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RESUMO 
 

A água está ligada a praticamente todos os processos e atividades, entretanto, apesar de ser um 
recurso renovável, sua disponibilidade é limitada. Interferências antrópicas e degradação 
ambiental contribuem para reduzir a capacidade de infiltração, acumulação e armazenamento 
nas bacias, consequentemente, reduzindo a vazão nos mananciais. A expansão dos usos, 
deficiências na gestão e governança das águas comprometem o balanço hídrico e o 
atendimento aos múltiplos usos, inclusive os prioritários. Eventos hidrológicos críticos 
agravam esses processos, sendo necessário atuar para evitar ou minimizar impactos 
econômicos, sociais e ambientais. A bacia do Rio Meia Ponte é a principal bacia goiana, onde 
se concentra 40% da população em menos de 3,5% do Estado. A situação é agravada no 
trecho das nascentes do rio Meia Ponte até o ponto de captação para o abastecimento da 
Região Metropolitana de Goiânia, área de estudo desta pesquisa, que representa 0,4% do 
Estado e é responsável por abastecer aproximadamente um milhão de pessoas. Este trecho 
está severamente antropizado, restam 13,6% de vegetação remanescente e 63,47% das áreas 
de Preservação Permanente no entorno dos mananciais comprometidas. Aproximadamente 
94,67% da vazão já está alocada para os usos e o abastecimento público capta 80% desta. 
Os pequenos usos não são considerados no cálculo do balanço hídrico e há uma grande 
quantidade de usos irregulares. O somatório desses fatores compromete a capacidade de 
atender aos múltiplos usos, colocando em risco o abastecimento da população e o 
desenvolvimento da bacia. A situação foi agravada por um evento hidrológico crítico, 2015 a 
2018, com redução das precipitações e das vazões, inclusive secando o rio em agosto e 
setembro de 2017, o que colocou o abastecimento público em risco de colapso. A atuação dos 
Sistemas de Gestão de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente, envolvendo o Comitê de 
Bacia, a Secretaria de Estado e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente de Goiás foi crucial para enfrentar o período de escassez. Foram aprovadas a 
redução da vazão e o volume outorgado para os usos, definição de um trecho de vazão 
reduzida, intensificação do monitoramento e fiscalização. Entre as experiências de 
enfrentamento à escassez hídrica e eventos críticos destacam-se: uso, ocupação e conservação 
do solo; recuperação das bacias; regularização dos usos; aprimoramento e integração da 
gestão; uso racional da água; controle de poluição; soluções baseadas na natureza; e programa 
produtor de água. As bases para propor as diretrizes foram: deliberações dos colegiados; 
institucionalizar as ações; reduzir o risco de desabastecimento; reorganizar os usos; e atuar de 
forma sistêmica e integrada. O resultado foi apresentado em 19 eixos de ação, divididos em 
dois conjuntos de Diretrizes de Segurança Hídrica: disponibilidade hídrica – ampliação da 
vazão ou redução das pressões sobre as fontes, com 10 eixos; e Gestão e integração - 
aprimoramento da gestão, monitoramento e políticas públicas, com 9 eixos. Os 19 eixos 
foram detalhados e foi elaborada uma sugestão de priorização. Os produtos gerados foram 
apresentados ao Comitê da Bacia Hidrográfica, que aprovou a proposta, visando a sua 
implementação na bacia. 
 
Palavras-chave: Gestão integrada de recursos hídricos. Recuperação de bacias. Integração e 
articulação de políticas públicas. 



 

