Fonte: Panorama da qualidade das aQuas superficiais do Brasil / ANA, SPR, 2005 (adaptado).

6.9. Fontes da Poluicao Hldrica
A carga organica domestica remanescente (7,8% do pais) possui maiores
concentra<;6es na regiao do Alto Sao Francisco, principalmente
na Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte, nas sub-bacias do rio das Velhas e rio
Paraopeba e na sub-bacia do rio Verde Grande, que se localiza na cabeceira da
cidade de Montes Claros (ANA, 2005).
Barreiras (BA), localizada no Medio Sao Francisco, Petrolina (PE) e
Juazeiro (BA), no Sub-medio Sao Francisco, e ainda Arapiraca (AL), situada na
bacia do Baixo Sao Francisco sao cidades que contribuem para a eleva<;ao da
j
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concentra~ao de carga organica domestica em fun~ao de suas densidades
populacionais (ANA, 2005).
Atividades de minera<;ao:
A explora~ao mineral e fator muito impactante em varias sub-bacias da
Regiao Hidrografica do Sao Francisco. A contamina~ao de mananciais, a
degrada~ao de grandes areas, a Iixivia~ao e a deposi~ao inadequada de
rejeitos sao impactos decorridos da execu~ao de tal atividade (ANA, 2005).
Atividades agropecuarias:
A polui~ao por atividade agropecuaria ocorre, principalmente, relacionada
as atividades de agricultura irrigada, onde ha 0 uso de agrot6xicos e
fertilizantes, com conseqQente diminui~ao da qualidade das aguas (ANA,
2005).
Os principais p610sde irriga~ao e conseqQentes areas de polui~ao difusa
sao (ANA, 2005):
•
•

•
•

Alto Sao Francisco: P610Belo Horizonte, localizado na Bacia do rio das
Velhas (ANA, 2005);
Medio Sao Francisco: P610Brasilia, localizad-o na Bacia do rio Preto; P610
Paracatu, localizado na bacia do rio Paracatu; P610Norte de Minas Gerais
e Guanambi, na bacia do rio Verde Grande; P610Barreiras, na bacia do
rio Grande; P610 Formoso/Correntina, na bacia do rio Corrente e P610
Ired~, nas bacias dos rios Verde/Jacare (ANA, 2005);
Submedio Sao Francisco; P610 Petrolina - Juazeiro, na bacia dos rios
Salitre, Pontal, Gar~as, Cura~a, Terra Nova e Pajeu (ANA, 2005);
Baixo Sao Francisco: P610Baixo Sao Francisco (ANA, 2005).

Atividades industriais:
Apresenta um aspecto mais controlado em termos de polui~ao ambiental
em virtude de uma atua~ao mais efetiva por parte dos 6rgaos controladores
estaduais (ANA, 2005).
A polui~ao industrial concentra-se no Alto (industrias alimentkias,
metalurgicas,
siderurgicas)
e
Submedio
Sao
Francisco
(atividades
agroindustriais nas cidades de Juazeiro e Petrolina). No Medio Sao Francisco
existem industrias alimentkias, texteis e matadouros (ANA, 2005).
Residuos s6lidos:
A descarga do chorume proveniente do lixo e uma Fonte de polui~ao
significativa na regiao hidrografica, sendo que a situa~ao dos sistemas de
manejo de residuos s61idose bastante crltica (ANA, 2005).

Segundo 0 Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia do Sao
Francisco, em rela<.;ao cobertura dos servi<.;osde coleta de fixo, 0 indice da
bacia e de 88,6% de atendimento, inferior a media nacional (91,1%). Quanto
disposi<.;ao final e ao tratamento dos residuos, dos 456 munidpios
diagnosticados no Plano, 409 possuem fix6es, e samente 2% tem disposiC;ao
final ou tratamento adequados (ANA, 2005).

a

a

De maneira geral, com relaC;aoao porte populacional dos munidpios, as
grandes cidades atingiram os melhores resultados em termos de gestao de
residuos solidos. Cerca de 11% da popula<.;aonao e atendida por servic;os de
coleta, destes, 48% jogam seus residuos solidos em terrenos baldios, 46% os
queimam na propriedade, 3% jogam no rio, lago ou mar, 1% enterra em suas
propriedade e 2% dao outro destino nao informado (ANA, 2005).

