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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Volume 7 – Usos, balanço hídrico e síntese do 

diagnóstico, do Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional (RP1A) 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elaborado 

para o período 2016-2025. 

Os trabalhos inerentes à prestação de serviços ao Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB-PV), estão a cargo da empresa NEMUS – 

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. 

A elaboração do Plano, iniciada em Novembro de 2014, está em consonância com a 

Lei n.º 9.433/1997, de 8 de janeiro, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem 

como com a Resolução CNRH n.º 145/2012, que estabelece diretrizes para a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange sete Unidades de Federação 

(Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 

municípios. 

O Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional apresenta a seguinte 

estrutura: 

 Volume 1 – Caracterização da bacia hidrográfica – 1ª parte; 

 Volume 2 – Caracterização da bacia hidrográfica – 2ª parte; 

 Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices; 

 Volume 4 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas superficiais; 

 Volume 5 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas subterrâneas; 

 Volume 6 – Análise qualitativa e quantitativa – Apêndices; 

 Volume 7 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico; 

 Volume 8 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico – Apêndices; 

 Volume 9 – Mapas e Quadros Notáveis. 
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O presente volume inclui os seguintes capítulos: 

 Capítulo 1 – Introdução; 

 Capítulo 2 – Caracterização dos Usos e Quantificação das Demandas 

Hídricas; 

 Capítulo 3 – Balanço Hídrico; 

 Capítulo 4 – Reservatórios de Água e Segurança de Barragens; 

 Capítulo 5 – Análise de Eventos Críticos; 

 Capítulo 6 – Considerações finais.  

Os apêndices ao presente documento são apresentados no Volume 8 – Usos, balanço 

hídrico e síntese do diagnóstico – Apêndices. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS USOS E QUANTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS 

HÍDRICAS  

No presente capítulo são caracterizados os usos dos recursos hídricos da bacia 

(item 2.1), atualizando-os relativamente à situação descrita no PRH-SF 2004-2013, de 

forma a estabelecer os usos múltiplos dos recursos hídricos da bacia e a definir o 

quadro atual e potencial de demandas hídricas – consuntivas e não consuntivas – 

relacionadas aos diferentes usos setoriais existentes na bacia: 

 Abastecimento público de água (item 2.1.1); 

 Diluição de efluentes (item 2.1.2); 

 Uso industrial (item 2.1.3); 

 Agropecuária e irrigação (item 2.1.4); 

 Geração de energia (item 2.1.5); 

 Mineração (item 2.1.6); 

 Pesca e aqüicultura (item 2.1.7); 

 Turismo e recreação (item 2.1.8); 

 Preservação ambiental (item 2.1.9); 

 Navegação (item 2.1.10); 

 Transposições (item 2.1.11). 

De acordo com a “Lista de Termos para o Thesaurus de Recursos Hídricos” da 

Agência Nacional de Águas, aprovada pela Portaria n.º 149, de 26 de Março de 2015: 

 Uso consuntivo é o “uso que envolve consumo de água”; 

 Uso não consuntivo é o “uso da água que se considera não haver impacto 

significativo sobre a disponibilidade quantitativa da água”. 

Nesse contexto, em seguida são quantificadas as demandas de recursos hídricos 

para as principais categorias de uso consuntivo (item 2.2, concretamente 2.2.2), 

de forma a atualizar e fornecer uma base de comparação com os dados apresentados 

no PRH-SF 2004-2013: 

 Abastecimento urbano; 

 Abastecimento rural; 

 Irrigação; 

 Criação animal; 
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 Abastecimento industrial. 

As demandas hídricas estimadas para os usos consuntivos da bacia têm-se 

apresentado inferiores às vazões máximas outorgadas para os usos múltiplos da 

bacia, pelo que estas não poderão ser ignoradas no contexto já de crise hídrica em 

que o plano se encontra a ser elaborado. 

Nesse sentido, o capítulo de quantificação das demandas hídricas é iniciado com uma 

análise dos cadastros de outorgas (item 2.2.1), utilizada posteriormente para subsidiar 

a separação de demandas superficiais e subterrâneas e a sua alocação aos principais 

reservatórios da bacia (no item 2.2.2), necessárias para efeitos de balanço hídrico. 
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2.1. Caracterização dos Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos da Bacia 

Como se referiu anteriormente, a caracterização dos usos dos recursos hídricos da 

bacia considera todos os tipos de demanda hídrica relevante (existentes ou potenciais) 

na bacia, incluindo os usos consuntivos (abastecimento público de água, uso 

industrial, agropecuária e irrigação) e não consuntivos (ou em que o consumo de 

água é irrelevante face aos anteriores: diluição de efluentes, geração de energia, 

mineração, pesca e aqüicultura, turismo e recreação, navegação), bem como os 

relacionados a demandas para proteção e conservação dos recursos hídricos 

(preservação ambiental) e as transposições identificadas na bacia (tanto 

exportações como importações). 

Sempre que possível e aplicável, a caracterização é realizada para cada uma das 

regiões fisiográficas (Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco), com 

particular destaque para a sua evolução desde o PRH-SF 2004-2013.  

A caracterização é baseada nos principais estudos – federais, estaduais ou 

mesmo regionais – dos usos múltiplos da bacia ou dos sectores consumidores 

ou utilizadores dos recursos hídricos aprovados desde o PRH-SF 2004-2013, 

incluindo, mas não se limitando aos seguintes: 

 Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (ANA, 2013a); 

 Relatório de Situação CBHSF – 2011; 

 Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – Balanço das 

atividades 2004-2011 (MMA, 2011); 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito 

Federal (ECOPLAN, 2012) e demais Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos e respectivas atualizações – Minas Gerais (HOLOS et al., 2011), 

Alagoas (IBI/ENGESOFT, 2010) e Sergipe (PROJETEC/TECHNE, 2011), 

Balanço hídrico para a revisão do PERH-BA (MIRANDA et al., 2010); 

 Planos Diretores de Bacias Hidrográficas – e.g. Rio Urucuia (BH SF8 de 

MG – ECOPLAN et al., 2014a), Rio Pandeiros (BH SF9 de MG – 

ECOPLAN et al., 2014b), Rios Jequitaí, Pacuí e Trechos do São Francisco 

(BH SF6 de MG – SEMAD et al., 2010), Rio Verde Grande (BH SF10 de 

MG – ANA/ECOPLAN, 2011), Rio Paracatu (BH SF7 de MG – IGAM, 

2006), Rio das Velhas (BH SF5 de MG – ECOPLAN/SKILL, 2015); 
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 ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010); 

 Nota Técnica nº 033/2013/SPR/ANA (ANA, 2013b) – Documento base para 

subsidiar a revisão do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (2004-2013); 

 Levantamento da Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil - ano 

2013 (ANA; EMBRAPA/CNPMS, 2014); 

 Perímetros Irrigados (CODEVASF, 2015c; DNOCS, 2015; ANA, 2015f); 

 Mapa do Turismo Brasileiro (MT, 2013); 

 Nota técnica: A hidrovia do São Francisco (MT et al., 2015); 

 Plano Nacional de Integração Hidroviária (ANTAQ; UFSC, 2013); 

 Plano Hidroviário Estratégico (MT, 2013); 

 Projeto para o desenvolvimento do corredor multimodal do São Francisco 

(CMSF, 2015); 

 Projeto de Integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (MI, 2015b e c; ANA, 2015b; CBHSF, 2011); 

 Planos setoriais; 

 Planos plurianuais estaduais; 

 Programa de Aceleração do Crescimento (MP, 2010, 2014 e 2015a); 

 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e outorgas 

emitidas pela ANA (2015a e b), entre outra informação fornecida pela ANA 

relativa a irrigação (ANA, 2015f e g); 

 Bancos de dados de cadastro de outorga dos órgãos gestores estaduais 

(IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; SEMARH-SE, 2015; 

INEMA, 2015); 

 Contribuições dos especialistas e da população em 12 eventos de 

consultas públicas e 20 oficinas setoriais realizadas pela NEMUS entre 

Março e Maio de 2015. 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

(CNARH) disponibilizados pela ANA (2015a), existem 67.094 usuários de água na 

bacia, distribuídos da seguinte forma pelas regiões fisiográficas: 58% no Alto, 19% no 

Médio, 18% no Submédio e 5% no Baixo São Francisco. 
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2.1.1. Abastecimento público de água 

O consumo humano e a dessedentação de animais são os usos prioritários em 

situações de escassez, de acordo com o artigo 1.º da Lei n.º 9.433, de 8 de Janeiro 

de 1997, que “Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos”, reforçando a 

importância do abastecimento de água às populações. 

O abastecimento público de água caracteriza-se pela retirada da água da natureza, 

seguida de adequação da sua qualidade, através de tratamentos específicos para 

posteriormente ser transportada até à população, em quantidades compatíveis com 

suas necessidades (MAMAOT, 2012). 

O rio São Francisco é um dos principais mananciais brasileiros, atendendo 128 sedes 

urbanas (em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, no ano 2010) e 

com uma vazão total de 8,5 m³/s.  

Efetivamente, para superar a escassez de mananciais no semiárido, o rio São 

Francisco é uma fonte de garantia hídrica em vários sistemas integrados: Oeste e 

Salgueiro (PE); Alto Sertão, Bacia Leiteira e Agreste (AL), Alto Sertão e Sertaneja (SE) 

(ANA, 2010). 

Por outro lado, o sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH), a única capital de estado na abrangência territorial da bacia, é 

o Sistema integrado de Paraopeba, cujos principais mananciais são o rio Manso, Serra 

Azul e Vargem das Flores (ANA, 2013a). 

No “Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água” (ANA, 2010), foram considerados e 

estudados os sistemas de abastecimento de 451 (do total de 507) municípios da 

BHSF, tendo-se concluído que: 

 211 Municípios dispõem de sistema isolado, com manancial superficial ou 

misto; 

 114 Municípios têm sistema isolado, com manancial subterrâneo; 

 126 Municípios utilizam um sistema integrado.  

Foi ainda realizada uma avaliação da oferta/demanda relativamente ao abastecimento, 

onde se verificou que 30 municípios requerem um novo manancial, 236 requerem 

ampliação do sistema e 184 têm um abastecimento satisfatório (ANA, 2010). 
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Com vista a melhorar as condições do abastecimento público de água, foram e estão 

sendo realizados investimentos através do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) 1 (MP, 2010) e 2 (entre 2007 e 2014; MP, 2014) e existem também obras 

planejadas no “Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água para um cenário no ano 

2025. Os empreendimentos concluídos através do PAC, nos municípios da BHSF, 

foram: 

 Entre 2007 e 2010, através do programa Água para Todos, 7.945 cisternas 

foram construídas em 54 municípios (nos estados de Alagoas, Bahia, 

Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe), atendendo toda a demanda 

identificada até 15 km das margens do rio São Francisco; 18 sistemas de 

abastecimento foram concluídos em localidades dos municípios de Igreja 

Nova, Penedo e Porto Real do Colégio (AL); Juazeiro, Serra do Ramalho e 

Sítio do Mato (BA) e Tacaratu (PE); 112 poços tubulares foram instalados: 

101 na Bahia, 10 em Minas Gerais e um em Pernambuco; 

 Através do programa Proágua Nacional, relativamente à oferta de água 

bruta, a barragem e adutora Palmeira dos Índios (em Alagoas) foi concluída 

(MP, 2010); 

 Entre 2011 e 2014, o PAC 2 financiou projetos de ampliação, implantação, 

recuperação e adequação de sistemas de abastecimento de água em 

vários municípios da bacia, entre outras intervenções. Foram concluídos os 

sistemas simplificados para atendimento em 238 localidades (dois em 

Alagoas, 175 em Bahia, 38 em Pernambuco, um em Minas Gerais e 22 em 

Sergipe) e a instalação de 95 poços tubulares (51 na Bahia, 38 em Minas 

Gerais e seis em Pernambuco); 

 Relativamente a infraestruturas de abastecimento, os sistemas Belo 

Jardim, Agrestina (em Pernambuco), Irecê e Cafarnaum (na Bahia) foram 

concluídos. A adutora Pajeú (1ª etapa), em Pernambuco e a adutora do 

Algodão (1ª etapa), na Bahia também foram concluídas (MP, 2014). 

Em implantação encontra-se o Canal do Sertão Alagoano, adutor que transportará 

água do rio São Francisco entre os municípios de Delmiro Gouveia e Arapiraca, 

abrangendo seis micro-regiões, 42 municípios e beneficiando 1.350.000 habitantes até 

2050 (VIEIRA et al., 2008). A primeira etapa da obra (65 quilômetros de extensão) foi 

inaugurada em 2013 e contribuiu para a irrigação de seis mil hectares (MP, 2015b). 

Além do consumo humano, a água do Canal do Sertão Alagoano servirá também para 
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a atividade agrícola nos municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca 

(MP, 2015b). Este projeto retirará 32 m³/s do rio São Francisco, tendo já recebido da 

ANA a outorga prévia de 3,6 m³/s para a primeira etapa (FAIÃO et al., 2008). 

Outras ações previstas através do PAC, que se encontram em diferentes estágios 

(ação preparatória, licitação de obra, em execução e em obras) são as seguintes (MP, 

2015a): 

 Em execução, encontram-se os sistemas Norte e Jequitaí (MG), o sistema 

Jacobina (BA), a adutora São Francisco (SE), a adutora Pajeú (2.ª etapa) e 

a adutora do Algodão (2.ª etapa); 

 Em ação preparatória, encontra-se a barragem Congonhas, em Minas 

Gerais; 

 A perenização do rio Jacaré encontra-se em fase de estudo. 

Até 2025, estão ainda previstas obras de ampliação e recuperação de outros 

sistemas de abastecimento na área da bacia (ANA, 2010): 

 No estado da Bahia, prevê-se a integração do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) Guanambi, Região Guanambi, Boquira-Macaúbas, Catolândia-

Baianópolis e Feijão; 

 No estado de Alagoas, estão planejados os SIN Alto Sertão – Poços 

Jatobá, Bacia Leiteira e adutora de Arapiraca; 

 No estado de Pernambuco, o SIN Pajeú, Afogados-Tabira, Ipaneminha, 

Tupanatinga-Iatí e Ramal do Agreste. 

Com a introdução das adutoras do Pajeú e do Agreste (obras complementares à 

implantação do Eixo Leste, do Projeto de Transposição do São Francisco), os 

municípios abastecidos diretamente pelo rio São Francisco passarão de 128 para 

215, sendo previsto que atendam uma população de 5,6 milhões de pessoas, em 2025 

(ANA, 2010).  
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2.1.2. Diluição de efluentes 

A diluição de efluentes é um processo que conduz à alteração da qualidade das 

águas do corpo receptor. Assim sendo, idealmente seria necessário que todos os 

efluentes fossem dispostos a um pré-tratamento, antes da sua disposição, para que a 

qualidade das águas não fosse comprometida e para que os conflitos com outros usos 

mais nobres fossem evitados. Na realidade, muitos dos sistemas de esgotamento 

sanitário construídos por todo o país, assumem a coleta das habitações para o corpo 

receptor (no caso dos efluentes domésticos), mas não realizam qualquer tratamento a 

essas águas (ECOPLAN/SKILL, 2015). 

As principais pressões exercidas atualmente à qualidade dos recursos hídricos da 

bacia do rio São Francisco mantêm-se praticamente as mesmas apontadas no PRH-

SF 2004-2013: esgotos domésticos, agropecuária, resíduos sólidos, mineração e 

indústria (efluentes que provêm sobretudo de indústrias alimentícias, matadouros e 

curtumes). Existe ainda o problema das elevadas cargas de sedimentos provenientes 

das atividades mineradoras, industriais e agrícolas, que condicionam a navegação na 

calha principal do rio São Francisco (ANA, 2012). 

A região do Alto SF é a que apresenta maiores cargas de efluentes domésticos e 

industriais quer pela grande densidade populacional, quer pela existência de uma 

grande quantidade e diversidade de indústrias.  

Efetivamente, apesar dos investimentos que estão sendo realizados, para aumentar a 

coleta e o tratamento de esgotos domésticos, pode afirmar-se que o Alto São 

Francisco continua a ser a região que apresenta maior concentração de carga 

orgânica. Contudo, a carga orgânica remanescente diminuiu de 499 t DBO5/dia (valor 

apontado no PRH-SF 2004-2013) para 401 t DBO5/dia (ANA, 2012), referente ao ano 

2008 e à região hidrográfica do São Francisco. 

A carga orgânica está concentrada sobretudo nas sub-bacias dos rios das Velhas e 

Paraopeba, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde se localizam as cidades 

de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luiza e Sete Lagoas. 

Esta região contribui com cerca de 30% da carga de esgoto urbano remanescente 

para toda a região hidrográfica. As cidades de Montes Claros (MG), no Alto São 

Francisco, Petrolina (PE), no Submédio São Francisco e Arapiraca (AL), no Baixo São 
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Francisco são outros centros urbanos que apresentam valores superiores a 

7 t DBO5/dia (ANA, 2012). 

Aliado ao problema da falta de coleta e tratamento dos efluentes urbanos e industriais, 

a região do semiárido e os seus rios intermitentes, com reduzida ou nenhuma 

capacidade de autodepuração, são sinônimo de dificuldade na diluição de efluentes, o 

que se traduz em uma grave situação de qualidade das águas (ANA/CGEE, 2012). 

No PRH-SF 2004-2013, os rios Paraopeba, Pará, Verde Grande, Paracatu, Jequitaí, 

Abaeté, Urucuia e das Velhas (localizados em Minas Gerais, no Alto e Médio SF) eram 

os cursos de água que apresentavam mais problemas em termos de qualidade da 

água, devido ao lançamento indiscriminado de efluentes domésticos e industriais. No 

Quadro 1, apresenta-se a situação referida no PRH-SF 2004-2013 e a situação atual 

desses oito cursos de água, relativamente aos parâmetros e a qualidade geral das 

águas. 

Quadro 1 – Comparação entre a situação no PRH-SF 2004-2013 e a situação atual 

dos rios Paraopeba, Pará, Verde Grande, Paracatu, Jequitaí, Abaeté, Urucuia e 

das Velhas, relativamente à qualidade da água. 

Rios PRH-SF 2004-2013 Atualmente 
Enquadramento 

vigente 

Paraopeba 

 Coliformes fecais 

ultrapassavam os padrões 

legais (situação mais crítica a 

jusante da foz do rio Betim); 

 Índice de Qualidade de 

Águas (IQA) ruim nos 

afluentes Betim e Maranhão 

(devido aos esgotos sanitários 

de Betim, Conselheiro Lafaiete 

e Congonhas). 

 Rio Betim continua com 

problemas no parâmetro 

coliformes fecais; 

 Afluente Betim apresenta IQA 

ruim (estação de amostragem 

BP071) e IQA bom (estação de 

amostragem BP088); 

 Afluente Maranhão apresenta 

IQA ruim; 

 Ribeirão dos Areias apresenta 

IQA muito ruim. 

 

Qualidade geral do rio Paraopeba: 

Ruim. 

Classe especial e 

classe 1 a 

montante; Classe 

2 na restante 

extensão 

 

13% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 
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Rios PRH-SF 2004-2013 Atualmente 
Enquadramento 

vigente 

Pará 

 Coliformes fecais 

ultrapassavam os padrões 

legais (situação mais crítica a 

montante da foz do rio 

Itaperecica); 

 Afluentes Itaperecica e São 

João com IQA ruim (devido 

aos esgotos sanitários de 

Divinópolis, Itaúna e Pará de 

Minas). 

 Rio Itaperecica continua com 

problemas no parâmetro 

coliformes fecais; 

 Considerando as várias estações 

de amostragem, o IQA pode 

variar entre ruim e bom, no 

afluente Itaperecica;  

 Afluente S. João apresenta IQA 

que varia entre ruim e médio; 

 O ribeirão da Fartura e o 

córrego do Pinto ou Buriti 

apresentam IQA muito ruim. 

 

Qualidade geral do rio Pará: Média. 

Classe 1 na 

maior parte da 

extensão; Classe 

2 no trecho mais 

a jusante 

 

3% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 

Verde 

Grande 

 Poluição hídrica no ribeirão 

dos Vieiras (corpo receptor 

dos esgotos da cidade de 

Montes Claros) provocava 

efeitos negativos no trecho a 

jusante da confluência entre o 

rio Verde Grande e o 

ribeirão dos Vieiras; 

 Rio Gorutuba (a jusante da 

cidade de Janaúba) 

apresentava 

comprometimento da 

qualidade da água (redução 

significativa de oxigênio 

dissolvido). 

 Rio dos Vieiras apresenta IQA 

ruim; 

 Rio Gorutuba apresenta IQA que 

varia entre médio e bom. 

 

Qualidade geral do rio Verde 

Grande: Ruim. 

Classe 1 a 

montante; Classe 

2 na restante 

extensão 

 

26% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 

Paracatu 

 Rio da Prata e Córrego Rico 

(afluentes do rio Paracatu) 

impactados pelos esgotos dos 

municípios de Paracatu e 

João Pinheiro. 

 Rio da Prata apresenta IQA 

bom; 

 Córrego Rico apresenta IQA 

médio (parâmetro em 

desconformidade: arsênio total). 

 

Qualidade geral do rio Paracatu: 

Média. 

Classe 1 a 

montante; Classe 

2 na restante 

extensão 

 

15% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 

Jequitaí 

 Coliformes fecais 

ultrapassavam os padrões 

legais (a jusante da cidade de 

Jequitaí), cuja principal fonte 

de poluição era o próprio 

município de Jequitaí. 

 A estação de amostragem SF021 

apresenta IQA bom, enquanto a 

estação SFC005 apresenta IQA 

médio (rio Jequitaí); 

 Os coliformes fecais mantêm-se 

como um dos principais 

parâmetros desconformes. 

 

 Qualidade geral do rio Jequitaí: 

Média. 

Classe 2 

 

0% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 
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Rios PRH-SF 2004-2013 Atualmente 
Enquadramento 

vigente 

Abaeté 

 No ribeirão Marmelada (a 

montante da Represa de Três 

Marias), o IQA era ruim, 

(resultado pode ser associado 

ao lançamento de esgotos do 

município de Abaeté). 

 No ribeirão Marmelada, o IQA 

mantém-se ruim. 

Classe 2 (ribeirão 

Marmelada) 

Urucuia 

 Coliformes fecais 

ultrapassavam os padrões 

legais (nos municípios de 

Buritis e Arinos). 

 Rio Urucuia apresenta IQA que 

varia entre médio e bom; 

 

Qualidade geral do rio Urucuia: 

Média. 

Classe 1 

 

23% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 

Velhas 

 Trechos críticos no rio das 

Velhas, devido a elevadas 

cargas orgânicas: jusante das 

confluências do ribeirão 

Arrudas, ribeirão do Onça, 

ribeirão da Mata e no trecho 

a jusante da ponte Raul 

Soares. 

 Ribeirão Arrudas apresenta IQA 

que varia entre ruim e muito 

ruim; 

 Ribeirão do Onça apresenta IQA 

que varia entre médio e bom; 

 Ribeirão da Mata apresenta IQA 

ruim; 

 Ribeirão Isodoro e Arrudas 

apresentou IQA muito ruim em 

2012. 

Qualidade geral do rio das Velhas: 

Ruim. 

Classe especial e 

classe 1 a 

montante; Classe 

2 e 3 na restante 

extensão 

 

2% da extensão 

do rio sem 

parâmetros 

desconformes 

Fontes: ANA et al., 2004; “Análise qualitativa das águas superficiais” (capítulo 3 do 
Volume 4). 

Os investimentos feitos pelo PAC 1 (2007-2010; MP, 2010) e PAC 2 (2011-2014; 

MP, 2014) no que concerne ao melhoramento do esgotamento sanitário foram os 

seguintes: 

 Através do Programa de Revitalização das bacias do São Francisco e 

Parnaíba, foram concluídos os empreendimentos de esgotamento sanitário 

nos municípios de Canápolis, Carinhanha, Ibotirama, Muquém de São 

Francisco e Santa Brígida (BA); Arcos, Bambuí, Doresópolis, Engenheiro 

Navarro, Guarda-Mor, Jaíba, Japaraíba, Medeiros, Morada Nova de Minas, 

Papagaios, Piumhi, Três Marias e Vargem Bonita (MG); Belém de São 

Francisco, Exu, Floresta e Granito (PE); 

 O esgotamento sanitário na RMBH, que tem como objetivo a ampliação e 

melhorias no sistema de esgotamento sanitário de 15 municípios – ligações 

prediais, redes coletoras, interceptores, emissários, estações elevatórias e 

estações de tratamento de esgoto (em 2011, 38% das obras 
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apresentavam-se concluídas) (MP, 2010); o investimento continuou no 

PAC 2, onde 92% das obras estavam totalmente concluídas, no final de 

2014 (nos municípios de Belo Horizonte, Esmeraldas, Ibirité, Lagoa Santa, 

Matozinhos/Capim Branco, Pedro Leopoldo e Confins, Santa Luzia e 

Vespasiano) (MP, 2014); 

Estão ainda a decorrer várias obras, ao mesmo tempo que algumas ações se 

encontram em fase de preparação. Estes investimentos têm lugar em vários 

municípios da bacia e na sua maioria localizam-se em Minas Gerais: 

 As obras que se encontram em ação preparatória são essencialmente 

ampliações e implantação de sistemas de esgotamento sanitário (SES), em 

diversos municípios; 

 Através do Programa de Revitalização das Bacias do São Francisco e 

Parnaíba existem 93 obras em execução nos estados de Alagoas, Bahia, 

Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe (MP, 2014);  

 Em execução, encontram-se também ações como a elaboração de projetos 

básicos e executivos de SES e de saneamento integrado de bacias 

hidrográficas; 

 Atualmente, 55 ações encontram-se em obras e, na sua maioria, tratam da 

ampliação, implantação e complementação de SES (MP, 2015a). 

 

2.1.3. Uso industrial 

A BHSF é uma das regiões no Brasil com mais diversidade de indústrias, 

especialmente no estado de Minas Gerais. A indústria apresenta-se como uma das 

principais atividades econômicas, sobretudo nas regiões do Alto, Médio e 

Submédio São Francisco. 
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As indústrias mais importantes em termos econômicos, por região fisiográfica, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), associações 

nacionais de indústrias e os “Cenários Prospectivos para os Vales do São Francisco e 

do Parnaíba” (CODEVASF, 2011) são: 

 Alto São Francisco – única região da bacia onde se localizam indústrias de 

siderurgia (devido à significativa extração de ferro). Também é possível 

encontrar usinas de produção de açúcar e etanol, cimenteiras e indústrias 

automobilísticas; 

 Médio São Francisco – região onde se situam usinas de produção de 

açúcar e etanol, indústrias de biodiesel, de produção de óleos vegetais 

(soja) e cimenteiras. A cultura da cana está voltada para a produção de 

cachaça. Existem ainda segmentos tradicionais, como o têxtil e o 

agroindustrial, e inovadores, como o farmoquímico e o biotecnológico 

(principalmente no Norte de Minas Gerais); 

 Submédio São Francisco – Majoritariamente encontram-se usinas de 

produção de açúcar e etanol, produção de óleos vegetais (soja) e 

cimenteiras. A agroindústria também está presente nesta região; 

 Baixo São Francisco – Região com indústrias sucroalcooleiras, cimenteiras 

e indústria de laticínios. 

As atividades industriais requerem grandes volumes de água nas diferentes etapas 

dos seus processos (água potável ou reusada, dependendo da indústria). Segundo o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (HOLOS et al., 2011), a 

otimização da recirculação ou reuso das águas dos processos tem sido uma medida 

aplicada em algumas indústrias (majoritariamente nas de grande porte) e os 

resultados são já visíveis com a diminuição da captação de água doce. 

As demandas atuais e futuras da água para fins industriais têm sido estimadas de 

modo indireto, uma vez que os cadastros estão incompletos e não retratam valores 

precisos, no Brasil em geral. O mesmo se aplica às outorgas de direito de uso de 

recursos hídricos (HOLOS et al., 2011). Para além disso as vazões outorgadas 

ultrapassam largamente as estimativas de demandas, como de resto acontece para a 

maioria das finalidades / usos consuntivos considerados (cf. itens 2.2.1 e 2.2.2 e o 

Quadro 2). 
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Quadro 2 – Outorgas e demandas para fins industriais distribuídas nas regiões 

fisiográficas. 

Região 

fisiográfica 

Outorgas relativas a "Indústria e 

mineração" 

Demandas para "Abastecimento 

industrial" 

Vazão outorgada (m
3
/s) % Vazão de retirada (m

3
/s) % 

Alto 19,0 55% 17,9 90% 

Médio 8,6 25% 0,9 4% 

Submédio 0,2 0% 0,6 3% 

Baixo 6,9 20% 0,4 2% 

Total 34,7 100% 19,8 100% 

Fontes: ANA, 2013a e 2015c; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 

Em todo o caso é seguro afirmar que “o uso da água para fins industriais na bacia do 

São Francisco ocorre, preponderantemente, na RBMH, na qual o setor industrial é 

bastante diversificado e apresenta uma demanda hídrica menor apenas que a de 

abastecimento público (…) [o que] faz com que o Alto São Francisco responda por 

90% da vazão retirada em toda a bacia para uso industrial” (MENDES, 2012); 

afirmações que são confirmadas pela quantificação de demandas efetuada no 

presente plano (cf. Quadro 2 e item 2.2.2). 

Nas demais regiões, a atividade industrial é de pequena relevância económica 

(ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004 apud MENDES, 2012). 

Os efluentes industriais podem ser contaminados por diferentes tipos de resíduos, 

dependendo do tipo de indústria. Esta contaminação surge muitas vezes pela 

ineficiência dos processos industriais, juntamente com a ausência de sistemas de 

tratamento ou pela baixa eficiência daqueles existentes (ANA, 2012).  

No PRH-SF 2004-2013 foram identificadas as principais pressões sobre a qualidade 

das águas do rio São Francisco e seus afluentes associadas a efluentes industriais. 

Para avaliar a evolução do estado desses cursos d’água, que se localizam 

majoritariamente no estado de Minas Gerais (exceto os rios Corrente e Salitre, que se 

localizam na Bahia), consultou-se o relatório “Qualidade das águas superficiais de 

Minas Gerais em 2013” (IGAM, 2014) e a “Análise qualitativa das águas superficiais” 

desenvolvida no presente plano (cf. capítulo 3 do Volume 4). A comparação 

apresenta-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Comparação entre a situação no PRH-SF 2004-2013 e a situação atual 

das pressões por parte das indústrias sobre a qualidade das águas da BHSF. 

Cursos d’água PRH-SF 2004-2013 Atualmente 

Alto rio São Francisco e Entorno da 

Represa de Três Marias 

Indústrias Alimentícias (Abaeté 

e Luz). 

Efluentes industriais: laticínio, 

matadouro, fábrica de produtos 

orgânicos e frigoríficos. 

Afluentes do rio Verde Grande 

Indústrias alimentícias, têxteis 

e metalúrgicas (Ribeirão dos 

Vieiras, município de Montes 

Claros); 

Indústrias alimentícias (Rio 

Gorutuba, município de 

Janaúba). 

Efluentes industriais: 

Componente automotivo, 

matadouro, frigorífico, 

siderurgia, têxtil, laticínios. 

Rio Pará 

Indústrias alimentícias 

(Conceição do Pará, Passa-

Tempo e Piracema) e 

siderúrgicas (Pitangui). 

Efluentes industriais: 

Cerâmica, Têxtil, Calçados, 

Siderurgia, Metalurgia. 

Rio Paraopeba 

Indústrias alimentícias 

(indústrias de Cristiano Otoni) 

e siderúrgicas (Itatiaiuçu e 

Curvelo). 

Efluentes industriais: 

siderurgia, têxtil, material 

cerâmico, curtimento de couro 

e de celulose, galvanoplastias, 

laticínios. 

Rio das Velhas 

Elevada carga inorgânica 

poluidora proveniente da 

extração e beneficiamento de 

minérios; 

Efluentes industriais não são 

referidos como principal 

pressão à qualidade da água, 

contudo há referência a 

pressões de siderurgias. 

Efluentes industriais: 

Fabricação de artefactos de 

borracha, doces, sucos, 

aguardente, cervejaria, 

laticínios, rações, adubos e 

fertilizantes, alimentícias, 

indústria metalúrgica, química, 

têxtil, siderurgia, tintas, pilhas 

e baterias, material cerâmica, 

papel e papelão, cimenteiras. 

Rios Jequitaí/Pacuí e 

Pandeiro/Calindó 

Metalurgia (Bacia do rio 

Jequitaí). 

Efluentes industriais: 

Alcooleira, química, curtume, 

frigoríficos, laticínios (Montes 

Claros). 
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Cursos d’água PRH-SF 2004-2013 Atualmente 

Rio Paracatu 

Efluentes industriais não são 

referidos como fonte de 

poluição principal. 

