Curvas medias de varia~ao dos para metros de qualidade das aQuas
para 0 calculo do IQA

Coli formes fec3is
para i == 1

Nitrogenio total
para i =: 4

Turbidez
j == 5

para

pH
para i = 2

Demanda bioqulmica de oxigenio
para i -= 3

Fosforo total

Temperatura

para i = 5

fafast:1mento dJ temperatura de equilicfiol

Reslduo total
para j -= 8

OXigenio dissoll/ido
para i = 9

para i = 6
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5. ARCABOU~O LEGAL PARA OS RECURSOS HIORICOS7
Ha um entendimento e um tratamento diferenciado entre as aguas
superficiais e subterraneas. Esta dicotomia teknica, politica e administrativa
refletiu-se no entendimento das leis que regem os recursos hldricos, com
implicac.;5esno processos de gestao integrada e de outorga. 0 arcabouc.;olegal
que trata das aguas como um todo e, especialmente, dos recursos hldricos
superficiais,
vasto e abrangente, devido aos multiplos usos desse bem
essencial. Em conseqOEmcia,tem sofrido distorc.;5esem suas interpretac.;5es e
aplicac.;5es,em detrimento da abordagem apropriada dos recursos.

e

o

arsenal jurldico referente aos recursos hldricos abrange a Constituk;ao
Federal, Lei Complementar, Leis, Medidas Provis6rias, Decretos-Leis, Decretos,
Portarias Ministeriais, Portarias, Resoluf;oes do CONAMA e Tratados
Internacionais. Alem do C6digo Civil (Lei n° 3.071, de 01/01/1916), destacamse, pela sua atual aplicabilidade:

•

C6digo de Aguas, tida como a Lei de Direito da Agua do Brasil
(Decreto n° 24.643, de 10/07/1934): a despeito dos seus anos,
guarda uma clara visao de futuro, sendo considerado pela
doutrina jurfdica como um dos textos modelares do direito
positivo brasileir-o (Garrido, 1999);

•

Constituk;ao Federal (de 05/10/1988),
com as alterac.;5es
ditadas
par Emendas Constitucionais:
trata
direta
au
indiretamente das aguas, a exemplo do Titulo III - Da
Organizac.;aodo Estado, Capitulo II - Da Uniao, art. 20 e 24;
Capitulo III - Dos Estados Federados, art. 25 e 26; Capitulo IV
- Dos Municfpios, art. 29; Capitulo V - Do Distrito Federal e dos
Territorios, art. 32; Capitulo VII - Da Administrac.;ao Publica, art.
43; alem de correlac.;5escom 0 tema, dentre outros, no Titulo IV
- Da Organizac.;ao dos Poderes; no Titulo VIII - Da Ordem
Social, Capitulo II, Sec.;aoII - Da Saude e Capitulo VI - Do Meio
Ambiente;

•

Lei da Polftica Nacional dos Recursos Hfdricos (Lei n° 9.433,
sancionada em 08/01/1999):
cria 0 Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hldricos, regulamenta 0 inciso XIX
do art.21 da Constituic.;ao Federal e altera 0 art. 10 da Lei n°
8.001, de 13/03/1990, que modificou a Lei n° 7.990, de
28/12/1989.

A Constituic.;aoFederal estabelece que as aguas interiores sac de domlnio
publico. Podem ser federais ou estaduais: 0 domlnio da Uniao abrange as
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aQuas que atravessam mais de urn Estado ou pertencem a mais de um pais
(art. 20); enquanto as demais aguas sac de domlnio estadual (art. 26). Esses
domlnios nao sao questionados para as aguas superficiais. Para as aguas
subterraneas, contudo, ainda nao ha unanimidade de posicionamento.
Em vista da sua importancia e de seus multiplos usos, as aguas tem sido
tratadas
em varias esferas de poder e por inumeras organiza~6es
governamentais e nao governamentais.
Um fate relevante foi a cria~ao da Agencia Nacional de Aguas (ANA), que
tem como fun~ao institucional a implementa~ao da Polftica Nacional de
Recursos Hldricos, cuja formulac;;ao fica na alc;;ada da Secretaria de Recursos
Hldricos - SRH/MMA.
Seguiu-se a implantac;;ao do Conselho Nacional de Recursos Hldricos CNRH, com as competencias que Ihe sac conferidas pelas Leis nOs 9.433, de 8
de janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de julho de 2000, com seu Regimento
Interno, anexo
Portaria nO 377, de 19/09/2003.

a

Entre as Resolu~6es do CONAMA destacamQas a de nO 357, de 17 de
marc;;o de 2005, que disp6e sabre a c1assificac;;aodos corpos de agua e
diretrizes ambientais para a seu enquadramento, bem como estabelece as
condic;;6ese padr6es de lan~amento de efluentes, e da outras providencias.