Nesta regiao encontram-se Comites Estaduais de Bacias Hidrograficas,
como por exemplo, 0 comite do rio Piau! e 0 comite do ria das Velhas, que
contribuem no monitoramento das aguas.

Projeto de Transposi~o do Rio Sao Francisco: visa transpor parte
das aguas do rio Sao Francisco para atender regi6es que sofrem com a pouca
disponibilidade de recursos hfdricos. Este projeto e considerado polemico, pois
sua eficacia e muito contestada, desta meneira, desperta 0 interesse e debate
de varias camadas da sociedade brasileira.
Programa de RevitalizaC;ao da Bacia Hidrografica do Rio Sao
Francisco (PRSF): coordenado pelo Governo Federal, visa a melhoria da
qualidade da Regiao Hidrografica do Sao Francisco, bem como a prote<.;aae 0
usa sustentavel dos recursos h!dricos.

A partir dos aspectos observados nas diferentes unidades hidrograficas,
prop6e-se:
• Definir estrategias que resultem no aumento da seguranc;a h!drica para
o abastecimento domestico e que compatibilize os multiplos usos da agua, tais
como: abastecimento humano, irriga<.;ao, piscicultura, dessedenta<.;aoanimal,
lazer e turismo em toda regiao hidrografica.

• Definir metas para compatibilizar
prioritariamente no Alto Medio Sao Francisco.

os

usos

multiplos

da

agua,

• Resolver conflitos entre a demanda para usos consuntivos e
insuficiencia de agua em perfodos crfticos, principalmente nos rios Verde
Grande e Mosquito, no norte de Minas Gerais e no Sub-Medio Sao Francisco.
• Implementar
sistemas de tratamento
industria is, principalmente no Alto Sao Francisco.

de esgotos

domesticos

e

• Racionalizar 0 usa da agua para irriga<;ao no Medio e Sub-Medio Sao
Francisco.
• Estabelecer estrategias de preven<;ao de cheias e prote<;ao de areas
inundaveis, com enfase no Alto Sao Francisco .
• Implementar programas de revitaliza<;ao para usa e manejo adequado
dos solos, para controle de erosao e assoreamento na regiao metropolitana de
Belo Horizonte, Serra do Espinha<;o e vale do rio Abaete, no Alto Sao
Francisco; ao tango da Serra da Mangabeira e na parte sui do reservat6rio de
Sobradinho, no Medio Sao Francisco; e no vale do rio Pajeu -e em pontos
isolados do Baixo Sao Francisco.
• Aumentar a oferta hfdrica por meio de novos reservat6rios
regulariza<;ao e revisao das regras operacionais dos existentes.

a

de

• Promover a<;5es que induzam
implanta<;ao e 0 fortalecimento
institucional que permita avan<;ar na gestao descentralizada dos recursos
hfdricos.
'

A Regiao Hidrografica Atlantico Leste (Fig. 7~1) contempla as capitais
dos estados de Sergipe e da Bahia, alguns grandes nucleos urbanos e um
parque industrial significativo, estando nela inseridos, parcial ou integralmente,
526 munidpios66•
Em toda a reglao estao 468 sedes mUnlclpais (8% do pais). A
distribuic;ao da area da bacia nas unidades da federac;ao
Sergipe - 4%,
Bah.ia - 69%; Minas Gerais - 26%, e Espirito Santo - 1%67.

e:

I

A Regiao tem uma area de 374.677 km2, equivalente a 4% do territorio
brasileiro. A populac;ao da Regiao Hidrogn3fica Atlantico Leste, em 2000, era de
13.641.045 habitantes, (ANA, 2002a apud PNRH, 2006), representando 8% da
populac;ao do pais. Seguindo a tendencia da distribuic;ao populacional
66
67

ANA, 200Gb.
Id.