Efluentes industriais: 

Beneficiamento de café, 

laticínio, indústrias de 

fertilizante, serraria e 

cerâmica, produtos de limpeza. 

Rio Urucuia Indústria de fertilizantes 
Não é referida a pressão por 

parte de atividades industriais. 

Rio Corrente Matadouros 
Não é referida a pressão por 

parte de atividades industriais. 

Rio Salitre 

Produção de cal (Caatinga do 

Moura no município de 

Jacobina) 

Não é referida a pressão por 

parte de atividades industriais. 

Fonte: ANA et al., 2004; IGAM, 2014; “Análise qualitativa das águas superficiais” 
(capítulo 3 do Volume 4). 

 

2.1.4. Agropecuária e irrigação 

A atividade agropecuária apresenta forte demanda hídrica, em particular a 

irrigação – que representa 79% da vazão de retirada estimada para a bacia (cf. item 

2.2.2) –, no Médio, Submédio e Baixo São Francisco; a predominância do uso 

irrigação na bacia também é clara ao nível do número de outorgas (5.778 do total de 

12.291 pontos de outorgas considerados) e da vazão outorgada (556,6 de 723,4 m3/s) 

– cf. item 2.2.1. 

Em 2000, a irrigação representava 69% da vazão de retirada, correspondendo a 

114,0 m3/s (PRH-SF 2004-2013 – ANA et al., 2004), o que se traduz num aumento de 

114% até à situação atual (cf. item 2.2.2); esse acréscimo foi mais significativo no Alto 

(230%) do que no Médio e Baixo São Francisco (203 e 109%, respectivamente). No 

Submédio São Francisco, a demanda de água para irrigação aumentou apenas 18% 

entre 2000 e 2010. 

A dessedentação animal também é uma das cinco principais categorias de uso 

consuntivo habitualmente consideradas na quantificação das demandas, embora o seu 
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significado seja muito reduzido (3% da vazão de retirada estimada para a bacia, a 

segunda menor consumidora de água, logo após o abastecimento rural – cf. item 

2.2.2). As outorgas cuja finalidade principal é a criação, dessedentação ou 

abastecimento animal ou a pecuária são 725, a que corresponde 1,8 m3/s de vazão 

outorgada na BHSF – cf. item 2.2.1. O uso da água para criação animal concentra-se 

no Alto e Médio São Francisco. 

A proporção das demandas alocada a este uso diminuiu 1% face ao PRH-SF 2004-

2013; já em termos absolutos, a demanda para criação animal aumentou 52% (cf. item 

2.2.2). Esse aumento foi mais expressivo no Médio e Submédio (cerca de 60%) do 

que no Alto e Baixo São Francisco (aproximadamente 40%). 

A caracterização da atividade agropecuária na bacia, bem como da sua evolução 

desde o PRH-SF 2004-2013, é realizada no capítulo “5.2.2 – Estrutura produtiva e 

serviços”, item “C. Análise dos principais setores da economia utilizadores de água”, 

“Agropecuária” (Volume 1), de onde se destaca o seguinte: 

 Quanto ao efetivo pecuário, em 2013 o gado bovino predominava na bacia 

(61,5%), em particular no Alto (81,6%), Médio (77,2%) e Baixo São 

Francisco (69,1%); seguiam-se o caprino (14,8%) e ovino (14,6%) – a 

maioria no Submédio São Francisco, com 43% e 37,3%, respectivamente; 

 A evolução na última década da pecuária na bacia do rio São Francisco 

caracteriza-se pelo aumento do efetivo bovino (12,3%) e ovino (27,2%), por 

uma estabilização do efetivo suíno e por uma diminuição do efetivo caprino; 

no total estas espécies cresceram 6,5% de 2005 para 2013; 

 A lavoura temporária tinha, em 2013, uma área colhida de 3.641 mil 

hectares – mais de 12 vezes superior à da lavoura permanente (292 mil 

hectares), refletindo a importância da irrigação na bacia; 85% dessa área 

fica no Médio São Francisco, onde se situa o importante polo de Barreiras 

de produção de soja (ANA, 2013a), que é a cultura com maior área de 

cultivo, cerca de 1.700 mil hectares em 2013; as lavouras temporárias que 

ocupam maior área nas restantes regiões são o milho (Alto) e a cana-de-

açúcar (Submédio e Baixo SF); apesar de ocupar a maior área, a soja 

representa apenas 13,5% da produção, destacando-se antes a cana-de-

açúcar (com quase 20 milhões de toneladas – 63%) e o milho, com uma 
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quantidade produzida pouco inferior à da soja, apesar de ter menos de 

metade da sua área; 

 Apenas a região do Submédio – onde se localiza o importante centro de 

produção de fruta de Petrolina (ANA, 2013a) bem como uma vasta área de 

produção de sisal (mais de metade da área colhida da região) – possuía 

uma área colhida permanente superior à temporária; as lavouras 

permanentes com maior área colhida nas restantes regiões fisiográficas 

são o café, no Alto e Médio, e o coco-da-baía, no Baixo SF; em termos de 

quantidade, a maior produção em 2013 foi a de banana, majoritariamente 

no Médio, seguida da manga, principalmente no Submédio; 

 As áreas plantadas (lavouras temporárias) e áreas destinadas à colheita 

(lavouras permanentes) decresceram entre 2005 e 2013, de 4.465 mil para 

4.244 mil hectares; apenas no Médio São Francisco, onde se localizam 

79% dessas áreas, se registrou uma subida, de 12% no período em 

questão; a diminuição das áreas para colheita foi muito significativa no 

Submédio SF, onde existiam em 2013 pouco mais de um terço das áreas 

de 2005; a soja e a cana-de-açúcar aumentaram a sua área de cultivo em 

38% (Médio SF) e 70% (167% no Médio e 85% no Alto SF), 

respectivamente, de 2005 para 2013; considerando as cinco culturas mais 

importantes (soja, milho, feijão, algodão herbáceo e cana-de-açúcar) 

observa-se um crescimento na proporção total de 81 para 84% de 2005 

para 2013; 

 Se, no caso das áreas para colheita, houve uma evolução negativa de 

2005 para 2013, já a produção agrícola cresceu de forma significativa: as 

três lavouras com maior produção em 2005 – cana-de-açúcar, soja e milho 

– aumentaram a sua produção em 93%, 20% e 22%, respectivamente; no 

caso da soja, o aumento da produção (20%) não acompanhou a expansão 

da área de cultivo (38%), o que poderá indiciar o alargamento para terras 

menos férteis. 

No Médio São Francisco, a zona Oeste da Bahia apresenta-se como uma região 

importante em termos de agropecuária, onde o bioma Cerrado é predominante e 

importante quer para a produção de grãos, quer para a formação de pastagens. 

Efetivamente, em 2004, a agropecuária ocupava 24,6% do território do oeste baiano 

(7.500.000 ha estudados por DE OLIVEIRA et al., 2014) e, em 2011, já representava 

32,8%. Este aumento surgiu devido à conversão de áreas de vegetação natural, 
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alterada e de reflorestamento em áreas agropecuárias, pelo que existe um potencial 

conflito entre a evolução agropecuária nesta área e o bioma Cerrado (DE OLIVEIRA et 

al., 2014). 

Também RAMINA (2014a) se debruça sobre o crescimento da agricultura na zona 

oeste da Bahia, apresentando uma projeção do crescimento da atividade, de 

2.266.758 ha (no Extremo Oeste Baiano) e 123.086 ha (no Vale São Franciscano da 

Bahia), em 2012, para 5.811.101 e 414.131 ha, respectivamente, em 2030; e alertando 

para o correspondente aumento da demanda por água e energia. 

No que diz respeito em particular à irrigação, aquando do PRH-SF 2004-2013 a bacia 

apresentava 342.712 ha irrigados, onde cerca de um terço eram referentes a projetos 

públicos (137.364 ha entre CODEVASF e DNOCS).  

Em 2013, a área irrigada na bacia era de 807.389 ha (ANA, 2015f), correspondendo 

a um aumento de cerca de 136%, em relação ao valor apresentado em 2004. 

Aproximadamente 40% dessa área fica no extremo Oeste Baiano e no Vale São 

Franciscano da Bahia (225.574 ha e 88.232 ha, respectivamente), de acordo com 

RAMINA (2014a) – cf. Figura 1. 

Atualmente, 60% da área irrigada (cerca de 482.226 ha) pertence a projetos públicos 

(“Perímetros Públicos de Irrigação” “sob Administração da CODEVASF, MI ou DNOCS 

na Bacia do Rio São Francisco” – ANA, 2013b e f). A correspondente “área 

implantada” (considerada como área irrigável) é de 187.171 ha e a “área cultivada” 

(considerada como área irrigada) de 112.993 ha. 

De fato, de acordo com a Agência Nacional de Águas (2015f), em 2013 existiam 50 

Perímetros Públicos de Irrigação (PPI) em operação: 38 sob administração da 

CODEVASF, sete da DNOCS, dois da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural de Sergipe – SEAGRI, um do Estado de Minas Gerais e um do 

Estado de Goiás. 

No Apêndice A (Volume 8), são caracterizados os 50 PPI referidos, incluindo área 

total, área implantada e área cultivada (em ha), o rácio entre área cultivada e área 

implantada, localização, principais culturas, sistemas de irrigação utilizados e órgão 

responsável. Os perímetros que apresentam maior área cultivada/irrigada são os 

projetos Senador Nilo Coelho (18.563 ha, em Casa Nova e Petrolina – PE/BA), Tourão 
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(13.223 ha, em Juazeiro – BA), Jaíba – Etapa 1 (11.886 ha, em Jaíba, Matias Cardoso 

e Verdelândia – MG), Formoso (7.890 ha, em Bom Jesus da Lapa – BA) e Platô de 

Neópolis (7.230 ha, em Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Santana do São Francisco – 

SE), continuando a destacar-se a região de Juazeiro-BA/Petrolina-PE, com sua 

produção de frutas para exportação, à semelhança do PRH-SF 2004-2013. 

Para além destes perímetros irrigados, de acordo com a ANA (2015f), existem ainda 

os seguintes projetos de irrigação: Maria Tereza, Brejo de Santa Maria, Brejos da 

Barra, Correntina, Cruz das Almas, Jaborandi, Manoel Dionísio, Paulo Afonso, 

Pindorama, Quixabeira, rio das Velhas e Vale do Iuiú. 

Em relação aos métodos de irrigação, a área atualmente irrigada por pivôs centrais é 

de 354.170 ha (44% da área irrigada na bacia, correspondendo a 4.973 pivôs, de 

acordo com o levantamento efetuado pela ANA/EMBRAPA/CNPMS, 2014), segundo 

informação fornecida pela ANA (2015f) – cf. Figura 1. 
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Figura 1 – Relação entre a área irrigada e a área dos municípios, áreas irrigadas por 

pivô central e perímetros públicos irrigados, em 2013, na bacia do rio São Francisco. 

Fontes: ANA, 2015f; ANA/EMBRAPA/CNPMS, 2014; CODEVASF, 2015c; DNOCS, 2015. 
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Como se pode observar na Figura 1, as áreas irrigadas por pivô central continuam a 

distribuir-se por toda a bacia e a concentrar-se nas mesmas zonas referidas no PRH-

SF 2004-2013, acrescendo a parte da bacia incluída no Distrito Federal (entre 

parêntesis os municípios com mais de 10.000 ha de área irrigada por pivôs centrais): 

 Noroeste de Minas Gerais (Unaí, Paracatu); 

 Distrito Federal (Cristalina, Brasília); 

 Oeste da Bahia (Barreiras, São Desidério, Luís Eduardo Magalhães, 

Jaborandi); 

 Norte de Minas Gerais (Jaíba). 

De resto, os métodos de irrigação mais usados continuam a ser a aspersão 

convencional (Livramento de Nossa Senhora, BA, Médio SF; Abaré e Petrolândia, PE, 

Médio e Submédio SF), a micro-aspersão (Jaíba, Nova Porteirinha, MG e Bom Jesus 

da Lapa, Sebastião Laranjeiras, BA no Médio SF; Petrolina e Juazeiro, BA no 

Submédio SF) e a irrigação por superfície (Juazeiro, BA, Ibimirim e Petrolina, PE no 

Submédio SF; Igreja Nova, AL, Propriá e Neópolis, SE, no Baixo SF). 

De acordo com o balanço 2014 da agricultura irrigada realizado pela diretoria de 

irrigação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (Codevasf), as áreas irrigadas nos perímetros irrigados situados na bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco (JORNAL EXTRA DE ALAGOAS, 2015): 

 Mantiveram 76.692 empregos diretos e 115.038 empregos indiretos; 

 Alcançaram R$ 1,97 bilhão em valor bruto de produção, sendo que quase 

metade desse desempenho (46,7%) corresponde à produção agrícola 

familiar. 

A agricultura familiar é uma “forma de produção que compreende o cultivo da terra 

realizado por pequenos proprietários rurais, com mão de obra representada 

principalmente por membros do núcleo familiar, e em que a direção dos trabalhos é 

exercida pelo próprio produtor rural” (LANDAU et al., 2013). A Lei n.º 11.326, de 24 de 

Julho de 2006, estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais definindo (Art. 3.º) como 

“agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 

rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
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 I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

 II – utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

 III – tenha porcentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei n.º 12.512, de 2011); 

 IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” 

Também podem ser beneficiários da Lei silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores que atendam notadamente aos requisitos anteriores. 

No Censo Agropecuário realizado em 2006, pelo IBGE, foi levantado o número de 

estabelecimentos agropecuários familiares do Brasil; foi a primeira vez que houve 

estatísticas oficiais sobre a agricultura familiar (DE FRANÇA et al., 2009) e representa 

o levantamento mais recente no país sobre o tema (LANDAU et al., 2013). 

Com base nesses dados (IBGE, 2009), estima-se que em 2006 a Agricultura Familiar 

representasse 88% (mais de 550 mil) dos 630 mil estabelecimentos agropecuários da 

bacia, o equivalente a 9,9 milhões de hectares ou 32% da área dedicada à atividade. 

Assumindo esta proporção (apesar de esta área incluir terras não aproveitáveis para 

agricultura, como aquelas com construções, benfeitorias, ou caminhos, matas e/ou 

florestas, etc. – DE FRANÇA et al., 2009), do total de área irrigada na bacia mais de 

260 mil ha poderão corresponder a agricultura familiar, o equivalente a uma demanda 

de água de 79 m3/s (assumindo uma média ponderada das lâminas mensais por 

município do estudo “Desenvolvimento de Matriz de Coeficientes Técnicos para 

Recursos Hídricos no Brasil” – fornecidas pela ANA [2015g] – com as áreas irrigadas 

da bacia também por município). 

Esse valor deverá estar superestimado dado que, considerando o cadastro de uso 

insignificante emitido em Minas Gerais na bacia do rio São Francisco (IGAM, 2015), as 

vazões associadas aos pequenos usos (incluindo, para além da irrigação, consumo 

humano, industrial, dessedentação de animais, etc.) não ultrapassarão 3 (no caso das 

captações superficiais) a 5% (captações subterrâneas) das vazões associadas às 

outorgas consuntivas. O equivalente a um máximo de 36 m3/s para toda a bacia, 

considerando as vazões máximas outorgadas em 2014 (cf. item 2.2.1). 
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A Codevasf tem executado obras de revitalização dos perímetros, com recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tendo em vista a redução de custos 

de operação e manutenção e, assim, de custos de produção, promovendo o aumento 

da renda do agricultor; atualmente tem R$ 500 milhões em ações de modernização 

contratadas para os perímetros irrigados, sendo que mais de R$ 250 milhões já foram 

pagos (JORNAL EXTRA DE ALAGOAS, 2015). 

De entre os investimentos feitos, através do PAC, relativamente à disponibilidade de 

água para irrigação, entre 2007 e 2010, foram concluídos (MP, 2010): 

 Perímetro de Irrigação Flores de Goiás, que integra o município de 

Formosa (GO); 

 Perímetro de Irrigação Salitre – 1.ª etapa, na Bahia. 

Segundo o relatório do 11.º balanço do PAC 2 (MP, 2014), entre 2011 e 2014, 

relativamente à irrigação (implantação, revitalização e parcerias público-privadas 

em irrigação) foram concluídos os seguintes projetos: 

 Projeto Jaíba – 1.ª Etapa (MG); 

 Projeto Jacaré – Curituba (SE).  

Outros perímetros irrigados que se encontram em obras na BHSF, financiados 

pelo PAC, são: Gorutuba (MG), Jequitaí (MG), Jaíba – 2ª etapa (MG), Bebedouro 

(PE), Nilo Coelho (PE), Pontal (PE), Baixio do Irecê (BA), Mirorós (BA), Cúraça (BA), 

Maniçoba (BA), Salitre – Etapa II (BA), Formoso (BA), Betume (BA), Cotinguiba-

Pindoba (SE), Propriá (SE), Boacica (AL) e Itiúba (AL). 

O Canal do Sertão Pernambucano (PE) encontra-se em ação preparatória, assim 

como os Perímetros de Irrigação Manoel Dionísio (SE), Flores de Goiás (GO), 

Pariconha (AL), Delmiro Gouveia (AL), Inhapi (AL), Tapera Carneiros (AL), Moxotó 

(PE) e Boa Vista (PE). 

O Canal do Sertão Pernambucano deverá abastecer dois novos perímetros de 

irrigação dentro dessa área: o de Santa Cruz (municípios de Santa Cruz, Santa 

Filomena, Dormentes, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista) e o de Terra Nova 

(municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista) (MAXPRESS, 2014). Em 

Março de 2014, foi decidida a extensão de mais 100 km no projeto do Canal do Sertão 
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Pernambucano, a partir do município de Santa Cruz. Esta extensão possibilitará a 

irrigação de mais 10 mil hectares (JUNIOR, 2014). O volume captado de água está 

destinado a múltiplos usos: abastecimento humano (urbano e rural), agricultura 

irrigada, agroindústria, dessedentação animal, pecuária assistida (bovinocultura e 

caprinocultura), mineração e aquicultura (PROJETEC, 2015). 

O anteprojeto da primeira etapa do Canal do Xingó está actualmente em elaboração. 

O objetivo é construir inicialmente 130 km do canal, desde a captação de água no 

reservatório de Paulo Afonso (BA), seguindo por Santa Brígida (BA), Canindé de São 

Francisco (SE) e chegando até o reservatório R-5, em Poço Redondo (SE), nas 

proximidades do perímetro irrigado Jacaré-Curituba (PORTAL BRASIL, 2015). 

Os Perímetros Irrigados Estreito, Serra Negra e Terra Nova encontram-se em 

licitação de projeto. O estudo do Perímetro Irrigado Eixo Norte – Trecho VI encontra-

se em execução (MP, 2014 e 2015a). 

De acordo com o Portal Brasil (2014), no final do ano 2014, a Codevasf em particular 

investiu em estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, levantamento 

de dados e formulação de anteprojetos de engenharia, listados a seguir (PORTAL 

BRASIL, 2014; MP, 2015a): 

 Perímetro Iuiú (BA), localizado nos municípios de Malhada, Iuiú e 

Sebastião Laranjeiras – implantação de agricultura irrigada em 

30,3 mil hectares, através de um investimento de R$ 5,5 milhões (em 

execução); 

 Perímetro Mocambo-Cuscuzeiro, em Santa Maria da Vitória (BA) – 

12 mil hectares das duas primeiras etapas do projeto, com um investimento 

previsto de R$ 4,46 milhões (em execução); 

 Perímetros Chapada do Arapuá, Parnamirim e Ouricuri, situados em Santa 

Maria de Boa Vista, Parnamirim e Ouricuri – atividades de irrigação em 

uma área estimada de 18,5 mil hectares, com um investimento de R$ 6,46 

milhões; 

 Perímetro Pariconha, nos municípios de Pariconha, Delmiro Gouveia e 

Água Branca (AL) – serviços de levantamento cadastral de uma área de 

cerca de 6,5 mil hectares, com um investimento de R$ 701 mil; 
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 Sistema Itaparica (Perímetros Brígida, Fulgêncio e Icó-Mandantes), situado 

em Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolândia (PE) – Automatização 

dos serviços de irrigação, com um investimento de R$ 10,2 milhões; 

 Baixio do Irecê, localizado em Itaguaçu e Xique-Xique (BA) – Atualização e 

adequação do projeto executivo da primeira etapa do empreendimento, em 

um investimento de R$ 757 mil (em execução). 

Entre as novas ações da Codevasf está o desenvolvimento de projetos executivos de 

intervenções que promovem economia de água nos lotes de agricultores dos 

perímetros Curaçá, Maniçoba e Tourão, localizados em Juazeiro (BA), e Bebedouro, 

situado em Petrolina (PE). Há ainda a expectativa de que com esse modelo de 

irrigação haja aumento de produção, redução de processos erosivos e de salinização 

dos solos, aumento da área plantada e redução do consumo de energia em estações 

de bombeamento (JORNAL EXTRA DE ALAGOAS, 2015).  

A Política Nacional de Irrigação, instituída recentemente (2013), define que deverão 

ser executados planos de irrigação para cada estado, com o objetivo de orientar o 

planejamento desta política (MI, 2015a). O Ministério da Integração Nacional, em 

conjunto com os governos estaduais, está trabalhando na elaboração de Planos 

Diretores de Agricultura Irrigada. O primeiro a elaborar o seu Plano Diretor foi Minas 

Gerais e o plano do Distrito Federal está em fase de elaboração (PORTAL BRASIL, 

2015). 
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2.1.5. Geração de energia 

A. UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA 

A produção de energia elétrica na bacia hidrográfica do rio São Francisco iniciou-se 

em 1913, por iniciativa do industrial Delmiro Gouveia, com a entrada em 

funcionamento da Usina Hidroelétrica de Angiquinho (hoje Delmiro Gouveia), na 

cachoeira de Paulo Afonso, entre os estados da Bahia e de Alagoas. Esta unidade, 

que foi a primeira usina do nordeste brasileiro, tinha por objetivo fornecer energia a 

uma empresa da indústria têxtil, propriedade do mesmo empresário e localizada a 24 

km de distância, em Pedra (hoje cidade Delmiro Gouveia). A usina assegurava ainda a 

iluminação elétrica da vila operária e a alimentação de uma bomba de água para 

abastecimento à empresa e à população. 

Em 1926 e 1927 entram em operação duas usinas no Alto S. Francisco, em Minas 

Gerais: a do rio das Pedras, no rio das Velhas, para abastecimento a Belo Horizonte; e 

a de Paraúna, um afluente do rio das Velhas com o mesmo nome da usina, 

inicialmente prevista para fornecer energia para a exploração de diamantes, mas 

depois utilizada para abastecer Curvelo, Corinto e Diamantina. 

Em 1946 é instalada a usina do Gafanhoto e em 1948 é criada a CHESF (Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco), iniciando-se um processo intenso e prolongado de 

construção de vários empreendimentos hidroelétricos que tornam a bacia hidrográfica 

do rio São Francisco um dos principais centros de produção de energia do Brasil. 

Atualmente, a potência hidroelétrica instalada na bacia hidrográfica do rio S. Francisco 

atinge os 10.695 MW, o que representa cerca de 13% da potência hidroelétrica 

instalada no Brasil e 10% da potência elétrica instalada no Brasil.  

De acordo com o banco de dados da ANEEL (2015a e b), existem atualmente 65 

usinas hidroelétricas instaladas na bacia do Rio São Francisco, divididas entre 16 

usinas hidroelétricas de energia com mais de 30MW de potência (UHE), 26 pequenas 

centrais hidroelétricas com uma potência entre 1,1 (PCH) e 30 MW e 23 centrais 

geradoras hidroelétricas com um máximo de 1 MW de potência (CGH). 
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Figura 2 – Número de usinas hidroelétricas e potência instalada na bacia do Rio 

São Francisco por tipo de usina 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 

O Quadro 4 identifica as usinas hidroelétricas existentes na bacia hidrográfica do rio S. 

Francisco, classificadas de acordo com o seu tipo e destino da energia. 
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Quadro 4 – Usinas hidroelétricas instaladas na bacia hidrográfica do rio S. Francisco. 

Região UF Município Tipo Usina Rio Potência instalada (MW) 

Energia 

assegurada 

(MWmed) 

Destino da 

energia 

Entrada em 

operação 

Alto MG São Gotardo CGH Abaeté Abaeté 516   APE 1961 

Alto MG Itabirito CGH 
Agostinho 
Rodrigues 

Ribeirão Mata 
Porcos 

504   REG   

Alto MG Nova Lima CGH B 
Ribeirão Capitão 

do Mato 
940   REG   

Alto MG Sabará CGH Bosque dos Chalés Brumado 12   REG 2002 

Alto MG Igaratinga CGH Britos 
São João ou 

Cornélio 
680   REG 1953 

Alto MG Pará de Minas PCH 
Cachoeira do 

Rosário (Usina 
Carioca) 

São João 1600   APE   

Alto MG Cachoeira da Prata CGH 
Cachoeira 
Velonorte 

Ribeirão dos 
Macacos 

160   REG   

Alto MG Itaúna PCH Caixão São João 1172   APE   

Alto MG Carmo do Cajuru UHE Cajuru Pará 7200 3,67 PIE 1959 

Alto MG Pedra do Indaiá CGH Camarão Lambari 910   REG 2005 

Alto MG Piedade dos Gerais CGH Caquende Macaúbas 950 0,72 REG 1958 

Alto MG Nova Lima PCH Codorna Marinhos 1944   APE   

Alto MG Santana do Riacho UHE 
Coronel Américo 

Teixeira 
Riachinho 5600       

Alto MG Itaúna PCH 
Coronel João de 
Cerqueira Lima 

São João 1152   APE   

Alto MG Itaúna UHE 
Coronel Jove 

Soares Nogueira 
(ex Benfica) 

São João ou 
Cornélio 

1000   APE   

Alto MG Nova Lima PCH D 
Córrego Capitão 

do Mato 
1360   APE   
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Região UF Município Tipo Usina Rio Potência instalada (MW) 

Energia 

assegurada 

(MWmed) 

Destino da 

energia 

Entrada em 

operação 

Alto MG Divinópolis CGH Divinópolis Itapecerica 999 0,53 REG 2005 

Alto MG Itaúna UHE 
Doutor Augusto 

Gonçalves 
São João 1648   APE   

Alto MG Nova Lima PCH E 
Córrego Capitão 

do Mato 
1400   APE   

Alto MG Nova Lima PCH E Nova 
Córrego Capitão 

do Mato 
2744   APE   

Alto MG Nova Lima PCH F 
Córrego Capitão 

do Mato 
3972   APE   

Alto MG Buritizeiro CGH Fazenda Nazaré Ribeirão do Gado 16   REG   

Alto MG Buritizeiro CGH Fazenda Riga Ribeirão do Gado 10.25   REG 2003 

Alto MG Florestal CGH Florestal Ribeirão Florestal 458   REG   

Alto MG Nova Lima PCH G 
Córrego Capitão 

do Mato 
1440   APE   

Alto MG Divinopólis PCH Gafanhoto Pará 14000 6,68 PIE 1946 

Alto MG Bom Despacho PCH João de Deus Lambari 1548 1,43 APE 1938 

Alto MG Taquaraçu de Minas PCH 
Madame Denise 
(Cachoeira do 

Furado) 
Taquaruçu 2880   APE 1935 

Alto MG Passa Tempo PCH 
Maria Célia Mauad 

Notini 
Curral Recreio 1500   APE 2011 

Alto MG Sabará PCH 
Marzagão (3ª 

unidade) 
Arrudas 2032   APE   

Alto MG Passa Tempo PCH Nova Dornelas Pará 4700   APE 2013 

Alto MG Santana do Riacho PCH 
Pacífico 

Mascarenhas 
Parauninha 2944   APE 1928 

Alto MG Gouveia PCH Paraúna Paraúna 4280 1,9 SP 1927 

Alto MG Conceição do Pará PCH 
Pitangui (Cachoeira 

Bento Lopes) 
Pará 1400   APE   
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Região UF Município Tipo Usina Rio Potência instalada (MW) 

Energia 

assegurada 

(MWmed) 

Destino da 

energia 

Entrada em 

operação 

Alto MG Curvelo UHE Retiro Baixo S.Francisco 83657 38,5 PIE 2010 

Alto MG Bom Despacho CGH Retiro do Indaiá Lambari 990  REG 2007 

Alto MG Itabirito PCH Rio de Pedras Velhas 9280 2,15 PIE/SP 1926 

Alto MG Jeceába PCH Salto do Paraopeba Paraopeba 2460 2,21 PIE 2001 

Alto MG Três Marias UHE Três Marias S.Francisco 396000 239 SP 1962 

Médio BA São Desidério UHE Alto Fêmeas I Fêmeas 10650 8,55 SP 1992 

Médio MG Buritizeiro CGH Buriti Queimado Barreirinha 7.2   REG 2003 

Médio BA São Desidério  CGH 
Cachoeira do 
Ronca (Antiga 

Mosquito) 
Mosquito 900 0,26 SP   

Médio BA Jaborandi CGH Dourado Pratudão 980 0,72 REG   

Médio BA São Desidério CGH Fazenda Maracanã Galheirão 450   APE 1990 

Médio MG Buritizeiro CGH Fazenda Tabua Córrego da Onça 28   REG 2002 

Médio BA Jaborandi CGH Girassol Pratudão 1000   REG 2010 

Médio MG Januária PCH Pandeiros Pandeiros 4200 0,47 SP 1958 

Médio BA Jaborandi CGH Pratudão Pratudão 980 0,72 REG   

Médio BA Correntina PCH Presidente Goulart Correntina 8000 5,21 SP 1962 

Médio MG/GO Cristalina UHE Queimado Preto 105000 58 PIE 2004 

Médio BA Barreiras PCH Santa Cruz Rio de Pedras 3970   APE   

Médio BA São Desidério PCH Sítio Grande das Fêmeas 25000 19,62 PIE 2010 

Médio BA Sobradinho UHE Sobradinho S.Francisco 1050300 531 SP 1982 

Médio MG Unaí PCH Unaí Baixo Preto 26000 14,1 PIE 2012 
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Região UF Município Tipo Usina Rio Potência instalada (MW) 

Energia 

assegurada 

(MWmed) 

Destino da 

energia 

Entrada em 

operação 

Médio MG Unaí CGH W. Egido 
Ribeirão São 

Miguel 
20   REG   

SMed PE/BA Delmiro Gouveia UHE 
Apolônio Sales 

(Moxotó) 
S.Francisco 400000 0,01 SP 1977 

SMed BA  Campo Formoso CGH Cachoeira do Oito Pancas 240   REG   

SMed PE/BA Glória UHE 
Luiz Gonzaga 

(Itaparica) 
S.Francisco 1479600 959 SP 1988 

SMed BA Delmiro Gouveia UHE P. Afonso I S.Francisco 180001 0,01 SP 1964 

SMed BA Delmiro Gouveia UHE P. Afonso II S.Francisco 443000 0,01 SP 1961 

SMed BA Delmiro Gouveia UHE P. Afonso III S.Francisco 794200 0,01 SP 1971 

SMed BA Delmiro Gouveia UHE P. Afonso IV S.Francisco 2462400 2225 SP 1979 

SMed BA Paulo Afonso PCH P. Afonso Piloto S.Francisco 2000   SP 1949 

SMed PE Ibimirim CGH 
Poço da Cruz 

(Geraldo Fonseca) 
Moxotó 1000 0,15 REG   

Baixo AL/SE 
Canindé de São 

Francisco 
UHE Xingó S.Francisco 3162000 2139 SP 1994 

Fonte: adaptado de ANEEL, 2015a. 

Legenda: PCH – Pequena Central Hidroelétrica; UHE – Usina Hidroelétrica; CGH – Central Geradora Hidroelétrica; SP – Serviço Público; PIE 
– Produção Independente de Energia; REG – Registro; APE – Autoprodução de Energia. 
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O Quadro 5 apresenta um conjunto de informações adicionais sobre as 

características das principais usinas da bacia do São Francisco e a Figura 3 mostra 

a localização destas usinas.  

A Figura 4 apresenta a evolução da potência hidroelétrica instalada ao longo do 

tempo. A primeira grande usina a entrar em funcionamento na bacia do rio São 

Francisco foi Paulo Afonso I, em 1954, com três unidades de 60 MW, alimentadas a 

partir do reservatório de Delmiro Gouveia. Seguiram-se a usina de Paulo Afonso II 

(443 MW), também alimentada pelo reservatório de Delmiro Gouveia, e o reservatório 

e a usina de Três Marias (396 MW), respectivamente em 1961 e 1962. A usina de Três 

Marias está sob a responsabilidade da CEMIG (Companhia Energética de Minas 

Gerais), tem um volume útil de 15.278 hm3, uma potência instalada de 396 MW e foi 

modernizada em 2004. 