A Divisao Hidrografica Nacional instituiu 12 Regi6es Hidrograficas
conforme 0 Art. 10 da ResolU<;aonO 32, de 25/06/2003, do Conselho Nacional
de Recursos Hfdricos (CNRH).
"Considera-se como regiao hidrografica 0 espa~o territorial brasileiro
compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrograficas
contiguas com caracteristicas naturais, sociais e econ6micas homogeneas ou
similares, com vistas a orientar 0 planejamento e gerenciamento dos recurs os
hfdricos"(Art. 20 da ResolU<;aonO 32/2003).
Fundamentado no acervo bibliografico disponfvel, com enfase nas
publica<;6es e cartas tematicas da Agencia Nacional de Aguas (ANA),
apresenta-se os principais dados e informa<;6es sobre essas Regi6es
Hidrograficas.
Para cada RH 0 texto explicativo e composto pelos seguintes itens:
generalidades;
principais
caracterfsticas
ambientais;
recursos
hfdricos
superficiais; disponibilidades e usos da agua; polui<;ao dos recursos hfdricos e
propostas para atua<;ao.

A Regiao Hidrografica Amazonica (Fig. 1.1) compreende a parte brasileira
da bacia hidrografica do rio Amazonas, alem dos rios existentes na Ilha de
Marajo e as bacias hidrograficas dos rios situados no Estado do Amapa que
desaguam diretamente no Atlantico Norte8•
A area desta regiao hidrografica e de 3.870.000 Km2 (ANA, 2007)9, cerca
de 45%
do territorio
nacional. Sete estados brasileiros possuem seus
territorios ou parte deles situ ados nesta regiao, sac eles: 100% dos territorios
do Acre, Amazonas, Amapa, Rondonia e Roraima, 76,2% do Para e 67,8% do
Mato Grosso, conforme 0 Plano Nacional de Recursos Hfdricos10•
A popula<;ao dessa regiao hidrografica em 2000 era de 7.550.526
habitantes (4.5%
da popula<;ao do pafs), com densidade demografica de

8

9
10

ANA, 2007 apud CNRH, 2003. Disponivel em:
http://www.ana.gov.br/mapainicial/pgMapaA.asp.
Acesso em:
man;o 2008.
Disponivel em: http://www.ana.gov.br/mapainiciallpgMapaA.asp.
Acesso em: man;o. 2008.
Plano
nacional
de
recursos
hldri<;os:
documento
base
de
referencia.
Disponivel
em:
http://www.ana.gov.br/onrhnovolIelaApresentacao.htm.
Acesso em: Ago. 2008.
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apenas 2,01 hab/km2,
sendo a media brasileira
de 19,8 hab/km2ll•
Estimativas apontam que a populac;ao na bacia amazonica sera de 9,6 milhoes
de habitantes para 0 ana 2020, atingindo uma densidade demogn3fica media
de 2,5 hab/km2 (ANA, 2005b).
A ocupac;ao rarefeita do territ6rio e 0 desenvolvimento economico ainda
incipiente, combinados com uma condic;ao hidrica privilegiada,contendo
cerca
de 70% das aguas doces do Brasil, fazem com que a regiao nao apresente
problemas de disponibilidade hfdrica, ao menos em grande escala, ou por largo
perfodo de tempo.

ore;' _
P.Q .,d'b

SJnlaf.lro
<;)

c.

o

clima da regiao e representado pelos subtipos quente semi-umido,
com 4 a 5 meses secos (menor porc;ao) e 0 quente super-umido sem seca

(IBGE, 2007). A alimenta<:;aohfdrica do ecossistema amazonico varia conforme
o cicio das chuvas e 0 degelo na regiao andina, embora algumas vezes esse
seja alterado pelo fenomeno do £1 Nino. A media pluviometrica e de 2.234
mm/ano, oscilando entre 2.033 mm e 2.512 mm ao longo da regiao
hidrografica. As chuvas estao concentradas entre os meses de novembro a
mar<:;ona regiao ao sui da Iinha do Equador e com algum retardo na por<:;ao
situada ao norte.
A temperatura media anual da maior parte da regiao hidrografica situase na faixa entre 240 C e 260 C. Os meses mais quentes sao setembro e
outubro, enquanto os mais frios vaG de junho a agosto.
A insola<:;aomedia anual varia de 1.500 a 3.000 horas, representando um
percentual de 35% a 60% do total de horas de insola<:;aoe caracterizando
elevada nebulosidade.
A media anual da umidade relativa do ar e praticamente uniforme,
situando-se por volta de 80%. Mar<:;oe 0 mes mais umido, enquanto agosto
apresenta os menores valores percentuais.
A evapotranspira<:;ao media anual e de 1.320 mm, variando entre 441 e
1.667 mm. Ao longo do ano, 0 trimestre agosto-outubro concentra os maiores
valores, enquanto que 0 trimestre fevereiro-abril apresenta os menores12•
Uma das caracterfsticas dessa regiao diz respeito ao desmatamento
florestal. Ate janeiro de 1978 a area desmatada nos estados inseridos na
regiao hidrografica correspondia a 85.100 km2, entretanto, ja em 1999
registrava-se uma area desmatada de 440.630 km2 (11,7% da area total).
Porem, cerca de 17% da Amazonia ja foi desmatada nos ultimos 20 anos,
cerca de 4 milhoes de km2, area equivalente aos territorios de Minas Gerais,
Rio e Espfrito Santo.
A grande diversidade geologica, com rochas cristalinas e sedimentares,
aliada as caracterfsticas climaticas e ao relevo resultou na forma<:;aodas mais
variadas classes de solo. Contudo, sua fertilidade natural e baixa, em contraste
com a exuberancia das florestas ombrofilas (umidas) que nelas se
desenvolvem. A floresta Amazonica e um ecossistema auto-sustentavel,
mantendo-se com seus proprios nutrientes num cicio permanente. as
ecossistemas amazonicos sac sorvedouros de carbono, contribuindo para 0
equilfbrio climatico globa.