ABSTRACT 
 

The water is linked to almost all the processes and activities, however, despite being a 
renewable resource, it is of limited availability. Anthropogenic interferences and 
environmental degradation contribute to reduce their capacity of infiltration, accumulation 
and storage of water, consequently reducing the flow in the basin. The expansion of the uses 
and the deficiencies in the water management and governance, compromise the water balance 
and the attendance to the multiple uses, including priority uses. The occurrence of critical 
hydrological events aggravates these processes, and it is necessary to act to avoid or minimize 
the economic, social and environmental impacts. The basin of the Meia Ponte River is the 
main basin in Goiás, concentrating 40% of the population in less than 3.5% of the State. The 
situation is aggravated in the section of the sources of the Meia Ponte river until the point of 
abstraction for the water supply of the Metropolitan Region of Goiânia, a study area of this 
research, which represents 0.4% of the State and is responsible for water supplying 
approximately 1 million people. This section is severely anthropized, only 13.6% of the 
remaining vegetation and 63.47% of the Permanent Preservation areas around the rivers are 
compromised. Approximately 94.67% of the flow is already allocated for the uses, and the 
public supply captures 80% of this flow. The small uses not only considered in the calculation 
of the water balance and there are a lot of irregular uses. The sum of these factors 
compromises ability to serve multiple uses, putting the population's supply and basin 
development at risk. The situation was aggravated by a critical hydrological event, from 2015 
to 2018, with reduction of precipitation and flow, including drying the river in August and 
September 2017, which put the public supply at risk of collapse. The performance of the 
Water Resources and Environmental Management Systems, involving the Basin Committee, 
the State Secretary and the Goiás State Water Resources and Environment Councils, was 
crucial in facing the period of scarcity. Decisions were approved to reduce the flow and 
volume granted for the uses, to define a river reduced flow segment and to intensify the 
monitoring and inspection. Among the experiences of coping with water scarcity and critical 
events the most important are: use, occupation and conservation of soil; basins recovery; 
regularization of uses; improvement and integration of management; rational use of water; 
pollution control; nature-based Solutions; and water producer program. The bases to propose 
the guidelines were: councils’ deliberations; institutionalize the actions; reduce the risk of 
water shortages; reorganize uses; and to act in a systemic and integrated manner. The result 
was presented in 19 axes of action, divided into two sets of Water Safety Guidelines: water 
availability - increase in flow or reduction of pressures on sources, with 10 axes; and 
Management and integration - improvement of management, monitoring and public policies, 
with 9 axes. The 19 axes were detailed and was made a prioritization suggestion. The 
products were presented to the Hydrographic Basin Committee, which approved the proposal, 
aiming at its implementation in the basin. 
 
Keywords: Integrated water resources management. Recovery of basins. Integration and 
articulation of public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Tanto a água, em uma perspectiva holística, quanto especificamente à percepção de 

suas funções, como um recurso, o recurso hídrico, têm sido largamente estudados por diversos 

ramos das ciências, inclusive como uma das grandes preocupações mundiais neste século. 

Apesar de ser um recurso renovável, em razão da constante movimentação no ciclo 

hidrológico, é um recurso limitado. Essa realidade é ainda mais dura quando se constata que 

as águas doces, notadamente as superficiais, sobre as quais são exercidas grande parte dos 

usos e interferências são ainda mais limitadas, representando apenas uma ínfima parte da 

disponibilidade hídrica existente no planeta Terra. 

Os processos do ciclo hidrológico são influenciados por diversas variáveis, entre elas 

as variações climáticas, que são parte dos fenômenos históricos e naturais de alterações ou 

oscilações do clima. 

Mas há também interferências antrópicas que tem causado distúrbios nesses 

processos, como as mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo, que contribui para a 

redução da capacidade de infiltração, acumulação e armazenamento de água no solo e lençóis 

freáticos, prejudicando as vazões e fluxo de escoamento dos mananciais. 

Estão inclusas, ainda, nessas interferências, a evolução dos usos dos recursos hídricos, 

pois muitos deles correspondem a atividades que consomem vazões e volumes significativos 

de água, na destinação de resíduos e efluentes e os efeitos das chamadas mudanças climáticas. 

A soma desses fatores compromete o equilíbrio desses sistemas e afeta negativamente 

a disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade. 

Como um recurso imprescindível à vida e à manutenção das atividades, as variações 

na sua disponibilidade hídrica impactam diretamente no desenvolvimento e manutenção 

dessas atividades, fator agravado quando da ocorrência de eventos hidrológicos críticos, que 

geram impactos diretos no tripé do conceito de sustentabilidade, afetando as questões 

econômicas, sociais e também ambientais. 

Estudos e avaliações dos impactos causados por esses eventos têm demonstrado as 

incertezas e os riscos a que a sociedade está exposta, tendo como exemplos a crise hídrica 

ocorrida na região sudeste do Brasil, em especial na região metropolitana de São Paulo, entre 

os anos de 2013 e 2015, que demonstra sinais de retorno em 2019, e na região Centro-Oeste, 

no Distrito Federal, entre 2015 e 2018, e Região Metropolitana de Goiânia, entre 2015 e 2018, 

cujos dados também demonstram ter continuidade em 2019. 

