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RESUMO --- O ATLAS Nordeste – Abastecimento Urbano de Água, coordenado pela 
Agência Nacional de Águas – ANA, foi elaborado com o objetivo de identificar e propor 
alternativas técnicas com garantia hídrica e sustentabilidade operacional para mais de 
1.300 sedes municipais da Região Nordeste do Brasil e do norte do Estado de Minas 
Gerais. As obras de infra-estrutura hídrica indicadas no ATLAS, cujo lançamento oficial 
ocorreu em 2006, resultaram em uma previsão de investimentos total da ordem de R$ 3,3 
bilhões. O presente trabalho tem como objetivo analisar o grau de implementação das 
alternativas para o abastecimento de água propostas no ATLAS, decorridos três anos da 
conclusão dos estudos. Nessa análise, são verificados os principais fatores indutores das 
obras em andamento e concluídas e os obstáculos para a execução das alternativas ainda 
não implementadas.  

ABSTRACT --- The Northeast ATLAS – Urban Water Supply, coordinated by the 
National Water Agency – ANA, was developed to identify and propose technical 
alternatives to water security and sustainability operational for more than 1,300 
municipalities of the Northeast of Brazil and northern State of Minas Gerais. The water 
infrastructure works indicated in ATLAS, whose official launch was in 2006, resulted in 
an estimated total investment of around R$ 3.3 billion. This paper aims to analyze the 
degree of implementation of water supply alternatives proposed in ATLAS after three 
years of completion of studies. In this analysis, are found the main factors inducing the 
works completed and in progress and the obstacles to the implementation of the 
alternatives have not yet implemented.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O ATLAS Nordeste (Abastecimento Urbano de Água), coordenado pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, teve como objetivo identificar e propor alternativas técnicas 

com garantia hídrica para atender as atuais e futuras demandas por água da população 

urbana da área abrangida pelos Estados da Região Nordeste do Brasil e pelos municípios 

de Minas Gerais que são integrantes das bacias dos rios São Francisco, Pardo, Mucuri e 

Jequitinhonha (ANA, 2006; Conejo et al., 2007). 

Como ponto de partida, foram considerados os municípios da área de abrangência 

com população urbana superior a 5 mil habitantes. Por esse critério, o número inicial de 

sedes municipais estudadas foi de 1.112, contemplando diretamente 34 milhões de 

habitantes, o que representa 94% da população urbana da área total e 24% da população 

urbana do Brasil. Os resultados finais, entretanto, englobaram também as sedes localizadas 

na área de influência de sistemas integrados com população inferior ao limite inicialmente 

estabelecido, totalizando um universo de mais de 1.300 sedes municipais. 

Os estudos do ATLAS tiveram como premissa o gerenciamento integrado dos 

recursos hídricos regionais e a adoção de um processo participativo e consensual, que 

contou com intensa cooperação de órgãos estaduais e federais relacionados com a gestão 

de recursos hídricos e os serviços de saneamento ambiental. Os resultados estão disponíveis 

de forma simples e acessível ao público geral nos seguintes produtos finais:  

� Resumo Executivo, que contém uma descrição da metodologia utilizada em cada etapa de 

elaboração do ATLAS e resultados consolidados para a região de estudo.  

� ATLAS na Internet (www.ana.gov.br/atlasnordeste), que contém relatórios para download 

e resultados  consolidados para a região e por Estado, além do diagnóstico e das 

alternativas técnicas para cada sede municipal. Permite ao usuário técnico consulta ao 

Banco de Dados dos estudos. 