ecossistemas aquaticos determinam um alto potencial de impacto sobre os
recursos hfdricos para grande parte das ac;6es desencadeadas no espac;o
geografico da regiao.

A previsao de acontecimentos hidrologicos extremos (eventos crfticos),
como as grandes inundac;6es periodicas ou as secas, e de grande importancia
para 0 desenvolvimento regional. As estiagens e as vaz6es mfnimas a elas
associadas produzem restric;6es de navegabilidade em alguns trechos da rede
hidroviaria. As cheias, por sua vez, provocam enchentes em grandes extens6es
de varzea, influenciando a dinamica de diversas especies animais e vegetais,
com grande relevancia ambiental e contribuindo para a preservac;ao da
biodiversidade amazonica.

A grande riqueza hfdrica dessa reglao resulta, principalmente,
da
conjunc;ao favoravel de sua localizac;ao no globo, de fatores c1imaticos e de sua
geodiversidade.

o

rio Amazonas e formado pela junc;ao do rio Solim6es com 0 rio Negro.
Em territorio brasileiro os principais formadores do rio Amazonas, pela margem
direita, sac os rios Javari, Jurua, Purus, Madeira, Tapajos e Xingu. Pela
margem esquerda contribuem 0 Japura, Nhamunda, Uatuma, Trombetas, Paru
e Jarf.
As oscilac;6es do nfvel das aguas nas drenagens superficiais
e
subterraneas variam em func;ao do tempo e do local geografico. De modo
geral, para os rios 0 padrao de variac;ao e unimodal e a oscilac;ao anual varia
entre 5 e 10 metros.
As aguas das drenagens superficiais caracterizam-se por apresentar
variac;6es em sua colorac;ao13• Esse efeito e 0 reflexo da diversidade ffsicoqufmica regional que e derivada principalmente do contexto geologico da
regiao hidrografica. A rede de drenagem e composta por rios de agua branca,
preta e clara, em func;ao da carga de sedimentos em suspensao e dos
componentes qufmicos presentes.
Os rios de aguas brancas tem suas origens nas rochas mais jovens da
regiao andina, onde ocorre intensa erosao, com consequente carga elevada de
sedimentos em suspensao. Sao rios barrentos, com elevada turbidez,
apresentando valores de pH entre 6,2 e 7,2. Sao ricos em calcio, magnesio,

sadio e potassio. Em conseqQencia das enchentes formam-se solos de varzea
que sao considerados os mais ricos da Amazonia. Pertencem a esta
c1assificac;aoos rios Amazonas, Solimoes, Purus, Madeira e Jurua.
Os rios de aguas pretas sao os rios transparentes que tendem a possuir a
colorac;ao escura devido a presenc;a de grande quantidade de materia humica
em suas aguas. Por causa do baixo processo de erosao e da intensa vegetac;ao
que os rodeiam apresentam baixa carga de sedimentos em suspensao. Esses
rios nascem nas regioes elevadas dos escudos14 ou nos sedimentos terciarios
da bacia Amazonica. Apresentam pH acido (3,8 a 4,9), com baixa concentrac;ao
de sodio e calcio. Sao exemplos, os rios Negro, Urubu e Uatuma.
Os rios de aguas c1aras (verdes ou azuis) tem aspecto cristaljno e
transportam poucos sedimentos em suspensao. Sao exemplos os rios Tapajos
e Xingu. Essas drenagens se subdividem conforme as caracteristicas fisicoqufmico de suas aguas: os rios que possuem suas cabeceiras situadas nos
sedimentos terciarios da bacia amazonica ou no escudo do Brasil Central
apresentam aguas com pH baixo e sao pobres em sais minerais. Ja os rios que
possuem suas cabeceiras na regiao carbonlfera do Para, apresentam valores
de pH neutro e sac relativamente ricos em sais minerais, alem de contar com
alta percentagem de calcio e magnesio.
1.5. Disponibilidades e Usos da Agua
A vazao media, de longo periodo, estimada do rio Amazonas e da ordem
de 108.982 m3js (68% do total do pais), e a vazao media, de longo perfodo da
regiao hidrografica amazonica e de 112.372 m3js (70,1% do total do pais).
Essa potencialidade hfdrica total da regiao representa 0 somatorio das vazoes
medias dos diferentes tributarios. A contribuic;ao dos territorios estrangeiros
para as vazoes da regiao hidrografica e de 86.527m3js1S. A vazao espedfica
media da regiao e de 29 Ljsjkm2 na porc;ao brasileira (Fig. 1.2), apresentando
grande variac;ao nas unidades hidrograficas, com valores entre 17 e 64 l/sjkm2
16