Na década de 70, foram adicionados mais cerca de 4.600 MW de potência, com a 

entrada em operação das usinas hidroelétricas de Paulo Afonso III (794,2 MW), 

Apolônio Sales (ou Moxotó) (400 MW), Sobradinho (1.050 MW) e Paulo Afonso IV 

(2.460 MW). Com exceção de Sobradinho, todas estas usinas hidroelétricas fazem 

parte do complexo de Paulo Afonso, que aproveita o desnível natural de 80 m do 

cânion do rio São Francisco para alimentar 4280 MW de potência instalada. O 

reservatório de Moxotó, criado pela barragem e usina de Apolônio Sales, descarrega 

para o reservatório de Delmiro Gouveia, que abastece as usinas de Paulo Afonso I, II 

e III. A usina hidroelétrica de Paulo Afonso IV é também abastecida pelo reservatório 

de Moxotó e descarrega no trecho do rio S. Francisco, a jusante de Paulo Afonso I, II e 

III, fazendo bypass a estas 3 usinas e a Apolônio Sales.   

A usina de Sobradinho fica situada na barragem que cria o enorme lago de 

Sobradinho com 4.381 km2 de área e 34 mil hm3, isto é, 34 mil milhões de m3, de 

volume total. Este reservatório assegura a regularização do regime de escoamento 

afluente ao complexo de Paulo Afonso, cujas usinas são essencialmente de fio d’água, 

com uma reduzida capacidade de armazenamento. O lago de Itaparica, com um 

volume útil de 3549 hm3, criado pela construção da barragem e usina hidroelétrica de 

Luiz Gonzaga em 1988, vem reforçar esta capacidade de regularização do 

escoamento do Submédio S. Francisco. 
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A capacidade de produção de energia na bacia hidrográfica é significativamente 

reforçada, em 1994, com a entrada em operação da usina de Xingó, com 3.162 MW 

de potência instalada. Situada a jusante do complexo de Paulo Afonso, esta usina 

usufrui também da capacidade de regularização proporcionada pelos reservatórios de 

Sobradinho e de Itaparica. 

As usinas de Queimado e Retiro Baixo são as últimas unidades que entraram em 

operação na bacia do rio S. Francisco, respectivamente com 105 MW e 82 MW de 

potência instalada. A primeira entrou em funcionamento no ano de conclusão do Plano 

de Recursos Hídricos vigente (2004) e a segunda já depois desse plano em 2010. 
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Quadro 5 – Características das principais usinas instaladas na bacia hidrográfica do rio S. Francisco. 

Região UF SS Agente Usina Reservatório Rio 
Volume 

útil (hm
3
) 

Volume 

total 

(hm
3
) 

Área do 

lago 

(km
2
) 

Nível 

mínimo 

operativo 

(m) 

Nível 

máximo 

operativo 

(m) 

Nível 

máximo 

maxim. 

(m) 

Queda 

nominal 

(m) 

Potência 

instalada 

(MW) 

Número de 

turbinas 

Energia 

assegur. 

(MWmd) 

Alto MG SE CEMIG 
Rio de 

Pedras 
Rio de Pedras Velhas 17,7 24,2 1,42 890,34 893,14  80,70 9,28 1x4,64+2,32 4,60 

Alto MG SE CEMIG Paraúna Paraúna Paraúna 0,08 1,40 0,08 639,37 640,37  71,78 4,28 
1,00+1,20+ 

2,08 
1,90 

Alto MG SE CEMIG Gafanhoto Gafanhoto Pará 4,10 4,32 3,17 703,01 708,11  32,30 12,88 4x3,50 6,68 

SMed BA NE CHESF 
P. Afonso 

Piloto 
P. Afonso Piloto S. Francisco  13,777 0,75  220,00  53,00 2,00 1x2,00  

SMed BA NE CHESF P. Afonso I Delmiro Gouveia S. Francisco 9,80 26,00 5,19 228,3 230,30 230,80 81,00 180,00 3x60,00 2225,00 

Médio MG SE CEMIG Pandeiros Pandeiros Pandeiros 0,21 0,338 0,60 493,72 494,82  14,90 4,20 3x1,40 2,07 

Alto MG SE CEMIG Cajuru Cajuru Pará 132,70 192,70 25,10 748,3 756,30  17,20 7,20 1x7,20 3,86 

SMed BA NE CHESF P. Afonso II Delmiro Gouveia S. Francisco 9,80 26,00 5,19 228,3 230,30 230,80 
81,00-

82,00 
443,00 

2x70+1x75+

3x76 
0,01 

Alto MG SE CEMIG Três Marias Três Marias S. Francisco 15.278,00 19.528,00 1.110,50 549,2 572,50  46,10 396,00 6x66,00 239,00 

Médio BA NE COELBA Pres. Goulart Correntina Correntina  0,10  497 498,00   9,00  8,00 

SMed BA NE CHESF P. Afonso III Delmiro Gouveia S. Francisco 9,80 26,00 5,19 228,3 230,30 230,80 82,50 794,20 4x198,55 0,01 

SMed PE/BA NE CHESF 
Apolônio 

Sales 
Moxotó S. Francisco 477,00 1.277,00 94,96 250,0 252,00 253,00 21,00 400,00 4x100,00 0,01 

Médio BA NE CHESF Sobradinho Sobradinho S. Francisco 28.669,00 34.117,00 4.381,00 380,5 392,50 393,50 27,20 1.050,00 6x175,05 531,00 
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Região UF SS Agente Usina Reservatório Rio 
Volume 

útil (hm
3
) 

Volume 

total 

(hm
3
) 

Área do 

lago 

(km
2
) 

Nível 

mínimo 

operativo 

(m) 

Nível 

máximo 

operativo 

(m) 

Nível 

máximo 

maxim. 

(m) 

Queda 

nominal 

(m) 

Potência 

instalada 

(MW) 

Número de 

turbinas 

Energia 

assegur. 

(MWmd) 

SMed BA NE COELBA P. Afonso IV Delmiro Gouveia S. Francisco 29,5,00 127,70 15,90 250,0 252,00 253,00 112,50 2.460,00 6x410,00 2.225,00 

SMed PE/BA NE CHESF Luiz Gonzaga Itaparica S. Francisco 3.549,00 10.782,00 839,40 299,0 304,00 305,40 
46,03-

47,00 
1.479,00 6x246,00 959,00 

Médio BA NE COELBA Alto Fêmeas I Alto Fêmeas I Fêmeas   169,40 619 620,00   10,00  9,00 

SMed AL/SE NE CHESF Xingó Xingó S. Francisco 41,00 3.800,00 58,90 137,2 138,00 139,00 117,90 3.162,00 6x527,00 2.139,00 

Alto MG SE CEMIG 
Salto 

Paraopeba 
Salto Paraopeba Paraopeba  -  - - - 18,40 2,46,00 1,50+0,97 2,21 

Médio MG/GO SE CEMIG Queimado Queimado Preto 389,46 477,98 34,40 811,0 829,00  169,00 105,00 3x35,00 58,00 

Alto MG SE RBE Retiro Baixo Retiro Baixo S. Francisco  0,242 22,60  616,00   42,35 2,00 38,50 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 
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Figura 3 – Localização das principais usinas instaladas na bacia do rio S. Francisco. 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 
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Figura 4 – Evolução da potência hidroelétrica instalada na bacia do rio S. Francisco. 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 

Dos 10.695 MW de potência hidroelétrica instalada na bacia hidrográfica do rio S. 

Francisco, 10.368 MW são assegurados por empreendimentos na calha principal do 

rio (Figura 5). Estas usinas em cascata têm a capacidade de turbinar nos trechos de 

jusante do rio mais de 2.500 m3/s ( 

Quadro 6). Tendo em conta as quedas nominais das várias usinas, um m3 liberado de 

Três Marias produz cerca de 0,86 KWh até chegar à foz do rio. 
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Três Marias
Nmont = 549.2- 572.5 m
Njus =

Sobradinho
Nmont = 380.0 - 393.5 m
Njus=

Luiz Gonzaga
Nmont=  399.0 - 305.4 m
Njus = Apolônio Sales

Nmont = 246.5 - 253.0 m
Njus = 227.5 - 230.0 m

Delmiro Gouveia
Nmont = 228.3 -230.3 m
Njus = 145.0 - 166.0 m

Paulo Afonso IV
Nmont= 246.5 - 253.0 m
Njus =

Xingó
Nmont = 137.2 - 138.0 m
Njus = 15.8 - 19.5 m

 

Figura 5 – Esquema altimétrico dos principais aproveitamentos hidroelétricos da 

calha principal do rio S. Francisco. 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 

 

Quadro 6 – Engolimento das turbinas das usinas hidroelétricas da calha 

principal do rio São Francisco. 

Usina Engolimento (m
3
/s) Engolimento total (m

3
/s) 

Três Marias 6 x 150 900 

Sobradinho 6 x 710 4.260 

Luiz Gonzaga (Itaparica) 6 x 457,4 2.744 

Apolônio Sales (Moxotó) 4 x 550 2.200 

4.346 

Paulo Afonso I (Delmiro Gouveia) 3 x 84 252 

2.036 Paulo Afonso II (Delmiro Gouveia) 3 x 115+3 x 125 720 

Paulo Afonso III (Delmiro Gouveia) 4 x 266 1.064 

Paulo Afonso IV 6 x 385 2.310 

Xingó 6 x 500 3.000 

Fonte: ANEEL, 2015a e b. 
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B. A PRODUÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA E O SISTEMA INTERLIGADO 

NACIONAL 

A Figura 6 mostra a produção de energia hidroelétrica na bacia hidrográfica do Rio 

São Francisco entre 2002 e 2013. A produção situou-se sempre acima de 40.000 GWh 

(equivalente a cerca de 4.500 MWmed), com exceção do ano de 2013, em que, devido 

à situação de escassez, a produção não atingiu os 35.000 GWh.  
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Figura 6 – Produção de energia hidroelétrica na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco. 

Fonte: ONS, 2015c. 

As principais usinas hidroelétricas da bacia hidrográfica do São Francisco estão 

inseridas nos subsistemas do Nordeste (NE) e Sudeste/Centro Oeste (SE/CO) do 

Sistema Interligado Nacional (SIN), o sistema de produção e transmissão de energia 

elétrica do Brasil que reúne a quase na totalidade das unidades de produção. Apenas 

1,7% das necessidades energéticas do país estão fora do SIN, em sistemas isolados 

que se concentram principalmente na região Amazônica, no Norte do Brasil, região 

com características que dificultam a construção de linhas de transmissão de grande 

extensão (ONS, 2015a). A Figura 7 apresenta um esquema do SIN em 2014. 
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Figura 7 – Sistema Interligado Nacional em 2014. 

Fonte: ONS, 2015b. 

O Quadro 7 indica a potência instalada nos subsistemas Nordeste (NE) e 

Sudeste/Centro Oeste (SE/CO) do SIN e o Quadro 8 apresenta a potência instalada 

das usinas hidroelétricas da bacia do rio S. Francisco integradas no SIN. Verifica-se 

que as usinas da bacia do rio São Francisco asseguram cerca de 92% da potência 

hidroelétrica instalada no subsistema do Nordeste e menos de 2% do conjunto dos 

subsistemas do Sudeste/Centro Oeste. 
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Quadro 7 – Potência instalada nos subsistemas Nordeste e Sudeste/Centro 
Oeste do SIN. 

Tipo de usina 
Nordeste Sudeste/Centro Oeste 

2014 2017 2014 2017 

Hidráulica 

Reservatório 2.947 2.947 22.956 22.956 

Fio de água 7.904 7.904 26.224 25.904 

Total 10.851 10.851 49.180 48.860 

Térmicas 5.755 5.755 10.896 12.301 

PCH 230 230 3.513 3.538 

Biomassa 425 425 4.836 4.926 

Eólica 4.825 6.531 27 27 

Total 22.086 23.792 68.452 69.652 

Fonte: ONS, 2013. 

 

Quadro 8 – Potência instalada nas usinas hidroelétricas das bacias do rio S. 
Francisco integradas no SIN em 2014. 

SIN Nome da usina Potência instalada (MW) 

Sudeste/Centro Oeste Nordeste 

Queimado 105 

Retiro Baixo 82 

Três-Marias 396 

Total 583 

Nordeste 

P. Afonso I 180 

P. Afonso II 443 

P. Afonso III 794 

Apolônio Sales 400 

Sobradinho 1.050 

P. Afonso IV 2.460 

Luiz Gonzaga 1.479 

Xingó 3.162 

Total 9.968 

Fonte: ONS, 2015c. 
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A Figura 8 mostra a energia hidroelétrica produzida no subsistema do Nordeste entre 

2000 e 2014. Os valores são muito semelhantes aos da produção de energia 

hidroelétrica na bacia do rio São Francisco (Figura 6), dada a relevância desta bacia 

no subsistema do Nordeste. O decréscimo da produção de energia devido à escassez 

hídrica do biênio 2013-2014 é também bastante evidente.  
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Figura 8 – Produção de energia hidroelétrica no NE. 

Fonte: ONS, 2015c. 

A Figura 9 apresenta a energia importada para o subsistema do NE, constatando-se 

que, apesar da capacidade de produção das bacias do rio São Francisco, sobretudo 

nos trechos Médio, Submédio e Baixo, o subsistema do Nordeste é importador de 

energia. Como é natural, o gráfico da Figura 9 mostra a imagem complementar do 

gráfico da Figura 8, com os anos com maior importação de energia a coincidirem com 

os anos de menor produção. O sistema SE abrange o Alto São Francisco e uma área 

que extravasa a bacia hidrográfica do rio São Francisco, pelo que a análise dos seus 

dados tem menos interesse para o estudo da bacia hidrográfica. 
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Figura 9 – Importação de energia elétrica para o subsistema do NE. 

Fonte: ONS, 2015c. 

 

C. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

O valor médio da geração de energia hidroelétrica na bacia do rio São Francisco ronda 

os 45.000 GWh/ano, o que corresponde a cerca de 5.000 MWmed. Este valor é 

assegurado através da turbinação de uma vazão média na cascata de usinas da calha 

principal do rio São Francisco próxima de 2.000 m3/s. A Figura 10 apresenta os 

valores registrados nas principais usinas do rio para o período 2010-2014, onde é mais 

uma vez patente a escassez de água no biênio 2013-2014. A vazão média turbinada 

em Três Marias, no Alto São Francisco, é próxima de 500 m3/s, enquanto as usinas do 

Médio e Submédio São Francisco, notadamente Sobradinho, Luiz Gonzaga (Itaparica) 

e Xingó, turbinaram valores próximos de 2.000 m3/s. As usinas de Paulo Afonso I, II, III 

e Moxotó, em conjunto com Paulo Afonso IV, turbinaram o mesmo valor.  
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Figura 10 – Vazão turbinada média nas usinas da calha principal do rio São 

Francisco. 

Fonte: CHESF, 2015. 

É de realçar que a vazão turbinada registrada em Luiz Gonzaga (Itaparica) é inferior à 

registrada em Sobradinho num valor que varia entre 70 e 110 m3/s. Esta diferença – a 

que se devem acrescentar as contribuições das bacias hidrográficas que drenam para 

o trecho do rio São Francisco entre Sobradinho e Itaparica, que, no período de 1979 a 

2010, foram sempre superiores a 120 m3/s, e o decréscimo do volume armazenado em 

Itaparica (equivalente a 130 m3/s) – só é parcialmente explicada pelas perdas anuais 

por evaporação no lago da Itaparica, que são próximas de 64 m3/s. Esta nota 

demonstra que embora se conheça a ordem de grandeza dos volumes de água 

movimentados para produção de energia existe uma incerteza não desprezável nos 

dados. 

A Figura 11 apresenta a vazão turbinada média nas usinas de Três Marias, 

Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso I, II, III, Paulo Afonso IV, Moxotó e Xingó, 

respectivamente. Nos anos de 2010 e 2011 a vazão média mensal apresenta uma 

ligeira sazonalidade com valores mais baixos entre abril e setembro e mais altos de 

outubro a março. Nos anos seguintes, a vazão turbinada nos vários empreendimentos 

apresenta uma tendência decrescente, atingindo em 2014 um valor próximo de 1.000 

m3/s em Sobradinho. Este valor situa-se abaixo da vazão mínima estabelecida no 

Inventário das restrições operativas hidráulicas dos aproveitamentos hidroelétricos 

(Quadro 9, ONS 2014b), e foi autorizada pelas autoridades competentes tendo em 
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conta a situação de escassez em que se encontra a bacia hidrográfica do rio S. 

Francisco. 
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Figura 11 – Vazões turbinadas médias nas usinas da calha principal do rio S. 

Francisco por ano. 

Quadro 9 – Restrições operativas hidráulicas das usinas hidroelétricas do rio 

São Francisco. 

Usina Vazão mínima Vazão máxima Outras 

Queimado 
8,8 m

3
/s (Nov-Abr) 

17 m
3
/s (Mai-Out) 

  

Retiro Baixo 27,67 m³/s (vazão ecol.)   

Três Marias 
300 m

3
/s (Abast. água) 

500 m
3
/s (Navegação) 

2.500 m
3
/s (Três 

Marias) 

4.000 m
3
/s (Pirapora) 
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Usina Vazão mínima Vazão máxima Outras 

Sobradinho 

1.300 m
3
/s (com 

exceções devidamente 

autorizadas) 

8.000 m
3
/s 

Variação da vazão: 

Condições de controle de cheias: 

1.000 m³/s/dia; 

Condições normais: 500 m³/s/dia; 

Taxa de variação máxima diária 

de 0,50 m na cidade de Juazeiro 

Luís Gonzaga 

(Itaparica) 
  

Nível máximo de 304,00 m em 

Belém do São Francisco 

Xingó 1.300 m
3
/s 8.000 m

3
/s 

Variação da vazão máxima: 800 

m³/s entre o valor máximo e o 

mínimo, num total de 10 h. 

Fonte: ONS, 2014b. 

A Figura 12 apresenta o gráfico da vazão medida em 4 estações fluviométricas no 

período 1928 a 2013 e a Figura 13 mostra a vazão a jusante de cada uma das usinas 

hidroelétricas para o período de 1979 a 2010, estimada a partir de estações de 

monitoramento (Três Marias, Pirapora, Petrolina, Juazeiro e Piranhas. A crescente 

regularização da vazão no curso de água principal é evidente nos dois gráficos, 

sobretudo após a entrada em funcionamento de Sobradinho, em 1982, de Itaparica, 

em 1988, em menor grau de Xingó, em 1994. Atualmente, a forte regularização 

proporcionada pelos reservatórios procura manter a vazão na foz em valores próximos 

de 2.000 m3/s. 

 

Figura 12 – Vazões estimadas a jusante de cada usina hidroelétrica no período 

1928-2013. 
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Figura 13 – Vazões estimadas a jusante de cada usina hidroelétrica no período 

1979-2010. 

 

D. PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

HIDROELÉTRICA 

A geração de energia elétrica no Brasil tem crescido consistentemente nas últimas 

décadas, tendo quase triplicado de 1990 até à data (Figura 14). A hidroeletricidade 

tem mantido o seu papel preponderante como principal fonte de energia elétrica, 

embora as componentes de produção térmica e, mais recentemente, de produção 

eólica, tenham crescido. Entre 2006 e 2014 a porcentagem de produção hidroelétrica 

desceu de 77% para 67%, tendo sido compensada por um aumento da produção de 

origem térmica (de 21% para 28%) e eólica (de praticamente 0% para 4%).  
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Figura 14 – Evolução da geração de energia elétrica. 

Fonte: MME/EPE, 2013. 
 
 

 

Figura 15 – Repartição da produção de energia elétrica em 2006 e 2014 por 

origem. 

Este ligeiro decréscimo da contribuição da energia hidroelétrica e o aumento da 

relevância das fontes eólicas e térmicas deverá manter-se no futuro. O Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2022 prevê que, entre 2012 e 2022, a capacidade instalada 

de produção hidroelétrica, em MW, desça de 76% para 73% em 2016 e 68% em 2022 

(MME/EPE, 2013). A capacidade instalada de produção eólica cresce de 1% para 7% 
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em 2016 e para 9% em 2022. A capacidade instalada de produção térmica deverá 

manter-se nos 14% até 2016, decrescendo para 12% em 2022.  

De acordo com o SIPOT da Eletrobrás (ELETROBRAS, 2014, cf. Quadro 10), o 

potencial da bacia do rio São Francisco é de 22.596 MW, estando em dezembro de 

2014 aproveitados 10.724 MW (cerca de 47%). Analisando os dados do SIPOT, 

verifica-se que o potencial ainda não aproveitado na bacia do rio São Francisco se 

divide em 289 MW em fase de projeto básico, 6.140 MW em fase de projeto de 

viabilidade, 3.883 MW em fase de inventário e os restantes 1.561 MW em fases mais 

incipientes de uma eventual concretização.  

Quadro 10 – Potencial da bacia do rio São Francisco. 

Estágio Potência (MW) 

Remanescente 694 

Individualizado 867 

Total estimado 1.561 

Inventário 3.883 

Viabilidade 6.140 

Projeto básico 289 

Construção 0 

Operação 10.724 

Total geral 22.596 

Fonte: ELETROBRAS, 2014. 

 

O PDE 2022 (MME/EPE, 2013) projeta um aumento da capacidade de produção 

hidroelétrica instalada no Brasil para 98.181 MW em 2016 e 116.837 MW em 2022, 

mas não prevê nenhum grande empreendimento hidroelétrico para a bacia do rio São 

Francisco (MME/EPE, 2014). A base de dados da ANEEL refere uma PCH em 

construção e outras três em vias de construção. Adicionalmente, há uma UHE em 

ação preparatória. No Apêndice B (Volume 8) é apresentada uma lista de potenciais 

novos projetos de usinas hidroelétricas que se encontram em diversas fases de 

estudo. 
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Quadro 11 – Projetos de usinas hidroelétricas em fases mais avançadas de 

estudo ou concretização. 

Usina Rio Tipo 
Potência 

(MW) 
Estado Fonte de informação 

Mata Velha Preto PCH 24 Em construção Base de dados da ANEEL 

Paredão de 

Minas 
do Sono PCH 22,5 

Construção não 

iniciada 
Base de dados da ANEEL 

Quartel 1, 2 e 3 Paraúna PCH 90 
Construção não 

iniciada 
Base de dados da ANEEL 

Oswaldo Vicintin Velhas PCH 29,25 
Construção não 

iniciada 
Base de dados da ANEEL 

Riacho Seco São Francisco UHE 276 

Aceite; Ação 

preparatória; 

Viabilidade 

Registro de estudos e 

projetos da ANEEL; 

Ministério de 

Planejamento; Ramina 

(2015) 

Pompéu São Francisco UHE 209 

ECTE aceite 

(2012); inativo 

por desistência 

do titular (2014) 

MME/EPE (2015) 

Despacho n.º 09/2012; 

Despacho n.º 4.371/2014 

 

E. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

A Lei n.º 7990 de 28 dezembro de 1989 institui a compensação financeira das 

unidades federais e municípios pela utilização dos recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica. Estão isentas do pagamento de compensação financeira 

as instalações geradoras com capacidade nominal igual ou inferior a 10 MW ou as 

instalações que geram energia para uso privativo do produtor. 

O valor da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos (CFURH), 

atualizado pela Lei n.º 9984, de 17 de julho de 2000, é igual a 6,75% da energia 

produzida, distribuído da seguinte forma: 

 Unidades federais afetadas pelos reservatórios: 45% de 6%; 

 Municípios que sofrem influência dos reservatórios: 45% de 6%; 

 Ministério do Meio Ambiente: 3% de 6%; 

 Ministério do Ministério de Minas e Energia: 3% de 6%; 

 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: 4% de 6%; 

 Ministério do Meio Ambiente / Agência Nacional das Água: 0,75%. 
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De acordo com a lei, a distribuição das receitas pelas Unidades federais e municípios 

que sofrem influência é função das áreas inundadas e de outros parâmetros de 

interesse público regional ou local. Como os municípios a jusante dos reservatórios 

não são inundados, estes não recebem qualquer compensação financeira apesar de 

sofrerem os impactos negativos (RAMINA, 2014). 

Os recursos financeiros gerados entre 2001 e 2014 por esta compensação na bacia do 

rio São Francisco variaram entre 74 milhões de reais e 259 milhões de reais, refletindo 

a produção de energia e o preço a que foi comercializada (Figura 16). A Figura 17 

apresenta a distribuição das verbas coletadas no triênio 2012-2014 pelas unidades 

federais, municípios e organismos federais. O valor atribuído às unidades federais 

afetadas é igual ao dos municípios que sofrem influência dentro de cada unidade. 
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Figura 16 – Receitas da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos para geração de energia (CFURH), em milhões de R$. 
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Figura 17 – Distribuição da Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos para Geração de Energia (CFURH) no triênio 2012-2014. 

 

2.1.6. Mineração 

Os recursos hídricos e as atividades minerárias estão diretamente ligados. A água 

funciona como insumo nos processos e operações realizados em uma mina, contudo 

também pode ser considerada como um problema na operação de lavra, devido a 

alteração do nível freático. 

A mineração é praticada de forma mais sustentável nos últimos anos, contudo 

continuam a existir garimpos clandestinos. Para que esta atividade seja praticada de 

forma eficiente e sustentável, são necessários bons conhecimentos sobre a hidrologia 

superficial e subterrânea da região onde se insere o empreendimento, uma vez que 

não existe alternativa locacional para as atividades minerárias: o empreendimento 

situa-se onde existe ocorrência mineral (HOLOS et al., 2011). 

De uma forma geral, os principais usos e interferências da água na mineração são 

(BOSON, 2010): 

 Derivação ou captação de água superficial ou extração de água 

subterrânea, para consumo final ou insumo do processo produtivo; 

 Lançamento de efluentes em corpos de água; 

 Captação de água subterrânea para rebaixamento de nível de água; 

 Desvio, retificação e canalização de cursos de água necessários às 

atividades de pesquisa e lavra; 
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 Barramento para decantação e contenção de finos, em corpos d’água;  

 Sistemas de disposição de estéril e de rejeitos; 

 Aproveitamento de bens minerais em corpos d’água; 

 Captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de 

produtos minerários. 

A atividade minerária na bacia acontece sobretudo em Minas Gerais, no Alto e 

Médio São Francisco. De acordo com o PERH de Minas Gerais (HOLOS et al., 

2011), as maiores demandas para mineração verificam-se nas bacias hidrográficas 

dos rios das Velhas, Paracatu, Paraopeba e Pará. Das outorgas disponíveis para a 

bacia (12.291 pontos de outorgas superficiais ou subterrâneas), 51 têm como 

finalidade (principal) a mineração (32 outorgas emitidas pela ANA) ou a extração 

mineral (19 outorgas de água subterrânea emitidas pelo IGAM); 33 localizam-se no 

Médio, 14 no Alto e as restantes quatro no Submédio São Francisco (ANA, 2015b; 

IGAM, 2015). 

No que diz respeito a este tema, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

aprovou, em 2002, a Resolução CNRH n.º 29, de 11 de Dezembro, que refere que os 

pedidos de outorga para as atividades minerárias deverão ser analisados com base 

nos usos prioritários estabelecidos pelos planos de recursos hídricos e pelo plano de 

utilização da água. Para além de definir este último plano, apresenta também o seu 

conteúdo. Em 2005 foi aprovada a Resolução CNRH n.º 55, de 28 de Novembro, que 

estabelece diretrizes para elaboração do Plano de Utilização da Água na Mineração 

(PUA), conforme previsto na Resolução CNRH n.º 29. 

As atividades minerárias mais importantes desenvolvidas na BHSF, por região 

fisiográfica, são: 

 Alto São Francisco – região onde existe mais atividade minerária; é aqui 

que se localiza o Quadrilátero Ferrífero (no alto curso na bacia do rio das 

Velhas), que se caracteriza pela exploração do minério de ferro e de ouro; 

no Alto SF é ainda extraído calcário, minério de ferro, manganês, ardósia, 

argila, agalmatolito, quartzito, bauxita, minério de ouro, mármore, granito, 

gnaisse, topázio, caulim e grafita (ANA, 2012; DNPM, 2014); 

 Médio São Francisco – região onde é extraído essencialmente chumbo, 

quartzito, argila, zinco, fosfato, calcário, barita, manganês e ouro (DNPM, 
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2014); segundo a Codevasf (2011), existem ainda atividades da indústria 

extrativa mineral como a extração do ferro e do urânio; 

 Submédio São Francisco – nesta região as principais substâncias 

explotadas são gipsita, gipso, calcário, mármore e cobre (DNPM, 2014); 

segundo a Codevasf (2011), a indústria gesseira e a extração de pedras 

preciosas também são características desta região fisiográfica; 

 Baixo São Francisco – é extraído granito, argila refratária e caulim (DNPM, 

2014), segundo a Codevasf (2011), também existe extração de potássio e 

calcário. 

A mineração, como outras atividades econômicas, acarreta impactos nos corpos de 

água (poluição e alteração do regime e da quantidade) situados em sua área de 

influência (HOLOS et al., 2011). A degradação do solo de grandes áreas, a lixiviação, 

a disposição inadequada de rejeitos e a contaminação da água por arsênio e mercúrio 

são impactos deste tipo de atividade, que se verificam na BHSF (ANA, 2012). 

No PRH-SF 2004-2013 foram identificadas as principais pressões sobre a qualidade 

das águas do rio São Francisco e seus afluentes associadas às atividades minerárias. 

Para avaliar a evolução do estado desses cursos d’água e localizando-se a maioria no 

estado de Minas Gerais (exceto o rio Salitre, que se localiza na Bahia), consultou-se o 

relatório “Qualidade das águas superficiais de Minas Gerais em 2013” (IGAM, 2014) e 

a “Análise qualitativa das águas superficiais” desenvolvida no presente plano (cf. 

capítulo 3 do Volume 4). A comparação apresenta-se no Quadro 12. 

Quadro 12 – Comparação entre a situação no PRH-SF 2004-2013 e a situação 

atual das pressões por parte da mineração sobre a qualidade das águas da 

BHSF.  

Curso d’água PRH-SF 2004-2013 Atualmente 

Alto Rio São 

Francisco e Entorno 

da Represa de Três 

Marias 

Indústria extratora de calcário (Pains). 
Extração de areia; Atividades 

minerárias (garimpo). 

Afluentes do rio Verde 

Grande 

Não apresenta problemas de qualidade 

relacionados com atividades minerárias. 

Atividades minerárias (extração 

de areia). 

Rio Pará 
Extração de minérios não metálicos 

(mineradoras em Piracema). 

Atividades minerárias (extração 

de areia). 
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Curso d’água PRH-SF 2004-2013 Atualmente 

Rio Paraopeba 

Areia, argila, caulim e ardósia (mineradoras 

localizadas nos municípios de Betim, Belo 

Vale, Brumadinho, Esmeraldas e Ibirité); 

Manganês e ferro (mineradoras localizadas 

nos municípios de Queluzita, Belo Vale, 

Brumadinho, Itatiaiuçu, Igarapé, Juatuba, 

Mateus Leme e Curvelo); Ouro (possível 

garimpagem clandestina no rio Paraopeba 

nos municípios de Congonhas e Jeceaba). 

Mineração (ferro, manganês, 

extração de pedras, areia e 

argila). 

Rio das Velhas 

Elevada carga inorgânica poluidora, 

proveniente da extração e beneficiamento de 

minérios. 

Extração de 

areia/cascalho/argila/pedras 

ornamentais; 

Extração/beneficiamento de 

calcário; Beneficiamento do 

minério (ouro); Mineração 

(quartzito, extração e 

beneficiamento de minerais 

metálicos). 

Rios Jequitaí/Pacuí e 

Pandeiro/Calindó 

Não apresenta problemas de qualidade 

relacionados com atividades minerárias. 
Extração de areia. 

Rio Paracatu 

Extração de pedras preciosas, argila e areia 

(rio da Prata) (município de João Pinheiro); 

Extração de calcário (município de Unaí – rio 

Preto). 

Atividades Minerárias (areia, 

rochas ornamentais, argila e 

quartzo). 

Rio Salitre 

Atividades extrativas – calcário e 

beneficiamento de mármore (Ourolândia) e 

somente calcário (Jacobina). 

A exploração das áreas de 

jazidas de calcário nos trechos do 

rio Salitre correspondentes aos 

municípios de Ourolândia (trecho 

4) e Jacobina (trechos 8, 9 e 10) 

contribui para o aumento da 

concentração de sais e da 

turbidez da água nos mananciais. 

Fontes: ANA et al., 2004; IGAM, 2014; Oliveira et. al. (2010), modificado. 
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2.1.7. Pesca e aquicultura 

A pesca na bacia do rio São Francisco pode ser classificada, basicamente, como 

artesanal ou de subsistência. Muitas comunidades ribeirinhas possuem a pesca 

como fonte principal de segurança alimentar e renda, onde o ofício da pesca é 

passado de geração em geração.  