 
O ATLAS Nordeste visa subsidiar o processo decisório por meio de oferta de 

soluções tecnicamente factíveis, a menores custos, além de buscar evitar o desperdício de 

recursos em obras inadequadas. O amplo rol de soluções para a oferta de água, propostas no 

âmbito do ATLAS, resultaram em uma previsão de investimentos total da ordem de R$ 3,3 

bilhões. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o grau de implementação das 

alternativas para o abastecimento de água propostas no ATLAS, decorridos três anos da 

conclusão dos estudo (O ATLAS foi elaborado no período de 2004 a 2006, tendo sido 
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lançamento oficialmente no CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 

dezembro de 2006). Nessa análise, são verificados os principais fatores indutores das obras 

em andamento e concluídas e os obstáculos para a execução das alternativas ainda não 

implementadas. 

 

2 – SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ATLAS NORTESTE 

2.1 – Diagnóstico 

A partir da identificação dos mananciais superficiais e subterrâneos e dos sistemas de 

produção utilizados para o abastecimento de água de todas as sedes municipais da área de 

abrangência, fez-se uma série de verificações para definir se a oferta de água atual atendia 

à demanda para abastecimento humano das sedes municipais ou se seria necessária a 

proposição de alternativas técnicas para a garantia dessa oferta nos horizontes de 

planejamento (ANA, 2006; Soares et al., 2006), conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Critérios adotados para a identificação das obras 

 
De forma geral, foram verificados três aspectos básicos: (a) a quantidade de água, 

traduzida na disponibilidade hídrica do manancial para o atendimento da demanda humana 

urbana nos horizontes de planejamento; (b) a qualidade da água e a identificação de 

potenciais restrições ao tratamento da água para consumo humano; e (c) a capacidade de 

produção de água do sistema existente para o atendimento da demanda urbana nos 

horizonte de planejamento. 

Com base nos critérios apresentados, que identificaram os déficits de oferta de água 

que possam vir a ocorrer, fez-se uma classificação das sedes municipais segundo as 

seguintes qualificações: 
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� Sedes com abastecimento satisfatório: quando tanto o manancial quanto as unidades do 

sistema produtor de água não apresentam deficiência no confronto oferta x demanda nos 

horizontes de planejamento. 

� Sedes em situação crítica por sistema: situação em que a capacidade de produção de água 

do(s) sistema(s) não é suficiente para atender às demandas em qualquer dos horizontes. 

� Sedes em situação crítica por manancial: situação em que a oferta de água do manancial não é 

suficiente para suprir as demandas em qualquer dos horizontes. 

� Sedes em situação crítica por manancial e sistema: quando tanto o manancial quanto as 

unidades do sistema produtor de água que abastecem a sede apresentam deficiência no 

confronto oferta x demanda nos horizontes de planejamento. 

 
Na Figura 2 apresenta-se a distribuição espacial dessa classificação para o cenário de 

2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Classificação das Sedes Municipais em Função da Situação da Oferta de Água 

 

  

TOTAL DIAGNÓSTICO – 1.256 Sedes

Satisfatório – 26,8%

Crítico por manancial – 2,7%

Crítico por sistema – 52,8%

Crítico por manancial e sistema – 17,7%

Maranhão – 
75% críticos 

Piauí – 65% 
críticos 

Ceará – 
79% críticos 

Rio Grande do Norte 
– 59% críticos 

Paraíba – 
72% críticos 

Pernambuco – 
91% críticos 

Alagoas – 
85% críticos 

Sergipe – 
82% críticos 

Bahia – 73% 
críticos 

Minas Gerais – 
46% críticos 

OCEANO ATLÂNTICO 
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A classificação apresentada resulta em duas situações extremas: sedes com sistemas 

satisfatórios e sedes em situação crítica, que apresentam déficits em termos de manancial 

ou sistema produtor de água. A partir da análise dos mananciais utilizados e dos sistemas 

existentes verificou-se que 73% dos municípios contemplados têm suas sedes em situação 

crítica, sendo que a maioria é crítica por sistema. 

