
Codevasf irá autorizar ações que ampliam acesso a água no norte da Bahia 

Novas ações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf) irão ampliar o acesso à água para a 

população do norte baiano, na região do Submédio São Francisco. Os 

investimentos somam cerca de R$ 27,5 milhões e serão aplicados na 

instalação de cisternas, implantação de sistemas simplificados de 

abastecimento de água, construção de barreiros - no âmbito do programa 

Água para Todos - e recuperação de barragem. 

As ordens de serviço referentes à execução das obras serão assinadas pelo 

presidente da Companhia, Elmo Vaz, nesta segunda-feira (24), em Juazeiro 

(BA), num ato que contará com a presença do governador do estado, 

Jaques Wagner.  Na oportunidade, serão entregues retroescavadeiras que 

serão usadas para construção de barragens subterrâneas.        

Do total a ser investido, R$ 25,1 milhões são do programa Água para 

Todos, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e executado 

pela Codevasf em sua área de atuação. Destes, cerca R$ 14,4 milhões 

serão para a instalação de 3.005 cisternas de consumo humano de água 

em municípios da Bahia, na área de abrangência da Superintendência 

Regional da Codevasf em Juazeiro. Serão beneficiadas mais de 15 mil 

pessoas dos municípios de Barra, Boquira, Caetité, Ibotirama, Macaúbas, 

Riacho de Santana, Chorrochó, Morro do Chapéu, Santa Brígida, Uauá e 

Umburanas. 

Mais água 

Além da ordem de serviço referente à instalação de cisternas, será 

autorizada a contratação das obras e serviços de implantação de 50 

sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais 

difusas nos 27 municípios da área de abrangência da 6ª Superintendência 

Regional da Codevasf. Serão investidos cerca de R$ 6,9 milhões. 

Os serviços serão distribuídos em três lotes. No primeiro, serão atendidos 

os municípios de Curaçá, Uauá, Chorrochó, Abaré, Macururé, Rodelas, 

Jeremoabo, Paulo Afonso, Santa Brigida, Gloria e Pedro Alexandre. No 



total, serão 20 sistemas a serem implantados, beneficiando 2,5 mil 

famílias. 

No segundo lote, com 19 sistemas, serão beneficiados os municípios de 

Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Jaguarari, Juazeiro, Pilão Arcado, 

Remanso, Sento Sé e Sobradinho, que atenderá mais 2,5 mil famílias. E no 

terceiro lote serão contemplados os municípios de Campo Formoso, 

Jacobina, Miguel Calmom, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, 

Umburanas e Várzea Nova, com um total de 11 sistemas, que abastecerão 

com água 1,2 mil famílias. 

Também com investimentos do programa Água para Todos, envolvendo 

recursos da ordem de R$ 3,8 milhões, será autorizada a contratação 

referente à execução das obras para construção de 80 barreiros, 

beneficiando um total de 6 mil famílias. Os barreiros acumulam água para 

consumo animal e irrigação de pequenas hortas. 

A execução desses serviços será dividida em dois lotes de 40 barreiros 

cada um. No primeiro lote, serão beneficiados os municípios de Juazeiro, 

Curaçá, Abaré, Chorrochó, Macururé, Rodelas, Glória, Paulo Afonso, Santo 

Brígida, Pedro Alexandre, Jeremoabo, Uauá e Jaguarari. No segundo lote, 

será a vez de Campo Alegre de Lourdes, Remanso, Casa Nova, Campo 

Formoso, Sobradinho, Sento-Sé, Pilão Arcado, Umburanas, Mirangaba, 

Ourolândia, Jacobina, Várzea Nova, Miguel Calmon e Morro do Chapéu. 

Com investimentos de R$ 585,9 mil, oriundos do Orçamento Geral da 

União, será assinada ordem de serviço para recuperação da barragem 

Olho D´Água, na localidade Caatinga do Moura, situada no município de 

Jacobina. 

O empreendimento atenderá a região com um sistema simplificado de 

irrigação, beneficiando produtores familiares. Os serviços a serem 

executados envolvem a recuperação da tomada d'água e do sistema 

adutor, dentre outras intervenções na estrutura. 

Apoio à construção de barragens subterrâneas 

Como parte da programação em Juazeiro, serão entregues 11 

retroescavadeiras para os municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa 



Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, 

Uauá, Jacobina e Mirangaba, beneficiando cerca de 3 mil famílias. O 

investimento é de R$ 1,8 milhão, recursos oriundos de convênio entre a 

Codevasf e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), contando com a parceria do governo estadual, por meio da 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). 

As retroescavadeiras serão usadas na construção de barragens 

subterrâneas, que  objetivam armazenar a água das chuvas nas pequenas 

propriedades do semiárido; permitem a extensão do período de cultivo 

das áreas beneficiadas pelo acúmulo de água no solo; promovem 

aumento da oferta de água para o consumo humano, animal e irrigação 

de pequenas áreas nas propriedades de agricultura familiar, dentre outros 

benefícios. 

Na Bahia, 71 retroescadeiras já foram entregues a municípios afetados 

pela estiagem; no total serão cerca de 90 máquinas. Após a construção 

das barragens previstas – cerca de 2,6 mil, ao todo –, as prefeituras 

poderão usar as máquinas em outras ações. O convênio para esta ação 

totaliza R$ 29,8 milhões e beneficiará mais de 90 municípios baianos. 