o aporte medio de solidos em suspensao do rio Amazonas ao oceano e
calculado em 600 milhoes de toneladasjano.
A Disponibilidade Hldrica Social, que e 0 equivalente ao volume
disponlvel anualmente per capita, apresenta no Brasil uma media muito
elevada em relac;ao ao planeta, cerca de 36.317 m3jhabjano. Para a bacia
hidrografica do Amazonas esse valor e ainda mais elevado atingindo 606.379
m3jhabjano (TEIXEIRA, 2000).
14
15
16

Escudo au embasamenta : pon;ao da crosta formado por rochas antigas, cristalinas.
ANA, 2002 apud Plano nacional de recursos hidricos, 2007.
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Fonte: Plano nacional de recursos hidricos: documento base de referencia. 2007.

No que se refere as aguas subterraneas, os melhores sistemas aqufferos
estao associados aos sedimentos das formac;oes Alter-do-Chao (porc;ao central
e leste da regiao hidrografica), Solimoes (oeste) e sedimentos da formac;ao
Boa Vista (norte). Poc;os tubulares e sistemas de ponteiras sao utilizados para
a captac;ao de aguas subterraneas. Merecem tambem destaque na regiao os
aqufferos aluvionares, que abastecem populac;oes ribeirinhas por poc;os do tipo
"amazonas"17, e 0 sistema aquffero Parecis, situado na chapada homonima,
que e responsavel pelo abastecimento da cidade de Vilhena - RO.

Demanda urbana:
A utilizac;ao da agua para fins urbanos representa 17% da demanda
hfdrica da regiao (10,75 m3/s). Destaca-se que cerca de 51% da populac;ao da
regiao hidrografica Amazonica concentra-se nas unidades hidrograficas dos rios
Negro e Madeira. Apenas a cidade de Manaus, inserida na unidade hidrografica
do rio Negro, apresenta uma populac;ao de 1.405.835 habitantes.
Demanda rural:
A utilizac;ao da agua no meio rural
regiao (11,30 m3/s).

21 %

representa

18%

da demanda

da

Demanda animal:
A utilizac;ao da agua para fins de dessedentac;ao de animais representa
da demanda total da regiao (13,23 m3/s).

Demanda industrial:
A demanda industrial e de 3,30 m3/s. Desta maneira a industria e
responsavel por cerca de 5% da demanda regional, destacando-se a cidade de
17
18

Po~o Amazonas:
ANA, 2007.

poc;oescavado, raso, com profundidade menor Que 5 m e diametro maior de 2 m.

Demanda para irriga<;ao:
o setor agrfcola possui demanda de 23,78 m3/s (39% da demanda
total),
com uma demanda
unitaria
de 0,337 L/s/ha e se concentra
principalmente
na unidade hidrografica do rio Tapajos19. A area irrigada e
estimada em 70.416 ha.
Fig. 1.3 - Distribui«;ao Percentual das Demandas
na Regiao Hidrografica Amazonica

1.7. Usos nao Consuntivos das Aguas Superficias
Gera<;ao de energia:
Atualmente existem na reglao 32 Usinas Hidreletricas (UHE), elas sac
responsaveis por cerca de 1% da capacidade instalada de gerac;ao de energia
eletrica brasileira. Destacam-se as UHE de Samuel (RO), Balbina (AM) e
Curua-Uma (PAyo. As UHE de Santo Antonio e Jirau a serem instaladas no rio
Madeira estao sendo avaliadas pela sociedade.
Navega<;ao:
De um modo geral, 0 rio Amazonas apresenta condic;6es favoraveis para
a navegac;ao, possuindo declividades baixas (da ordem de 2 a 3 cm/km). Esta
e a condic;ao tipica de rios de planfcie, com declividades reduzidas e baixas
velocidades, essas condic;6es se estendem a diversos dos seus principais
afluentes, tais como 0 Purus, 0 Madeira, 0 Ic;a, 0 Negro e 0 Japura. Em outros
afluentes, como 0 Tapajos, 0 Xingu e 0 Trombetas, tem-se caracteristicas de
rios de planalto. 0 Brasil possui cerca de 40.000 km de redes navegaveis
permanentes.
A regiao hidrografica Amazonica se destaca com uma rede
hidrografica de 25.000 Km, que representa mais de 60% da rede navegavel do
19
20