Para as sedes municipais classificadas com abastecimento crítico foram avaliadas 

novas formas de utilização dos recursos hídricos e indicadas obras a serem implementadas 

para o equacionamento dos déficits encontrados, o que incluiu desde ampliações dos 

sistemas existentes até a proposição do aproveitamento de novos mananciais. Essas 

indicações foram consolidadas em Relatórios de Identificação de Obras – RIOs: conjunto 

de fichas padronizadas que resumem os elementos necessários à caracterização dos 

sistemas de abastecimento de água existentes e planejados, incluindo informações técnicas, 

ambientais e os custos envolvidos. Para as sedes com abastecimento satisfatório e sedes 

com obras licitadas ou em execução, foram elaborados cadastros do sistema existente. 

 

2.2 – Planejamento da Oferta de Água 

Em função da diversidade da área, cada Estado possui particularidades referentes às 

alternativas técnicas para o caso dos déficits encontrados, os quais são resumidamente 

descritos a seguir: 

� No Maranhão, o problema concentrou-se na capacidade de produção dos poços 

instalados. Nesse caso, a boa disponibilidade hídrica de águas subterrâneas 

indicou um caminho mais simples para o equacionamento dos déficits 

identificados, em que predominaram soluções a partir de sistemas isolados com 

abastecimento a partir de poços. 

� No Piauí, o problema também concentrou-se na capacidade de produção dos 

poços instalados. A boa disponibilidade hídrica de águas subterrâneas indicou um 

caminho mais simples para o equacionamento dos déficits identificados, em que 

predominaram soluções a partir de sistemas isolados com abastecimento a partir 

de poços. Entretanto, ressalta-se que as obras referentes à utilização de mananciais 

superficiais resultaram nos maiores investimentos. 

� O Ceará possui uma quantidade maior de municípios abastecidos por sistemas 

locais, refletindo o bom número de açudes com regularização adequada para 

garantir o abastecimento das cidades. Entretanto, é um dos estados com maior 

percentual de sedes em situação não satisfatória, onde o principal problema está 
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na capacidade de produção dos sistemas de abastecimento de  água, para os quais 

existe um bom número de projetos da SRH ou CAGECE para as obras propostas. 

� O Rio Grande do Norte possui um dos maiores percentuais de sedes em situação 

satisfatória, refletindo o investimento relativamente recente em um amplo 

programa de adutoras para suprir o déficit hídrico do Estado. Com efeito, a 

mobilização das vazões regularizadas nos principais açudes do Estado e a 

utilização de grandes sistemas integrados constitui-se na principal estratégia para a 

garantia do abastecimento humano. Do total de investimentos previstos, destaca-

se a a implantação do sistema adutor Alto Oeste. 

� Na Paraíba, verificou-se a existência de várias sedes em situação não satisfatória 

devido à baixa disponibilidade hídrica dos mananciais de abastecimento. Nesse 

caso, foram adotadas predominantemente soluções a partir de sistemas integrados. 

� Pernambuco é o estado com maior percentual de sedes em situação não satisfatória devido, 

principalmente, à insuficiência da oferta de água dos mananciais atualmente utilizados. Em 

função da escassez hídrica, as soluções para o agreste e sertão pernambucanos concentram-se 

na utilização de sistemas integrados a partir do rio São Francisco. Na zona da mata, foram 

desenvolvidas soluções a partir de mananciais existentes e da previsão de construção de novas 

barragens. Em função da situação crítica, registra-se para o estado a maior necessidade de 

investimentos do ATLAS. 

� Em Alagoas, o principal problema concentra-se na capacidade de produção do 

sistemas de abastecimento de água, o que sugere a adoção de ampliações desses 

sistemas como alternativas técnicas para a garantia da oferta de água. Do total de 

investimentos previstos, destaca-se a ampliação dos sistemas integrados Bacia 

Leiteira e Agreste. 

� Em Sergipe, o principal problema também concentra-se na capacidade de 

produção do sistemas de abastecimento de água. É o Estado com menor previsão 

total de investimentos, em função não só do menor número de municípios 

contemplados nos estudos, mas principalmente devido ao número de sistemas 

integrados com obras de ampliação já em andamento e cujos custos não foram 

computados no ATLAS. 