Nas quatro regiões fisiográficas do São Francisco, a pesca artesanal está fortemente 

presente, sobretudo nas regiões onde, além de ser componente da cultura tradicional, 

a pesca se faz item indispensável para o sustento de muitas famílias. Pelo contrário, a 

pesca a nível profissional não apresenta demanda, existindo uma preferência por 

atividades de piscicultura em tanques-rede ou tanques escavados, onde há controle 

das etapas de produção, sob forma de “cultivo”. 

Mesmo sendo uma importante atividade econômica, nutricional e cultural, a pesca na 

bacia do São Francisco, encontra-se em declínio devido a diversos fatores que 

influenciam direta e indiretamente a atividade: a poluição das águas, o desequilíbrio 

ambiental gerado por diversas ações antrópicas, a falta de apoio governamental e a 

construção de barragens. Além da diminuição no número de espécies de peixes 

encontrada atualmente, pescadores artesanais enfrentam inúmeras adversidades 

observadas no contexto da bacia do São Francisco: assoreamento, menor 

profundidade da calha e diminuição da mata ciliar, dentre outras alterações que 

caracterizam o rio como recurso ambiental degradado.  

Para além destas dificuldades, não existe um levantamento completo e embasado 

de pontos relevantes, estratégicos ou críticos que possam dar subsídios para um 

diagnóstico conciso sobre a situação da pesca ao longo da bacia. Os dados que 

existem são escassos e difusos e é difícil determinar o número de pescadores 

artesanais, volume de pescado, valor de mercado dos produtos, registro de pontos 

preferenciais de pesca, entre outros indicadores importantes para a avaliação desta 

atividade. 

As espécies de peixes mais pescadas e comercializadas na bacia do rio São 

Francisco são: Curimatá (Prochilodus), Piau (Leporinus sp.), Tucunaré (Cichla sp.), 

Piranha (Pygocentrus sp) e Pescada (nome associado a várias espécies da família 

Sciaenidae). O Surubim (Pseudoplatystoma corruscans), Pirá (Conorhynchos 
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conirostris), Corvina (Pachyurus sp.), Pocomã (Lophiosilurus alexandri), e Matrinxã 

(Brycon orthotaenia) são espécies que outrora eram capturadas com frequência, mas 

hoje em dia são dificilmente encontradas pelos pescadores artesanais. 

Estudos sobre o potencial pesqueiro na bacia do rio São Francisco também ainda 

são escassos, resumindo-se a citações dispersas. Sabe-se, no entanto, que a bacia 

possui todas as condições naturais necessárias para o fornecimento de pescado, 

apesar das constantes intervenções antrópicas restringirem a capacidade orgânica do 

rio de gerar biomassa piscícola consumível. Dados estatísticos atuais sobre o 

potencial pesqueiro, além de serem citados pelo setor público de forma bastante vaga, 

contemplam um panorama generalista e ao nível nacional, não havendo fontes 

seguras de consulta específica para a bacia do São Francisco.  

Por outro lado, em todo o mundo, assegura a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), há escassez de pescado para o atendimento da 

demanda, tendo em vista que a pesca extrativa se encontra estagnada pelo 

esgotamento dos estoques em rios e oceanos. Assim, a demanda crescente terá de 

ser atendida com o auxílio da aquicultura, o cultivo de pescado (MPA, 2014). 

A atuação de algumas instituições, como a Codevasf, indica uma substancial 

mudança na perspectiva da pesca e aquicultura nas quatro regiões fisiográficas da 

bacia. Efetivamente, através de ações diretas e de parcerias firmadas com outras 

instituições públicas ou privadas, a Codevasf se caracteriza como a protagonista no 

quesito pesca e aquicultura nos estados abrangidos pela bacia do São Francisco. 

Concretamente através da administração de estações de piscicultura, também 

chamadas de Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura 

(CIRPAs), a Companhia realiza estudos e pesquisas que visam à preservação e 

revitalização de lagoas marginais do rio São Francisco, o repovoamento do rio com 

alevinos de espécies nativas e a implementação de ações de incentivo à criação de 

peixes em tanques-rede em grandes represas dos vales do São Francisco e do 

Parnaíba (Primeira Edição, 2014a). Realiza ainda ações de propagação artificial de 

espécies nativas e exóticas (para fins de recomposição ictiofaunística e fomento à 

piscicultura), capacitação técnica de piscicultores familiares e comerciais através da 

transferência de tecnologias desenvolvidas nos laboratórios dos CIRPAs, oferta de 
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subsídio às criações comerciais, fortalecimento dos arranjos produtivos locais de 

aquicultura e gerenciamento de projetos em piscicultura. 

A distribuição dos CIRPAs gerenciados pela Codevasf se dá da seguinte maneira 

(CODEVASF, 2010): 

 Alto São Francisco:  

- CIRPA de Três Marias (MG); 

- CIRPA de Gorutuba (MG). 

 Médio São Francisco:  

- CIRPA de Xique-Xique (BA); 

- CIRPA de Ceraíma (BA). 

 Submédio São Francisco:  

- CIRPA de Bebedouro (PE). 

 Baixo São Francisco:  

- CIRPA de Betume (SE); 

- CIRPA de Itiúba (atualmente CERAQUA-SF) (AL). 

Ao longo de 2014, a Codevasf produziu mais de 11 milhões de alevinos nos CIRPAs. 

Desses 11 milhões, cerca de 6,5 milhões da produção foi voltada para as ações de 

inclusão produtiva. Foram beneficiados 81 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, 

Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. O restante da produção (cerca de 2,9 milhões) 

foi direcionado para as ações de peixamentos (56 peixamentos de espécies como 

Curimatã, Pacamã, Piau, Cascudo, Matrinxã, Piaba e Dourado, em 2014 – 

CODEVASF, 2015b). 

Na região do lago de Três Marias, em Minas Gerais, a produção de tilápia em tanques-

rede destaca-se do cenário nacional com uma produção de 7,4 mil toneladas, no ano 

2014, em 5.765 tanques-rede, distribuídos por 74 pisciculturas e que reúnem 169 

piscicultores (cf. Figura 18). Esta produção gera uma receita bruta de R$ 38 milhões 

(FAROL COMUNITÁRIO, 2015). 
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Figura 18 – Produção aquícola na bacia do rio São Francisco (2013). 

Fonte: IBGE, 2015. 
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Seguidamente, apresentam-se alguns resultados dos CIRPAs situados na BHSF: 

 CIRPA de Três Marias: produção de 320 mil alevinos nativos e realização 

de 28 peixamentos entre 2012 e 2014 (CODEVASF, 2015a); 

 CIRPA de Gorutuba: produção de 1,6 milhão de alevinos (1,1 milhão de 

espécies nativas e 500 mil de espécies exóticas) e realização de 13 

peixamentos entre 2012 e 2014 (FAROL COMUNITÁRIO, 2015); 

 CIRPA de Xique-Xique: distribuição de 504 mil alevinos de diversas 

espécies, produzidos no próprio centro, para diversos municípios; garantia 

de sobrevivência de aproximadamente 15 mil peixes de espécies nativas 

do rio São Francisco, graças a operações de resgate em lagoas marginais 

e soltura em áreas mais preservadas do rio São Francisco, em 2014 

(CODEVASF, 2014); 

 CIRPA de Ceraíma: três mil peixes foram transferidos da Lagoa do Jacaré, 

em Paratinga, para o rio São Francisco, em 2014 (CODEVASF, 2014); 

 CIRPA de Bebedouro: produziram-se cerca de 4 milhões de alevinos em 

2014 (CODEVASF, 2015d); 

 CIRPA de Betume: encontra-se em obras para dobrar a sua capacidade de 

produção de quatro milhões para oito milhões de alevinos ao ano; em 2012 

e 2013, antes de suspender a produção para o início das obras, a unidade 

produziu mais de 4,3 milhões de alevinos de espécies nativas e exóticas; 

realizou 13 peixamentos e publicou seis produções científicas resultantes 

de pesquisas realizadas no centro (EMPARN, 2015); 

 CIRPA de Itiúba: A produção nos últimos quatro meses de 2014 estava 

estimada para 4,2 milhões de alevinos (Primeira Edição, 2014b). 

Para incrementar a estrutura de seus centros, a Codevasf investiu, de 2007 a 2014, 

mais de R$ 25 milhões em obras e equipamentos, com recursos do PAC. Para 

manutenção e operação são aplicados, anualmente, recursos da ordem de R$ 3 

milhões (CODEVASF, 2015b). 

A parceria da Codevasf com Universidades e prefeituras amplia o raio de ação da 

Companhia para o desenvolvimento e fomento às atividades de aquicultura e 

piscicultura. No entanto, o potencial produtivo das águas disponíveis para a criação 

de peixes ainda não é totalmente explorado adequadamente, dada a dimensão da 

bacia e de suas águas, sobretudo a criação de peixes em tanques-rede em águas 
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represadas em grandes barragens hidroelétricas, bem como em perímetros de 

irrigação passíveis a este incremento.  

Por outro lado e apesar de a bacia do São Francisco possuir várias espécies de peixes 

com importância econômica, social e ambiental, tanto nas comunidades ribeirinhas 

quanto em suas áreas de influência, o seu estoque pesqueiro se encontra em declínio 

e, por isso, o conhecimento técnico e biológico do cultivo de espécies de importância 

socioeconômica se configura em uma ferramenta crucial para que as mesmas 

continuem disponíveis para a população local. Algumas espécies já são cultivadas no 

Brasil, enquanto outras ainda estão em fase de cultivos experimentais. Para que o 

cultivo seja eficiente é necessário que se tenha conhecimento da biologia das 

espécies, como hábitos alimentares e reprodutivos, a fim de que se torne possível 

atender as necessidades de cada uma no ambiente de cultivo.  

Segundo Campeche et al. (2011), as espécies nativas do rio São Francisco adaptáveis 

para o cultivo são o Surubim, Dourado, Pacamã, Piau e Curimatã–pacu. Apesar de 

existirem informações disponíveis sobre o manejo do cultivo, faltam, entre a maioria 

das espécies, dados técnicos mais precisos relativos ao cultivo, indicando que muito 

há o que ser pesquisado em relação ao manejo produtivo e/ou melhoria dos sistemas 

de produção já existentes.  

A Embrapa Semiárido, em parceria com a terceira Superintendência da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), juntamente 

com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, vem desenvolvendo ações de 

pesquisa em relação ao manejo nutricional, produtivo e reprodutivo dessas espécies. 

No entanto, desde o PRH-SF 2004-2013 até a data de elaboração do presente plano, 

não foram registrados estabelecimentos de novos polos de aquicultura, 

mantendo-se os cinco polos de aquicultura existente: Norte de Minas Gerais, 

Barreiras, Petrolina/Juazeiro, Paulo Afonso e Baixo São Francisco. Também ainda não 

há previsão de pretensões de transformar áreas favoráveis em Polos de Aquicultura. 
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2.1.8. Turismo e recreação 

A. INTRODUÇÃO 

A existência da atividade turística depende, em grande medida, da preservação dos 

recursos naturais. Estes constituem-se na base que garante a qualidade da passagem 

de quem visita e da permanência de quem recebe (REGULE et al., 2007). 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a sobrevivência das atividades turísticas 

está também dependente da capacidade de articulação com os restantes usos e com 

os seus efeitos, de que se destaca a presença de grandes barragens, face à 

interferência na variação do nível d’água a jusante, na eliminação de lagoas marginais, 

e na alteração no fluxo natural de sedimentos. 

A possibilidade de expansão da atividade turística na região está também intimamente 

ligada à existência de infraestruturas de apoio turístico (sistema de transportes, 

saneamento básico, equipamento médico-hospitalar, segurança, limpeza, 

comunicação, saúde, oferta hoteleira), que apresentam características muito díspares 

entre as quatros regiões fisiográficas. Neste aspecto em particular, e para maior 

pormenorização, remete-se para o capítulo “5.2.2 – Estrutura produtiva e serviços”, 

item “C. Análise dos principais setores da economia utilizadores de água”, “Turismo” 

(Volume 1), onde são analisados, entre outros aspectos, os desembarques de 

passageiros nos aeroportos da bacia e a oferta hoteleira, e para o capítulo “5.2.4 – 

Nível de vida e infraestrutura” (Volume 1), onde se analisam, entre outros, os 

equipamentos de uso público, as infraestruturas de saúde e de saneamento. 

Seguidamente apresenta-se uma síntese das potencialidades turísticas de cada uma 

das regiões fisiográficas da bacia hidrográfica do rio São Francisco, descritas no 

Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável na Bacia do Rio São Francisco (MMA, 2006b), dando ênfase aos 

recursos naturais, e em particular, aos recursos hídricos. 

Apresenta-se também uma síntese do planejamento para o setor na bacia, com 

referência a planos, programas e projetos em implantação. 
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B. POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

BAIXO SÃO FRANCISCO 

A região apresenta atrativos naturais e histórico-culturais. Na primeira categoria, 

insere-se o rio São Francisco, o bioma da caatinga, os canyons, as praias fluviais, os 

paredões rochosos e o Lago de Xingó, propício aos esportes náuticos e ao turismo de 

aventura. Na Foz do Rio São Francisco, localizada na cidade de Piaçabuçu está a 

APA Piaçabuçu. Os pontais do Peba (AL) e do Cabeço (SE) são os últimos pedaços 

de terra banhados pelo São Francisco. Outra área de proteção ambiental é a de 

Marituba do Peixe. A maioria dos municípios que compõem a região do Baixo tem 

suas potencialidades restringidas pela infraestrutura urbana precária e por 

equipamentos e serviços turísticos pouco qualificados e na maioria dos casos 

quantitativamente insuficientes. 

Individualizam-se as seguintes regiões turísticas: 

 Polo Foz do Velho Chico, onde se destacam como atrativos: Rio São 

Francisco, foz do Rio São Francisco, dunas do Pontal do Peba, patrimônio 

histórico e cultural de Penedo, praias, ilhas fluviais, várzea da Marituba, 

festas religiosas, artesanato, folguedos populares, entre outros; 

 Polo Canyon do São Francisco, onde se destacam como atrativos: o 

canyon, patrimônio histórico-cultural de Piranhas e Água Branca, praias 

fluviais, quedas d'água, serras, caatingas, grutas, sítios arqueológicos, 

roteiro do cangaço, artesanato, folguedos populares, entre outros. Assim 

como a região da Foz, o Canyon possui vocação para os segmentos de 

turismo cultural, rural, de sol e praia, religioso, da melhor idade, estudantil, 

aventura, náutico, pesca e ecoturismo. 
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SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

Entre os atrativos existentes, há que considerar os seguintes: hidroelétricas, projetos 

de irrigação, agroindústrias, diversos ecossistemas, flora e fauna, culturas singulares, 

sítios paleontológicos. Esses atrativos possibilitam ofertar produtos e serviços distintos 

aos vários segmentos do turismo – náutico, de negócios, de lazer, ecoturismo, rural, 

de aventura, científico, arqueológico, cultural e religioso. A degradação da Caatinga 

surge como uma fragilidade limitante ao desenvolvimento turístico. 

Consideram-se as seguintes regiões turísticas: 

 Polo Lagos do São Francisco – onde as características fisiográficas 

permitem a prática de diferentes modalidades de esportes radicais (rapel, 

canyoning, tirolesa, bungie-jump e base-jump, asa-delta, escaladas e 

rallies, entre outros), os quais vêm gerando um fluxo turístico significativo 

para a região. Usinas e represas enriquecem essa oferta. Em expansão, 

encontra-se o agroenoturismo, sendo que em abril de 2011 foi inaugurado 

no Vale do São Francisco o roteiro de enoturismo “Vapor do Vinho”, sendo 

mais uma oportunidade para desenvolvimento no setor; 

 Polo Agreste – de destacar neste polo o Vale do Catimbau, segundo maior 

parque arqueológico do Brasil e o terceiro sítio arqueológico indígena do 

país; 

 Polo Sertão do São Francisco – pólo produtor de frutas do estado, 

cultivadas com água irrigada do rio São Francisco e destinadas à 

exportação; vem-se destacando no turismo de negócios e eventos, 

agroenoturismo e cultural; 

 Polo Sertão do Pajeú – conhecida pelo ecoturismo catingueiro; os roteiros 

incluem visitas a fazendas, açudes e engenhos da região; 

 Polo Chapada do Araripe – área de grande importância ambiental e de 

interesse turístico pela diversidade da fauna e flora, pelos sítios cênicos, 

arqueológicos e paleontológicos, pela paisagem privilegiada exibida nas 

formas do relevo, pelas fontes de água mineral, pela vegetação e por um 

clima serrano relativamente ameno. A região está se constituindo como 

destino de turismo ecológico, científico e cultural. 
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MÉDIO SÃO FRANCISCO 

Esta região está caracterizada pela presença, em sua maior parte, do bioma cerrado, 

contando ainda com a presença de caatinga em algumas áreas. A região de cerrado 

contém todas as nascentes e também os principais tributários do rio São Francisco. 

Existe uma diversidade de recursos naturais com potencial para uso turístico, como 

cavernas, cachoeiras, serras, vales, rios e outros. Existem ainda na região, 

importantes parques nacionais, e patrimônio cultural tangível e intangível bastante 

significativo. Contudo, o turismo no Médio São Francisco ainda é muito incipiente, com 

os serviços de apoio ao turismo oferecidos a serem considerados precários, e as 

infraestruturas básicas a serem consideradas satisfatórias apenas nas cidades 

consideradas como polos do Médio São Francisco. Os problemas ambientais são 

também identificados como constrangimentos. 

Incorpora as seguintes regiões turísticas: 

 Polo Caminhos do Norte de Minas – grande número de comunidades 

quilombolas e de assentamentos de reforma agrária; diversidade de 

tradições culturais preservadas e incorporadas à vida das comunidades; 

 Polo Vale Mineiro do São Francisco – tem como principal atrativo turístico a 

Gruta do Janelão, localizada dentro do Parque Nacional Cavernas do 

Peruaçu; 

 Polo Grandes Sertões – grande número de assentamentos, assim como de 

comunidades quilombolas; acredita-se que o desenvolvimento da atividade 

turística pode ser uma forma de fomentar a conservação do cerrado; 

 Polo Caminhos do Oeste – em função de sua infraestrutura e da presença 

de multinacionais relacionadas com a produção agrícola local, os 

municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães são propícios ao 

desenvolvimento do turismo voltado para eventos corporativos; o município 

de São Desidério destaca-se pela organização e operação do turismo, com 

ênfase nos recursos naturais; trabalha com o enfoque do ecoturismo, 

vocação, também, de outros municípios com recursos naturais 

interessantes na região, como aqueles localizados no Vale do Rio 

Corrente; o transporte é um obstáculo ao desenvolvimento do turismo na 

região; 
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 Polo Chapada Diamantina – distingue-se pelas características naturais, 

pois é uma área com topografia variada, constituída por vales, morros, 

cavernas, rios, dentre outros, os quais criam paisagens e formações 

propícias ao desenvolvimento de atividades de entretenimento; a área 

contém diversas unidades de conservação; no município do Morro do 

Chapéu evidencia-se a existência de achados arqueológicos; 

 Polo Irecê – região marcada pelo caráter rural; a Vereda Romão 

Gramacho, formada pelos Rios Verde e Jacaré, é um dos recursos naturais 

mais conhecidos; há que considerar ainda os sítios arqueológicos do 

município de Central. 

 

ALTO SÃO FRANCISCO 

Localizam-se nesta região três polos turísticos, que guardam potencialidades para as 

atividades de turismo, materializadas no conjunto de atrativos aí existentes, como, 

entre outros, o Parque Nacional da Serra da Canastra, o Lago Três Marias, o Parque 

Nacional da Serra do Cipó, a nascente do Rio São Francisco, outros rios, riachos, 

corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais. 

É ainda de relevar o patrimônio histórico, representado por casarios coloniais, igrejas e 

fazendas centenárias, antigas estações ferroviárias, ruínas de quilombos e sítios 

arqueológicos, e a Usina Hidroelétrica de Três Marias. 

Simultaneamente às potencialidades também são identificadas diversas restrições, 

tais como pressão e/ou especulação imobiliária gerando crescimento desordenado; 

nascentes sem a devida proteção, desmatamentos e o não atendimento de exigências 

para licenciamento ambiental de empreendimentos (MMA, 2006b). 

Incorpora as seguintes regiões turísticas: 

 Polo da Serra da Canastra – é onde nasce o Rio São Francisco; a 

nascente “histórica” está protegida dentro do Parque Nacional da Serra da 

Canastra; a nascente “geográfica” está fora do Parque, no município de 

Medeiros; de destacar também o patrimônio histórico presente; 
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 Polo do Lago Três Marias – fortemente marcado pela influência do Lago de 

Três Marias, formado pelas águas do rio São Francisco e chamado pela 

população local de “doce mar de Minas”; o patrimônio histórico da região 

está muito bem representado; 

 Polo da Serra do Cipó – o Parque Nacional da Serra do Cipó é o centro 

deste Polo; a Serra do Cipó foi reconhecida pela UNESCO, como uma das 

maiores reservas de biodiversidade do país. Observa-se a frequente 

formação de cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais, que mantêm, 

durante quase todo o ano, volume de água constante. Também presentes 

vários atrativos culturais, incluindo patrimônio histórico e sítios 

arqueológicos. 

 

C. PLANEJAMENTO PARA O SETOR 

O PRH-SF 2004-2013 identificava a bacia do rio São Francisco como uma região 

muito rica em recursos naturais, com grande potencial para o desenvolvimento do 

setor turístico, contudo, carecendo de “definição de política e estratégia de uso 

racional dos lagos das usinas hidroelétricas de modo a dotar a região com a 

infraestrutura necessária para exploração econômica de seu potencial turístico” (ANA 

et al., 2004). 

Em concordância, o documento “O Turismo e Lazer e sua interface com o setor de 

Recursos Hídricos” (ANA, 2005a), que agrupa o turismo associado aos recursos 

hídricos em três segmentos principais (“O turismo e lazer no litoral”; “O turismo 

ecológico e a pesca”; “O turismo e lazer nos lagos e reservatórios interiores”), 

identifica a região hidrográfica do São Francisco como “de grande potencial para o 

turismo ecológico e a pesca no curso principal e afluentes, apesar dessas atividades 

ainda serem incipientes na região”. Relativamente ao turismo e lazer nos lagos e 

reservatórios interiores, este documento refere que “são incipientes as atividades 

turísticas nesta região, apesar das possibilidades oferecidas por seus vários 

reservatórios”. 

O Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável na Bacia do Rio São Francisco (MMA, 2006b) indica as estratégias a 

adotar a fim de viabilizar a implementação de um conjunto de ações propostas, e que 
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haviam sido preconizadas em três programas prioritários do governo federal: o 

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o Programa 

Nacional de Ecoturismo e o Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do 

Brasil. 

Mais recentemente, e no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, a 

Portaria n.º 313/2013, publicada no Diário Oficial da União, instituiu o Mapa do 

Turismo Brasileiro de 2013 (MT, 2013) como instrumento de orientação para a 

atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas setoriais e 

locais, nos territórios nele identificados, tendo como foco a gestão, estruturação e 

promoção do turismo, de forma regionalizada e descentralizada. 

Das 303 regiões turísticas consideradas, as seguintes integram municípios 

pertencentes à bacia hidrográfica do Rio São Francisco (as regiões turísticas são 

indicadas por estado): 

 Alagoas – Agreste; Caminhos do São Francisco; Lagoas e Mares do Sul; 

 Bahia – Caminhos do Oeste; Caminhos do Sertão (marginalmente); 

Chapada Diamantina; Lagos e Canyons do São Francisco; Vale do São 

Francisco; 

 Pernambuco – Cangaço e Lampião; Crença e Arte; Encostas da Chapada 

do Araripe; Ilhas e Lagos do São Francisco; Território da Poesia e da 

Cantoria; Vinho – Vale do São Francisco; 

 Sergipe – Polo Costa dos Coqueirais; Polo das Serras Sergipanas; Polo do 

Velho Chico; Polo dos Tabuleiros; 

 Distrito Federal – Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade; 

 Goiás – Região da Chapada dos Veadeiros; Região dos Lagos e Cristais; 

 Minas Gerais – Belo Horizonte; Caminhos do Cerrado; Caminhos do Indaiá; 

Canastra; Diamantes; Grutas e Mar de Minas; Grutas; Guimarães Rosa; 

Lago de Três Marias; Nascentes das Gerais; Noroeste das Gerais; Ouro; 

Serra do Cabral; Serra do Cipó; Serra Geral do Norte de Minas; Sertão 

Gerais; Trilha dos Inconfidentes; Velho Chico; Verde – Trilha dos 

Bandeirantes; Veredas do Paraopeba; Villas e Fazendas de Minas. 

São compromissos da Região Turística: I – institucionalizar a Instância de Governança 

Regional; II – elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico da Região; e 

III – indicar um Interlocutor para a Região e para cada município que a compõe.  
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O estado de Alagoas foi o primeiro a apresentar o seu Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Turismo (2013-2023), depois do lançamento das Diretrizes do 

Programa de Regionalização do Turismo.  

Foi também recentemente criado o Projeto de Dinamização e Sustentabilidade do 

Turismo do Baixo do São Francisco, no âmbito do qual foi desenvolvido o Plano de 

desenvolvimento e segmentação turística para a região do Baixo São Francisco 

(RAÍZES DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2013). 

O objetivo é melhorar o nível de receita das comunidades dessa região, por meio de 

desenvolvimento do turismo sustentável. O projeto irá apoiar o desenvolvimento 

planejado da região, qualificar os prestadores de serviços turísticos e promover uma 

das regiões mais ricas da bacia hidrográfica do rio São Francisco, localizado entre os 

estados de Alagoas e Sergipe. Uma iniciativa para atrair os turistas e melhorar a vida 

das comunidades ribeirinhas. Os municípios contemplados são Água Branca, Delmiro 

Gouveia, Piranhas, Penedo, Pão de Açúcar, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do 

Colégio, Belo Monte, São Braz, Traipu e Olho d’agua do Casado (CBHSF, 2015). 

Há que considerar ainda que quatro municípios conseguiram aprovação do fundo 

nacional do meio ambiente (FNMA) para a construção de parques fluviais, 

notadamente, Pirapora-MG, Petrolina-PE, Januária- MG e Juazeiro-BA (MMA, 2011): 

 Os parques fluviais foram concebidos em um contexto que alia a 

preservação e a revitalização dos recursos naturais da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, melhorando a qualidade da água para a população e 

desenvolvendo atividades de cultura, lazer, esporte, turismo e educação 

ambiental; 

 A implantação dos parques ao longo das margens permite prevenir a 

ocupação desordenada nas margens do rio São Francisco evitando a 

invasão e degradação; 

 As intervenções a serem implantadas vão desde trilhas ecoturísticas, 

ciclovias, pequenos parques de lazer, acesso e travessia aos corpos de 

água, mirantes, equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte e 

estacionamento ecológico. 
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2.1.9. Preservação ambiental 

A. CONCEITO DE VAZÃO ECOLÓGICA 

O conflito entre a proteção do habitat dos organismos aquáticos e a crescente 

demanda para a captação de água nos rios, para diferentes usos, é dos principais 

problemas dentro do gerenciamento dos recursos hídricos (SARMENTO, 2007a). 

O conceito de vazão ecológica, segundo Longhi & Formiga (2011), não deve ser um 

valor único, mas deve apresentar variações segundo as estações do ano e os regimes 

hidrológicos anuais. Segundo Collischonn et al. (2005), a quantidade de água 

necessária para que o rio, ao longo do tempo, consiga ser ecologicamente 

sustentável, deve ter em conta todos os períodos que caracterizam o regime 

hidrológico. Existem casos onde a vazão mantida a jusante é superior a definida como 

ecológica e, mesmo assim, ocorrem danos ambientais.  

Existem mais de 200 metodologias, distribuídas por 44 países, para a avaliação da 

vazão ecológica, que podem ser classificadas em quatro tipos principais (SARMENTO, 

2007a): 

 Hidrológicas: utilizam dados hidrológicos como séries temporais de vazões 

diárias ou mensais; em geral fixam um percentual ou proporção da vazão 

natural para representar a vazão ecológica; 

 Hidráulicas: consideram as mudanças em variáveis hidráulicas simples 

como perímetro molhado ou profundidade máxima, medidas em uma única 

seção transversal dos rios; 

 Uso do habitat: objetivam avaliar a vazão ecológica quanto ao habitat físico 

disponível para as espécies em análise; implicam geralmente a 

determinação de uma relação de vazão-habitat para comparar alternativas 

de vazão ecológica ao longo do tempo; 

 Holísticas: identificam os eventos críticos de vazão em função do critério 

estabelecido para variabilidade da vazão, para alguns ou principais 

componentes ou parâmetros do ecossistema do rio; são basicamente 

caminhos de organizar e usar dados de vazão e conhecimento, podendo 

incluir alguns dos métodos previamente descritos. 

Para cada uma destas tipologias foram desenvolvidos diversos métodos (para as 

duas primeiras, desde as décadas de 60 e 70 do séc. XX). Entre estas, destaca-se o 
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método de Tennant, o mais utilizado do tipo hidrológico (SARMENTO, 2007a). As duas 

últimas tipologias, de uso do habitat e holísticas, são de desenvolvimento bastante 

mais recente, podendo citar-se o exemplo do IFIM (Instream Flow Incremental 

Methodology, BOVEE et al., 1998), desenvolvido em 1982, uma das metodologias 

mais utilizadas a nível mundial entre os métodos de uso de habitat (SARMENTO, 

2007a). Este método requer trabalhos de campo bastante morosos e uma equipe 

multidisciplinar muito experiente (SARMENTO, 2007a). As metodologias holísticas 

começaram na ser utilizadas apenas a partir da década de 90 do séc. XX.  

 

B. VAZÃO ECOLÓGICA ADOTADA NA BHSF ENTRE 2004 E 2013 

No PRH-SF 2004-2013 foi utilizado o método de Tennant (método hidrológico) para a 

determinação da vazão ecológica para a sobrevivência de peixes: mínima – 10% da 

vazão média de longo período; média – 20% da vazão média de longo período; ideal – 

30% da vazão média de longo período.  

O Plano adotou provisoriamente a vazão de 1.300 m3/s como vazão mínima na foz do 

rio São Francisco, de acordo com a deliberação seguidamente referida. Segundo o 

Projetec/Techne (2011), este valor é equivalente ao volume de 40.996.800.000 

m3/ano; e a vazão ecológica subterrânea foi estabelecida em 66.528.000 m3/ano.   

A deliberação CBHSF n.º 08, de 29 de julho de 2004 define a vazão mínima ecológica 

na foz como parte integrante do PRH-SF 2004-2013. Mais concretamente, no seu art.º 

2.º, adota em caráter provisório, a jusante do reservatório de Três Marias, a vazão 

máxima regularizável de 513 m3/s e no trecho a jusante do reservatório de Sobradinho 

o valor de 1.815 m3/s.  

No seu art.º 4.º, a mesma deliberação adota, provisoriamente, a vazão média diária de 

1.300 m3/s, como vazão mínima ecológica na foz, até que se proceda à revisão ou 

confirmação deste valor na próxima edição do plano. O mesmo art.º refere ainda que 

“A vazão mínima ecológica deve garantir a manutenção dos ecossistemas e 

preservação da biodiversidade aquática e não pode ser praticada de forma contínua”. 

De mencionar ainda o art. 5º do mesmo diploma: “As vazões remanescentes nos rios 

da bacia, após a alocação de água para usos consuntivos, devem ser superiores às 
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vazões mínimas necessárias para manutenção da biota aquática em cada trecho dos 

rios”, resolvendo também adotar: 

 “Provisoriamente, a vazão média anual de 1.500 m3/s, como a vazão 

remanescente na foz do rio São Francisco; 

 (…) Como prioridade o desenvolvimento imediato de estudos para a busca 

do conhecimento não só sobre a vazão mínima ecológica, mas também 

sobre a possibilidade do estabelecimento de um regime de vazões 

ecológicas que possibilite variações sazonais de vazões, ambos 

necessários para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio da 

dinâmica ambiental ao longo de toda a calha do rio São Francisco e dos 

principais afluentes que receberem reservatórios hidroelétricos, e ainda na 

sua foz e na zona costeira adjacente”. 

 “Em situações hidrológicas críticas, (…) provisoriamente, com aprovação 

do CBHSF, regimes de operação que atendam da melhor forma aos usos 

múltiplos”. 

Efetivamente, no site do IBAMA existem vários documentos de resposta a solicitação 

de permissão para diminuição de vazões mínimas, por exemplo por parte de 

hidroelétricas.  