ANA, 2002 apud Plano naciona\ de recursos h(dricos: documento base de referencia, 2007.
ANEEL, 2002 apud Plano nacional de recursos hfdricos: documento base de referencia, 2007.

Pesca:
A pesca e uma importante atividade da reg lao, sendo considerada a
segunda geradora de emprego, visto que os peixes representam a principal
Fonte de suprimento proteico da populac;ao dessa regiao. Anualmente, cerca de
duzentas mil toneladas de pescado sac retiradas dos rios amazonicos. Dessa
produc;ao, 30% destina-se a outros mercados, como Estados Unidos e Japao.
Turismo e lazer:
A grande e intensa rede hidrografica em conjunto com a exuberancia dos
recursos de flora e fauna da regiao formam quadros paisaglsticos
extremamente
belos e diversificados. 0 ecoturismo surge como uma
potencialidade evidente, capaz de representar uma atividade economica
importante para a regiao e colaborar para a preservac;ao deste rico patrimonio
ambiental.

As condic;5es de saneamento basico nessa reglao hidrografica sac
precarias. A porcentagem de esgoto tratado e muito baixa, com praticamente
todos os valores inferiores
media nacional. A excec;ao e a unidade
hidrografica do rio Trombetas, com 52,6% de esgoto tratado. Entretanto, se
considerarmos que esta unidade hidrografica possui apenas 8,5% da
populac;ao atendida pela coleta de esgoto, se configura um cenario tambem
precario do sistema de saneamento da regiao.

a

Ja com relac;ao ao percentual da populac;ao atendida por rede coletora,
todas as unidades hidrograficas estao abaixo da media nacional (47,2%)
variando de 0,0% (no rio Javari) a 26,52% (no rio Negro).
A poluic;ao de origem domestica ocorre de maneira localizada, proxima
aos centros urbanos de maior significado. As baixas percentagens de coleta e
tratamento de esgotos domesticos fazem com que sejam relativamente
significativas as cargas poluidoras. A carga organica domestica remanescente e
de 260t DBO, 5,20jdia (3,2% do total do pais). Essa se concentra
principalmente na unidade hidrografica do rio Negro (onde esta situada
Manaus) e nos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas (Purus,
Madeira, Tapajos e Xingu).
Com relac;ao ao abastecimento de agua, destaca-se positivamente
unidade hidrografica do Jari, com 75,7% da populac;ao atendida.

a

•
•
•
•

Os garimpos, localizados nas proximidades do rio Negro e no estado do
Amapa;.
Os garimpos e as minerac;oes situadas nas proximidades dos afluentes
da margem direita do rio Amazonas (Purus, Madeira, Tapajos e Xingu);
0 tratamento inadequado de esgoto nas cidades mais expressivas da
regiao (Manaus, Rio Branco, Macapa)
Os efluentes industriais tambem causam impactos, como identificado em
Manaus, onde muitas industrias lanc;am seus esgotos nas redes de
drenagem e nos cursos d'agua.
Fig. 1.4 - Areas Criticas

Atividades de minera<;ao/garimpo:
A perda de qualidade dos recursos hfdricos e devida tanto a lavra de
material de uso imediato na construc.;ao civil (areia e argila), exemplo: rio
Branco; como tambem ao uso de mercurio para a amalgamac.;aode ouro, como
na bacia do rio Tapajos . Com relac.;aoao mercuric estima-se que entre 100 e
130 tjano foram dispersadas na regiao nos ultimos anos, sendo 40% lanc;;ados
diretamente nas drenagens e 60% na atmosfera.No Amapa existe tambem a
contaminac;;ao por arsenio oriunda da minerac.;ao de manganes na Serra do
Navio.
As principais bacias hidrograficas afetadas pela minerac.;aojgarimpo neste
estado sac: Oiapoque, Cassipore, Regiao dos Lagos, Vila Nova , Cupixi e
Amapari.
Atividades agropecuarias:
A ampliac.;ao da fronteira agrfcola e as atividades pecuarias induziram 0
desmatamento
na regiao, concentrando-se principalmente no "Arco do
Desmatamento", uma area que abrange 0 sudeste do Maranhao, 0 norte do
Tocantins, 0 sui do Para, 0 norte do Mato Grosso, Rondonia, 0 sui do Amazonas
e 0 sudeste do Acre. A acelerac.;aodos processos de erosao e de assoreamento,
assim como a utilizac.;aode agrotoxicos, tambem contribuem para a perda de
qualidade das aguas. Como exemplo de municfpios impactados citam-se:
Querencia (MT), Humaita (AM), Paragominas (PA) e Santarem (PA).
A bacia hidrografica do rio Xingu sofre 0 impacto da atividade pecuaria e
da cultura mecanizada da soja, com reflexos significativos no Parque Indfgena
do Xingu (ANA, 2005).