� A Bahia, pela sua abrangência, contempla uma variedade de situações, incluindo 

municípios em áreas de escassez hídrica, em que foram identificados déficits por 

manancial, e municípios cujo a capacidade do sistema de produção é o fator 

crítico. Essa diversidade é refletida no equilíbrio entre os tipos de soluções 

propostas (sistemas isolados e integrados). 
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� Minas Gerais, em função da abundância de recursos hídricos e da estrutra dos 

prestadores de serviço de saneamento, é o único Estado que apresenta o percentual 

de sedes em situação satisfatória superior ao de sedes em situação crítica. Do total 

de investimentos previstos, predominam soluções a partir de sistemas isolados. 

 
As alternativas contempladas no ATLAS resultaram em uma previsão de 

investimentos total da ordem de R$ 3,3 bilhões (valor total corrigido em função de revisão 

dos valores originais apresentados em ANA, 2006), conforme distribuição, por Estado e 

tipo de sistema necessário, apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Síntese dos tipos de obras e investimentos previstos no ATLAS por Estado 

Custos estimados em R$ (milhões) 

Sistemas Isolados Estado 
N. de 
sedes Regiões 

Metropolitanas 
Sistemas 
Integrados Pop. total > 

50.000 hab. 
Pop. total ≤ 
50.000 hab. 

Total (*) 

MA 122 41,2 10,8 24,2 70,3 146,5 

PI 66 - 34,4 49,5 35,2 119,0 

CE 143 48,6 113,1 86,8 187,2 435,8 

RN 132 7,8 183,9 - 19,5 211,1 

PB 129 - 199,9 92,0 17,8 309,7 

PE 176 37,8 1.034,2 14,7 54,5 1.141,2 

AL 85 11,0 84,2 14,9 19,8 129,9 

SE 56 - 2,3 8,6 10,7 21,5 

BA 320 106,5 356,1 114,6 156,3 733,6 

MG 127 - 3,5 31,4 18,0 52,9 

Total 1.356 
252,9 
8% 

2.022,4 
61% 

436,6 
13% 

589,7 
18% 

3.301,2 

Pop. beneficiada 
(milhões de hab.) 10,4 6,9 9,8 4,6 31,7 

(*) Valores corrigidos em função de revisão dos valores originais apresentados em ANA (2006) 

Notas: 1. Os custos estimados incluem os valores de projeto, obras civis, materiais e equipamentos (Data 
base – maio/2005). 
2. O número de sedes se refere ao total contemplado pelo ATLAS, incluindo as sedes com sistemas 
satisfatórios até  2015. 
3. As estimativas para as Regiões Metropolitanas incluem sistemas integrados e isolados. 
4. A população beneficiada se refere à população urbana estimada para o ano de 2025. 
 

De acordo com o Quadro 1, verifica-se que os investimentos concentram-se em 

sistemas integrados de oferta de água (61% do total estimado), em geral representados pelo 

aproveitamento de reservatórios e a construção de extensas adutoras para o atendimento de 

uma série de municípios. No caso das Regiões Metropolitanas, em função do porte 

populacional e da complexidade da oferta de água para os aglomerados urbanos, os 
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sistemas integrados também são significativos, representando 81% do total de 

investimentos para essa categoria.  