brasileira,
esta nas
Aracaju.
enquanto

70% (aproximadamente 9,5 milh5es de pessoas) desse contingente
cidades, principalmente nas regi5es metropolitanas de Salvador e
Na regiao existe uma densidade demografica de 36 habjkm2,
a media do Brasil e de 19,8 habj km2•

o

c1ima regional e tipicamente tropical, quente e umido. A temperatura
observada na regiao mostra que a media anual e de 24,5°C e a amplitude
termica anual e baixa (5° a 2°C), comum nas regi5es intertropicais. Sao
observadas medias anuais inferiores a 20°C na Chapada Diamantina (BA) e
Serra do Caparao (MG), enquanto as maiores temperaturas medias anuais sac
observadas no Iitoral da Bahia e Sergipe (maiores que 25°C).
Nas bacias da Bahia e Minas Gerais, a precipitac;ao varia entre 2.400 mm
- no extremo sui da bacia e no litoral baiano - e 400 mm anuais - no alto
curso do rio Vaza-Barris.
A evapotranspirac;ao observada varia entre valores superiores a 1.400
mm, em Salvador e Aracaju, e menores que 900 mm, na Chapada Diamantina
e planalto de Vitoria da Conquista.

Os eventos hidrologicos crfticos na regiao podem ser caracterizados por
enchentes e estiagens.
Nas enchentes, as unidades hidrograficas que mais sofrem com este
fen6meno sac as dos rios Paraguac;u, de Contas, Pardo e Jequitinhonha, por
causa da operac;ao inadequada de reservatorios, obstruc;5es na calha dos rios,
atividades de minerac;ao e manejo inadequado dos solos, 0 que leva ao
assoreamento das calhas dos cursos d/agua.
Nos perfodos de estiagens, os principais eventos ocorrem nas unidades
hidrograficas do semi-arido. As secas inserem-se como 0 tipo de evento
hidrologico extremo de maior importancia do ponto de vista social e
econ6mico. As estiagens prolongadas determinam uma situac;ao de extrema
carencia de recursos hidricos afetando
gravemente
0
meio rural,
comprometendo inclusive a propria sobrevivencia das populac;5es e tendo seus
efeitos propagados nas areas metropolitanas e cidades de porte medio. As
bacias mais sujeitas as estiagens sac as dos rios Itapicuru e Vaza-Barris68•
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Em rela~ao as aguas subterraneas, predominam amplamente na regiao
rochas metam6rficas e igneas que dao origem a aquiferos fraturados. Na
por~ao com clima semi-arido estas rochas sac recobertas por delgado manto
de intemperismo.
7.5. Disponibilidade e Usos da Agua
A Regiao Hidrografica Atlantico Leste apresenta uma vazao media do
conjunto das unidades hidrograficas de cerca de 1.400 m3/s, ou 1% da vazao
de escoamento superficial observada no pais. A vazao minima (vazao com
permanencia de 95%) e de cerca de 240 m3/s 69.
As maiores vaz5es espedficas (Fig. 7.2) sac observadas nos rios do
Extremo Sui da Bahia: rio Itanhem (9,0 L/s/km2), rio Itaunas (6,7 L/s/km2) e
rio Jequitinhonha (6,2 L/s/km2), enquanto a menor esta no rio Itapicuru (1,1
L/s/km2).
Fig. 7.2 - Vazoes Especificas da Regiao
Hidrografica Atlantico Leste
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Demanda urbana:
A demanda e de 32,14 m3/s (35% do total), estando mais concentrada
na bacia do rio Paragua<.;u,onde esta localizada a cidade de Salvador.
Demanda rural:
A demanda e de 13,52 m3/s (15% do total).
Demanda animal:
A demanda animal e de 7,13 m3/s (8% do total) para toda atividade
agropecuckia, incluindo a demanda para Iimpeza de instala<;5es.
Demanda industrial:
A demanda industrial e de 4,21 m3/s (5% do total), com maior
representatividade na bacia do rio Paragua<.;u,onde fica 0 polo petroqulmico de
Cama<.;ari.
Demanda para irriga<;ao:
A demanda de irriga<;ao e de 34,65 m3/s (37% do total), com uma
demanda media unitaria de 0,34 L/s/ha. A area irrigada estimada e de
101. 700 ha (3% da area irrigada do pais) e a quase totalidade dos projetos
tem carater privado (97%). 0 consumo de agua para irriga<.;aovaria de 17,3
m3/s (0,17 L/s/ha) a 86,6 m3/s (0,85 L/s/ha) nos meses de men or e maior
demanda, respectivamente70•
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Fig. 7.3 - Distribui~aoPercentual das Demandas na Regiao
Hidrografica Atlantico Leste

Fonte: Plano nacional de recursos hidricos: documento base de referencia. 2007.