Os estados inclufdos nessa reglao hidrografica apresentam diferentes
estagios de qualidade de monitoramento, por conseguinte, as informac.;5es
disponfveis sac esparsas e insuficientes.
No Amapa, 5> monitoramento iniciado em 2000, considera 0 Indice de
Qualidade das Aguas (IQA) em sete sub-bacias hidrograficas,
com
monitoramento em 25 pontos concentrados no sui do Estado. Na maioria dos
trechos analisados, 0 IQA reflete um estado bom da qualidade das aguas
superficiais (ANA, 2005a).

Entre varios programas tecnico-cientlficos e de apoiojseguran<;a nacional,
destacam-se:
HiBAm - E um projeto cientffico internacional envolvendo 0 Brasil,
Equador, Bolivia e Fran<;aque tem por objetivo entender melhor os processos
hidrologicos e geoqufmicos da bacia amazonica.

SIPAM

-

Sistema de Prote<;ao da Amazonia, e uma organiza<;ao
sistemica de produ<;ao e veicula<;ao de informa<;5es. Entre as atividades
previstas destacam-se 0 mapeamento das bacias hidrograficas, a identifica<;ao
e 0 apoio ao combate as queimadas e ao desflorestamento, abrangendo
tambem 0 controle da polui<;ao na bacia amazonica.

Com base nos principais aspectos observados nas diferentes
hidrograficas, prop5e-se:

unidades

• 0 estabelecimento de diretrizes e a implementa<;ao de a<;5es
destinadas a conten<;ao de queimadas e desmatamentos descontrolados.
Adicionalmente, a fiscaliza<;ao e 0 incentivo a manuten<;ao da faixa de
vegeta<;ao das areas de prote<;ao ambiental laterais aos corpos d'agua;
• A melhoria das condi<;5es de saneamento das capitais e principais
nucleos urbanos, mediante a amplia<;ao ou implementa<;ao de servi<;os de
abastecimento de agua, de coleta e tratamento de esgotos domesticos eindustriais, bem como de sistemas de tratamento e a disposi<;ao final de
reslduos solidos. Por intermedio dessas a<;5es objetiva-se reduzir os riscos
associados a propaga<;ao de doen<;as de veicula<;ao hldrica e melhorar
indicadores sociais;
• 0 direcionamento da expansao das areas urbanas para que nao
continue a ocorrer a ocupa<;ao das areas das planfcies de inunda<;ao. Deve-se
considerar a sazonalidade e a intensidade das inunda<;5es, tendo em vista nao
se ampliar os atuais problemas decorrentes das cheias;
• Maior fiscaliza<;ao das atividades de minera<;ao e garimpo, com a
implementa<;ao de programas para recupera<;ao ambiental
das areas
degradadas;
• 0 disciplinamento da expansao da fronteira agricola, especialmente nas
unidades hidrograficas dos rios Madeira, Tapajos e Xingu;

• A expansao e 0 aperfeic;oamento do transporte hidroviario, com melhor
aproveitamento das vias navegaveis;
• A consolidac;ao e a ampliac;ao das redes de monitoramento
incluindo a rede de alerta de cheias;

hidrol6gico,

•
0
desenvolvimento
de praticas
sustentaveis
adaptadas
as
peculiaridades ambientais da regiao, incluindo a agricultura familiar, a
pecuaria, a agroindustria, a piscicultura, 0 extrativismo e 0 ecoturismo;
• A compatibilizac;ao do aproveitamento do potencial hidroenergetico dos
novos empreendimentos
com a conservac;ao ambiental e com os usos
multiplos, integrando-o ao desenvolvimento local e regional;
• A promoc;ao e 0 incentivo da pesca como meio de subsistencia local e a
implantac;ao de empreendimentos
capazes de abastecer os mercados
consumidores do pars e/ou do exterior.

A Regiao Hidrografica Tocantins/Araguaia (Fig.2.1) abrange uma
area de 967.059 km2, que corresponde a 11% do territ6rio nacional. Situada
nas regi5es Centro-Oeste, Norte e Nordeste, se distribui nos estados de Goias
(26,8%), Mato Grosso (14,3%), Tocantins (34,2%), Para (20,8%), Maranhao
(3,8%) e Distrito Federal (0,1%)22.