É preciso entender os riscos e variações ligadas ao ciclo hidrológico e efetivamente 
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incorporar esse conceito à gestão das águas, para que seja possível lidar com seus efeitos e 

prevenir os impactos e transtornos causados pelas incertezas identificadas. 

Trata-se de nos adaptarmos as necessidades e interdependência dos usos, de forma a 

evitar ou reduzir os impactos e prejuízos causados por situações de escassez. Essa atuação é 

dividida em duas frentes, a primeira responsável pela mitigação, combatendo as causas desse 

processo, e a segunda buscando adaptar-se aos seus efeitos (RODRIGUES FILHO et al., 

2016). 

No somatório dessas variáveis, e visando suprir essas lacunas, é que vem sendo 

cunhado e detalhado o conceito de Segurança Hídrica, que possui diversas definições, 

variando de acordo as necessidades e prioridades ligadas à situação abordada (MELO; 

JOHNSSON, 2017). 

Neste trabalho, adotou-se como base o conceito de Segurança hídrica definido pela 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), que se resume nas ações necessárias a garantir 

água em quantidade e qualidade, para todos os usos e atividades que dependem dela, 

assumindo um nível aceitável de risco, propiciando assim a sustentabilidade dos usos e da 

bacia, que representa o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte pode ser considerada a principal bacia do 

Estado de Goiás, por concentrar aproximadamente 40% da população goiana em uma área de 

3,5% do Estado. 

Essa situação é ainda mais delicada se considerarmos somente o trecho objeto de 

estudo deste projeto de pesquisa, delimitado pela captação para o abastecimento da região 

Metropolitana de Goiânia que corresponde a 0,4% do território goiano e é responsável pelo 

abastecimento de algo em torno de 1 milhão de pessoas, ou pouco da metade da população 

desse aglomerado urbano. 

Somente para atender ao abastecimento público são captados aproximadamente 2,3 

m³/s (metros cúbicos por segundo), uma demanda alta, se considerarmos que tal região está 

localizada próxima às cabeceiras do Rio Meia Ponte, e que representa 80% da vazão 

outorgável no trecho da bacia. 

Essa parcela da bacia é formada pela área de onze municípios, destes, nove tem a sede 

municipal instalada à montante da captação, o que pode comprometer a quantidade e 

qualidade dos recursos disponíveis. 

Como destaca o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás (GOIÁS, 2018b), o 

desenvolvimento está aliado a duas atividades conflitantes, que são a ampliação da demanda 

por água em quantidade e qualidade e a degradação dos mananciais com resíduos urbanos e 
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industriais. 

A Região Metropolitana de Goiânia é abastecida por dois principais sistemas, o do Rio 

Meia Ponte e o do Ribeirão João Leite, cada um responsável por aproximadamente 50% do 

abastecimento. São sistemas praticamente isolados, com poucas interligações. O Sistema João 

Leite possui uma barragem de regularização de vazão, concluída em 2008, que dá suporte ao 

abastecimento. 

O Plano de Ações de Recursos Hídricos (CBH PARANAÍBA, 2013b) aponta, para o 

horizonte de 2033, quanto ao balanço quantitativo, cenários de estresse hídrico em razão da 

expansão dos usos, entretanto, ao menos no curto e médio prazo, não há previsão de mudança 

do sistema de abastecimento instalado no Rio Meia Ponte para outro manancial, nem há a 

possibilidade do Sistema João Leite suprir toda a demanda. 

A exposição destes dados demonstra a relevância da bacia hidrográfica do Rio Meia 

Ponte, em especial desse trecho em estudo, a urgência de encontrar meios para reforçar a 

capacidade de atendimento aos usos, principalmente quanto ao abastecimento da população e 

de enfrentamento a eventos críticos, buscando reduzir os riscos e prejuízos causados por esses 

eventos e desenvolvendo soluções para a situação de escassez hídrica e conflito que se abate 

sobre a bacia, onde as vazões no manancial têm ficado abaixo da vazão de referência adotada 

pelo Estado de Goiás (Q95 - representa uma vazão com 95% de permanência). 