7.7. Usos nao Consuntivos das Aguas Superficiais
Gerac;ao de energia: A potencia instalada e de 113.429 kW, distribuidos
em 6 empreendimentos hidreletricos (ANEEL, 2002). Destacam-se duas usinas
(Funil e Pedra) no rio das Contas, na Bahia.
Navegacao: Possibilidade de navega~ao extremamente reduzida e/ou de
porte inexpressivo na quase totalidade das unidades hidrograficas.
Pesca: Atividade pouco explorada nas bacias costeiras, predominando a
pratica da pesca como atividade de subsistencia familiar para a popula~ao
ribeirinha.
Turismo e lazer: Essas atividades sac mais desenvolvidas na orla
maritima. A grande concentra~ao de popula~ao flutuante nos polos turisticos
litoraneos e interiores configura uma grande demanda de agua e de servi~os
de saneamento basico.

As principais fontes de poluic;;ao dos recursos hidricos da Regiao
Hidrografica Atlantica Leste sac (Fig. 7.4), esgotos domesticos e atividades de
agricultura e pastagem que acarretam processos erosivos, assoreamento de
rios e carreamento de agrot6xicos e fertilizantes, prejudicando a qualidade da
agua dos mananciais. Outro ponto que merece aten~ao e 0 desenvolvimento
da minera~ao, ocasionando urn aumento nos processos de assoreamento e
cantamina~ao, atraves do LIsa indiscriminado de mercuric (ANA, 2005).

Atividades de minera<;ao:
Na Regiao Hidrografica Atlantico Leste, a explora<;ao mineral traz como
consequencia a degrada<;ao de grandes areas, a Iixivia<;ao e a disposi<;ao
inadequada de rejeitos, mostrando-se como fator impactante potencial na
grande maioria das bacias da regiao (ANA, 2005).
Atividades Agropecuarias
A polui<;ao difusa em areas rurais por agrot6xicos, adubos orgamcos e
qufmicos acontece em praticamente todas as bacias da regiao (ANA, 2005).
Atividades industriais:
Entre as atividades desenvolvidas

na Regiao Hidrogr<3fica do Attfmtico

Leste que mais contribuem para a poluic;ao de mananciais, destaca-se aquelas
que se dedicam
produc;ao petroqufmica, cimento, matadouros/frigorfficos,
curtumes, celulose e papel, fertilizantes, siderurgia, grande metalurgia,
fabricac;ao de resinas e fibras sinteticas, refino de ac;ucare alcool (ANA, 2005).

a

Nos arredores dos grandes centros urbanos sac -desenvolvidas as
principais atividades industriais impactantes. A seguir sac apresentadas as
atividades com os respectivos munidpios que mais se destacam em algumas
unidades hidrograficas da regiao (ANA, 2005).
•

Vaza-Barris: extrac;ao de petroleo, transformac;ao de minerais nao
metalicos, setor alimentar e industrias texteis em Aracaju (ANA, 2005);

•

Itapicuru:
atividades
industriais
de pequeno porte
(curtumes,
matadouros,
marmorarias,
ceramica,
alimentfcias,
texteis,
beneficiamento e produc;ao de artefatos de sisal) concentradas
principalmente nas cidades de Senhor do Bomfim, Jacobina, Filadelfia e
Tucano (ANA, 2005);

•

Paraguac;u: centro Industrial de Subae em Feira de Santana, com
industrias metalurgicas, texteis, de celulose, de embalagem, materiais
plasticos e produtos qufmicos. Na Regiao Metropolitana de Salvador
estao localizados 0 Polo Petroquimico de Camac;ari e 0 Centro Industrial
de Aratu (ANA, 2005);

•

Jequitinhonha: industrias de latidnios e texteis no munidpio de Serro e
Diamantina (ANA, 2005);

•

Mucuri: frigorfficos em Carlos Chagas e de curtume e latidnios em Teofilo
Otoni (ANA, 2005);

•

Extremo Sui: industrias de celulose, papel e processamento de madeira
(ANA, 2005);

•

Itaunas: industrias de extrac;ao de petroleo e gas natural e usinas de
ac;ucar e alcool (ANA, 2005).