Legenda:

*

UHE

•

Sedes Municipals

[~=JRH_tocantins_araguaia
Hidrografia

DUF

Sua configurac;ao e alongada, com sentido sui-norte, seguindo a direc;ao
predominante dos seus rios principais: Tocantins e Araguaia.
A regiao hidrografica do Tocantins/Araguaia possui 409 sedes municipais
e 470 munidpios inseridos total ou parcialmente. A· populac;ao dessa regiao
hidrografica, em 2000, era de 7.890.714 habitantes, (4,7% da populac;ao
nacional), sendo 72% em areas urbanas. A densidade demografica era de 8,1
hab/km2, bem menor que a densidade demografica do pars (19,8 hab/km2).
Entre as cidades principais destacam-se:
Belem-PA (1.280.614
hab),
Imperatriz-MA (230 mil hab), Maraba-PA (168 mil hab), Palmas-TO (137 mil
hab) e Araguarna-TO (113 mil hab)23.

o crescimento desordenado da populac;ao urbana no vale do Araguaia e
conseqO€mciada evoluc;ao da malha rodoviaria, sendo esta 0 principal suporte
para 0 deslocamento da fronteira agropecuaria. E uma regiao de importante
inserc;ao economica, pois nela ocorrem grandes press5es antropicas que
resultam em impactos negativos sobre os recursos naturais, especialmente na
agua e no solo. Segundo estudos cientificos, nos ultimos 30 anos, a atividade
agropecuaria reduziu em 70% a cobertura da vegetac;ao nativa na regiao.
Sua importancia para 0 turismo regional e muito grande. Na estiagem,
entre junho e outubro, formam-se praias extensas, pouco preservadas. Estas,
se forem devidamente utilizadas, poderao servir como atrativo polo turistico.
No periodo chuvoso, que vai de novembro a maio, as aguas dos rios de
planrcie sobem e provocam a inundac;ao das terras baixas formando imensas
superficies denominadas de "varj5es",
totalizando
48.128 km2, sendo
24
utilizadas para atividades agropecuarias .
Essa regiao se caracteriza pela expansao da fronteira agricola,
principalmente no cultivo de graos e pelo alto potencial hidroenergetico.
Apresenta grande potencialidade para a agricultura irrigada, especialmente
para 0 cultivo de arroz e outros graos, tais como, milho e soja e tambem para
o cultivo de frutfferas.

A regiao hidrografica Tocantins/ Araguaia insere-se totalmente na zona de
c1ima tropical. A temperatura media anual e de 26°C. 0 perfodo chuvoso
ocorre entre outubro e marc;o, e ha estiagem no restante dos meses. As
precipitac;5es crescem do sui para 0 norte, sendo que a media anual e de 1.869
mm, chegando a 2.565 mm na unidade hidrografica Litoral do Para. A
evapotranspirac;ao media anual na regiao e de 1.365 mm.
23
24

MMA/SRH, 2002
www.brasildasaguas.com.br.

Acesso em Ago. 2007.

Por suas caracterfsticas c1imaticas, geolegicas e topograficas, apresenta
solos profundos e bem drenados, c1assificados como latossolos e areias
quartzosas. Sao geralmente solos com baixa fertilidade, necessitando de
corre<;ao e de aduba<;aopara 0 seu aproveitamento.
Nessa regiao hidrografica observa-se a presen<;a dos biomas da Floresta
Amazonica ao norte e noroeste e do Cerrado nas demais areas. 0
desmatamento da regiao se intensificou a partir da decada de 70/ com a
constru<;ao da rodovia Be/em-Brasilia, da UHE de Tucuruf e com a expansao
das atividades agropecuarias e de minera<;ao. Atualmente 0 desmatamento se
deve principalmente a atividade de industrias madeireiras nos estados do Para
e Maranhao.

Entre os eventos crlticos relacionados aos recursos hfdricos superficiais
destacam-se as enchentes, que sac processos naturais da regiao hidrografica.
Das areas inundaveis na bacia do rio Araguaia, cerca de 60% estao situadas no
estado do Mato Grosso, destacando-se 0 trecho da ilha do Bananal como a
maior extensao inundavel. Ja a bacia do rio Tocantins possui quase a metade
de suas areas inundaveis, situadas no trecho que corta os estados do
Maranhao e Para.