Existe também uma restrição operativa da operação das hidroelétricas no rio São 

Francisco no que se refere à ictiofauna e aos ecossistemas aquáticos – ela restringe a 

mínima vazão defluente a 58 m3/s em Três Marias (vazão mínima média mensal do 

histórico), podendo ser superior para fins de proteção à ictiofauna; entretanto, a 

própria restrição recomenda que “não devem ser praticadas vazões inferiores a 200 

m3/s, pois ocorrem impactos aos meios aquáticos” (RAMINA, 2014c). 
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C. VAZÃO ECOLÓGICA ADOTADA EM PLANOS ESTADUAIS E PLANOS 

DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE 2004 E 2013 

PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS (PERH) 

PERH da Bahia (2004) 

No Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (MAGNA; BRL INGÉNIERIE, 2004), 

a demanda de água para manutenção de ecossistemas (demanda ecológica) foi 

considerada como de atendimento prioritário, de acordo com as taxas representadas 

no quadro seguinte e publicadas na Resolução CONERH n.º 01/2005: 

Quadro 13 – Demanda de água para manutenção de ecossistemas estabelecida 

no PERH-BA 

Ocorrência de regularização 
Regime fluvial 

Perene Temporário/Efêmero 

Sem reservatório 0,20 Q90d 0,20 Q90d 

Com reservatório 0,20 Qr 0,05 Qr 

Fonte: MAGNA; BRL INGÉNIERIE, 2005.  

Legenda: Q90d – vazão diária com permanência de 90%; Qr – vazão regularizada. 

O PERH-BA foi alvo de revisão em 2010 quanto ao balanço hídrico (MIRANDA et al., 

2010). Nesta revisão é reconhecido que os valores de demanda ecológica até então 

adotados não eram muito adequados por resultarem em vazões com grande 

variabilidade e que portanto deveriam ser objeto de nova análise. 

 

PERH de Alagoas (2010) 

O PERH-AL (IBI/ENGESOFT, 2010) procedeu à estimativa das vazões ecológicas 

com base no método Q7,10 (Bacia do rio Ipanema, RH Traipu, RH Piauí, demanda 

ambiental 20% de Q7,10); algumas bacias apresentaram diferentes estimativas da 

demanda ecológica, tais como: 

 Bacias do rio Paraíba, Sumaúma e Remédios, Bacia do rio Mundaú – 10% 

das disponibilidades; 
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 Moxotó – vazão média do mês que apresentou as menores vazões, dado 

que o cálculo de 20% do Q7,10 apresentou valores demasiado reduzidos; a 

demanda ecológica foi estabelecida em 0,1 m3/s; 

 Rio Capiá – a ausência completa de dados de fluviometria não permitiu a 

realização de estudos de vazões mínimas para estimativa da vazão 

ecológica; foi, assim, adotada uma vazão ecológica de 50 l/s, que 

representa uma ordem de grandeza para as vazões mínimas que ocorrem 

na região; 

 Bacia do rio Pratagy – os critérios adotados no cálculo do balanço hídrico 

incluíram a demanda ecológica, sendo destinados a ela, no mínimo, um 

percentual da vazão de referência; no entanto, não se considerou a 

restrição ao uso da água para o atendimento à demanda ecológica; 

 Bacia dos rios Camaragibe e Santo Antônio e RH do Litoral Norte – não foi 

determinada; os planos referem que, apesar do Decreto Estadual n.º 

06/2001 determinar o uso de 90% da vazão de referência, este é um valor 

que pode ser arbitrado pelos respectivos comitês, com base em estudos 

técnicos que definam parâmetros biológicos, hidráulicos e sociais. 

 Bacia do rio Jacuípe – foi adotada a vazão mínima presente na legislação 

alagoana descrita no parágrafo anterior. 

Outras, ainda, não apresentam qualquer menção a vazões ecológicas: Bacia do Rio 

Coruripe, Bacia dos rios São Miguel, Jequiá, Niquim, das Lagoas e Poxim 

(IBI/ENGESOFT, 2010). 

 

PERH de Minas Gerais (2011) 

O PERH de Minas Gerais assumiu a vazão de referência Q7,10 (HOLOS et al. 2011). 

Refere que as vazões mínimas residuais devem atender a usos não consuntivos, 

como a manutenção de ecossistemas, os quais podem não ser atendidos plenamente 

somente com o critério de vazões mínimas constantes (HOLOS et al. 2011). Em 

alguns casos as necessidades ambientais podem exigir a manutenção de ciclos 

naturais de vazões; entretanto, a definição dessas vazões de restrição depende de 

estudos complementares (HOLOS et al. 2011).  
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Há que considerar que a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n.º 1548, publicada em 2 

de abril de 2012, que dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da 

disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado, possibilita à 

SEMAD o aumento de 67% da oferta hídrica superficial para emissão de outorgas de 

direitos de uso de recurso hídrico.  

Esta resolução determina que o limite máximo de captações e lançamentos a serem 

outorgados nas bacias hidrográficas, em cada seção considerada em condições 

naturais passará de 30% para 50% da Q7,10, o que representa a vazão mínima de 

referência para oferta de água superficial nas bacias mineiras. Em algumas bacias, 

notadamente as dos rios Jequitaí, Pacuí, Urucuia, Pandeiros, Verde Grande, Pará, 

Paraopeba e Velhas, o limite máximo de captações permanecerá nos 30% da Q7,10, 

exceto nas áreas declaradas pelo IGAM como sendo de conflito de uso pela água, 

onde também será de 50%. Essas recomendações têm a sua origem no previamente 

descrito PERH-MG, regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 45.565 de março de 

2011. 

 

PERH de Sergipe (2011) 

O PERH-SE refere “Até que as vazões de referência sejam estabelecidas com maior 

precisão, nos Estudos de Disponibilidade de Água e Demanda de Recursos Hídricos, 

deve ser adotada como vazão de referência a Q90 (vazão garantida em 90% do ano 

hidrológico, como dispõe a Resolução n.º 1 do CONERH)”; em relação ao aporte 

hídrico subterrâneo, a parcela tomada como vazão ecológica foi de 40% da 

reserva reguladora (PROJETEC/TECHNE, 2011).  

 

PERH de Pernambuco (1998) 

O PERH-PE refere que a demanda ecológica é estimada em cerca de 10% das 

disponibilidades; entre as várias tipologias de balanços hídricos estimados considera a 

vazão ecológica para cada UP (Unidade de Planejamento) (SETCMA, 1998).  
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PERH de Goiás (em elaboração) 

Apesar de ser o mais recente dos PERH, estando ainda em elaboração 

(INYPSA/COBRAPE, 2014) o plano refere que, dos vários métodos disponíveis, o 

mais utilizado no Brasil (em quase todos os estados), continua a ser o método 

hidrológico simples, que determina valores constantes de vazões mínimas, sendo que, 

dentre estes, os mais utilizados são o Q7,10 e o Método de Curvas de Permanência. 

Este plano estimou as vazões ecológicas das bacias presentes com recurso a 

métodos hidrológicos (Q médio, método de Hoppe, Q25 e método RVA – Range of 

variability approach) e a um método hidráulico (perímetro molhado), sendo este 

último o método mais conhecido a nível mundial dentre os métodos hidráulicos 

baseados em variáveis hidráulicas simples (INYPSA/COBRAPE, 2014). O estudo de 

vazões ecológicas foi desenvolvido com base em 30 porções de rio 

(INYPSA/COBRAPE, 2014), cujos dados são provenientes de ANA (2009). De realçar 

que, em relação à porção da bacia do rio São Francisco, é referido que “...não tem 

registradas séries significativas de vazões médias diárias e mensais nas estações 

fluviométricas compreendidas dentro do estado de Goiás, portanto não se tem 

procedido o seu correspondente estudo de vazões ecológicas”.  

Também este Plano em elaboração faz referência à necessidade de se 

desenvolverem estudos a respeito de vazão ecológica em áreas prioritárias, 

notadamente no seu produto 4. (Diretrizes, Programas e Metas do Plano Estadual dos 

Recursos Hídricos) (INYPSA/COBRAPE, 2014). 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO DISTRITO 

FEDERAL (2012) 

O Plano de Gerenciamento da Região Hidrográfica do Distrito Federal (PGIRHDF) 

apresentou estimativas de valores referenciais de vazões médias e mínimas (Qmlt, Q7,10 

e Q90) (ECOPLAN, 2012).  

A outorga no Distrito Federal estava regulamentada pela Resolução ADASA n.º 350, 

de 23 de junho de 2006, constituindo a vazão equivalente a 80% das médias mínimas 

mensais, podendo atingir até 90% da vazão de referência para fins de abastecimento 
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público (ECOPLAN, 2012). Considerou a vazão mínima de referência com 90% de 

permanência (Q90) e a vazão mínima de sete dias de duração e 10 anos de tempo 

de retorno (Q7,10) (ECOPLAN, 2012).  

Em relação ao balanço hídrico relativo às vazões mínimas, este foi realizado 

considerando somente as vazões superficiais, devido ao fato das vazões mínimas, 

evidenciadas em um período específico, de estiagem, não refletirem de forma tão 

direta as retiradas de água subterrânea (ECOPLAN, 2012).  

 

PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS (PDRH) 

PDRH do Rio Pará MG (2008) 

Foram estimadas as vazões Qmlt e Q7,10. A estimativa da vazão mínima baseou-se no 

art. 8.º da Portaria Administrativa 10/98 (TESE, 2008): 

“Art. 8.º Determinar à Diretoria de Controle das Águas, que proponha as vazões de 

referência a serem utilizadas, para cálculo das disponibilidades hídricas em cada local 

de interesse, de acordo com o PERH e com os PDRH de cada Bacia Hidrográfica; 

§ 1.º Até que se estabeleçam as diversas vazões de referência na Bacia 

Hidrográfica, será adotada a Q 7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez 

anos de recorrência), para cada Bacia.” 

 

PDRH do Rio das Velhas MG (2015) 

A recente atualização do PDRH do Rio das Velhas 2013-2014 (ECOPLAN/SKILL, 

2015), ainda em elaboração, estimou a vazão ecológica com base no método Q7,10.  

As vazões de referência para outorga foram definidas a partir da Q7,10, de acordo com 

a Resolução Conjunta SEMAD-IGAM n.º 1.548 de 29 de março de 2012, e em 

particular o art.º 2.º, parágrafo 1.º, que limita para as bacias hidrográficas de vários 

rios, incluindo o das Velhas, 30% da Q7,10 como limite máximo de captações e 

lançamentos a serem outorgadas, por cada seção considerada em condições naturais, 
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ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos equivalentes 

a 70% da Q7,10 (ECOPLAN/SKILL, 2015). 

O plano refere, contudo, que é necessário realizar um estudo específico sobre vazão 

ecológica, incorporando de maneira mais efetiva a variável ecológica e ambiental à 

tomada de decisão e ao gerenciamento de recursos hídricos.  

 

PDRH das Bacias Hidrográficas dos rios Jequitaí, Pacuí e Trechos do São Francisco – 

UPGRH SF 6 MG (2010) 

O Plano analisa vários métodos de estimativa das vazões ecológicas, apresentando as 

seguintes alternativas, para utilização no curto e no médio/longo prazos:  

 Alternativas para uso imediato: utilização de métodos hidrológicos por 

requererem unicamente informações sobre o regime de vazões; na falta de 

medições de vazões em postos fluviométricos, poderão ser utilizadas 

metodologias para quantificação das vazões baseadas em estudos de 

regionalização. O plano analisa vários métodos hidrológicos, sugerindo a 

utilização do método das vazões mínimas de sete dias consecutivos 

com período de retorno de 10 anos (Q7,10), para fixação da vazão 

ecológica na análise às outorgas de curto prazo, com a justificativa de que 

“Até ao presente momento, com as informações disponíveis, não há como 

sugerir critério diferenciado daquele atualmente utilizado pelo IGAM, sem 

que se incorra em desacertos na utilização do instrumento da outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos” (SEMAD et al., 2010).  

 Alternativas para utilização no médio e longo prazo: utilização de métodos 

que requeiram dados de campo, em adição ao conhecimento das vazões. 

O plano sugere que sejam iniciadas investigações sobre a possibilidade de 

utilização de métodos mais elaborados nas bacias da UPGRH 6; aponta 

que, além do desenvolvimento de métodos que utilizam a regressão linear 

múltipla ou outra técnica de análise multivariada, considerando-se as 

variáveis representativas do habitat natural que se quer preservar, pode-se 

utilizar o método IFIM (Instream Flow Incremental Methodology, ou 

Método da Vazão Fluvial Incremental). Segundo SEMAD et al. (2010), 

visualiza-se que esse método seja aplicado em casos em que haja maior 
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necessidade de justificar, cientificamente, a fixação de vazões ecológicas 

em rios com grandes conflitos pelo uso da água. 

O plano refere ainda que há a considerar a utilização da vazão Q95 como vazão de 

referência na emissão das outorgas, conforme apontado no Plano Decenal de 

Recursos Hídricos na Bacia do Rio São Francisco, sendo natural utilizar-se esse 

mesmo referencial nas bacias dos rios afluentes ao São Francisco.   

 

PDRH da Bacia Hidrográfica do rio Paracatu MG (2006) 

O plano cita sobre a temática das vazões ecológicas as diretrizes da Portaria 

Administrativa 10/98 do IGAM, sendo que, tal como na maior parte dos PDRH, o plano 

faz uma estimativa da regionalização das vazões mínimas.  

O comparativo entre as demandas estimadas e as vazões disponíveis revela que, ao 

considerar os dados da outorga, a condição da bacia torna-se bastante crítica, 

ultrapassando fortemente o limite legal de disponibilidade hídrica em Minas Gerais 

(30% de Q7,10) (IGAM, 2006).  

O plano assumiu como uso relevante a proteção da comunidade aquática, para 

garantir a preservação dos ambientes aquáticos da bacia; a vazão ecológica foi 

definida através de um estudo sobre disponibilidade hídrica da bacia, que utilizou o 

método de Tennant (IGAM, 2006), tendo assumido o patamar de 10% da Qmlt como 

critério da vazão ecológica, referindo explicitamente ter sido este também o utilizado 

no Plano Decenal de Recursos Hídricos na Bacia do Rio São Francisco.  

O plano refere ainda, à semelhança do anterior, que há a considerar a utilização da 

vazão Q95 como vazão de referência na emissão das outorgas, conforme apontado no 

Plano Decenal de Recursos Hídricos na Bacia do Rio São Francisco, sendo natural 

utilizar-se esse mesmo referencial nas sub-bacias afluentes.   

A vazão ecológica calculada pelo Método de Tennant supera, em vários pontos, a 

Q7,10; o plano refere que, embora se possa supor que o primeiro possa superestimar 

as vazões ecológicas para a bacia, não existem meios para comprovar esse fato. 

Menciona ainda que a identificação ecológica de forma mais precisa só é possível 



  
 
 

                                            Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 83 

                                            Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

através de estudos específicos da ecologia fluvial da bacia; de uma forma geral, a 

vazão ecológica utilizada no plano igualou-se ao critério de vazão remanescente 

utilizado no estado (70% de Q7,10) (IGAM, 2006). A vazão disponível para outorga 

considerada foi a vazão remanescente em um ponto de água descontada a vazão 

ecológica (IGAM, 2006). 

 

PDRH da Bacia Hidrográfica do rio Urucuia MG (2014) 

A quantificação da disponibilidade hídrica na SF8 foi feita tanto para a vazão média de 

longa duração (Qmld), que representa a disponibilidade hídrica potencial das águas 

superficiais, como para a vazão mínima com sete dias de duração e períodos de 

retorno de 10 anos (Q7,10) e para as vazões mínimas associadas às permanências de 

90% (Q90) e 95% (Q95), que representam a disponibilidade natural dos recursos 

hídricos de superfície (ECOPLAN et al., 2014a). 

A vazão ecológica da barragem de Urucuia é 5,89 m3/s (0,7 * Q7,10) (ECOPLAN et 

al., 2014a). 

Em termos de águas subterrâneas considerou-se como recursos explotáveis o 

volume correspondente a 30% das reservas reguladoras, ficando assegurada a 

manutenção de um fluxo de base de 70% da vazão reguladora (ECOPLAN et al., 

2014a). Não havendo critério fixado em lei, é previsto que as vazões de referência e 

os critérios sejam definidos para cada bacia nos Planos Diretores. 

A disponibilidade hídrica foi expressa pelas vazões mínimas, representadas pela Q7,10, 

Q95 e Q90 (ECOPLAN et al., 2014a). Em virtude do IGAM considerar a vazão máxima 

outorgável igual a 30% da Q7,10 e a ANA permitir a concessão de outorgas até um 

limite correspondente a 70% da Q95 observa-se que, pelo critério mais restritivo de uso 

da água, o adotado por Minas Gerais, não seria possível permitir a retirada de água na 

Unidade São Miguel, uma vez que excede o valor definido pela entidade respectiva; 

quando consideradas as vazões máximas de retirada, nas Unidades São Miguel, 

Médio Baixo Urucuia e Baixo Urucuia essas vazões ultrapassam o valor passível de 

ser outorgado em MG (ECOPLAN et al., 2014a). Em relação ao limite outorgável 

estabelecido pela ANA, não há restrições quando utilizada a vazão média de retirada, 
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entretanto, com a vazão máxima de retirada na Unidade São Miguel ocorre valor 

superior ao limitado pela ANA (ECOPLAN et al., 2014a). 

Entre os Programas a serem desenvolvidos na SF8 é mencionada, para o Programa 

1.2 Outorga de água, a Ação 1.2.1. Vazões de referência – avaliação da adoção de 

outras vazões de referência para a bacia. 

 

PDRH da Bacia Hidrográfica do rio Pandeiros MG (2014) 

À semelhança do PDRH da BH do rio Urucuia, a quantificação da disponibilidade 

hídrica na SF9 foi feita para a vazão média de longa duração (Qmld), para a vazão 

mínima com sete dias de duração e períodos de retorno de 10 anos (Q7,10) e para as 

vazões mínimas associadas às permanências de 90% (Q90) e 95% (Q95) (ECOPLAN et 

al., 2014b). 

O plano refere que relativamente à vazão ecológica das barragens presentes na 

BH, deve-se garantir uma vazão a jusante do aproveitamento de valor não 

inferior a 80% da mínima vazão média mensal natural (0,8 * 7m3/s = 5,6 m3/s) 

(ECOPLAN et al., 2014b). 

Em termos de águas subterrâneas considerou-se como recursos explotáveis o 

volume correspondente a 30% das reservas reguladoras, ficando assegurada a 

manutenção de um fluxo de base de 70% da vazão reguladora (ECOPLAN et al., 

2014b). Não havendo critério fixado em lei, é previsto que as vazões de referência e 

os critérios sejam definidos para cada bacia nos Planos Diretores. 

A disponibilidade hídrica foi expressa pelas vazões mínimas, representadas pela Q7,10, 

Q95 e Q90 (ECOPLAN et al., 2014b). A bacia apresenta um balanço hídrico favorável; 

as vazões de retirada estão portanto abaixo da vazão máxima outorgável em Minas 

Gerais (30% da Q7,10) e da outorgada pela ANA (70% da Q95) (ECOPLAN et al., 

2014b). 

Entre os Programas a serem desenvolvidos na SF9 é mencionada, para o Programa 

1.2 Outorga de água, a Ação 1.2.1. Vazões de referência – avaliação da adoção de 

outras vazões de referência para a bacia. 
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PDRH da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande MG (2011) 

À semelhança dos PDRHs das BHs dos rios Pandeiro e do rio Urucuia, a quantificação 

da disponibilidade hídrica ao longo da bacia do Verde Grande foi feita para a Qmld, e 

para a Q7,10 e para as vazões mínimas Q90 e Q95 (ANA/ECOPLAN, 2011). 

Em termos de águas subterrâneas considerou-se como recursos explotáveis o 

volume correspondente a 35% das reservas reguladoras, ficando assegurada a 

manutenção de um fluxo de base de 65% da vazão reguladora (ANA/ECOPLAN, 

2011).  

A disponibilidade hídrica é expressa pelas vazões mínimas, representadas pela Q7,10, 

Q95 e Q90 (ANA/ECOPLAN, 2011). Em termos práticos é evidente que a disponibilidade 

natural, representada pelas vazões mínimas, caracteriza a insuficiência de vazões 

para dar suporte às atividades econômicas já existentes na bacia (ANA/ECOPLAN, 

2011).  

 

D. ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE VAZÃO ECOLÓGICA  

Collischonn et al. (2005) introduziram o conceito de hidrograma ecológico. Estes 

autores sugerem a proposta Manejo Ecologicamente Sustentável de Água (MESA) 

para determinar quais as vazões a adotar ao longo do tempo no curso de água, para 

que haja um equilíbrio entre as demandas necessárias e a manutenção dos 

ecossistemas aquáticos. Esta metodologia está organizada em seis passos 

(COLLISCHONN et al., 2005): 

(1) estimar necessidades de vazão para conservar os ecossistemas naturais 

associados ao rio; 

(2) estimar as necessidades de vazão atuais e futuras para uso humano; 

(3) avaliar os conflitos entre usos humanos e necessidades dos ecossistemas; 

(4) buscar soluções para os conflitos de forma colaborativa; 

(5) realizar experimentos práticos de manejo de água; 

(6) desenvolver um programa de manejo adaptativo, baseado no 

monitoramento hidrológico e ambiental, com o objetivo de reduzir as incertezas 

envolvidas na resolução dos conflitos. 
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Souza et al. (2008), sugerem que as alocações de água para manutenção de vida 

passem a ser denominadas como Hidrograma Ecológico, em detrimento à 

denominação comum de vazão ecológica. É de realçar, contudo, que segundo os 

próprios autores, “Rios sujeitos ao efeito da instalação humana em sua bacia 

apresentam, comumente, limitações à implementação do hidrograma ecológico, sendo 

impossível, em muitos casos (RICHTER et al., 2006 apud SOUZA et al. 2008), aplicar 

recomendações de vazão imediatamente, por razões econômicas e políticas. No Brasil 

há vários exemplos de rios (ou trechos de rios) nessa situação, no Nordeste, na bacia 

do Paraná e no Baixo São Francisco.”  

Na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em 2006 a CTAP (Câmara Técnica de 

Análise de Projetos do CNRH) realizou uma discussão sobre critérios para a definição 

de vazão ecológica, através de apresentações de profissionais e de representantes de 

entidades, que incluíram: a ANA, o IGAM, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 

UFRGS (que apresentou o conceito de hidrograma ecológico), o INEMA, o IEMA, o 

Instituto das Águas do Paraná (ex-SUDERHSA) e o ONS. 

Em Setembro de 2006, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) lançou o primeiro projeto nacional (Edital MCT/CNPq-CT-HIDRO n.º 

45/2006), com o objetivo de determinar e avaliar a vazão ecológica em cursos d’água 

de bacias hidrográficas brasileiras, para compatibilizar aspectos hidrológicos, 

limnológicos, ecológicos e socioeconômicos dos regimes de vazões, para subsidiar 

estratégias de aplicação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, alocação 

negociada de água e operação de reservatórios, que promovessem o uso múltiplo da 

água, reduzissem impactos ecológicos relevantes derivados de usos atuais e 

projetados da água. No seguimento deste processo foi produzida a versão final dos 

Termos de Referência do projeto.   

Ainda em 2006, realizou-se a “Oficina de Vazão Ecológica: Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco”, promovida pelo CBHSF, em Maceió, abrangendo (SARMENTO, 

2007a): 

1 – Base conceitual; 

2 – Metodologias, definição de parâmetros e critérios; 

3 – Exemplos práticos; 

4 – Estado de arte do tema “Vazões ecológicas” – versão preliminar; 
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5 – Tentativa de definição da aplicabilidade prática das técnicas à bacia do São 

Francisco. 

Um dos resultados desta oficina foi a definição de pontos a serem considerados na 

definição de metodologias para estudos de vazão ecológica no Rio São Francisco: 

 Regime de vazões; 

 Amplitude da biota que pode ser abordada pela metodologia; 

 Dinâmica da foz – relação rio – mar e comportamento da cunha salina; 

 A dinâmica das lagoas marginais pelo aporte de nutrientes e 

consequentemente pela produtividade primária do sistema; 

 Relação vazão ecológica – qualidade da água. 

Posteriormente Medeiros (2010) aplicou um método holístico (BBM Building Block 

Methodology – Metodologia de construção de blocos), com o objetivo de promover a 

participação dos atores sociais no processo de alocação negociada de água para 

atendimento às múltiplas demandas, sociais e econômicas, e às funções do 

ecossistema aquático, visando à definição do regime de vazões ambientais no Baixo 

curso do rio São Francisco. A adoção da metodologia BBM foi justificada por Medeiros 

(2010) por poder ser aplicada em rios que possuem limitações de dados, desde que 

conte com uma equipe de especialistas experiente e organizada de forma a interagir 

na troca de conhecimentos ao longo das etapas do trabalho. O estudo foi focado em 

quatro locais no Baixo São Francisco: Pão de Açúcar, Traipu, Pindoba e Ilha das 

Flores. 

O processo de definição da vazão ambiental no Baixo São Francisco (MEDEIROS, 

2010) foi, assim, realizado através das seguintes atividades:  

 Levantamento dos informantes chaves do baixo trecho do rio São 

Francisco para identificação dos conflitos de uso da água; 

 Contato com o Comitê de Bacia do São Francisco; 

 Identificação das comunidades ribeirinhas extrativistas e seleção dos 

pontos de estudo; 

 Identificação dos usuários, dos recursos e dos grupos focais chave; 

 Priorização da importância relativa de cada recurso ou uso dentro de cada 

categoria de uso; 
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 Identificação dos usos dos recursos e sua relação com a sazonalidade das 

vazões; 

 Estabelecimento de relação entre uso do rio e a vazão (em três fases) – 

- Identificação dos níveis das águas ribeirinhas associados com uso de 

cada recurso; 

- Duração e magnitude das vazões e as variações dos recursos; 

- Passado e presente do rio e as alterações dos recursos; 

 Determinação da “Condição Desejada” do rio – Objetivos Ambientais; 

 Coleta e cruzamento das informações com as equipes da Rede Ecovazão 

para definição do regime de vazão: Oficina de Avaliação da Vazão 

Ambiental; 

A oficina de avaliação da vazão ambiental teve por objetivo a definição do hidrograma 

ambiental, pela equipe de especialistas membros na Rede Ecovazão, para atender as 

necessidades do ecossistema e comunidades ribeirinhas do Baixo Trecho do Rio São 

Francisco. Do estabelecimento dos hidrogramas ambientais para os locais estudados 

extraíram-se as vazões mínimas e máximas, para um ano úmido e um ano seco, para 

o trecho referido. 

Há que considerar a participação da UFBA nas reuniões desenvolvidas, em que 

apresentou e discutiu o conceito de vazão ecológica/ambiental. 

De realçar, ainda, entre as recomendações para estudos futuros referidas por 

Medeiros (2010), as seguintes necessidades: 

 Tempo de trabalho mais prolongado (o estudo de Medeiros decorreu num 

ano, o que foi considerado insuficiente pelo autor); 

 Mais investigações de longo prazo, em temas sobre os quais existe pouco 

conhecimento, tais como aspectos sociais e da economia local, ecológicos, 

características do regime hidrológico anterior aos empreendimentos, custo 

da implantação do hidrograma ambiental, entre outros.  

Atualmente está em desenvolvimento o Projeto INNOVATE (Interplay among multiple 

uses of water reservoirs via innovative coupling of substance cycles in aquatic and 

terrestrial ecosystems), financiado pelo BMBF (Ministério Federal da Educação e 

Investigação da Alemanha), MCTI e CNPq. O projeto é focado no rio São Francisco, 

em três escalas de análise: macro, meso e micro escala. Embora o projeto aborde a 
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modelagem quantitativa das águas do São Francisco, não tem à data informação 

disponível sobre vazões ecológicas à escala de interesse para o atual PRH-SF 

(comunicação pessoal Dra. Marianna Siegmund-Schultze). 

Outros estudos realizados sobre vazão ecológica na bacia do rio São Francisco estão 

listados no quadro seguinte. São essencialmente trabalhos de revisão metodológica 

ou casos de estudo que não fornecem dados à escala de interesse do PRH-SF no que 

diz respeito à temática da vazão ecológica, dado não existirem resultados disponíveis 

para outros trechos ou outras regiões do São Francisco, decorrentes do Termo de 

Referência previamente citado. 

Quadro 14 – Estudos realizados sobre vazão ecológica no rio São Francisco, a 

partir do ano de 2004. 

Título 
Data de 

publicação 
Autores 

Projeto de gerenciamento integrado das atividades 

desenvolvidas em terra na bacia do São Francisco 
Abril, 2004 Desconhecido 

Estado da arte da vazão ecológica no Brasil e no 

mundo 
Junho, 2007a SARMENTO, R. 

Termo de referência para a elaboração de estudos 

sobre a vazão ecológica na bacia do rio São 

Francisco 

Junho, 2007b SARMENTO, R. 

Inserindo o hidrograma ecológico no SINGREH Novembro, 2007 AGRA, S. et al. 

A construção de um programa de revitalização na 

bacia do rio São Francisco 
2008 MACHADO, A. 

Impactos socioambientais à margem do rio São 

Francisco: resultado da falta de consideração da área 

de influência real 

2009 SANTOS, R.G. 

Impacto da adoção de vazões ecológicas no baixo 

curso do rio São Francisco sobre a geração 

hidroelétrica 

Março, 2009 AMORIM, F.B.F 

Rede Ecovazão 2010 MEDEIROS, Y. et al. 

Impactos da construção da usina hidroelétrica de 

sobradinho no regime de vazões no baixo São 

Francisco 

Outubro, 2010 MARTINS, D.M.F. et al. 

Análise de critérios para em projetos de usinas 

hidroelétricas 
2011 MELO, L.D. 
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Título 
Data de 

publicação 
Autores 

Uso de mapas cognitivos no apoio a decisão na 

vazão ambiental: caso de estudo rio São Francisco 
Julho, 2011 COSTA, T.; ENSSLIN, L. 

AIHA – Avaliação da Implantação do Hidrograma 

Ambiental 
Em curso REDE HIDROECO 

Apesar dos trabalhos e das atualizações desenvolvidas desde o PRH-SF 2004-2013, 

ainda se verifica a necessidade de desenvolver estudos que estabeleçam regimes de 

vazão ambiental, por exemplo referidos por RAMINA (2015). 

Em geral, no Brasil, a fixação de vazões ecológicas (podendo ser também 

denominadas de referência, residuais, ou remanescentes) tem sido feita 

principalmente através da legislação nos níveis estadual e federal, principalmente 

para uso nos procedimentos administrativos de concessão de outorga de água e 

concessão de barragens (SARMENTO, 2007a). A maioria desses procedimentos 

segue, indiretamente, a metodologia hidrológica utilizando o conceito de Q7,10 

(SARMENTO, 2007a). Estes procedimentos costumam resultar em vazões ecológicas 

baixas, pois não levam em consideração o componente ambiental mediante a 

consideração de critérios ecológicos locais (INYPSA/COBRAPE, 2014). 

 

2.1.10. Navegação 

Antes do período de elaboração do PRH-SF 2004-2013, as condições de navegação 

eram consideradas excelentes nos trechos Pirapora – Juazeiro/Petrolina (médio curso) 

e Piranhas – Foz do Atlântico (baixo curso). O único ponto desfavorável para a 

navegação, por essa altura, era a corredeira de Sobrado, entre Pirapora e as cidades 

gêmeas de Juazeiro e Petrolina, por o leito ser predominantemente rochoso. 

Na altura da execução do PRH-SF 2004-2013, essa classificação não se mantinha, 

devido à acentuada intervenção humana, tanto no vale, como no rio São Francisco. As 

características de escoamento das águas alteraram a dinâmica fluvial do rio e, assim, 

a navegação ficou afetada. A navegação (sobretudo comercial) estava restrita ao 

trecho Muquém do São Francisco/Ibotirama – Juazeiro/Petrolina, mas mesmo assim 

com diversas dificuldades (assoreamento entre Xique-Xique e Pilão Arcado e 
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irregularidade da liberação das descargas do Sobradinho, por exemplo). A principal 

causa apontada para a falta de condições de navegação era a construção de usinas 

para geração de energia (especialmente Três Marias e Sobradinho), que 

desencadearam problemas como o assoreamento, deficiência de calado, formação de 

bancos de areia, alteração das rotas demarcadas pelo balizamento e sinalização, uso 

indiscriminado do solo (que gera e promove o transporte de sedimentos na calha) e 

instabilidade das margens. O trecho entre Piranhas e a foz era apenas utilizado por 

pescadores, apesar de ter tido navegação comercial significativa até aos anos 80. 

Os rios afluentes do São Francisco referidos no PRH-SF 2004-2013 como navegáveis 

foram o rio Grande e o rio Corrente e os baixos cursos dos rios Paracatu, Carinhanha 

e Velhas (navegáveis nos períodos de águas médias e altas, entre novembro e maio). 