A maior parte dos sistemas integrados previstos localizam-se na região semi-árida, 

que se caracteriza pelos baixos índices pluviométricos (inferiores a 900 mm) e por 

apresentar temperaturas elevadas durante todo ano, baixas amplitudes térmicas, da ordem 

de 2°C a 3ºC, forte insolação e altas taxas de evapotranspiração. Os elevados índices de 

evapotranspiração normalmente superam os totais pluviométricos irregulares, 

configurando taxas negativas no balanço hídrico da região. Trata-se, portanto, de uma área 

vulnerável, que concentrou boa parte dos investimentos propostos (cerca de 2/3 do total), 

conforme pode ser verificado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Síntese dos tipos de obras e investimentos previstos no ATLAS por 

Região 

Custos estimados em R$ (milhões) (*) 

Região 
N. de 
sedes 

População 
beneficiada 
(milhões de 

hab.) 
RMs 

Sistemas 
Integrados 

Sistemas 
Isolados 

Total 

Semi-árido 673 10,7 
40,3 
 

1775,0 
 

430,9 
 

2.246,19 
 

Demais regiões 683 21 
212,6 

 
247,4 

 
595,0 

 
1.055,01 

 

Total 1.356 31,7 252,9 2022,4 1025,9 3.301,20 

         (*) Valores corrigidos em função de revisão dos valores originais apresentados em ANA (2006) 
 
 

3 – ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS  

Como etapa anterior à proposição das alternativas técnicas para cada uma das sedes 

municipais contempladas no ATLAS, que apresentaram déficits até 2015, procurou-se 

avaliar o planejamento preexistente, de modo a se identificar as obras programadas e em 

andamento, os projetos e estudos de novos sistemas ou ampliações de sistemas existentes, 

e os casos em que não havia proposta disponível.  

As diferentes situações identificadas de forma preliminar para cada sede municipal 

foram objeto de análise crítica e detalhamento em uma etapa posterior de trabalho, 

podendo ser classificadas nas seguintes categorias: 

� Grupo 1: Sedes municipais com obras em andamento, licitadas ou em fase de 

licitação, suficientes para suprir o déficit identificado. Essas obras foram 

consideradas como soluções já definidas, sendo que seus custos não foram 

computados no orçamento do ATLAS; 
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� Grupo 2: Sedes municipais com projeto existente para solucionar déficits por 

manancial e/ou sistema. Nessa situação, após análise crítica, foram adotadas as 

alternativas preexistentes; 

� Grupo 3: Sedes municipais com planejamento prévio, isto é, alternativas já 

identificadas ou idealizadas pelo Estado ou Governo Federal, mas sem projetos 

elaborados. Nesse caso, as alternativas indicadas foram analisadas no âmbito do 

ATLAS a partir de critérios técnicos, econômicos e ambientais para a seleção da 

mais adequada e foi realizada proposta de pré-concepção com estimativa de 

custos. 

� Grupo 4: Sedes municipais sem indicativo de solução para os déficits 

identificados. Nesse caso, a equipe responsável pela elaboração do ATLAS propôs 

uma solução, realizando-se também estudo de pré-concepção e estimativa de 

custos. 

 

Ressalta-se que essa classificação indica o grau de incerteza quanto a definição da 

alternativa técnica, representando desde sistemas praticamente implantados e, portanto, 

com solução já definida, até sedes municipais sem projetos existentes, para as quais 

tiveram que ser dimensionadas alternativas idealizadas ou concebidas soluções inéditas. 

No que se refere à implementação efetiva das obras, as sedes municipais dos Grupos 

1 e 2, em comparação com as dos Grupos 3 e 4, encontraram naturalmente maior 

facilidade, uma vez que já se encontravam em andamento/licitação ou, ao menos, já 

possuíam projetos elaborados. Essas obras e projetos foram, em grande parte, incorporadas 

no Eixo de Infra-estrutura Social e Urbana do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, que contempla obras de saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos, 

universalização do programa Luz para Todos e recursos hídricos. 

Entretanto, após a finalização da primeira versão do ATLAS Nordeste, alguns desses 

projetos estruturantes necessitaram de revisão em função do novo cenário de 

implementação de grandes obras de usos múltiplos, caso típico dos Eixos Leste e Norte 

constituintes do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional. Podem ser citados como exemplos as adutoras Alto Oeste (RN) e 

Pajeú (PE/PB).  