Assim, a recuperação e reversão das condições da bacia e o restabelecimento da sua 

disponibilidade hídrica são vitais para a sobrevivência e manutenção do abastecimento de 

aproximadamente 1 milhão de pessoas, além da necessidade de expansão dos sistemas e 

evolução dos usos, possibilitando, então, garantir e perenizar os usos e atividades, bem como 

evitar ou reduzir os riscos e  prejuízos causados aos diversos usos, à sociedade e ao ambiente. 

As ações adotadas pelos componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos de Goiás, com destaque para o órgão gestor dos recursos hídricos, a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos (SECIMA), pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (CBH 

MEIA PONTE), Conselho Estadual dos Recursos Hídricos de Goiás (CERHi) e pelo 

Conselho Estadual do Meio Ambiente de Goiás (CEMAm) contribuíram para traçar os 

caminhos para o enfrentamento dessa realidade, reduzindo os riscos, incertezas e garantindo a 

disponibilidade hídrica mínima para manutenção dos usos. 

A atuação desses componentes ficou registrada nas Deliberações e Resoluções e 

portarias, que apontaram inclusive diretrizes para o enfrentamento do processo de escassez no 

médio e longo prazo, como: a ampliação da capacidade de reservação e regularização na 
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bacia; a melhoria das condições de uso do solo e infiltração de água na bacia; a melhoria das 

condições ambientais da bacia; e a reorganização dos usos e alocação de água na bacia (CBH 

MEIA PONTE, 2018c). 

Essas diretrizes representaram a base para a elaboração deste projeto de pesquisa, que 

foi fruto de uma articulação do Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos 

Hídricos (PROFÁGUA), por meio do mestrando autor do projeto, e a SECIMA, onde o autor 

exercia a função de Secretário-Executivo dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente 

(CEMAm) e de Recursos Hídricos (CERHi) de Goiás, como um produto a ser disponibilizado 

ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, para implementação na Bacia do Rio 

Meia Ponte e ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Goiás, 

podendo ser replicado em outras bacias do Estado. 

São descritas etapas e passos necessários para o alcance da segurança hídrica na bacia, 

começando pela compreensão da água como um bem escasso imprescindível aos processos e 

atividades, das funções da água, dos recursos hídricos e dos sistemas de gestão de meio 

ambiente e recursos hídricos, pautando pela complementariedade destas duas políticas 

públicas. 

A descrição da gestão de recursos hídricos busca mudar a percepção da ótica exclusiva 

de organização do balanço hídrico, simplesmente equalizando disponibilidade e demanda, 

para um processo integrado de gestão e atuação, sob a perspectiva da articulação das diversas 

políticas públicas e atividades que têm interesse e impacto na quantidade e qualidade das 

águas, como base para o alcance da segurança hídrica. 

A expansão dos usos da água é um dos principais motores da evolução da gestão de 

recursos hídricos, uma vez que, para garantir os usos, não é mais suficiente pensar apenas no 

balanço hídrico, é preciso buscar e alcançar o uso racional e sustentável, o que vai além das 

atividades de regulação. Requer planejar e orientar os usos, articular e interagir com os 

processos que interferem na disponibilidade de água. 

Neste sentido, a integração das diversas políticas públicas e setores que têm interesse 

ou são impactados pelas questões hídricas é primordial. Da mesma forma que colocar a água 

no centro dos processos decisórios, buscando assim garantir o atendimento às demandas e os 

riscos de desabastecimento, ou seja, materializando os conceitos de segurança hídrica, que em 

linhas gerais representa garantir água em quantidade e qualidade para os usos (ANA,2015) e a 

evitar ou minimizar os impactos causados por eventos hidrológicos críticos, princípio da 

gestão das águas marcados na Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

O levantamento das ações adotadas para o enfrentamento de eventos críticos e 
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situações de escassez, notadamente as geradas por excesso de demanda, em alguns países, 

estados e bacias brasileiras, contribuiu para traçar o cenário a ser enfrentado e reconhecer as 

fragilidades da bacia, além de possibilitar a criação de uma base de dados de ações que 

representaram a base das diretrizes apontadas por este projeto de pesquisa. Desta base, 

destacaram-se os subsídios e a experiência acumulada nos componentes dos Sistemas 

Nacional, Estaduais e Distrital de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em especial nos 

Comitês da Bacia Hidrográfica, bem como na implementação dos instrumentos de gestão e 

integração com as demais políticas públicas relacionadas. 