Em suma, no PRH-SF 2004-2013 foram considerados os seguintes trechos: 

 Pirapora (MG) – São Francisco (MG) 

- Navegação praticamente interrompida; 

 São Francisco (MG) – Barra (BA) 

- Existência de navegação de turismo (com dificuldade, devido a ventos 

fortes e ondas) e navegação comercial (transporte de soja); 

 Lago do Sobradinho (BA) 

- Navegação franca; 

 Sobradinho (BA) – Petrolina (PE)/Juazeiro (BA) 

- Condições de navegabilidade em função exclusiva das descargas 

liberadas pela barragem do Sobradinho; 

 Petrolina (PE)/ Juazeiro (BA) – Santa Maria da Boa Vista (PE) 

- Sem condições de navegação; 

 Santa Maria da Boa Vista (PE) – Belém do São Francisco (PE) 

- Sem condições de navegação (construção de barragens Riacho Seco e 

Pedra Branca, com eclusas poderia criar condições); 

 Belém do São Francisco (PE) – barragem de Itaparica (BA/PE) 

- Trecho de 200 km, constituído pelo lago desta barragem, é navegável 

(contudo está isolado do estirão de montante); 

 Itaparica (BA/PE) – Piranhas (AL) 

- Navegação impossível e difícil de implementar no futuro; 

 Piranhas (AL) – foz do Atlântico 
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- Navegação restrita ao deslocamento de embarcações de pescadores e 

navegação comercial praticamente inexistente. 

Atualmente, as entidades que administram e gerem a navegação na hidrovia do São 

Francisco apresentam a avaliação da navegabilidade segundo trechos diferentes dos 

referidos anteriormente. Seguidamente, são apresentadas as diferentes fontes 

consultadas e os trechos considerados por cada entidade analisada. 

 A Administração da Hidrovia do São Francisco (AHSFRA) e a 

Companhia de Docas do Maranhão (CODOMAR) caracterizam quatro 

subtrechos, exclusivamente do rio São Francisco (MT et al., 2015): 

- Trecho Pirapora (MG) – Ibotirama (BA);  

- Trecho Ibotirama (BA) – Pilão Arcado (BA); 

- Trecho Pilão Arcado (BA) – Barragem de Sobradinho (BA); 

- Trecho Sobradinho – Petrolina (PE)/Juazeiro (BA); 

 O site da AHSFRA apresenta o perfil longitudinal da hidrovia (Figura 19); 
 

 

Figura 19 – Perfil longitudinal da hidrovia do São Francisco. 

Fonte: AHSFRA, 2015 
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 O Plano Hidroviário Estratégico (PHE) (MT, 2013b) e o Plano Nacional 

de Integração Hidroviária (PNIH) (ANTAQ; UFSC, 2013) consideram 

ainda o trecho Piranhas (AL) – foz do Atlântico (cf. Figura 22); 

 O Projeto do Corredor Multimodal do São Francisco (CMSF, 2015) 

considera que a hidrovia em operação está entre Bom Jesus da Lapa (BA) 

e Petrolina (PE)/Juazeiro (BA); 
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Figura 20 – Corredor Multimodal do rio São Francisco. Área de influência e 

localização dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. 

Fonte: CMSF, 2015. 
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 Por último, o Mapa Hidroviário do Ministério dos Transportes (2013a) 

apresenta os seguintes trechos navegáveis na bacia hidrográfica do São 

Francisco. 
 

 

Figura 21 – Mapa Hidroviário (2013). 

Fonte: MT, 2013a. 

Os trechos da hidrovia do São Francisco referidos anteriormente são caracterizados 

em seguida de acordo com as informações disponibilizadas pelas diferentes entidades 

envolvidas na navegação. 



  
 
 

96 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

O trecho Pirapora (MG) – Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) localiza-se no Alto e Médio 

São Francisco, com 1.371 km de extensão e um calado que varia entre 1,5 a 2 metros, 

consoante a época do ano (ANTAQ; UFSC, 2013). Pode dividir-se em quatro trechos, 

por possuírem características diversas entre eles: 

 Trecho Pirapora (MG) – Pilão Arcado (BA) – Este trecho, com 1.015 km de 

extensão, apresenta o leito com caminhos longos de navegação, na época 

de cheia, com exceção na área mineira (devido a sinuosidade e à presença 

de pequenas ilhas). Na época de estiagem, existem bancos de areia 

móveis, principalmente baixios, que causam dificuldade nas manobras de 

embarcações de maior porte, devido aos raios de curvatura pequenos. No 

entanto, depois de ultrapassados, o canal tem boa largura e apresenta 

maior calado. Este sub-trecho pode ainda ser dividido em duas partes: 

- Trecho Pirapora (MG) – Ibotirama (BA) – existem dificuldades devido às 

constantes obras de dragagem e manutenção. Existe ainda o problema 

da segurança estar comprometida nos períodos entre cheia e seca, 

quando muitos sedimentos são carregados ao longo do rio, devido ao 

mau uso das terras da bacia (ANTAQ; UFSC, 2013) (RAMINA, 2014a). 

É navegado em corrente livre, com lâmina de água dependente das 

condições hidrológicas e da operação da UHE de Três Marias. Com 

uma extensão de 720 km, profundidade mínima de 1,70 m e calado de 

1,20 m (na época de estiagem), apresenta inúmeros baixios e pedrais e 

migração de bancos de areia. São necessárias constantes obras de 

manutenção e dragagem que dificultam a navegação. Existem 

restrições à navegação nos pedrais da Ressaca, Umburana I e 

Cachoeira de Carinhanha (MT et al., 2015); 

- Trecho Ibotirama (BA) – Pilão Arcado (BA) – este trecho apresenta leito 

migratório e fundo móvel, grande aporte de sedimentos e ausência de 

mata ciliar. O canal de navegação sofre grande mobilidade devido a 

estas características e a sua extensão é de 300 km, com calado de 

1,50 m e profundidade de 2,00 m, na época de estiagem. Na entrada do 

reservatório de Sobradinho existe intenso assoreamento, com a criação 

de bancos de areia e alteração das rotas demarcadas e cria um local 

conhecido como “delta” ou “remanso do reservatório”. A navegação está 

restrita no Pedral do Meleiro e no delta de entrada do lago de 
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Sobradinho, a partir da localidade de Iguira (MT et al., 2015; RAMINA, 

2014a). 

 Trecho Pilão Arcado (BA) – Barragem Sobradinho (BA) – possui 314 km de 

extensão, sem restrição de calado e caracteriza-se sobretudo pelo 

assoreamento no início do trecho. A falta de sinalização e locais de 

atracação, a presença de baixios e pedrais, a formação de enseadas e o 

deplecionamento do lago (mudança drástica do nível do mesmo, que pode 

atingir até 12 metros) são exemplos que interferem com a navegação. Por 

vezes, podem surgir ondas até 1,5 metros, o que pode comprometer a 

navegação (MT et al., 2015). 

 Trecho Barragem Sobradinho (BA) – Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) – O 

problema neste sub-trecho, com 40 km de extensão e calado de 1,20 m (na 

altura de estiagem) é, essencialmente, a variação de vazões. Existem 

descargas de águas da barragem de forma irregular, o que acaba 

prejudicando a navegação. A vazão pode chegar a valores iguais ou 

inferiores a 1.100 m3/s, valor que é considerado inadequado para o calado 

do trecho, segundo a AHSFRA (ANTAQ; UFSC, 2013). É navegado em 

corrente livre, com lâmina de água dependente das descargas praticadas 

na UHE de Sobradinho. Se a navegação comercial conseguir evoluir nos 

próximos anos, a capacidade da eclusa deverá ser aumentada (MT et al., 

2015). 

O trecho Piranhas (AL) – foz do rio São Francisco localiza-se no Submédio e Baixo 

São Francisco e tem 208 km de extensão. Não faz parte do estirão navegável descrito 

na “Nota Técnica – A Hidrovia do São Francisco” (MT et al., 2015) mas pertence à 

“Hidrovia em funcionamento” da “Malha multimodal” aí apresentada. No entanto o 

assoreamento é visível, situação recorrentemente relatada por membros do CBHSF 

em reuniões plenárias, oficinas, etc. (Medeiros, 2015, comunicação escrita) e 

possivelmente por essa razão o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH – 

ANTAQ; UFSC, 2013) classifica a navegação nesse trecho de “inexpressiva” (cf. 

Figura 22). As embarcações mais comuns deste trecho são as pesqueiras. 
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Existem ainda dois afluentes do rio São Francisco onde pode ocorrer navegação: o rio 

Corrente e o rio Grande, no Estado da Bahia (Médio São Francisco). Atualmente, 

somente embarcações de médio e pequeno porte é que navegam nestes trechos. A 

sua caracterização apresenta-se a seguir (ANTAQ; UFSC, 2013): 

 Trecho Barreiras (BA) – Barra (BA) (foz do rio Grande) – tem 

aproximadamente 366 km e caracteriza-se por alguma sinuosidade, mas 

não oferece riscos à navegação. Porém, pode ser melhorado para um 

maior fluxo de transporte. Nos primeiros 40 km do trecho, o canal é estreito 

e de sentido único. Nos 80 km seguintes, não existem condições para 

embarcações de maior porte navegarem. Neste trecho, atualmente, é feito 

o transporte de farinha, gado e carga geral. No entanto, não existe registro 

de navegação comercial de grandes proporções; 

 Trecho Santa Maria Vitória (BA) – Sítio do Mato (BA) (foz do rio Corrente) – 

com uma extensão de 120 km, não apresenta obstáculos à navegação e 

não há registro de navegação comercial. 

Os trechos não navegáveis caracterizados atualmente são: 

 O trecho Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) – Santa Maria da Boa Vista (PE) – 

trecho de aproximadamente 150 km, não possui condições ideais de 

navegação devido ao grande número de pedrais; 

 O trecho Santa Maria da Boa Vista (PE) – Piranhas (AL) – não é navegável 

e é bastante sinuoso (ANTAQ, 2014). 

Perante o exposto, a Figura 22 apresenta a comparação entre o PRH-SF 2004-2013 

e a situação atual no que diz respeito aos trechos navegáveis na hidrovia do São 

Francisco. 
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Figura 22 – Comparação entre os trechos navegáveis aquando do PRH-SF 2004-2013 

e na situação atual 

Fontes: ANA et al., 2004; Hidrovias da Base de Dados Geográficos do PNIH. (ANTAQ/UFSC, 
2013). 
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As restrições operacionais que se relacionam com a manutenção da hidrovia do São 

Francisco são aquelas referentes às vazões mínimas. No entanto, estas restrições não 

têm sido respeitadas durante os períodos de seca (mais recentemente em 2013-2014), 

com prejuízos e paralisação das atividades de navegação no rio São Francisco 

(RAMINA, 2014a). 

O Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) (ANTAQ/UFSC, 2013) tem como 

objetivo avaliar a potencialidade de utilização do modal hidroviário, terminais e vias, 

para o transporte de cargas, delimitados pelos cenários de 2015, 2020, 2025 e 2030. 

Este plano faz um retrato da situação atual da navegação comercial, na hidrovia do 

São Francisco. A hidrovia apresenta somente movimento de um produto: o caroço de 

algodão, proveniente do oeste baiano. Este produto é transportado via rodovia, pela 

BR-242, de Barreiras a Ibotirama, onde é carregado nos comboios de chatas e 

transportado fluvialmente até Juazeiro (BA), município onde se localiza a 

processadora de caroços, pela empresa responsável por o escoamento deste produto: 

a ICOFORT. O transporte é realizado por comboios integrados com empurradores 

(2x2) (MT, 2013b). No período 2013/2014, a ICOFORT interrompeu a atividade devido 

à falta de investimentos nas intervenções necessárias para assegurar navegação 

(RAMINA, 2014a). 

Segundo a ANA (2013a), a via economicamente navegável do rio São Francisco tinha 

576 km, apenas para transporte de cargas, em 2012. Em 2009, foram movimentadas 

12 mil toneladas, tendo aumentado para 54 mil toneladas em 2012, apesar de em 

2013, o valor ter diminuído para 49 mil toneladas (ANTAQ, 2014). Contudo, a maioria 

do produto é transportado por rodovia até o porto de Santos. A falta de manutenção da 

infraestrutura hidroviária, bem como a falta de obras de derrocagem e dragagem são 

fatores determinantes para a queda da movimentação fluvial (ANTAQ/UFSC, 2013). 

Relativamente a cargas com capacidade para serem transportadas na hidrovia do São 

Francisco, os produtos agrícolas como a soja, o milho e o álcool apresentam-se como 

cargas potenciais, tendo apenas a sua movimentação condicionada pela falta de 

melhorias na infraestrutura. O minério de ferro e etanol, por sua vez, são produtos 

considerados como cargas potenciais em razão de investimentos, previstos para o 

estado de Pernambuco. Em contrapartida, frutas, contêineres e transporte de 
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passageiros foram apontados como cargas com baixo potencial de movimentação na 

hidrovia (ANTAQ/UFSC, 2013). 

O Plano Hidroviário Estratégico (PHE) (MT, 2013b), que apresenta como objetivo 

desenvolver o transporte hidroviário interior no Brasil, estima que a carga total 

estimada para transporte hidroviário interior, na hidrovia do São Francisco, em 2031, 

será 2,7 milhões de toneladas. Para isso, este plano apresenta medidas para melhorar 

a navegabilidade e o sistema de transporte. 

A rede de transportes na área de influência da hidrovia do São Francisco é 

formada pelo rio São Francisco, rio Grande e Corrente, rio Paracatu (apesar de 

precisar de reavaliação), pela ferrovia Centro-Atlântica, pela Companhia Ferroviária do 

Nordeste e por rodovias federais, estaduais e vicinais (MT et al., 2015). O Corredor 

Multimodal do rio São Francisco é um projeto que visa ampliar o fluxo na malha 

hidroviária no sentido Centro Oeste/Minas Gerais até o Nordeste, atendendo a 

movimentação de produtos da região, especialmente grãos e fertilizantes e 

perenizando a utilização do transporte de carga e passageiros, trazendo de volta os 

transportadores que migraram para outros modais de transporte (MT et al., 2015).  

Relativamente aos investimentos previstos, o PAC, em 2007, através do “Programa 

de Revitalização dos rios São Francisco e Parnaíba”, financiou a melhoria da 

navegação do rio São Francisco, inicialmente no trecho Ibotirama – Juazeiro (BA), 

que no final de 2010, segundo o relatório de balanço de 4 anos do PAC (MP, 2010), 

apresentava 85% de resultados realizados: margens esquerda e direita do campo de 

provas (5.600 m); dragagem e derrocamento de dez trechos críticos do rio São 

Francisco; serviços de batimetria, amostragem e qualificação do material a ser 

dragado e projeto básico de trechos críticos fora do campo de provas. 

Relativamente ao PAC 2, existem duas ações específicas para o corredor do rio São 

Francisco: 

 Dragagem e sinalização no corredor do rio São Francisco (com um 

investimento previsto de R$ 13.780.000). O órgão responsável é o 

Ministério dos Transportes e o executor é o DNIT, encontrando-se em 

execução; 
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 Dragagem no trecho Meleiro e Limoeiro e outros pontos críticos, que 

engloba os municípios de Pilão Arcado, Xique-Xique, Barra e Ibotirama 

(com um investimento previsto de R$ 11.340.000). O órgão responsável é o 

Ministério dos Transportes e o executor é o DNIT e a Codevasf, 

encontrando-se em obras. 

 

2.1.11. Transposições 

A Resolução n.º 411, de 22 de Setembro de 2005, da Agência Nacional de Águas 

outorga ao Ministério da Integração Nacional o direito de uso de recursos hídricos do 

Rio São Francisco, para a execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. A região Nordeste possui 

28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água, o que provoca 

grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos (MI, 2015b). 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) consiste na transposição de 

água do rio São Francisco para locais da região semiárida, nos estados de 

Pernambuco (PE), Ceará (CE), Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN). O objetivo é 

garantir a segurança hídrica a um total de 390 municípios (cf. Apêndice C, Volume 8), 

a que correspondem cerca de 12 milhões de habitantes. Os municípios abrangidos 

incluem os grandes centros urbanos da região (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, 

Mossoró, Campina Grande, Caruaru), bem como as seguintes comunidades rurais: 

 Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro (Ceará); 

 Monteiro, Monte Horebe, Cajazeiras, São José de Piranhas e Miraúna 

(Paraíba); 

 Floresta, Betânia, Custódia, Sertânia, Cabrobó, Petrolândia, Parnamirim, 

Mirandiba, Curaçá, Salgueiro, Terra Nova e Verdejante (Pernambuco) (MI, 

2015b). 

A referida outorga implicará “vazão firme disponível para bombeamento, nos dois 

eixos, a qualquer tempo, de 26,4 m³/s, correspondente à demanda projetada para o 

ano de 2025 para consumo humano e dessedentação animal na região”, de acordo 

com a Resolução n.º 411, de 2005, da ANA; “excepcionalmente [dependendo do nível 
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de água do Reservatório de Sobradinho], será permitida a captação da vazão máxima 

diária de 114,3 m³/s e instantânea de 127 m³/s”: 

 O Eixo Norte permitirá abastecer as bacias hidrográficas dos rios Apodi 

(RN), Piranhas-Açu (RN e PB), Piranhas (PB), Jaguaribe e Metropolitanas 

(CE) e, ainda, Brígida e Terra Nova (localizadas na bacia do rio São 

Francisco, em Pernambuco), com captação em Cabrobó (PE); operará com 

uma vazão contínua de 16,4 m3/s, destinados ao consumo humano, tendo 

sido projetado para uma capacidade máxima de 99 m3/s (MI, 2015c); 

 O Eixo Leste aumentará a disponibilidade hídrica nas bacias do Rio 

Paraíba e do Agreste Pernambucano (Ramal do Agreste); a captação da 

água dar-se-á no município de Floresta (PE) e será conduzida até ao rio 

Paraíba, após deixar parte da vazão transferida nas bacias do Pajeú, do 

Moxotó e da região agreste de Pernambuco; funcionará com uma vazão 

contínua de 10 m3/s, disponibilizados para consumo humano, tendo sido 

projetado para uma capacidade máxima de 28 m3/s (MI, 2015c). 

Em 2011, o Ministério da Integração Nacional implementou um novo planejamento, 

tendo sido estabelecido um novo modelo de licitação, contratação e monitoramento 

com seis trechos de obras (cf. Figura 23): 

 META 1L (Meta Piloto – 16 km): Compreende a captação no reservatório 

de Itaparica até o reservatório Areias, ambos em Floresta (PE). É uma 

meta piloto para testes do sistema de operação. A Meta 1L apresenta 

93,1% de conclusão; 

 META 2L (167 km): Inicia na saída do reservatório Areias, em Floresta 

(PE), e segue até o reservatório Barro Branco, em Custódia (PE). A Meta 

2L apresenta 74,5% de execução; 

 META 3L (34 km): Este trecho está situado entre o reservatório Barro 

Branco, em Custódia (PE), e o reservatório Poções, em Monteiro (PB). A 

Meta 3L apresenta 33% de execução; 

 META 1N (140 km): Vai da captação do rio São Francisco, no município de 

Cabrobó (PE), até o reservatório de Jati, em Jati (CE). A Meta 1N 

apresenta 76% de execução; 

 META 2N (39 km): Começa no reservatório Jati, no município de Jati (CE), 

e termina no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE). A Meta 

2N apresenta 40,9% de execução; 
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 META 3N (81 km): Estende-se do reservatório Boi II, no município de Brejo 

Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, no município de 

Cajazeiras (PB). A Meta 3N apresenta 75,1% de execução. 
 

 

Figura 23 – Projeto de Integração do São Francisco: estruturas, pontos de captação e destino das 

águas, trechos e metas de planejamento dos eixos Norte e Leste. 

Fonte: MI, 2015c. 

O PISF é a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Estão sendo realizadas obras 

de construção e recuperação de açudes, túneis, aquedutos, estações de 

bombeamento e reservatórios. Atualmente, as obras físicas apresentam 73,7% de 

execução; todas as etapas estão 100% contratadas, com previsão de entrega em 

2016 (MI, 2015c). 

Para além do PISF, existe outra demanda de água (uso) externa à bacia, por parte da 

DESO (Companhia de saneamento de Sergipe), cuja captação é feita no rio São 

Francisco, no município de Telha (DESO, 2014), para atender a cidade de Aracaju e 
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outras cidades do Estado de Sergipe. A vazão de retirada é de 2,8 m3/s, segundo o 

CBHSF (2011). 

Para além do projeto principal de transposição caracterizado anteriormente, existem 

outros projetos interligados ao PISF. É o caso dos eixos Sul e Oeste, que se 

encontram em fase de estudo de viabilidade técnica, social e econômica, desde 2013.  

O Eixo Oeste prevê canais com uma extensão de 450 km que levarão água a 600 mil 

habitantes de mais de 20 municípios do Estado do Piauí. A vazão de retirada do rio 

São Francisco está projetada para 30 m3/s.  

O Eixo Sul (ou Canal do Sertão Baiano) prevê uma extensão de canais entre 300 a 

350 km, em que a água transposta partirá do reservatório de Sobradinho até às bacias 

hidrográficas dos rios Itapecuru e Jacuípe, beneficiando ainda as bacias dos rios 

Tataui, Salitre, Tourão/Poção e Vaza-Barris. Não existe ainda informação sobre a 

vazão de retirada deste eixo. 
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2.2. Quantificação das Demandas de Recursos Hídricos 

Como se referiu anteriormente, o capítulo de quantificação das demandas hídricas é 

iniciado com uma análise dos cadastros de outorgas (item 2.2.1), para uma visão – 

espacial, setorial e quantificada – dos direitos assegurados até o presente momento 

ao longo da bacia e de forma a evidenciar a relação entre a estimativa de demanda e 

o efetivamente cadastrado e outorgado (situação atual e evolução desde o PRH-SF 

2004-2013). 

No item 2.2.2 são quantificadas as demandas de recursos hídricos para as 

principais categorias de uso consuntivo – abastecimento urbano, abastecimento 

rural, irrigação, criação animal, abastecimento industrial –, atualizando-se os dados 

apresentados no PRH-SF 2004-2013 e analisando a sua evolução. É ainda estimada a 

separação de demandas superficiais e subterrâneas, a sua alocação aos reservatórios 

e calhas principais do São Francisco e a sua distribuição mensal, com base nos dados 

de outorgas disponibilizados e nos próprios dados de demandas. 

Para cada região fisiográfica são identificados os usos preponderantes e as áreas já 

existentes, de forma a evidenciar conflitos atuais de uso ou de potencial conflito de uso 

dos recursos hídricos, onde venham a ser necessárias propostas de ações de 

aumento da oferta hídrica, de otimização e uso racional da água ou de 

estabelecimento de marcos regulatórios buscando a implantação de regras de 

convivência garantindo os usos múltiplos. 
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2.2.1. Cadastro de outorgas 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (Lei n.º 9.433, de 1997). Este 

instrumento refere-se ao ato administrativo que garante ao usuário o direito de captar 

água, em determinado local de um corpo hídrico, onde é predefinida a vazão, o 

volume, o período de utilização e a finalidade do uso. O seu objetivo principal é 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos de água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água (IBI/ENGESOFT, 2010). 

A caracterização das outorgas para direito de uso de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco considera apenas as outorgas ativas (não 

canceladas, indeferidas, preventivas, revogadas ou suspensas) válidas em 2014 e tem 

por base: 

 As outorgas de direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de 

domínio da União, emitidas pela ANA entre 2001 e 2014 e disponíveis em 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.as

px (ANA, 2015b) – que fornecem o volume anual outorgado (em m3), 

calculado com base nas 12 relações mensais “m3/h”, “h/dia” e “dias/mês”; 

 Os bancos de dados de outorga dos órgãos gestores estaduais (IGAM, 

APAC, INEMA, SEMARH-AL e SEMARH-SE, 2015) – que fornecem 

habitualmente a vazão instantânea (em m3/s, m3/h ou m3/dia); 

 O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito 

Federal (ECOPLAN, 2012). 

No Quadro 15 apresenta-se o número, vazão e finalidade predominante das outorgas 

disponíveis para a bacia, por órgão responsável e por origem da água 

(superficial/subterrânea). Não se encontram disponíveis quaisquer dados de outorgas 

na BSHF para o estado de Goiás. 
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Quadro 15 – Outorgas emitidas na BHSF válidas em 2014: n.º, vazão e finalidade 

predominante, por órgão responsável e origem da água. 

Órgão 

responsável 

N.º outorgas 
Vazão outorgada 

(m
3
/s) Finalidade predominante 

Sup. Subt. Ind. Sup. Subt. Ind. 

ANA 2.411 250,9 Irrigação (176,4 m
3
/s) 

INEMA 726 2.035 192 159,2 12,5 88,7 Irrigação (244,8 m
3
/s) 

IGAM 1.514 4.897 - 129,6 27,6 - 

Outorga superficial: Irrigação (87,7 m
3
/s) 

Outorga subterrânea: Abast. Públ. / Cons. 

Humano (3,7+3,8 m
3
/s) 

APAC 284 n.d. - 0,9 n.d. - Abast. Públ. (0,8 m
3
/s) 

SEMARH-AL 156 64 - 10,6 35,5 - Irrigação (38,4 m
3
/s) 

SEMARH-SE 9 3 - 0,2 0,02 - 

Outorga superficial: Irrigação (0,13 m
3
/s)  

Outorga subterrânea: Cons. Humano (0,02 

m
3
/s) 

ADASA n.d. n.d. - 7,6 0,1 - Irrigação (5,6 m
3
/s) 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 

Legenda: Sup. = Superficial; Subt. = Subterrânea; Ind. = Indeterminado (não preenchido); 
n.d. = dados não disponíveis. 

De acordo com os dados disponíveis, as vazões máximas outorgadas em 2014 

totalizavam 723,4 m3/s (559,1 m3/s de vazão outorgada de origem superficial, 75,6 

m3/s de vazão outorgada de oridem subterrânea e 88,7 m3/s de vazão outorgada 

indeterminada do INEMA), correspondentes a 12.291 pontos de outorgas superficiais 

ou subterrâneas. 

Aquele valor representa um acréscimo de 24% face às “vazões máximas de captação” 

apuradas no PRH-SF 2004-2013 (582 m³/s) e de 5% relativamente à “vazão outorgada 

total para uso consuntivo” apresentada pela Conjuntura dos Recursos Hídricos no 

Brasil 2013 (ANA, 2013a – 686,96 m³/s). 

A ligeira subida com relação ao anterior plano e sobretudo comparativamente com o 

valor da Conjuntura poderá justificar-se pela ausência de dados de alguns órgãos 

estaduais (o órgão gestor estadual de Goiás não disponibilizou o respectivo cadastro 

de outorgas e a APAC não cedeu os dados de outorgas subterrâneas) e pelo fato de 

as vazões outorgadas pela ANA e pela APAC incluírem aspectos de sazonalidade. 
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Considerando os dados disponíveis, a vazão outorgada na BHSF é distribuída da 

seguinte forma em relação aos diversos usos (principais), independentemente do 

órgão responsável pela outorga (Cf. também Figura 24): 

 Irrigação – 556,6 m3/s; 

 Abastecimento público (e consumo humano) – 52,4 m3/s; 

 Indústria e mineração – 34,7 m3/s; 

 Pesca e aqüicultura – 3,5 m3/s; 

 Criação animal – 1,8 m3/s; 

 Diluição de efluentes – 0,4 m3/s; 

 Geração de energia – 0,1 m3/s; 

 Outros usos (e usos indeterminados) – 73,8 m3/s. 
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Figura 24 – Distribuição da vazão outorgada na BHSF entre os diversos usos. 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 

A identificação das finalidades predominantes e a quantificação do número e das 

vazões outorgadas por região fisiográfica, independentemente do órgão 

responsável pela emissão da outorga, são apresentadas no Quadro 16. 



  
 
 

110 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Quadro 16 – Outorgas válidas em 2014 distribuídas nas regiões fisiográficas: n.º, 

vazão e finalidade predominante, por origem da água. 

Região 

fisiográfica 

N.º outorgas 
Vazão outorgada 

(m
3
/s) Finalidade predominante 

Sup. Subt. Ind. Sup. Subt. Ind. 

Alto 1.000 3.360 - 66,9 12,0 - 
Abastecimento público (e consumo 

humano) (30,2 m
3
/s) 

Médio 2.309 3.513 178 318,6 27,6 88,7 Irrigação (398,1 m
3
/s) 

Submédio 1.487 59 14 141,7 0,5 0,002 Irrigação (80,8 m
3
/s) 

Baixo 304 67 - 31,9 35,8 - Irrigação (52,0 m
3
/s) 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 

Legenda: Sup. = Superficial; Subt. = Subterrânea; Ind. = Indeterminado (não preenchido); 
n.d. = dados não disponíveis. 

A Figura 25 mostra a distribuição da vazão outorgada na BHSF em relação aos 

diversos usos (principais) nas regiões fisiográficas, independentemente do órgão 

responsável pela outorga. 
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Figura 25 – Distribuição da vazão outorgada entre os diversos usos nas regiões 

fisiográficas. 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; SEMARH-SE, 
2015; ECOPLAN, 2012. 

O Mapa 61 (Volume 9) mostra a localização das outorgas, distinguindo a origem 

(superficial/subterrânea) e a finalidade (uso) principal. 
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Figura 26 – Localização das outorgas (Mapa 61 do Volume 9, reduzido). 
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LEGENDA: 

 

No Quadro 17 e na Figura 27 podem ser visualizados os usos, outorgas e vazões 

outorgadas na BHSF utilizando captação superficial.  
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Quadro 17 – Distribuição das outorgas de origem superficial entre os diversos 

usos: n.º e vazão outorgada. 

Finalidade/uso (principal) N.º outorgas Vazão outorgada (m
3
/s) 

Irrigação 3.765 424,1 

Abastecimento público (e consumo humano) 559 44,1 

Indústria e mineração 448 19,2 

Pesca e aquicultura 24 3,5 

Criação animal 88 0,3 

Diluição de efluentes 51 0,4 

Geração de energia 1 0,1 

Outros usos (e usos indeterminados) 163 67,2 

Total 5.100 559,1 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 
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Figura 27 – Distribuição da vazão outorgada de origem superficial entre os 

diversos usos. 

Fontes: ANA, 2015b; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-AL, 2015; 
SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 2012. 
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A distribuição das outorgas de origem superficial entre os diversos usos é semelhante 

à distribuição da vazão outorgada na BHSF, dada a predominância dessas vazões 

sobre as de origem subterrânea (a captação de água superficial representa 88% da 

vazão outorgada na BHSF, embora corresponda a apenas 42% do número de 

outorgas): o uso mais outorgado é a irrigação (76%), seguido do abastecimento 

público (e consumo humano, com 8%) e da indústria e mineração (3%). 

Os outros usos (que correspondem sobretudo a usos indeterminados) representam 

12% da vazão outorgada na bacia com origem superficial. 

No Quadro 18 e na Figura 28 podem ser visualizados os usos, outorgas e vazões 

outorgadas na BHSF utilizando captação subterrânea. 

Quadro 18 – Distribuição das outorgas de origem subterrânea entre os diversos 

usos: n.º e vazão outorgada. 

Finalidade/uso (principal) N.º outorgas Vazão outorgada (m
3
/s) 

Irrigação 1.985 43,7 

Abastecimento público (e consumo humano) 2.677 8,3 

Indústria e mineração 692 15,5 

Criação animal 628 1,5 

Outros usos (e usos indeterminados) 1.017 6,6 

Total 6.999 75,6 

Fontes: INEMA, 2015; IGAM, 2015; SEMARH-AL, 2015; SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 
2012. 
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Figura 28 – Distribuição da vazão outorgada de origem subterrânea entre os 

diversos usos. 

Fontes: INEMA, 2015; IGAM, 2015; SEMARH-AL, 2015; SEMARH-SE, 2015; ECOPLAN, 
2012. 

Os usos com captação subterrânea mais outorgados na bacia são a irrigação (58%), a 

indústria e mineração (20%) e o abastecimento público (e consumo humano, com 

11%). Os outros usos (que correspondem sobretudo a usos indeterminados) atingem 

os 9% da vazão outorgada. 

 

2.2.2. Quantificação das demandas 

A demanda de água corresponde à estimativa da vazão de retirada, ou seja, à água 

que se calcula ser necessário captar para atender os diversos usos consuntivos 

(independentemente dos direitos de uso atribuídos abrangidos pelo cadastro de 

outorga); uma parcela dessa água captada é devolvida ao ambiente após o uso, 

denominada vazão de retorno (obtida a partir da vazão de retirada, multiplicando esta 

por um coeficiente de retorno característico de cada tipo de uso); a água não 

devolvida, efetivamente consumida pelos usuários ou vazão de consumo, é calculada 

pela diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno (ANA, 2015d). 
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No presente capítulo e como se referiu anteriormente são quantificadas as 

demandas efetivas de água na BHSF, para as principais categorias de uso 

consuntivo (item A): abastecimento urbano; abastecimento rural; irrigação; criação 

animal; abastecimento industrial. 