Esgotos domesticos e residuos solidos:
A principal fonte de poluic;ao desta Regiao Hidrografica e 0 lanc;amento
de esgotos domesticos, 0 que ocasiona perdas ambientais e restringe 0 usa
dos recursos hfdricos para abastecimento domestico. 0 impacto dos esgotos
domesticos e agravado na area litoranea em func;ao do maior contingente
populacional e 0 decorrente aumento na carga organica domestica, alem disso,
essa poluic;ao restringe 0 potencial tUristico da regiao (ANA, 2005).

Os indicadores de saneamento basico (Fig. 7.3) estao agrupados em tres
segmentos principais: percentual da populac;:ao servida por rede de agua,
variando entre 54,1°10 (Rio de Contas) a 77,5°10 (Rio Itaunas), enquanto 0 valor
para 0 pais e 81,5°10; percentual da populac.;aoservida por coleta de esgotos
variando de 21,9°/0 na bacia do Rio Itapicuru a 52,2°10 na bacia do rio Mucuri,
enquanto 0 valor do pais e de 47,200/0; e porcentagem de esgoto tratado:
0,2°/0 no rio Jequitinhonha a 55,1010 no rio Paraguac.;u,quando a media nacional
17,9°1071•

e

A carga orgamca domestica remanescente (Fig. 7.4) na Regiao
Hidrografica e de 400 tDBOs/dia, cerca de 6,3°10 do total do pafs e se encontra
mais concentrada na bacia do rio Paraguac.;u(140 t DBOs/dia)72.
Expansao urbana:
A implantac.;ao de loteamentos e assentamentos para a populac.;ao de
baixa renda, sobretudo nos arredores de grandes cidades, vem acarretando
erosao de margens, assoreamento da calha fluvial e alterac.;6esno relevo e na
paisagem. Esta ocupac;:ao desordenada do solo tem-se mostrado como um
importante fator impactante dos recursos hfdricos, que, alem de alterar a
qualidade dos mananciais, contribui para 0 comprometimento
dos seus
ecossistemas (ANA, 2005).
Considerando a regiao hidrol6gica como um todo, verifica-se que a
demanda potencial situa-se satisfatoriamente abaixo da disponibilidade media.
No entanto, nas unidades hidrograficas do Itapicuru e Paraguac.;u existe
demanda potencial de recursos hfdricos superficiais acima da disponibilidade.
Invariavelmente esta situac;:ao conduz it necessidade de utilizac.;ao de fontes
alternativas de agua (poc;:os, importac.;ao de bacias vizinhas etc.) ou de
medidas de racionamento ou de alocac.;aonegociada da agua, pelo menDs nos
anos mais secos.

Nesta regiao encontram-se
vanes comites estaduais de bacias
hidrograficas, como por exemplo, 0 comite do rio Paraguac;:u,que ajudam a
monitorar a qualidade e a utilizac.;aodas aguas.

No Plano Nacional de Recursos Hfdricos e destacada a importancia da
criac.;ao de urn programa de despoluic;:ao de Bacias (PRODES), para que as
bacias componentes desta Regiao Hidrografica passem a contar com baixos
71

rd.

72
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Aspectos observados nas diferentes unidades hidrograficas e algumas
propostas de a<;5es:
• Fiscalizar 0 lan<;amento de esgotos domesticos (Fig. 7.5) que causam
perdas ambientais e restringem usos para abastecimento. 0 impacto dos
esgotos e mais significativo na area litoranea, uma vez que, por ter os maiores
contingentes populacionais, tem lan<;amentos mais significativos que afetam
atividades turisticas (balneabilidade das praias) e economicas; alem de
aumentar 0 risco associado propaga<;ao de doen<;asde veicula<;ao hidrica.

a

• Lan<;amento de despejos das usinas sucro-alcooleiras que comprometem
a qualidade das aguas.
• Polui<;ao difusa
agrot6xicos.

representada

pelo

lan<;amento de

fertilizantes

e

• Demanda excessiva de agua para irriga<;ao, em alguns locais, acima das
disponibilidades.
• Conflitos de ordem quantitativa, com demandas potenciais acima das
disponibilidades medias, de maneira mais crftica nas unidades hidrograficas
dos rios Itapicuru e Paragua<;u,e, secundariamente, na do rio Pardo.
• Estabelecer estrategias de preven<;ao de cheias e prote<;ao de areas
inundaveis com enfase nos rios Paragua<;u,Contas, Pardo e Jequitinhonha.
• Expansao das atividades industriais e falta de controle da emissao de
efluentes em corpos d'agua.
• Definir estrategias que resultem no aumento da seguran<;a hidrica para
o abastecimento domestico e que compatibilize os multiplos usos da agua, tais
como: abastecimento humano, irriga<;ao, piscicultura, dessedenta<;ao animal,
lazer e turismo em toda regiao hidrografica.

a

• Promover a<;6es que induzam
implanta<;ao e 0 fortalecimento
institucional que permita avan<;ar na gestao descentralizada dos recursos
hidricos.