E assim, foi possível compreender e explicitar que, diante de uma realidade complexa 

como a da bacia do Rio Meia Ponte, a adoção de ações pontuais, isoladas ou desconexas não 

são suficientes para apresentar uma solução adequada, capaz de garantir os usos e a trazer 

segurança hídrica da bacia. Essa percepção gerou a base para a proposição de um portfólio de 

projetos e ações, que visam recuperar as condições hídricas da bacia. 

Para esta carteira de projetos, os eixos foram agrupados em dois conjuntos de 

diretrizes para segurança hídrica, ligadas a: 

a) disponibilidade Hídrica: composta por dez eixos que tratam das questões que tem 

impacto sobre a disponibilidade hídrica, ampliação e regularizando vazões ou 

redução das pressões sobre elas; e 

b) gestão e Integração: composta por nove eixos, que tratam da integração da gestão, 

das políticas públicas e demais atividades que direta ou indiretamente apresentam 

algum impacto sobre as águas da bacia. 

Os resultados do projeto de pesquisa foram apresentados à direção e à equipe técnica 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos de Goiás (SECIMA), visando a análise e coleta de contribuições, 

com destaque para a participação do Secretário, do Superintendente Executivo de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, dos Superintendentes de Licenciamento e Qualidade 

Ambiental (SLQA) e de Recursos Hídricos (SRH), e dos Gerentes de Outorga (GOU) e de 

Planejamento e Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos (GPSRH). 

Após apresentação, o Secretário solicitou que o projeto de pesquisa fosse apresentado 

ao Conselho Estadual de Meio Ambiente de Goiás (CEMAm) e ao Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos de Goiás (CERHi), como base de um plano de ação a ser implementado na 

bacia, o que ocorreu no início de dezembro de 2018. 

Posteriormente, em dezembro de 2018, foi realizada reunião conjunta entre os 

Conselhos (CEMAm e CERHi) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (CBH 
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MEIA PONTE), para análise e deliberação do CBH MEIA PONTE. 

Em 12 de Fevereiro de 2019, o Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte aprovou a 

Deliberação n.º 05/2019, que trata das diretrizes de segurança hídrica para a bacia do Rio 

Meia Ponte, tendo os eixos norteadores como base para o enfrentamento da situação de 

escassez e evento crítico na bacia. 
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8 CONCLUSÕES 
 

Os dados apontam que a disponibilidade hídrica na bacia é pressionada por dois 

conjuntos principais de forças, que interferem diretamente no balanço hídrico e na sua 

capacidade de suporte aos usos existentes e futuros: 

a)  as condições de uso e ocupação do solo; 

b)  a expansão e concentração dos usos, que impactam tanto o trecho a montante, no 

tocante à quantidade, quanto no trecho à jusante, comprometendo a quantidade e 

qualidade das águas ao longo do manancial. 

 

Os dados de pluviometria assinalam uma redução das precipitações na bacia, 

notadamente nos últimos quatro anos. 

Esta redução, para índices abaixo das médias históricas, notadamente entre os anos de 

2015 a 2018, apresentou claro reflexo na fluviometria da bacia, que também ficou abaixo das 

médias históricas no mesmo período. 

O agravamento das condições climatológicas e hidrológicas foi favorecido pelas 

circunstâncias de uso e ocupação do solo na bacia, que se encontra severamente afetada em 

suas conjunturas ambientais, contando com somente 13,6% de vegetação remanescente e 

apresenta comprometimento de 63,47% das Áreas de Preservação Permanente, no entorno dos 

mananciais e nascentes. 

Não é possível mensurar a quantidade de usos irregulares na bacia nem as vazões 

demandadas, o que compromete o balanço hídrico e o atendimento aos seus usos regulares 

existentes. É necessário um processo de regularização desses usos, de acordo com as 

condições da bacia, para isso, é primordial o aprimoramento dos instrumentos de gestão 

existentes, com destaque para os instrumentos de planejamento e regulação. 