Em seguida são estimadas (item B), com o objetivo de subsidiar o balanço hídrico da 

bacia: 

 A separação de demandas superficiais e subterrâneas (com o auxílio 

dos dados de outorga disponíveis para a bacia); 

 A alocação das demandas superficiais aos reservatórios e calhas 

principais do São Francisco (com base nos dados de outorga e nos 

próprios dados de demandas – critério de proximidade –, de forma a gerar 

diferentes cenários de atribuição espacial das demandas para o balanço 

hídrico); 

 A respectiva sazonalidade (considerando a Nota Técnica n.º 

033/2013/SPR/ANA, de 27 de setembro – “Documento base para subsidiar 

a revisão do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (2004-2013)” – consumos médios mensais a montante 

das usinas dos grupos I, II, e III no ano de referência 2010). 

 

A. DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Na quantificação das demandas hídricas por setores de usuários, por região 

fisiográfica e por sub-bacia, foram utilizados os bancos de dados disponíveis mais 

atuais, concretamente a informação geográfica e folhas de cálculo associadas às 

demandas da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (anos de 

referência 2006 e 2010), disponibilizadas pela ANA para a elaboração do plano. 

Essas estimativas das demandas foram baseadas nas metodologias utilizadas pela 

ANA para elaboração do Documento Base de Referência do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (Nota Técnica n.º 006/SPR/2005-ANA), e na atualização das 

demandas hídricas referentes aos usos consuntivos do Banco de Dados do Relatório 

de Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil (Nota Técnica n.º 018/2012/SPR-ANA), 

para os anos bases de 2006 e de 2010, respectivamente (ANA, 2013a): 
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 Para o ano base de 2006, a demanda de recursos hídricos foi estimada a 

partir dos dados e informações secundárias obtidas nas seguintes fontes e 

publicações: 

- Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000 apud ANA, 

2013a); 

- Censo Demográfico Brasileiro (IBGE, 2000 e 2010 apud ANA, 2013a); 

- Sistema Nacional de Informações em Saneamento – PMSS 2004, 2005 

e 2006; 

- Atlas do Saneamento (IBGE, 2004 apud ANA, 2013a); 

- Censo Agropecuário 2006 – Resultados preliminares (IBGE, 2007 apud 

ANA, 2013a); 

- Contagem Populacional (IBGE, 2007 apud ANA, 2013a). 

 As demandas de recursos hídricos foram atualizadas para o ano base de 

2010, considerando prioritariamente as informações contidas no Atlas 

Brasil – Abastecimento Urbano de Água, lançado pela ANA em 2011 e nos 

Planos de Bacias Hidrográficas (da Bacia Amazônica – Afluentes da 

Margem Direita, do Rio Doce, dos Rios Tocantins-Araguaia, do Rio Verde 

Grande e do Paranaíba); para os municípios não contemplados nestes 

planos, empregaram-se a Projeção da População para o Período de 1980-

2050 – revisão 2008 do IBGE e as projeções do Plano Nacional de 

Logística de Transporte 2002-2023 do Ministério dos Transportes. 

No caso da irrigação, dada a importância deste uso na bacia e o seu ritmo de 

expansão nos últimos anos, a demanda efetiva de água foi estimada com base nas 

áreas irrigadas em 2013 e nas lâminas estimadas de irrigação para culturas e métodos 

ideais para cada município, dadas mês a mês, fornecidas pela ANA (2015f e g). 

A demanda hídrica total considerada foi confirmada pelas informações constantes dos 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) de Alagoas (IBI/ENGESOFT, 

2010), Minas Gerais (HOLOS et al., 2011), Goiás (em elaboração – 

INYPSA/COBRAPE, 2014) e Sergipe (PROJETEC/TECHNE, 2011), do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal (ECOPLAN, 2012) 

e do Balanço Hídrico para a Revisão do PERH da Bahia (MIRANDA et al., 2010). 

As demandas associadas a usos externos à bacia hidrográfica (transposições de 

bacia) foram consultadas no Relatório de Situação do CBHSF – 2011. 
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A demanda total de recursos hídricos (água que se estima ser necessária para 

atender os principais setores de usuários) na bacia do rio São Francisco (2010 é 

o ano de referência, exceto para o setor irrigação, atualizado a 2013) é de 309,4 m3/s. 

Este valor representa um crescimento de 87% face à demanda total em 2000, 

estimada pelo PRH-SF 2004-2013 em 165,8 m3/s. 

Note-se também a diferença relativamente aos direitos de uso (vazões outorgadas), 

estimados em 723,4 m3/s (de acordo com os dados disponíveis). Esta expressiva 

divergência entre o outorgado e o que será efetivamente necessário retirar já havia 

sido identificada no PRH-SF 2004-2013, onde são levantadas diferentes possibilidades 

de explicação para a diferença: superdimensionamento das outorgas; otimização do 

uso das águas devido a um aumento da eficiência nas tecnologias de irrigação. O 

anterior plano conclui, no entanto, que (constatações estas que se poderão aplicar ao 

atual plano): 

 “Muito provavelmente essa diferença seja devida, principalmente, às 

dificuldades para a implantação ou conclusão dos projetos existentes”; 

 Ela evidencia “uma necessidade de definição de critérios adequados e 

aumento da eficiência do sistema de análise de outorgas” e “aponta 

também a necessidade de iniciar, de imediato, um processo de revisão 

negociada das outorgas já concedidas”. 

O Quadro 19 mostra as demandas totais (vazões de retirada) por região 

fisiográfica, nos anos 2000 e 2010. 

Quadro 19 – Demandas dos usos consuntivos, por região fisiográfica. 

Região fisiográfica 
Vazão de retirada (m

3
/s) 

2000 2010 

Alto 42,132 66,124 

Médio 54,958 150,413 

Submédio 55,048 66,061 

Baixo 13,629 26,848 

Total 165,767 309,446 

Fonte: ANA, 2004, 2013a, 2015f e g. 
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No Alto e no Submédio São Francisco existiu apenas um pequeno aumento, no 

período considerado, enquanto nas regiões do Médio e Baixo, os valores de demanda 

praticamente triplicaram ou duplicaram, respectivamente. 

No Quadro 20, apresentam-se as vazões de retirada, consumida e de retorno por 

sub-bacia. Todos estes dados correspondem ao ano 2010 (exceto a componente do 

setor irrigação, atualizada a 2013). Como se referiu anteriormente, a vazão de retorno 

é a parcela da água captada (vazão de retirada) que é devolvida ao ambiente após o 

uso, obtida a partir da vazão de retirada, multiplicando esta por um coeficiente de 

retorno característico de cada tipo de uso; e a vazão de consumo é a água não 

devolvida, calculada pela diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno. Em 

média, os coeficientes de retorno usados na Conjuntura dos Recursos Hídricos no 

Brasil 2013 (ANA, 2013a) são semelhantes aos adotados no PRH-SF 2004-2013: 

abastecimento urbano – 0,8; abastecimento rural – 0,5; abastecimento industrial – 0,8; 

irrigação – 0,2; criação de animais – 0,2. 

Quadro 20 – Vazões de retirada, consumida e de retorno por sub-bacia. 

Sub-bacia 
Vazão (m

3
/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Afluentes Mineiro do Alto SF 4,406 2,757 1,649 

Entorno da Represa de Três Marias 10,883 8,328 2,555 

Rio das Velhas 28,070 9,233 18,837 

Rio de Janeiro e Formoso 1,425 0,879 0,546 

Rio Jequitaí 2,042 1,454 0,588 

Rio Pará 7,471 2,851 4,620 

Rio Paraopeba 11,828 4,835 6,993 

Alto São Francisco 66,124 30,336 35,788 

Alto Rio Grande 28,563 22,358 6,205 

Alto Rio Preto 6,688 5,130 1,558 

Margem esquerda do Lago de Sobradinho 3,082 2,342 0,740 

Médio e Baixo Rio Grande 8,460 6,583 1,878 

Rio Carinhanha 2,191 1,701 0,490 

Rio Corrente 14,300 11,155 3,145 

Rio Pacuí 1,293 0,907 0,386 

Rio Paracatu 38,075 29,820 8,255 

Rio Urucuia 7,902 6,205 1,697 
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Sub-bacia 
Vazão (m

3
/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Rio Verde Grande 19,864 14,913 4,951 

Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro 8,103 5,920 2,183 

Rios Pandeiros, Pardo e Manga 5,687 4,265 1,423 

Rios Verde e Jacaré 6,204 4,506 1,698 

Médio São Francisco 150,413 115,804 34,609 

Rio Brígida 3,616 2,523 1,093 

Rio Curaçá 26,053 20,408 5,645 

Rio Curituba 1,134 0,729 0,405 

Rio Garças 5,236 4,086 1,150 

Rio Macururé 2,754 2,177 0,576 

Rio Moxotó 2,042 1,338 0,704 

Rio Pajeú 4,797 3,310 1,487 

Rio Pontal 14,238 10,763 3,475 

Rio Salitre 1,101 0,785 0,315 

Rio Terra Nova 4,738 3,586 1,151 

Talhada / Riacho Seco 0,353 0,194 0,159 

Submédio São Francisco 66,061 49,900 16,160 

Alto Rio Ipanema 1,248 0,693 0,556 

Baixo Ipanema e Baixo SF 19,510 14,610 4,901 

Baixo São Francisco em Sergipe 6,089 4,434 1,655 

Baixo São Francisco 26,848 19,736 7,112 

Total 309,446 215,777 93,669 

Fonte: ANA, 2013a, 2015f e g. 

Também a vazão de consumo na bacia do rio São Francisco, de 215,8 m3/s, 

representa um crescimento entre 27 e 100% face aos consumos efetivos projetados 

para o ano de 2013 pelo anterior plano, em qualquer dos cenários considerados 

(Tendencial – 107,9 m3/s; Normativo – 135,4 m3/s; Otimista – 170,1 m3/s). 

O Mapa 62 (Volume 9) mostra a demanda total distribuída nas sub-bacias. 
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Figura 29 – Demanda total (Mapa 62 do Volume 9, reduzido). 

O Quadro 21 mostra a evolução da demanda hídrica (vazão de retirada) na bacia 

por setores de usuários entre 2000 e 2010 (exceto o setor irrigação, atualizado a 

2013). 
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Quadro 21 – Evolução das demandas, distribuídas por setores de usuários. 

Setor 
Vazão de retirada (m3/s) 

2000 2006 2010 

Abastecimento urbano  26,0 27,3 31,3 

Abastecimento rural 3,8 3,7 3,7 

Irrigação 114,0 123,3 244,4 (2013) 

Criação animal  6,7 9,1 10,2 

Abastecimento industrial  15,3 17,4 19,8 

Total 165,8 180,8 309,4 

Fontes: ANA, 2004, 2013a, 2015f e g. 

O aumento significativo das demandas totais de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco entre 2000 e 2010 pode ser explicado pela expansão 

dos perímetros irrigados dentro da bacia, tendo em conta o aumento da demanda de 

água neste setor (de 114,0 m3/s para 244,4 m3/s – 114%). Essa explicação também é 

corroborada pela evolução das demandas por região fisiográfica, dado que foi na 

região do Médio – à qual estão associados o maior número e área de 

estabelecimentos agropecuários (cf. capítulo “5.2.2 – Estrutura produtiva e serviços”, 

item “C. Análise dos principais setores da economia utilizadores de água” – Volume 1) 

– que os valores de demanda cresceram mais. 

Essa predominância da irrigação sobre os restantes usos consuntivos na bacia faz 

com que a “Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013” integre a BHSF na 

classe 2 quanto à predominância das demandas consuntivas: mais de 60% das 

vazões de retirada são utilizadas na irrigação (ANA, 2013a). 

Mesmo em termos relativos as demandas do setor irrigação foram as que mais 

cresceram, sobretudo à custa da redução da proporção relativa dos abastecimentos 

urbano (menos 6%) e industrial (menos 3%). Neste período, apenas o abastecimento 

rural viu diminuir suas demandas em valor absoluto. 
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No Quadro 22, estão representadas as demandas (vazões de retirada) de cada 

setor de usuários em 2000 e 2010 (exceto o setor irrigação, atualizado a 2013), por 

região fisiográfica. 

Quadro 22 – Evolução das demandas dos diferentes usos consuntivos, por 

região fisiográfica. 

Região 

Fisiográfica 
Ano 

Vazão de retirada (m
3
/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

Alto 

2000 18,033 0,550 7,704 2,022 13,823 42,132 

2010 19,420 0,535 
25,443 

(2013) 
2,842 17,884 66,124 

Médio 

2000 4,353 1,482 45,143 3,343 0,637 54,958 

2010 5,966 1,534 
136,698 

(2013) 
5,343 0,871 150,413 

Submédio 

2000 2,621 0,974 50,211 0,791 0,451 55,048 

2010 3,777 1,014 
59,379 

(2013) 
1,261 0,629 66,061 

Baixo 

2000 1,027 0,765 10,956 0,539 0,342 13,629 

2010 2,150 0,637 
22,861 

(2013) 
0,765 0,435 26,848 

Fonte: ANA, 2004, 2013a, 2015f e g. 

No ano de referência (2010), a irrigação é o uso predominante em todas as regiões 

fisiográficas, com 38% da vazão de retirada no Alto, 91% no Médio, 90% no Submédio 

e 85% no Baixo São Francisco. No Alto São Francisco, é logo seguido do 

abastecimento urbano, com 29% e do abastecimento industrial, com 27%. O 

abastecimento urbano é também o segundo uso mais consumidor de água nas 

restantes regiões fisiográficas, embora com apenas 8% no Baixo, 6% no Submédio e 

4% no Médio São Francisco. 

Verifica-se novamente que a irrigação é o uso que mais aumentou sua demanda 

desde o anterior plano. De resto as demandas aumentaram em todos os setores, com 

exceção do abastecimento rural no Alto e Baixo SF. O único crescimento de demanda 

comparável ao da irrigação (109% no Baixo, 203% no Médio e 230% no Alto SF) é o 

do abastecimento urbano no Baixo SF (109%). 
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O Quadro 23 mostra os valores das vazões de retirada, de consumo e de retorno 

por setores de usuários para o ano 2010 (exceto o setor irrigação, atualizado a 

2013). 

Quadro 23 – Distribuição das vazões de retirada, consumida e de retorno entre 

os setores de usuários. 

Setor 
Vazão (m

3
/s) 

Retirada Consumo Retorno 

Abastecimento Urbano 31,314 6,263 25,052 

Abastecimento Rural 3,720 1,862 1,858 

Irrigação 244,382 195,506 48,876 

Criação Animal 10,210 8,174 2,036 

Abastecimento Industrial 19,819 3,972 15,847 

Total 309,446 215,777 93,669 

Fonte: ANA, 2013a. 

Comparativamente aos dados do PRH-SF 2004-2013 (ano 2000), a vazão consumida 

aumentou de 105,5 m3/s para 215,8 m3/s (105%), enquanto a vazão de retorno 

aumentou de 60,3 m3/s para 93,7 m3/s (55%). 

O Quadro 24 mostra as vazões de retirada e o Quadro 25 as vazões de consumo 

para cada um dos usos consuntivos, nas quatro regiões fisiográficas e nas 34 

sub-bacias. 

Quadro 24 – Vazões de retirada dos diferentes usos consuntivos por sub-bacia. 

Sub-bacia 
Vazão de retirada (m

3
/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

Afluentes Mineiro do Alto SF 0,655 0,048 2,560 0,542 0,600 4,406 

Entorno da Represa de Três 

Marias 
0,389 0,044 

9,720 
0,509 0,221 

10,883 

Rio das Velhas 12,423 0,164 5,438 0,511 9,534 28,070 

Rio de Janeiro e Formoso 0,208 0,007 0,910 0,077 0,223 1,425 

Rio Jequitaí 0,161 0,029 1,539 0,191 0,122 2,042 

Rio Pará 1,859 0,107 1,622 0,586 3,296 7,471 

Rio Paraopeba 3,724 0,136 3,654 0,426 3,888 11,828 

Alto São Francisco 19,420 0,535 25,443 2,842 17,884 66,124 
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Sub-bacia 
Vazão de retirada (m

3
/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

Alto Rio Grande 0,599 0,078 27,501 0,202 0,183 28,563 

Alto Rio Preto 0,275 0,047 6,200 0,095 0,072 6,688 

Margem esquerda do Lago de 

Sobradinho 
0,146 0,104 2,478 0,346 0,008 3,082 

Médio e Baixo Rio Grande 0,253 0,101 7,740 0,361 0,006 8,460 

Rio Carinhanha 0,066 0,037 1,978 0,108 0,002 2,191 

Rio Corrente 0,366 0,172 13,216 0,523 0,023 14,300 

Rio Pacuí 0,165 0,067 0,781 0,266 0,015 1,293 

Rio Paracatu 0,647 0,095 35,742 1,227 0,363 38,075 

Rio Urucuia 0,151 0,066 7,215 0,457 0,013 7,902 

Rio Verde Grande 1,610 0,082 17,561 0,569 0,043 19,864 

Rios Paramirim, Santo Onofre e 

Carnaíba de Dentro 
0,687 0,340 6,410 0,585 0,081 8,103 

Rios Pandeiros, Pardo e Manga 0,374 0,141 4,790 0,352 0,031 5,687 

Rios Verde e Jacaré 0,627 0,204 5,088 0,252 0,033 6,204 

Médio São Francisco 5,966 1,534 136,698 5,343 0,871 150,413 

Rio Brígida 0,426 0,172 2,720 0,194 0,104 3,616 

Rio Curaçá 0,521 0,067 25,162 0,133 0,169 26,053 

Rio Curituba 0,256 0,040 0,773 0,044 0,020 1,134 

Rio Garças 0,126 0,063 4,958 0,075 0,014 5,236 

Rio Macururé 0,019 0,047 2,633 0,055 0,000 2,754 

Rio Moxotó 0,386 0,119 1,350 0,140 0,048 2,042 

Rio Pajeú 0,710 0,217 3,510 0,299 0,060 4,797 

Rio Pontal 0,824 0,111 13,040 0,098 0,165 14,238 

Rio Salitre 0,106 0,094 0,779 0,116 0,006 1,101 

Rio Terra Nova 0,287 0,064 4,273 0,093 0,020 4,738 

Talhada / Riacho Seco 0,117 0,018 0,181 0,015 0,022 0,353 

Submédio São Francisco 3,777 1,014 59,379 1,261 0,629 66,061 

Alto Rio Ipanema 0,398 0,151 0,493 0,170 0,037 1,248 

Baixo Ipanema e Baixo SF 1,166 0,314 17,345 0,344 0,342 19,510 

Baixo São Francisco em Sergipe 0,587 0,172 5,023 0,251 0,056 6,089 

Baixo São Francisco 2,150 0,637 22,861 0,765 0,435 26,848 

Total 31,314 3,720 244,382 10,210 19,819 309,446 

Fonte: ANA, 2013a, 2015f e g. 
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Quadro 25 – Vazões de consumo dos diferentes usos consuntivos por sub-

bacia. 

Sub-bacia 
Vazão de consumo (m

3
/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

Afluentes Mineiro do Alto SF 0,131 0,024 2,048 0,434 0,120 2,757 

Entorno da Represa de Três Marias 0,078 0,022 7,776 0,407 0,045 8,328 

Rio das Velhas 2,485 0,082 4,350 0,409 1,907 9,233 

Rio de Janeiro e Formoso 0,042 0,003 0,728 0,062 0,045 0,879 

Rio Jequitaí 0,032 0,014 1,231 0,153 0,023 1,454 

Rio Pará 0,372 0,054 1,298 0,469 0,659 2,851 

Rio Paraopeba 0,745 0,068 2,923 0,341 0,758 4,835 

Alto São Francisco 3,884 0,267 20,355 2,274 3,557 30,336 

Alto Rio Grande 0,120 0,039 22,000 0,162 0,037 22,358 

Alto Rio Preto 0,055 0,025 4,960 0,080 0,009 5,130 

Margem esquerda do Lago de Sobradinho 0,029 0,052 1,982 0,277 0,002 2,342 

Médio e Baixo Rio Grande 0,051 0,050 6,192 0,289 0,001 6,583 

Rio Carinhanha 0,013 0,019 1,582 0,086 0,000 1,701 

Rio Corrente 0,073 0,086 10,573 0,419 0,005 11,155 

Rio Pacuí 0,033 0,033 0,625 0,213 0,003 0,907 

Rio Paracatu 0,129 0,048 28,594 0,982 0,068 29,820 

Rio Urucuia 0,030 0,033 5,772 0,367 0,003 6,205 

Rio Verde Grande 0,322 0,041 14,049 0,455 0,046 14,913 

Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba 

de Dentro 
0,137 0,170 5,128 0,468 0,016 5,920 

Rios Pandeiros, Pardo e Manga 0,075 0,070 3,832 0,281 0,006 4,265 

Rios Verde e Jacaré 0,125 0,102 4,070 0,201 0,007 4,506 

Médio São Francisco 1,193 0,769 109,359 4,280 0,202 115,804 

Rio Brígida 0,085 0,086 2,176 0,155 0,021 2,523 

Rio Curaçá 0,104 0,034 20,130 0,106 0,034 20,408 

Rio Curituba 0,051 0,020 0,619 0,035 0,004 0,729 

Rio Garças 0,025 0,032 3,966 0,060 0,003 4,086 

Rio Macururé 0,004 0,023 2,107 0,044 0,000 2,177 

Rio Moxotó 0,077 0,059 1,080 0,112 0,010 1,338 

Rio Pajeú 0,142 0,109 2,808 0,239 0,012 3,310 

Rio Pontal 0,165 0,056 10,432 0,078 0,033 10,763 

Rio Salitre 0,021 0,047 0,623 0,093 0,001 0,785 

Rio Terra Nova 0,057 0,032 3,419 0,074 0,004 3,586 
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Sub-bacia 
Vazão de consumo (m

3
/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

Talhada / Riacho Seco 0,023 0,009 0,145 0,012 0,004 0,194 

Submédio São Francisco 0,755 0,507 47,504 1,009 0,126 49,900 

Alto Rio Ipanema 0,080 0,076 0,394 0,136 0,007 0,693 

Baixo Ipanema e Baixo SF 0,233 0,157 13,876 0,275 0,068 14,610 

Baixo São Francisco em Sergipe 0,117 0,086 4,019 0,201 0,011 4,434 

Baixo São Francisco 0,430 0,318 18,289 0,612 0,087 19,736 

Total 6,263 1,862 195,506 8,174 3,972 215,777 

Fonte: ANA, 2013a, 2015f e g. 

Os Mapas 63 a 67 (Volume 9) mostram as demandas para cada um dos usos 

consuntivos distribuídas nas sub-bacias. 
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Figura 30 – Demandas para abastecimento urbano (Mapa 63 do Volume 9, 

reduzido). 
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Figura 31 – Demandas para abastecimento rural (Mapa 64 do Volume 9, 

reduzido). 
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Figura 32 – Demandas para irrigação (Mapa 65 do Volume 9, reduzido). 
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Figura 33 – Demandas para criação animal (Mapa 66 do Volume 9, reduzido). 
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Figura 34 – Demandas para abastecimento industrial (Mapa 67,do Volume 9, 

reduzido). 

Os usos consuntivos na bacia do São Francisco são distribuídos como mostra a Figura 

35: 79% para irrigação, 10% para abastecimento urbano, 7% para abastecimento 

industrial, 3% para criação animal e 1% para abastecimento rural. A vazão consumida 

é distribuída entre os diferentes usos da seguinte forma (Cf. Figura 35): 90% para 

irrigação, 4% para criação animal, 3% para abastecimento urbano, 2% para 

abastecimento industrial e 1% para abastecimento rural. 
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Figura 35 – Distribuição da vazão de retirada e da vazão de consumo entre os usos 

consuntivos. 

Fonte: ANA, 2013a, 2015f e g. 

As vazões de retirada, na bacia do São Francisco, são distribuídas em relação às 

regiões fisiográficas como mostra a Figura 36: 49% no Médio, Alto e Submédio 

concentram cada uma aproximadamente 21% e Baixo São Francisco 9%. A vazão 

consumida é distribuída nas regiões fisiográficas da seguinte forma: 54% corresponde 

ao Médio, 23% ao Submédio, 14% ao Alto e, por fim, 9% ao Baixo São Francisco (Cf. 

Figura 36). 
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Figura 36 – Vazões de retirada e de consumo distribuídas nas regiões fisiográficas. 

Fonte: ANA, 2013a, 2015f e g. 

As maiores vazões de retirada estão nas bacias dos rios Paracatu (12%) e das Velhas, 

do Alto Rio Grande (9%), dos rios Curaçá (8%) e Verde Grande, do Baixo Ipanema e 

Baixo SF (6%), dos rios Pontal, Corrente (5%) e Paraopeba e do Entorno da Represa 

de Três Marias (4%), como mostra a Figura 37. Em relação à vazão consumida, as 

bacias com o maior consumo são as do Paracatu (14%), Alto Rio Grande (10%), 

Curaçá (9%), Verde Grande, Baixo Ipanema e Baixo SF (7%), Corrente e Pontal (5%), 

das Velhas e do Entorno da Represa de Três Marias (4% – Cf. Figura 37). 



  
 
 

136 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Entorno 
da 

Represa 
de Três 
Marias

4%

Rio das 
Velhas

9%

Rio 
Paraope-

ba
4%

Alto Rio 
Grande

9%

Rio 
Corrente

5%

Rio 
Paracatu

12%

Rio 
Verde 

Grande
6%

Rio 
Curaçá

8%

Rio 
Pontal

5%

Baixo 
Ipanema 
e Baixo 

SF
6%

Vazão de retirada (309,4 m³/s)

Entorno 
da 

Represa 
de Três 
Marias

4%

Rio das 
Velhas

4%
Alto Rio 
Grande

10%

Rio 
Corrente

5%
Rio 

Paracatu
14%

Rio 
Verde 

Grande
7%

Rio 
Curaçá

9%

Rio 
Pontal

5%

Baixo 
Ipanema 
e Baixo 

SF
7%

Vazão de consumo (215,8 m³/s)

 

Figura 37 – Vazões de retirada e de consumo distribuídas nas sub-bacias. 

Fontes: ANA, 2013a, 2015f e g. 

As bacias onde se concentram as maiores demandas são, na maioria, as mesmas do 

PRH-SF 2004-2013, com exceção do Entorno da Represa de Três Marias. 

Finalmente, a bacia possui dois usuários do segmento usos externos à bacia 

(transposição de águas) que possuem uma demanda expressiva em relação ao 

montante dos usos internos da bacia (CBHSF, 2011): 

 Projeto de Integração do rio São Francisco (PISF) com as bacias 

hidrográficas do Nordeste Setentrional – 26,4 m3/s (valor da mesma ordem 

de grandeza do adiantado pelo PRH-SF 2004-2013, que referia que “a 

proposta do projeto de transposição das águas do rio São Francisco para o 

nordeste setentrional prevê um consumo total médio para o ano de 2025 

de 65 m3/s, sendo 25,5 m3/s para o ano de 2013”), que não estão a ser 

ainda efetivamente captados, estando prevista para 2016 a conclusão da 

obra que permitirá fazer a transposição da água; 

 Companhia Saneamento de Sergipe (DESO) – 2,8 m3/s. 
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A. TRATAMENTO DAS DEMANDAS PARA EFEITOS DE BALANÇO 

Como se referiu anteriormente, os dados de demanda utilizados para a quantificação 

das vazões de retirada, de consumo e de retorno, nas sub-bacias, para os principais 

usos consuntivos com exceção da irrigação, foram as estimativas das vazões 

necessárias para atender os principais usos consuntivos, realizadas pela ANA, com 

base em dados indiretos, para a Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, 

independentemente dos direitos de uso atribuídos nos cadastros de outorga. 

Esses dados não distinguem a origem da água (superficial/subterrânea) necessária 

para satisfazer essas demandas, não indicam explicitamente o local de captação e 

fornecem valores anuais, não considerando aspectos de sazonalidade, informações 

que são importantes para fazer um balanço hídrico minimamente realista a um nível de 

desagregação mais baixo que o da região fisiográfica e conforme a sazonalidade, 

como é exigido ao presente plano. 

Assim, foi estimada a separação das demandas por águas superficiais e 

subterrâneas, baseada nos tipos de captação dos dados de outorga disponíveis para 

a bacia, concretamente nas proporções das vazões outorgadas de captação 

superficial e subterrânea, para os diferentes usos consuntivos, em cada região 

fisiográfica. 

Como unidade hidrográfica de análise foi utilizada a sub-bacia, conforme o capítulo 

anterior, com exceção da sub-bacia “Entorno da Represa de Três Marias” (código “S 

FRANC 02”), que foi dividida em duas. A sua seção final é na confluência do São 

Francisco com o ribeirão dos Tiros, que fica na margem esquerda e que aflui ao São 

Francisco a jusante de Três Marias, pelo que foi dividida em “S FRANC 02 MONT” 

(“Entorno da Represa de Três Marias”) e “S FRANC 02 JUS” (“Ribeirão dos Tiros”), 

correspondendo esta última à bacia hidrográfica do ribeirão dos Tiros. 

As demandas superficiais por tipo de uso assim obtidas por sub-bacia (simulação A 

das demandas hídricas a utilizar para efeitos de balanço) foram realocadas aos 

reservatórios e calhas principais do São Francisco (designados por “unidades de 

análise” nos quadros abaixo) com base em dois métodos distintos, de forma a gerar 

diferentes simulações de atribuição espacial das demandas hídricas para efeito de 
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balanço hídrico e permitir posteriormente optar por aquela com os resultados mais 

consistentes com a realidade da bacia: 

 Usando mais uma vez os dados de outorga, concretamente as proporções, 

em cada sub-bacia, das vazões outorgadas, para os diferentes usos 

consuntivos, cujos pontos de outorga superficial se encontram a menos de 

2 km dos principais reservatórios e calhas do São Francisco – simulação B; 

 Usando os próprios dados de demandas, por um critério de proximidade 

aos principais reservatórios e calhas do São Francisco das micro-bacias a 

que estão alocadas as demandas na Conjuntura – simulações C (considera 

que são captadas nos reservatórios e calhas do São Francisco as 

demandas das micro-bacias a uma distância inferior ou igual a 25 km 

dessas “unidades de análise”), D (distância inferior ou igual a 10 km) e E 

(5 km para as regiões fisiográficas do Alto e Médio SF e 10 km para o 

Submédio e Baixo SF). 

A Figura 38 mostra os resultados das cinco simulações de distribuição da demanda de 

água superficial (soma, em m3/s) ao nível da bacia, distinguindo a proporção atribuída 

a captações no curso principal e a que se estima ser inteiramente satisfeita pelos 

recursos próprios de cada sub-bacia. A simulação E considera já a atualização das 

estimativas das demandas de irrigação realizada no âmbito do plano e por isso o valor 

global da demanda de água superficial é superior aos restantes. 
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Figura 38 – Distribuição da estimativa de demanda de água superficial ao nível 

da bacia (soma, em m3/s) para cada uma das simulações de alocação da 

demanda a captações no curso principal. 

Fontes: ANA, 2013a, 2015b, f e g; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; SEMARH-SE, 
2015. 

O Quadro 26 mostra as demandas relacionadas aos tipos de captação (superficial e 

subterrânea) para os diferentes usos consuntivos. No Apêndice D (Volume 8) estão 

apresentadas as mesmas demandas (vazões de retirada) para os diferentes usos 

consuntivos (totais e relacionadas aos tipos de captação, superficial – simulações B, 

C, D e E – e subterrânea) em cada sub-bacia (ou unidade de análise, no caso dos 

reservatórios e calhas principais do São Francisco). 

Quadro 26 – Vazões de retirada dos diferentes usos consuntivos relacionadas 

aos tipos de captação. 

Setor 
Vazão de retirada (m

3
/s) 

Total Superficial Subterrânea 

Abastecimento urbano  31,314 27,188 4,126 

Abastecimento rural 3,720 0,000 3,719 

Irrigação 244,382 233,831 10,551 

Criação animal  10,210 1,186 9,024 

Abastecimento industrial  19,819 15,598 4,220 

Total 309,446 277,804 31,642 

Fontes: ANA, 2013a e 2015c, f e g; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015. 
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A repartição mensal das demandas superficiais relacionadas a cada um dos 

usos consuntivos foi estimada a partir dos dados de demandas anteriormente 

obtidos, com base na distribuição adotada na Nota Técnica n.º 033/2013/SPR/ANA, de 

27 de setembro – “Documento base para subsidiar a revisão do Plano Decenal de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2004-2013)”. De 

acordo com os consumos médios mensais a montante das usinas dos grupos I, II, e III, 

no ano de referência 2010, apresentados nessa Nota Técnica, apenas as demandas 

de irrigação apresentam sazonalidade. 

O Quadro 27 mostra as demandas mensais para irrigação. No Apêndice D (Volume 8) 

estão apresentadas as mesmas demandas (vazões de retirada) em cada sub-bacia (e 

unidade de análise, no caso das captações superficiais em reservatórios e calhas 

principais do São Francisco). 