A Regiao Hidrografica Atlantico Sudeste (Fig. 8.1), localiza-se em
uma das areas mais complexas e desenvolvidas do paIs, e que apresenta uma
das maiores demandas hldricas nacionais e possui uma das menores
disponibilidades relativas. Ante a escassez desse recurso, principalmente nas
unidades hidrograficas do Iitoral do Rio de Janeiro, Sao Paulo e em algumas
partes da bacia do Rio Doce, a agua adquire uma relevancia estrategica, e
conseguir seu uso sustentavel representa um grande desafio, por acarretar
uma difkil conjun<;;ao entre 0 crescimento economico e populacional e a
preserva<;;aoambiental.
Fig. 8.1 - Regiao Hidrografica do Atlantico
Sudeste - Rede Hidro rafica
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A populac;;aoda Regiao Hidrografica Atlantico Sudeste, em 2000, era de
25.644.396 habitantes (15,1% da populac;;aodo pais), sendo que 89,7% da
populac;;aovive em areas urbanas e, especificamente nos Litorais do Rio de
Janeiro e Sao Paulo, esse percentual atinge, respectivamente, 95,6% e

97,9%73

•

A Regiao tem area de 229.972 km2, equivalente a 2,7% do territ6rio
brasileiro. A densidade demografica da regiao e de 111,51 habitantes por km2
enquanto a media do Brasil e de 19,8 habitantes por km2.

A regiao apresenta grande diversidade topografica, com extensos
macic;;osrochosos que se estendem paralelamente a linha de costa. Apesar da
diversidade fisiografica, um dos aspectos em comum destas areas diz respeito
ao fato de suas nascentes localizarem-se em regiao serrana e possuirem solos
frageis, suscetiveis a processos erosivos que tem sido agravados pelo seu mau
uso e conservac;;ao,relevo irregular e chuvas intensas durante 0 verao. No seu
limite com a Regiao Hidrografica do Parana, destaca-se a Serra do Mar,
contendo parte de um dos mais importantes biomas do pais, a Mata Atlantica.
Devido ao intense e desordenado processo de uso e ocupac;;ao, podem ser
encontrados ao Iongo dos rios apenas pequenos trechos com vegetac;;aociliar e
geralmente em mal estado de conservac;;ao.

Os eventos hidrol6gicos criticos na regiao podem ser caracterizados nas
enchentes - entre as unidades hidrograficas analisadas, as que apresentam
problemas mais graves sao as do rio Doce e Ribeira. Alem destas, enchentes
podem ocorrer no curso inferior de alguns dos rios da regiao e, de maneira
mais localizada, em muitos dos seus afluentes localizados pr6ximos as
encostas das areas serranas. As estiagens provocam problemas de
abastecimento domestico na regiao e competem com 0 setor energetico no
que se refere a gestao das aguas.

Os seus principais rios em extensao sac 0 Paraiba do Sui e 0 Doce com
respectivamente 1150 e 853 km. Alem desses, essa regiao hidrografica e
formada por diversos e pouco extensos rios que formam as seguintes bacias:
Sao Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabapoana, Itapemirim,
Jacu, Ribeira e Litorais do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. A vazao media de
longo periodo e de 3.286 m3/s (2,00/0 do paisY4.
73
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Em relac;:aoas aguas subterraneas, predominam amplamente na reglao
rochas metam6rficas e fgneas recobertas por espesso manto de intemperismo
com 10 m de espessura media, podendo chegar a 100 m em alguns locais.
8.5. Disponibilidade e Usos da Agua
Em func;:ao das caracterfsticas
apresenta elevada demanda de agua,
As principais demandas na regiao
representam, respectivamente, 18,8%

demograficas e economlcas, a reglao
de 218,8 m3/s (10% do total nacional).
sac a urbana/rural e industrial, que
e 12,5% da demanda nacional.