As autorizações para usos considerados insignificantes são emitidas por meio de uma 

plataforma própria em sistema desvinculado da análise do balanço hídrico e da alocação das 

vazões, o que compromete a capacidade de gestão e regulação dos usos, as decisões quanto à 

alocação dessas vazões e a garantia dos usos. 

A implementação efetiva e o aprimoramento da gestão de recursos hídricos são 

imprescindíveis para superar o paradoxo entre comprometimento do balanço hídrico e a 

restrição a novos usos que compromete o desenvolvimento da bacia. 

Os usos outorgados ou regulares já consomem 95% da vazão outorgável, estando 

próximo do limite de usos na bacia, de acordo com as regras do Sistema de Outorga, que 
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permitem a alocação de 50% da vazão de Referência (Q95%), representando um elevado grau 

de comprometimento, com destaque para as vazões disponibilizadas ao abastecimento 

público. 

Aproximadamente 80% da vazão outorgável está alocada para o abastecimento 

público, o que potencializa o risco de desabastecimento em caso de ocorrência de eventos 

críticos, uma vez que há pouca margem para suspensão ou retirada de outros usos visando 

atender ao consumo prioritário, em caso de escassez. 

Há necessidade de implementar ações buscando interferir e corrigir as distorções 

ocasionadas na bacia, planejando, integrando, reorganizando os usos e recuperando as 

condições de infiltração da água, uma vez que a redução da vazão e a ampliação dos usos 

desordenados afetam, principalmente, os recursos hídricos e o solo. 

Os exemplos e experiências descritas neste projeto de pesquisa apresentam diferentes 

níveis de atuação e constatou-se que não há um modelo ou rol de ações a serem 

implementadas buscando a recuperação das condições das bacias e o alcance da segurança 

hídrica. 

Percebe-se, também, que grande parte das experiências de enfrentamento a eventos 

críticos ou situações de baixa disponibilidade tem apresentado áreas de atuação específica, 

optando por atuar em parte dos eixos propostos neste projeto, como infraestrutura hídrica, 

regularização ou redução dos usos, entre outros. 

Pode-se observar que a complexidade das ações propostas para cada situação está 

ligada à obscuridade do cenário a ser enfrentado ou equalizado, como exemplo, a atuação no 

enfrentamento da escassez no Estado do Ceará está mais ligada à implementação de 

infraestrutura hídrica, enquanto a situação do Distrito Federal, na bacia do rio Descoberto, 

onde já existe uma grande barragem para abastecimento, buscou-se a equalização do período 

de escassez e a garantia da segurança hídrica por meio de diversos projetos objetivando 

melhorar as condições ambientais e redução dos usos, notadamente da agricultura irrigada e 

redução de perdas nos diversos setores usuários. 

Diante disto, e percebendo a complexidade dos usos e interferências existentes no 

trecho de estudo, agravadas pela realidade da bacia do Rio Meia Ponte como um todo, 

somente uma atuação sistêmica e integrada será capaz de reverter o atual cenário, garantindo 

água em quantidade e qualidade para os usos das atuais e futuras gerações, o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, contribuindo, assim, para atingir o conceito de 

sustentabilidade, reduzindo os riscos gerados pela ocorrência de eventos hidrológicos críticos 

e, dessa forma, atingindo o conceito de segurança hídrica proposto pelo Conselho Nacional de 
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Recursos Hídricos, de “Garantir disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade, para 

suprir as demandas de usos múltiplos, dentro de uma visão de desenvolvimento sustentável”. 

As propostas de diretrizes de segurança hídrica para a bacia do rio Meia Ponte, com 

foco no abastecimento público da região à montante de Goiânia busca reduzir os riscos de 

desabastecimento, bem como permitir os usos múltiplos na bacia, contribuindo, desse modo, 

para garantir a sustentabilidade da bacia. 

As diretrizes e eixos apresentados têm como objetivo aprimorar a gestão de recursos 

hídricos, seus instrumentos e componentes, bem como a atuação integrada com as demais 

políticas públicas, formando uma carteira de projetos passíveis de serem aplicados em outras 

regiões que enfrentem situações conflito ou escassez hídrica, tanto em Goiás quanto em outras 

regiões ou bacias, desde que devidamente calibrados para tal. 
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