pelas
transformações a que tem sido submetido o mundo
como um todo. A perturbação climática ingressa
no processo real (“natural”) e o perfaz mediante
eventos drásticos que atestam a necessidade da
preservação da vida, tornada exigência planetária;
aﬁnal, se é verdade que a natureza é obra divina,
não é menos verdade que sua preservação é obra
humana. Signiﬁca dizer que cuidar e proteger a
natureza é tarefa exclusivamente nossa.
Nesse sentido, a Lei n.º 9.433/1997 passou
a reconhecer, de modo expresso, que “a água
é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico”.
Ao lado dessa premissa maior deﬁnitivamente
incorporada à atual gestão das águas brasileiras,
a Lei de Águas declara também que a água é um
bem de domínio público, e que a sua gestão deve
ser descentralizada e contar com a participação do
poder público, dos usuários e das comunidades, de
modo a sempre proporcionar o uso múltiplo, racional
e integrado, assegurando-se, pois, às presentes e
futuras gerações sua necessária disponibilidade em
padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos, com vistas ao desenvolvimento sustentável.
Os clamores da lei são inequívocos ao buscar
condutas racionais e procedimentos tecnológicos
compatíveis com a necessidade de harmonizar as
atividades humanas e a preservação do ambiente
natural indispensável ao desenvolvimento dessas
mesmas atividades socioeconômicas. A noção
prática dessa necessidade não pode ter existência
senão a partir de concepções novas e inovadoras
das condições de sustentabilidade e da gestão dos
recursos hídricos que se vêm construindo no País.
O primeiro aspecto a se veriﬁcar, no entanto, é
que isoladamente as leis e os planos nem sempre
podem tudo. Ou seja: nenhum plano ou lei jamais