A relac;:ao entre a demanda e a disponibilidade
evidencia 0
comprometimento dos recursos hfdricos das unidades hidrograficas do Litoral
de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, onde a relac;:ao demanda/disponibilidade
alcanc;:a 102% e 109%, respectivamente. Ou seja, e fundamental ampliar a
disponibilidade hfdrica na regiao com medidas como: a regularizac;:ao de
vazoes, a operac;:ao do sistema hfdrico voltado aos usos multiplos, a
preservac;:aode mananciais, entre outros.
Fig. 8.2 - Vazoes Especificas da Regiao
Hidrografica Atlantico Sudeste
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Demanda urbana:
A demanda urbana e de 90,36 m3/s (41%
do total da Regiao
Hidrografica e 19% do total nacional), sendo mais expressiva nas unidades
hidrograficas do Parafba do Sui, Doce e Litoral do Rio de Janeiro;

Demanda rural:
A demanda rural e de 18,99 m3/s (9°1o do total da Regiao Hidrografica),
sendo mais expressiva nas unidades hidrograficas do Litoral do Rio de Janeiro
e Paraiba do Sui;
Demanda animal:
A demanda animal
hidrografica) ;

e de 5,21 m3/s

(2,0 °/0 do total

da unidade

Demanda industrial:
A demanda industrial e de 32,15 m3/s (15°/0 do total da Regiao
Hidrografica e 12,5°/0 do total nacional), com maior representatividade nas
unidades hidrograficas do Paraiba do Sui, Doce e Litoral do Rio de Janeiro. As
principais atividades industriais sac a siderurgia, alimenticia e aeronautica.
Demanda para irriga{;ao:
A demanda de irrigac;ao e de 72,09 m3/s (33°/0 do total da Regiao
Hidrografica). A area irrigada estimada e de 254.138 ha (8,1°10 da area irrigada
do paIs). A utilizac;ao media de agua por hectare (0,28 L/s/ha) encontra-se
abaixo da media nacional (0,39 L/s/ha). 0 consumo de agua para irrigac;ao
varia de 36,0 m3/s (0,14 L/s/ha) a 180,2 m3/s (0,70 L/s/ha) nos meses de
menor e maior demanda, respectivamente75•
Fig. 8.3 - Distribui~aoPercentual das Demandas da Regiao
Hidrografica Atlantico Sudeste.

Nesse sentido, ressalta-se que mais de 14 milh5es de pessoas dependem
das aguas do rio Paraiba do Sui, onde sao extraidos diariamente cerca de cinco
bilh5es de iitros de agua. Isto ocorre, sobretudo, porque suas aguas sac
transpostas para 0 Sistema Guandu (vazao outorgada de 180 m3/s), sendo 0
uso preponderante destinado a gerac;ao de energia eletrica (Light) e parte
desta . vazao, aproximadamente
45 m3/s,
sendo destinada
para 0

Embora a RMRJ possua aproximadamente 9 milh5es de habitantes (35%
da Regiao Hidrogn3fica), 0 Litoral do Rio de Janeiro possui baixa disponibilidade
hfdrica, 76 m3/s (7,5%
da disponibilidade da Regiao Hidrografica),
necessitando importar do Parafba do Sui 90% da agua necessaria para suprir
suas demandas.
8.7. Usos nao Consuntivos das Aguas Superficiais
Gerac;ao de energia: A gera~ao de energia hidreletrica na reglao e
representada por 99 centrais hidreletricas que totalizam uma potencia de
3.788 MW.
Navegac;ao: A navega~ao fluvial praticamente nao existe devido a um
conjunto de fatores como: topografia acidentada, baixa vazao, assoreamento e
reduzida extensao relativa dos rios, sistema de produ~ao, barragens sem
eclusas, entre outros·
Pesca: Atividade pouco explorada nas bacias costeiras, predominando a
pratica da pesca como atividade de subsistencia familiar para a popula~ao
ribeirinha-. Atividade em expansao em alguns trechos de regi6es serranas.
Turismo e lazer: Essas atividades sac mais desenvolvidas na orla
marftima. A grande concentra~ao de popula~ao f1utuante nos palos turfsticos
litoraneos e interiores configura uma grande demanda de agua e de servi«;os
de saneamento basic076•

A qualidade da agua nesta regiao hidrografica apresenta uma diversidade
de situa«;6es, podendo-se agrupar as principais fontes poluidoras em 3 tipos
principais (Fig. 8.4):
• esgotos domesticos e outros efluentes urbanos;
• efluentes e rejeitos industriais;
• polui«;ao difusa em areas rurais por agrotoxicos, adubos organicos e
qufmicos.