o

rio Tocantins25 nasce na serra do Parana, no Planalto de Goias, a 1.100
m de altitude, sendo formado pela jun<;ao dos rios das Almas e Maranhao. Este
ultimo possui suas nascentes na Esta<;ao Ecolegica de Aguas Emendadas, no
Distrito Federal. Entre os afluentes do Tocantins, ate a confluencia com 0 rio
Araguaia, seu principal tributario, destacam-se, na margem direita, os rios
Bagagem, Tocantinzinho, Parana, dos Sonos, Manoel Alves Grande e Farinha.
Na margem esquerda ocorre 0 rio Santa Teresa, e apes a confluencia com 0 rio
Araguaia, 0 rio Itacaunas. A extensao total do rio Tocantins e de 1.960 km,
correndo em sentido de sui-norte, estando sua foz situada na bafa de Maraje,
onde tambem desaguam os rios Para e Guama.
Por sua vez, 0 rio Araguaia26 tem as suas nascentes na serra das Araras
ou do Caiape, entre as divisas dos estados de Mato Grosso e Goias, em
altitude de 850m. Apes 0 rio Araguaia percorrer cerca de 2.115 Km, em
sentido de Sui para 0 Norte, atravessando 0 estado do Tocantins, com dire<;ao
quase paralela ao rio homonimo, da-se a confluencia entre os dois cursos
d'agua na localidade de Sao Joao do Araguaia, pouco antes de Maraba, no
25
26

Tocantins na lingua Tupi significa Terra Plana.
Araguaia significa ria das Araras em Tupi. Tambem e chamado de Berohoka, que quer dizer ria Grande, pelos
indios Karajas, seus mais tradicionais habitantes.

estado do Para. 0 rio Araguaia e navegavel por cerca de 1.160 km, entre Sao
Joao do Araguaia e Beleza. Ap6s 760 km de curso, esse rio se bifurca. 0 dreno
da margem esquerda continua com a denominac;ao de rio Araguaia e 0 da
margem direita e chamado de rio Javaes, formando a ilha de Banana\. Essa
ilha possui 80 km de largura por 350 km de comprimento, e tida como a maior
ilha fluvial do mundo. Nela situam-se 15 aldeias indigenas, 0 que demonstra
uma grande diversidade cultural, alem da biol6gica27,
Tambem e importante
0 aproveitamento
das aguas subterraneas.
Destacam-se a explotac;ao dos aqOiferos em rochas carbonaticas do Grupo
Bambui, alem dos sistemas Ponta Grossa e Furnas, Pirabas e Barreiras.

2.5. Disponibilidade

e Usos da Agua

A regiao hidrografica do TocantinsjAraguaia
apresenta uma vazao media
de longo periodo da ordem de 15.432,54 m3js (9,6 % do total do pais) e uma
vazao espedfica de 15,96 Ljsjkm2 (Fig. 2.2). Desse total, 0 rio Araguaia drena
uma area de 386.000 km2, com uma vazao media de 5.500 m3js (TRANCOSO
et aI, 2005j28.
Fig. 2.2 - Vazoes Especificas da Regiao
Hidrografica Tocantins I Araguaia
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Demanda urbana:
Essa demanda e da ordem de 9,27 m3js (110/0 da demanda total), sendo
que cerca da metade del a se concentra na unidade hidrogr<§fica do Litoral do
Para, onde se localiza a cidade mais populosa da regiao hidrografica (Belem),
27
28

www.transoortes.qov.br. Aeesso em out. 2007.
Sistemas de Informal,;aO Geografiea como ferramenta para 0 diagnostico e gestao de maerobaeias no area do
desmatamento na Amazonia. in Anais XII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiania, Brasil, 16-21
abril 2005, INPE, p. 2405-2412.
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Demanda rural:
A demanda e de 8,90 m3/s (aproximadamente 10% da demanda total),
e se concentra nas unidades hidrograficas do Araguaia, Tocantins e Iitoral do
Pan§.
Demanda animal:
Essa demanda, da ordem de 16,28 m3/s representa 19% da demanda
total da regiao hidrografica. Concentra-se nas unidades hidrograficas do
Araguaia e Tocantins.
Demanda industrial:
A demanda industrial nao e significativa, pois as industrias instaladas sao
em sua maioria de pequeno porte, nos segmentos de metalurgia, alimentos,
beneficiamento de madeira, mobilia rio, couros, latidnios, ceramicas e outros.
Existem ainda algumas unidades de maior porte para a prodU<;aode celulose e
derivados, alem de frigorfficos para processamento de bovinos e suinos. A
demanda industrial estimada e de 2,13 m3/s, correspondendo it cerca de 3%
do total da regiao hidrografica.
Demanda para irrigac;ao:
A demanda de irriga<;ao e de 47,70 m3/s (57% da demanda total), com
uma demanda unitaria de 0,439 L/s/ha, que se concentra na unidade
hidrografica do Araguaia, devido ao cultivo de arroz por inunda<;ao. A area
irrigada e estimada em 108.628 ha. A demanda de irriga<;ao varia entre 9,75 e
161,56 m3/s nos meses de menor e maior demanda, respectivamente.
Fig. 2.3 - Distribui~aoPercentual das Demandas da Regiao
Hidrografica do Tocantins
(le!Handa Total na RegElo:e4,29 m';/8