No caso da adutora Alto Oeste, o sistema original a partir do Açude Santa Cruz do 

Apodi foi subdividido em dois subsistemas (Santa Cruz e Pau dos Ferros) com a previsão 

de uma adutora expressa para ligação dos dois sub-sistemas, partindo da barragem Santa 

Cruz e chegando até a ETA Pau dos Ferros. A adutora expressa visa manter a garantia de 
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99% no fornecimento d’água para o sub-sistema Pau dos Ferros, e sua construção depende 

do cronograma de execução das obras do Eixo Norte do PISF. No caso da adutora do 

Pajeú, o sistema original também foi subdividido em dois principais subsistemas, Floresta 

e Sertânia, o primeiro mantendo a captação originalmente prevista no rio São Francisco e o 

segundo com captação direta no Eixo Leste do PISF.  

As obras indicadas para as sedes municipais dos Grupos 3 e 4 naturalmente 

encontraram maior dificuldade de implementação pela ausência de projetos e, em alguns 

casos, por ainda não terem sido oficialmente internalizadas pelos Estados e Governo 

Federal. Um exemplo positivo é o caso do Estado de Pernambuco, em que as alternativas 

indicadas no ATLAS Nordeste foram adotadas como principal referência para o Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, que tem como meta a 

universalização dos serviços de  abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos  

(SRH-PE, 2008). 

No Quadro 3, apresenta-se uma síntese do estágio atual de implementação das obras 

previstas no ATLAS Nordeste em cada Estado, destacando-se as já implantadas, as obras 

em andamento e as obras não iniciadas, boa parte delas ainda sem projetos. Ressalta-se que 

foram consideradas em andamento, as obras que já contam com projetos e recursos 

assegurados, como, por exemplo, boa parte das obras contidas no PAC. 

 
Quadro 3. Síntese da implementação dos investimentos previstos no ATLAS 

Em andamento 
Não implantada 

Obras do PAC Outras Obras 
Implantada (*) Total 

Estado 
Nº de 
obras 

R$ 
(milhões) 

Nº de 
obras 

R$ 
(milhões) 

Nº de 
obras 

R$ 
(milhões) 

Nº de 
obras 

R$ 
(milhões) 

Nº de 
obras 

R$ 
(milhões) 

MA 36 93,0 43 53,5 - - - - 79 146,5 

PI 20 66,7 11 52,3 - - 1 0,0 32 119,0 

CE 39 195,8 34 88,4 11 151,6 3 0,0 87 435,8 

RN 14 35,8 5 166,4 1 0,1 3 8,8 23 211,1 

PB 11 109,5 12 155,6 4 44,6 - - 27 309,7 

PE 25 635,8 19 471,5 14 32,2 2 1,7 60 1.141,2 

AL 13 71 23 35,9 1 22,7 1 0,3 38 129,9 

SE 12 17,1 3 2,1 2 2,3 - - 17 21,5 

BA 83 477,7 19 65,9 25 188 8 2,0 135 733,6 

MG 10 8,1 2 0,9 27 43,9 - - 39 52,9 

Total 263 1.710,6 171 1.092,6 85 485,2 18 12,8 537 3.301,2 

(*) Os valores das obras em andamento/licitadas não foram computados no Atlas Nordeste, por isso são 
apresentadas obras concluídas sem indicação dos custos (Exemplo: CE). O valor total implantado de R$ 12,8 
milhões se refere a obras iniciadas após o lançamento do Atlas e, portanto, com custos indicados nos 
produtos elaborados.  
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A análise do Quadro 3 permite verificar que 52% dos recursos totais previstos se 

referem a obras que ainda não contam com projetos elaborados, não tendo sido 

implantadas. Do total de investimentos em andamento (48% do total previsto), parcela 

significativa (69%) consiste de obras do PAC, principalmente a cargo dos Ministérios da 

Integração Nacional (sistemas integrados no semi-árido), Ministério das Cidades (Regiões 

Metropolitanas, outros sistemas integrados e sistemas isolados para cidades com 

população superior a 50.000 habitantes) e FUNASA (sistemas isolados para cidades com 

população inferior a 50.000 habitantes). Ressalta-se, entretanto, que o ritmo de 

implantação das obras em andamento é, em geral, bastante lento, mesmo considerando as 

obras do PAC. 