Em rela<;ao aos rios que comp5em a bacia da Bafa de Guanabara e
atravessam areas densamente povoadas, pode-se dizer que estes sac
verdadeiros canais de esgoto a ceu aberto, recebendo ainda, grandes despejos
industriais e Iixo. Nessa situa<;ao estao os afluentes da costa oeste da Bafa,
que vaG do Canal do Mangue ao Canal de Sarapuf, alem dos rios Alcantara,
Mutondo, Bomba e Canal do Canto do Rio, na costa leste. Esses rios sac
usados, basicamente, para dilui<;ao de despejos, embora 0 usa que Ihes e
designado seja a manuten<;ao da harmonia paisagfstica e estetica (ANA, 2005).
No estado de Minas Gerais, 0 monitoramento realizado pelo orgao gestor
indica que, os parametros: fosfato total, coliformes fecais e coliformes totais
apresentam, em seguida ao alumfnio, os maiores percentuais de viola<;ao em
rela<;ao ao limite estabelecido na legisla<;ao e estao associados, principal mente,
aos esgotos domesticos que sac lan<;ados sem tratamento nos cursos de agua
da bacia (ANA, 2005).
No estado do Espfrito Santo, 0 rio Doce representa 0 principal manancial
e flui ali com declividades menores, formando vastas areas assoreadas em seu
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leito. Junto a sua foz, suas aguas san transpostas para 0 abastecimento de
uma fabrica de celulose. Nas cidades da bacia desta unidade hidrografica,
praticamente todo esgoto domestico e 0 lixo san lan<;adosnos cursos d'agua ou
em suas margens (ANA, 2005).
Nas demais bacias do Esplrito Santo, a qualidade da agua captada para
abastecimento domestico tern piorado em muitos mananciais em fun<;ao do
lan<;amento de efluentes sem tratamento.
Na bacia do rio Paralba do Sui, uma das mais importantes sob 0 ponto de
vista economico para 0 pais, que engloba 0 territ6rio dos estados do Rio de
Janeiro, Sao Paulo e Minas Gerais, 0 problema do tratamento de efluentes
domesticos tambem e predominante.
No diagn6stico de qualidade da bacia do rio Parafba do Sui, nos trechos
mineiro e parte final f1uminense, os parametros que apresentaram maior nlvel
de comprometimento foram os compostos fosfatados, a demanda bioqufmica
de oxigenio e os coliformes, evidenciando um processo continuo de polui<;ao
por material organico (ANA, 2005).
as munidpios que mais contribuem com as ocorrencias de materia
organica nos cursos d'agua monitorados na por<;ao mineira da bacia do rio
Paralba do Sui sac Uba e Cataguases. as cursos d'agua que drenam a area
urbana desses munidpios apresentam uma vazao que nao permite a
depura<;ao da materia organica proveniente dos esgotos sanitarios municipais
(ANA, 2005).
No trecho pauJista do rio Paralba do Sui, tendo em vista as elevadas
taxas de densidade populacional e a ausencia de tratamento em nlveis
adequados nos munidpios de Jacarei, Sao Jose dos Campos e Taubate, no
Paralba, e de Santa Isabel, no Jaguari, os esgotos domesticos sac os principais
responsaveis pela ma qualidade das aguas (ANA, 2005).

Atividades de minera~ao:
Pode-se observar a extra<;ao indiscriminada de areia do leito e,
principalmente, das plankies de inunda<;ao dos rios Parafba do Sui, Muriae,
Guandu e Jucu, 0 que altera significativamente a quaJidade das aguas dos rios
(ANA, 2005).
Na bacia do rio Guandu, ate recentemente, a minera<;ao de areia era
largamente efetuada por processos de extra<;ao direta em leito e em cavas
submersas. Em muitos casos, observava-se a conjuga<;ao dos dois processos