Com relação ao tipo de obra, dois dados merecem destaque: (a) 58% das obras em 

andamento se referem aos sistemas integrados; e (b) 61% dos sistemas isolados para 

população superior a 50.000 habitantes encontram-se em andamento: os demais tipos de 

obras apresentam grau de implementação inferior a 50%. 

 A análise do Quadro 3 permite constatar que para o estado de Sergipe, a despeito do 

significativo grau de criticidade dos sistemas de oferta de água existentes (82%),  

registrou-se o maior percentual de obras indicadas no ATLAS que não foram implantadas 

(71%) e, correspondentemente,  o menor  percentual de recursos aplicados (20% do total 

necessário). 

Por outro lado, verifica-se que dos investimentos em curso, o maior volume (R$ 

503,7 milhões) está sendo destinado ao estado de Pernambuco, que tem 91% dos seus 

sistemas de oferta de água em áreas urbanas em condições críticas. Esse investimento 

corresponde a 44% do total necessário previsto no ATLAS. 

Os estados de Minas Gerais (na área de abrangência do ATLAS) e do Rio Grande do 

Norte  têm recursos em aplicação para sanar, respectivamente,  85% e  79% dos valores 

previstos no ATLAS. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As alternativas contempladas no ATLAS resultaram em uma previsão de 

investimentos total da ordem de R$ 3,3 bilhões, recursos necessários para a garantia do 

abastecimento humano de água até 2025. 

Desse montante, 48% das obras encontram-se em andamento (ao menos com projetos 

elaborados e recursos assegurados) ou já concluídas (< 1% do total), sendo significativo o 

volume de obras previstas no ATLAS e consideradas no PAC (33% do total de 

investimentos previstos e 69% das obras em andamento). Para essas obras em andamento, 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 12 

especial atenção deve ser dada a existência de mecanismos institucionais que garantam a 

sustentabilidade operacional dos sistemas de produção de água a serem implantados. 

Por outro lado, as obras ainda não executas (263 obras, R$ 1.710,6 milhões) também 

merecem atenção, principalmente considerando a dificuldade em se elaborar projetos e 

viabilizar os recursos necessários para a sua execução. Para o financiamento dessas 

intervenções, podem ser citadas as fontes financeiras tradicionais do setor de saneamento e 

de infra-estrutura-hídrica, que são basicamente os recursos do Orçamento Geral da União – 

OGU, os recursos de financiamento para saneamento via FGTS (e mais recentemente do 

BNDES), os investimentos próprios das Companhias de Saneamento, as contrapartidas de 

financiamento tanto das Companhias de Saneamento quanto dos Estados e Municípios, 

investimentos diretos dos tesouros estaduais e municipais e contratos de empréstimo de 

agências multilaterais, somando-se mais recentemente a essas fontes a possibilidade das 

Parcerias Público Privadas – PPPs. 

Os investimentos para viabilizar grande parte desses projetos e obras ainda não 

executados dependerão de uma ação articulada e integrada entre os diversos agentes e 

níveis de governo (União, Estados e Municípios) e entre o setor de saneamento e as 

entidades responsáveis pela gestão de recursos hídricos na região.  

Nesse contexto, o planejamento do Atlas Nordeste e seu processo de 

Aperfeiçoamento e Atualização (inicado em janeiro de 2008), insere-se como importante 

um instrumento para o planejamento da infra-estrutura hídrica e de obras de saneamento, 

fomentando as decisões de investimentos e de aplicações dos recursos pelos diversos 

órgãos e garantindo transparência e visibilidade ao processo. 
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