Quadro 27 – Demandas mensais para irrigação. 

Captação 
Vazão de retirada (m

3
/s) 

Out Nov Dez Jan Fev Mar 

Superficial (Simulação B) 253,922 64,794 40,341 32,976 63,844 50,917 

Superficial (Simulação C) 253,631 64,226 39,970 32,679 63,527 50,737 

Superficial (Simulação D) 254,283 65,251 40,639 33,215 64,144 51,133 

Superficial (Simulação E) 278,534 51,673 31,530 25,989 60,969 51,983 

Subterrânea 11,552 0,390 0,155 0,156 1,662 1,720 

Captação Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Superficial (Simulação B) 233,422 329,564 319,464 341,040 401,958 379,857 

Superficial (Simulação C) 233,609 329,910 319,781 341,437 402,478 380,114 

Superficial (Simulação D) 233,455 329,217 319,122 340,607 401,465 379,568 

Superficial (Simulação E) 274,531 385,268 372,457 399,552 473,839 438,624 

Subterrânea 12,997 18,576 17,903 19,405 23,170 20,682 

Fontes: ANA, 2013a e 2015c, f e g; INEMA, 2015; IGAM, 2015; APAC, 2015; Nota Técnica 
n.º 033/2013/SPR/ANA, de 27 de setembro – “Documento base para subsidiar a revisão 
do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(2004-2013)”. 

Atendendo à distância a que se considera razoável transportar água desde o curso 

principal do rio para os diferentes usos e aos resultados preliminares do balanço 

disponibilidades/demandas superficiais, e tendo ainda em conta a realidade da bacia 

observada nos relatórios do setor (como o PRH-SF 2004-2013 e a “Conjuntura dos 
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recursos hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial” – ANA, 

2015e) e nos eventos de participação social realizados no contexto do plano, optou-se 

pela simulação E de distribuição das demandas de água superficial para efeitos de 

balanço (cf. capítulo seguinte). 
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3. BALANÇO HÍDRICO 

3.1. Metodologia e Indicadores 

O balanço hídrico compara as disponibilidades de água com as demandas de água de 

uma bacia hidrográfica para identificar as situações de escassez ou de pré-escassez 

de água e os conflitos entre os vários usos, existentes no presente ou que possam vir 

a ocorrer num futuro próximo. Numa fase posterior da elaboração do plano, os 

resultados do balanço hídrico fornecem os elementos necessários à definição de 

políticas de planejamento e de gestão dos recursos hídricos, notadamente, no que diz 

respeito à operação das infraestruturas existentes, ao controlo da demanda, às regras 

de concessão de outorgas ou à construção de novas infraestruturas. 

O balanço hídrico foi realizado de forma independente consoante a origem de água 

para satisfação das demandas (recursos superficiais ou subterrâneos). Estes dois 

tipos de escoamento possuem características diferentes e os elementos de 

caracterização disponíveis sobre a disponibilidade de água superficial ou subterrânea 

são bastantes distintos. O escoamento subterrâneo processa-se a uma velocidade 

várias ordens de grandeza mais lenta que o escoamento superficial, com os sistemas 

aquíferos a proporcionarem um efeito de regularização da variabilidade da recarga. 

Estas características e os dados geralmente disponíveis sugerem que o balanço 

hídrico subterrâneo possa ser realizado, numa avaliação preliminar, apenas com base 

em estimativas de recarga anual média. Em contrapartida, a variabilidade do 

escoamento superficial e o papel dos reservatórios como infraestruturas de 

armazenamento e de regularização de vazão recomendam uma abordagem baseada 

em modelos matemáticos, que é possível pela existência de dados de monitoramento 

de vazão em várias seções da rede hidrográfica. As infraestruturas disponíveis para 

captação e distribuição dos recursos superficiais e subterrâneos são também distintas. 

Apesar da realização em separado do balanço das disponibilidades de água versus 

necessidades, os resultados são analisados em conjunto. 

A identificação das situações de descumprimento das demandas satisfeitas por 

origens superficiais é baseada em dois tipos de análise. Numa primeira análise, e não 

obstante os comentários acima referidos, a estimativa da vazão de retirada média 
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anual para usos consuntivos estimada para cada sub-bacia é confrontada com a 

vazão em regime natural com uma permanência de 95%, vulgo Q95, obtido das curvas 

de permanência de vazão. Esta estatística representa um valor de vazão típico de uma 

situação de escassez de água. Para facilitar a leitura dos resultados e a sua 

comparação com os valores calculados no PRH-SF 2004-2013 recorre-se a um 

indicador expresso pela razão entre a vazão de retirada para os usos consuntivos e a 

vazão Q95, adotando-se as seguintes faixas de classificação (ANA, 2005): 

 Razão <5% – Excelente. Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é 

necessária. A água é considerada um bem livre; 

 Razão entre 5 e 10% – Confortável, podendo ocorrer necessidade de 

gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento; 

 Razão entre 10 e 20% – Preocupante. A atividade de gerenciamento é 

indispensável, exigindo a realização de investimentos médios; 

 Razão entre 20% e 40% – Crítica, exigindo intensa atividade de 

gerenciamento e grandes investimentos; 

 Razão> 40% – Muito crítica. 

O indicador baseado na razão entre a vazão de retirada para os usos consuntivos 

e a vazão Q95 é recomendado para avaliar de forma preliminar o risco de 

descumprimento da demanda numa dada sub-bacia. A sua leitura deve, no entanto, 

ser realizada com as devidas ressalvas, uma vez que não tem em consideração a 

acentuada sazonalidade das vazões naturais e de algumas utilizações de água, como 

é o caso da agricultura. Na sua versão mais simples, também não tem em 

consideração a necessidade de assegurar um regime de vazão ecológica, nem a 

utilização de água para usos não consuntivos, como é o caso da produção de energia 

elétrica. Caso o valor de Q95 não seja corrigido para ter a vazão regularizada dos 

reservatórios, este indicador não considera a compatibilização da distribuição temporal 

da disponibilidade de água à demanda dos vários usos que estas infraestruturas 

proporcionam. O indicador é aqui apresentado, sobretudo, para permitir a comparação 

com os valores estimados no PRH-SF 2004-2013 e, assim, identificar as principais 

tendências de evolução da situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio 

São Francisco. 

O segundo tipo de análise realizado recorre à simulação matemática da operação de 

todo o sistema da bacia hidrográfica do rio São Francisco, com as suas estruturas de 

armazenamento de água, produção de energia elétrica e de distribuição de água. Esta 
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metodologia proporciona essa análise mais completa do funcionamento de toda a 

bacia hidrográfica e a consideração de todos os usos da água, incluindo as 

necessidades dos ecossistemas. Nesse sentido, utilizou-se o LabSid-ACQUANET 

2013, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LabSid) da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  

Os modelos de simulação de aproveitamentos hidráulicos têm como dados de entrada 

as características das infraestruturas existentes, as disponibilidades de água, as 

demandas de água para os vários usos e as regras de operação do sistema e 

apresentam como resultados um conjunto de indicadores de desempenho do sistema, 

notadamente, a garantia de satisfação dos objetivos, a vulnerabilidade do 

abastecimento, a resiliência do abastecimento, entre outros. O LabSid-ACQUANET 

2013 calcula as seguintes estatísticas: 

 TAD – Tempo máximo abaixo da demanda (# meses);  

 FAD – Frequência abaixo da demanda (%);  

 VAD – Volume acumulado de déficits (Mm³);  

 Dmed – Demanda média necessária (m³/s);  

 VZF – Vazão média fornecida (m³/s); 

 VZF – Vazão média fornecida (% da demanda média necessária); 

 VFF – Vazão média fornecida quando ocorrem falhas (m³/s);  

 VZmin – Vazão mínima (m³/s). 

As estatísticas fornecidas pelo modelo proporcionam uma visão mais completa da 

capacidade da bacia hidrográfica em satisfazer as várias utilizações da água, sendo 

discutível se é recomendável sintetizar a situação de cada sub-bacia numa 

classificação única. Apesar disso, utilizou-se a seguinte grelha de classificação para 

facilitar a leitura dos resultados: 

 Confortável: Frequência abaixo da demanda igual a 0%; 

 Preocupante: Frequência abaixo da demanda entre 0% e 5%; 

 Crítica: Frequência acima de 5%. 

A  

Figura 39 apresenta o esquema conceitual da bacia do rio São Francisco adotado no 

exercício de simulação. Os reservatórios de Três Marias, Sobradinho, Itaparica, 

Moxotó, Paulo Afonso I, II, III e IV e Xingó foram considerados individualmente. Os 
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reservatórios de menor dimensão, localizados nos afluentes do rio São Francisco, 

foram considerados de forma agregada através de um reservatório fictício com uma 

capacidade de armazenamento igual à soma da capacidade dos reservatórios 

existentes em cada sub-bacia (Quadro 28).  

Quadro 28 – Capacidade instalada por sub-bacia e respectivo coeficiente de 

regularização. 

Sub-bacia hidrográfica 

Vazão média anual 

em regime natural 

(m
3
/s) 

Capacidade de 

armazenamento  

(Mm
3
) 

Coeficiente de 

regularização 

(-) 

S FRANC 01 228,25 0,00 0,00 

PARA SF 01 154,73 200,23 0,05 

PARAOPEBA 01 166,20 79,65 0,02 

S FRANC 02 137,98 13,16 0,01 

VELHAS 01 321,88 251,79 0,01 

S FRANC 03 44,55 1,27 0,00 

JEQUITAI 01 63,94 786,00 0,00 

PARACATU 01 50,79 2,10 0,00 

PARACATU 02 430,58 834,07 0,13 

PACUI 01 47,66 0,00 0,00 

URUCUIA 01 260,87 16,20 0,07 

VERDE GR 01 33,70 220,57 0,24 

S FRANC 04 39,00 0,34 0,00 

CARINHANHA 01 146,47 0,00 0,00 

CORRENTE 01 221,84 0,10 0,00 

GRANDE SF 01 143,41 18,18 0,00 

GRANDE SF 02 137,13 3,75 0,00 

S FRANC 05 34,54 208,90 0,13 

S FRANC 07 6,97 160,50 0,97 

S FRANC 06 6,44 11,00 0,01 

SALITRE 01 7,91 8,40 0,25 

PONTAL 01 4,12 30,80 0,21 

GARÇAS 01 3,97 128,30 1,03 

CURACA 01 6,39 23,10 0,14 

BRÍGIDA 01 10,56 424,10 3,80 

TERRA NOVA 01 4,56 109,40 0,79 

MACURURE 01 6,56 5,65 0,02 

PAJEU 01 14,18 472,20 0,53 
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Sub-bacia hidrográfica 

Vazão média anual 

em regime natural 

(m
3
/s) 

Capacidade de 

armazenamento  

(Mm
3
) 

Coeficiente de 

regularização 

(-) 

MOXOTO 01 7,70 541,19 5,55 

CURITUBA 01 1,78 13,78 0,00 

S FRANC 08 1,08 5,06 0,00 

S FRANC 09 5,59 22,72 0,17 

S FRANC 10 11,35 212,20 0,45 

S FRANC 11 6,04 14,67 0,09 

O período de simulação foi de 1979 a 2010, tendo-se adotado um passo de cálculo 

mensal. As afluências de água ao sistema correspondem às vazões geradas em cada 

sub-bacia, apresentadas no Volume 4. O Quadro 29 apresenta os valores da taxa de 

evaporação adotados. 

Quadro 29 – Taxas de evaporação consideradas (mm). 

Mês 

Alto São 

Francisco 

(Três Marias) 

Médio São 

Francisco 

(Sobradinho) 

Submédio São 

Francisco (restantes 

reservatórios) 

Janeiro 92,8 112,3 230,4 

Fevereiro 105,2 121,2 193,4 

Março 94,6 114,2 173,4 

Abril 95,3 123,3 156,2 

Maio 95,6 139,4 148,0 

Junho 99,1 158,0 147,6 

Julho 115,3 183,6 163,6 

Agosto 144,9 224,0 205,7 

Setembro 159,9 248,2 256,4 

Outubro 141,7 216,6 282,1 

Novembro 106,7 142,0 274,4 

Dezembro 88,5 111,6 243,8 

Ano 1 339,6 1 894,3 2 475,0 

Consideraram-se os valores de demanda para abastecimento urbano e rural, uso 

animal, uso industrial, irrigação e produção de energia, descritos no Capítulo 2.2. 

Na política de operação do sistema, a satisfação de cada um destes tipos de uso tem 

uma prioridade distinta. O abastecimento à população urbana e rural e o uso animal 
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têm prioridade máxima, sobrepondo-se ao abastecimento industrial, à irrigação e, 

finalmente, à produção de energia. No modelo ACQUANET, esta política é traduzida 

nos valores de prioridade da demanda e de volume-meta dos reservatórios indicados 

no Quadro 30.  

Note-se que nesta fase de diagnóstico não se impôs uma política pró-ativa de 

salvaguarda da satisfação das necessidades futuras de abastecimento urbano e rural 

(hedging na terminologia anglo-saxónica), em que a satisfação das necessidades de 

água para a rega e a produção de energia é sacrificada quando o volume armazenado 

nos reservatórios é baixo. A prevalência dos usos prioritários sobre os demais usos só 

se manifesta em cada mês, e não sobre as necessidades futuras dos usos não 

prioritários. A simulação desta outra política de operação poderá ser realizada em 

fases posteriores do trabalho. 

Quadro 30 – Pressupostos assumidos (prioridades e volumes-meta). 

Tipo de demanda Prioridade Retorno 

Abastecimento urbano e rural 1 80% urbano + 50% rural 

Uso animal 2 20 

Uso industrial 4 80 

Irrigação 5 20 

Energia 6 100 

Reservatório Prioridade Volume-meta 

Trecho principal (exceto Xingó) 80 0,8 

Xingó 80 1,0 

Afluentes 90 0,8 

Nota: a prioridade varia de forma decrescente entre 1 e 99. 
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Figura 39 – Esquema conceitual da bacia do rio São Francisco. 
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No caso do balanço hídrico subterrâneo, adotou-se como indicador a relação entre a 

vazão de retirada para os usos consuntivos e a vazão explotável considerada 

igual a 20% da recarga média anual. Adotaram-se seguintes faixas de classificação: 

 Razão abaixo dos 10% – Excelente; 

 Razão entre 10% e 40% – Confortável, podendo ocorrer necessidade de 

gerenciamento para solução de problemas locais de abastecimento; 

 Razão entre 40% e 60% – Preocupante, exigindo atividade de 

gerenciamento; 

 Razão entre 60% e 100% – Crítica, exigindo intensa atividade de 

gerenciamento; 

 Razão> 100% – Muito crítica. 
 

3.2. Demanda de Água para Usos Consuntivos e Produção de Energia 

O Quadro 31 apresenta as estimativas por sub-bacia da demanda de água para usos 

consuntivos que é satisfeita por origens superficiais e subterrâneas. A distribuição 

mensal destes valores médios anuais por tipo de utilização é apresentada no Capítulo 

2.2. 

Quadro 31 – Demanda de água satisfeita por origens superficiais e subterrâneas 

(vazão média anual em m3/s). 

Sub-bacia Origens superficiais Origens subterrâneas Total 

BRIGIDA 01 3,21 0,41 3,62 

CARINHANHA 01 1,90 0,29 2,19 

CORRENTE 01 12,63 1,67 14,30 

CURACA 01 25,65 0,40 26,05 

CURITUBA 01 1,02 0,11 1,13 

GARCAS 01 5,06 0,18 5,24 

GRANDE SF 01 26,13 2,43 28,56 

GRANDE SF 02 7,43 1,03 8,46 

JEQUITAI 01 1,73 0,31 2,04 

MACURURE 01 2,64 0,11 2,75 

MOXOTO 01 1,75 0,29 2,04 

PACUI 01 0,87 0,42 1,29 

PAJEU 01 4,22 0,58 4,80 
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Sub-bacia Origens superficiais Origens subterrâneas Total 

PARA SF 01 5,92 1,55 7,47 

PARACATU 01 6,00 0,69 6,69 

PARACATU 02 33,99 4,08 38,07 

PARAOPEBA 01 10,03 1,80 11,83 

PONTAL 01 13,87 0,36 14,24 

S FRANC 01 3,56 0,84 4,41 

S FRANC 02 JUS 7,36 0,53 7,90 

S FRANC 02 MONT 2,54 0,45 2,99 

S FRANC 03 1,25 0,18 1,42 

S FRANC 04 4,76 0,92 5,69 

S FRANC 05 6,52 1,58 8,10 

S FRANC 06 2,45 0,64 3,08 

S FRANC 07 5,20 1,00 6,20 

S FRANC 08 0,31 0,04 0,35 

S FRANC 09 1,01 0,24 1,25 

S FRANC 10 18,99 0,52 19,51 

S FRANC 11 5,79 0,30 6,09 

SALITRE 01 0,89 0,21 1,10 

TERRA NOVA 01 4,53 0,20 4,74 

URUCUIA 01 6,88 1,02 7,90 

VELHAS 01 24,15 3,92 28,07 

VERDE GR 01 17,54 2,32 19,86 

TOTAL 277,80 31,64 309,45 

O balanço hídrico superficial foi realizado para cada uma das sub-bacias da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, para os principais reservatórios do curso principal do 

São Francisco e para os trechos de rio entre estas infraestruturas. Esta opção origina 

a necessidade de distribuir os valores da demanda para usos consuntivos e satisfeita 

por origens superficiais pelos locais onde são captados volumes significativos de água. 

As estimativas de demanda de água em cada sub-bacia foram assim distribuídas por 

48 locais de captação de água, correspondentes a 35 sub-bacias, sete reservatórios e 

seis trechos de rio. A referência a 35 sub-bacias (e não às 34 unidades de análise 

deste plano) resulta da divisão da bacia S FRANC 02 em duas para distinguir a área 

que aflui a montante e jusante do reservatório de Três Marias, conforme referido no 

Capítulo 2.2. 
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Dada a inexistência de informação fidedigna e quantificada sobre os locais de 

captação, foram considerados vários cenários de distribuição da demanda de água 

superficial em cada sub-bacia, conforme explicitado no Capítulo 2.2, tendo-se optado 

pelo cenário E. Este cenário considera que as demandas de cada micro-bacia situadas 

a menos de 5+10 km (5 km para as regiões fisiográficas do Alto e Médio SF e 10 km 

para o Submédio e Baixo SF) do curso de água principal do rio S. Francisco são por 

ele satisfeitas. O Quadro 32 apresenta os valores médios anuais da vazão demandada 

nas várias sub-bacias pelo cenário E.  

Quadro 32 – Demanda de água para usos consuntivos satisfeita por origens 

superficiais (m3/s). 

Sub-bacia/ reservatório/ 

trecho 

Abastecimento 

urbano e rural 

Uso 

animal 

Uso 

industrial 
Irrigação Total anual 

BRIGIDA 01 0,36 0,02 0,10 2,51 2,98 

CARINHANHA 01 0,04 0,01 0,00 1,84 1,89 

CORRENTE 01 0,23 0,05 0,01 11,55 11,84 

CURACA 01 0,32 0,01 0,11 16,98 17,42 

CURITUBA 01 0,08 0,00 0,01 0,27 0,37 

GARCAS 01 0,05 0,00 0,01 2,01 2,06 

GRANDE SF 01 0,41 0,02 0,05 25,66 26,13 

GRANDE SF 02 0,15 0,03 0,00 6,31 6,49 

JEQUITAI 01 0,14 0,01 0,10 1,46 1,71 

MACURURE 01 0,01 0,00 0,00 1,34 1,35 

MOXOTO 01 0,23 0,01 0,03 0,90 1,17 

PACUI 01 0,09 0,02 0,00 0,56 0,67 

PAJEU 01 0,22 0,01 0,02 1,21 1,46 

PARA SF 01 1,68 0,03 2,64 1,56 5,92 

PARACATU 01 0,19 0,01 0,02 5,78 6,00 

PARACATU 02 0,44 0,12 0,09 33,34 33,99 

PARAOPEBA 01 3,37 0,02 3,12 3,51 10,02 

PONTAL 01 0,42 0,01 0,09 7,32 7,84 

S FRANC 01 0,59 0,03 0,48 2,46 3,56 

S FRANC 02 JUS 0,12 0,01 0,02 7,21 7,36 

S FRANC 02 MONT 0,10 0,01 0,07 0,91 1,09 

S FRANC 03 0,03 0,00 0,03 0,14 0,21 

S FRANC 04 0,11 0,01 0,00 1,88 2,01 

S FRANC 05 0,36 0,04 0,02 4,62 5,04 

S FRANC 06 0,06 0,02 0,00 1,46 1,54 
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Sub-bacia/ reservatório/ 

trecho 

Abastecimento 

urbano e rural 

Uso 

animal 

Uso 

industrial 
Irrigação Total anual 

S FRANC 07 0,30 0,02 0,01 3,38 3,71 

S FRANC 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S FRANC 09 0,40 0,09 0,03 0,49 1,01 

S FRANC 10 0,89 0,13 0,25 13,22 14,49 

S FRANC 11 0,07 0,01 0,01 0,59 0,68 

SALITRE 01 0,07 0,01 0,00 0,58 0,66 

TERRA NOVA 01 0,12 0,00 0,01 1,89 2,02 

URUCUIA 01 0,10 0,04 0,00 6,62 6,77 

VELHAS 01 11,07 0,03 7,52 5,14 23,75 

VERDE GR 01 1,08 0,06 0,01 16,25 17,40 

Reserv. de Três Marias 0,11 0,01 0,08 1,00 1,19 

Reserv. de Sobradinho 0,17 0,02 0,01 2,38 2,57 

Reservatório de Itaparica 0,49 0,02 0,04 4,14 4,69 

Reserv. de Delmiro 

Gouveia (PAfonso I,II,III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserv. de Paulo Afonso 

(PAfonso IV) 0,07 0,00 0,01 0,22 0,30 

Reserv. de Moxotó 0,13 0,01 0,02 0,88 1,03 

Reserv. de Xingó 0,19 0,01 0,03 0,58 0,82 

Rio S. Francisco entre Três 

Marias e Sobradinho 0,70 0,05 0,30 7,17 8,23 

Rio S. Francisco entre 

Sobradinho e Itaparica 0,66 0,02 0,15 18,13 18,96 

Rio S. Francisco entre 

Itaparica e Moxotó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rio S. Francisco entre 

Moxotó e PA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rio S. Francisco entre PA 

e Xingó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rio S. Francisco a jusante 

de Xingó 0,77 0,15 0,12 8,37 9,41 

TOTAL 27,19 1,19 15,60 233,82 277,81 

Os volumes de água mobilizados para produção de energia foram estimados tendo em 

conta o histórico da operação dos principais reservatórios da calha principal do rio São 

Francisco. O site do ONS divulga os valores de vazão turbinada nas principais usinas 

hidroelétricas do rio São Francisco entre 2010 e 2014. Uma vez que o período de 
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simulação adotado decorre entre 1979 e 2010, a vazão turbinada em cada usina foi 

estimada com base nos valores de vazão registrados em estações fluviométricas 

situadas a jusante de cada usina, truncados superiormente pelo valor agregado da 

vazão de engolimento das turbinas de cada usina. O Quadro 33 indica as vazões 

médias turbinadas em cada mês e o valor do engolimento agregado das várias 

turbinas de cada usina hidroelétrica. A vazão a turbinar em cada mês nas várias 

usinas nunca excede 80% na capacidade da turbina (engolimento). 

Quadro 33 – Vazão média mensal e máxima para produção de energia (m3/s). 

Mês 
Três 

Marias 
Sobradinho Itaparica Moxotó 

P.Afonso 

I,II,III 

P.Afonso 

IV 
Xingó 

Janeiro 683 2.495 2.180 1.061 1.050 1.424 2.174 

Fevereiro 641 2.554 2.176 1.150 1.120 1.497 2.250 

Março 590 2.521 2.183 1.082 1.060 1.428 2.165 

Abril 567 2.582 2.252 1.021 1.005 1.384 2.129 

Maio 518 2.198 2.097 863 863 1.277 2.046 

Junho 551 1.913 1.947 734 734 1.101 1.835 

Julho 570 1.894 1.911 716 716 1.073 1.789 

Agosto 589 1.938 1.960 740 740 1.110 1.850 

Setembro 606 2.003 2.027 771 771 1.157 1.929 

Outubro 655 2.025 2.051 813 813 1.219 2.032 

Novembro 663 2.047 2.052 855 855 1.283 2.123 

Dezembro 644 2.222 2.091 938 935 1.350 2.156 

Média anual 606 2.199 2.077 895 888 1.275 2.040 

Engolimento total 900 4.260 2.744 2.200 2.036 2.310 3.000 

Nesta fase de elaboração do Plano, assumiu-se que as necessidades dos 

ecossistemas eram asseguradas pelos volumes de água turbinados para produção de 

energia. As regras de operação das usinas preveem uma vazão mínima para proteção 

aos ecossistemas nas usinas de Três Marias, Sobradinho e Xingó. 

Não se consideraram as transferências de água para as bacias hidrográficas do 

nordeste brasileiro, no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Essa análise será realizada na fase de 

cenarização. Refira-se, no entanto, que RAMINA (2015) simulou três regras de 

defluência na UHE de Sobradinho (vazão máxima regularizável contínua, hidrograma 

mensal máximo, hidrograma ambiental) com e sem transposição, tendo os resultados 

mostrado que o efeito da transposição do rio São Francisco sobre a capacidade de 
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regularização das vazões de Sobradinho é pequeno, ou até negligível. No entanto, em 

situações de seca de extrema, quando as vazões disponíveis forem baixas e as 

demandas crescerem, este projeto poderá gerar conflito de usos, dependendo das 

diretrizes e critérios definidos no âmbito do Plano e que devem contemplar situações 

normais e de escassez hídrica (RAMINA, 2015).    
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3.3. Disponibilidade de Água e Capacidade de Regularização Instalada 

O Quadro 34 sintetiza um conjunto de dados de caracterização da disponibilidade de 

água superficial e subterrânea em cada sub-bacia, já apresentados em capítulos 

anteriores. O quantil Q95 representa as vazões características de situações de 

escassez de água em que o risco de não satisfazer as demandas dos vários usos é 

maior, tendo sido usado para calcular a razão entre a demanda de retirada e a 

disponibilidade hídrica por estar entre Q90 e Q7,10. Foi calculado a partir das curvas 

de permanência ou de duração da vazão das séries de valores diários do período 

1931 – 2013 e, também, a partir das séries de vazões médias mensais.  

O Quadro 34 inclui também estimativas da capacidade total de armazenamento 

instalada em cada sub-bacia, em acréscimo à proporcionada pelos grandes 

reservatórios do curso principal do rio São Francisco, assim como o valor do 

coeficiente de regularização calculado pela razão entre a capacidade de 

armazenamento e o escoamento anual médio (em Mm3) e apresentado na Figura 40. 

Algumas sub-bacias possuem coeficientes de regularização significativos, como é o 

caso de MOXOTÓ 01, BRÍGIDA 01, GARÇAS e S FRANC 07. Nessas sub-bacias, a 

capacidade de armazenamento instalada proporciona uma vazão regularizada 

superior à vazão de Q95 em regime natural e a possibilidade de satisfazer maiores 

volumes de demanda. Os valores de Q95 regularizado foram estimados a partir das 

séries mensais, recorrendo a um modelo de simulação da operação de um 

reservatório com a capacidade de armazenamento indicada no quadro. 

Finalmente, apresenta-se também no Quadro 34 a disponibilidade de água 

subterrânea, designada por vazão explotável, estimada em 20% da recarga média 

anual. Esta porcentagem resulta da premissa de que parte da recarga não está 

disponível para utilização porque contribui para o escoamento de base dos cursos de 

água superficiais ou para níveis mais profundos das unidades hidrogeológicas.  
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Quadro 34 – Disponibilidade de água e capacidade de regularização instalada 

por sub-bacia hidrográfica. 

Sub-bacia 

hidrográfica 

Disponibilidade de água superficial 
Disponibilidade de água 

subterrânea 

Qmed 

(m
3
/s) 

Q95 

(valores 

diários) 

(m
3
/s) 

Q95 

(valores 

mensais) 

(m
3
/s) 

Cap, de 

Armazen. 

(Mm
3
) 

Coef reg. 

(-) 

Q95 

regulariz. 

(valores 

mensais) 

(m
3
/s) 

Recarga 

média 

anual 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

S FRANC 01 228,25 53,5 65,2 0,00 0,00 65,20 28,39 5,68 

PARA SF 01 154,73 43,0 44,9 200,23 0,05 54,00 24,53 4,91 

PARAOPEBA 01 166,20 51,9 43,9 79,65 0,02 43,90 24,30 4,86 

S FRANC 02 137,98 31,1 18,36 13,16 0,01 18,36 49,34 9,87 

VELHAS 01 321,88 61,8 69,0 251,79 0,01 80,00 59,12 11,82 

S FRANC 03 44,55 3,0 3,1 1,27 0,00 3,10 23,25 4,65 

JEQUITAI 01 63,94 4,4 4,5 786,00 0,00 30,00 25,29 5,06 

PARACATU 01 50,79 14,6 10,9 2,10 0,00 10,90 6,84 1,37 

PARACATU 02 430,58 66,5 82,5 834,07 0,13 142,00 154,29 30,86 

PACUI 01 47,66 9,7 10,2 0,00 0,00 10,20 33,25 6,65 

URUCUIA 01 260,87 37,7 33,3 16,20 0,07 33,30 81,35 16,27 

VERDE GR 01 33,70 0,6 0,0 220,57 0,24 10,00 60,36 12,07 

S FRANC 04 39,00 10,6 12,0 0,34 0,00 12,00 101,51 20,30 

CARINHANHA 01 146,47 85,4 86,7 0,00 0,00 86,80 107,16 21,43 

CORRENTE 01 221,84 136,1 140,0 0,10 0,00 136,10 236,11 47,22 

GRANDE SF 01 143,41 93,0 91,7 18,18 0,00 91,70 263,58 52,72 

GRANDE SF 02 137,13 85,2 124,3 3,75 0,00 124,30 164,79 32,96 

S FRANC 05 34,54 0,0 0,0 208,90 0,13 10,00 71,39 14,28 

S FRANC 07 6,97 0,2 0,5 160,50 0,97 4,00 56,10 11,22 

S FRANC 06 6,44 0,2 0,5 11,00 0,01 1,40 59,74 11,95 

SALITRE 01 7,91 1,0 0,4 8,40 0,25 0,90 22,73 4,55 

PONTAL 01 4,12 0,5 0,2 30,80 0,21 1,20 7,14 1,43 

GARÇAS 01 3,97 0,5 0,2 128,30 1,03 0,50 6,21 1,24 

CURACA 01 6,39 0,8 0,4 23,10 0,14 1,30 16,07 3,21 

BRÍGIDA 01 10,56 1,4 0,6 424,10 3,80 5,30 12,67 2,53 

TERRA NOVA 01 4,56 0,6 0,3 109,40 0,79 1,80 8,48 1,70 

MACURURE 01 6,56 0,9 0,4 5,65 0,02 0,70 17,62 3,52 

PAJEU 01 14,18 1,9 0,8 472,20 0,53 6,80 29,81 5,96 
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Sub-bacia 

hidrográfica 

Disponibilidade de água superficial 
Disponibilidade de água 

subterrânea 

Qmed 

(m
3
/s) 

Q95 

(valores 

diários) 

(m
3
/s) 

Q95 

(valores 

mensais) 

(m
3
/s) 

Cap, de 

Armazen. 

(Mm
3
) 

Coef reg. 

(-) 

Q95 

regulariz. 

(valores 

mensais) 

(m
3
/s) 

Recarga 

média 

anual 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

MOXOTO 01 7,70 1,0 0,4 541,19 5,55 4,50 16,78 3,36 

CURITUBA 01 1,78 0,2 0,1 13,78 0,00 0,50 5,00 1,00 

S FRANC 08 1,08 0,1 0,1 5,06 0,00 0,20 1,62 0,32 

S FRANC 09 5,59 0,7 0,3 22,72 0,17 1,20 7,91 1,58 

S FRANC 10 11,35 1,5 0,6 212,20 0,45 4,20 26,51 5,30 

S FRANC 11 6,04 0,8 0,3 14,67 0,09 0,90 18,64 3,73 
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Figura 40 – Coeficiente de regularização (Mapa 68 do Volume 9, reduzido). 
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3.4. Balanço Superficial 

A Figura 41 apresenta a evolução ao longo do rio São Francisco da disponibilidade de 

água e da demanda de água para usos consuntivos satisfeita por origens superficiais. 

Os valores de cada curva representam a soma acumulada dos valores de Q95, de 

Q95 regularizado e da demanda a jusante de uma dada seção do curso de água 

principal da bacia do rio São Francisco. A Figura 41 evidencia a capacidade do curso 

principal do rio São Francisco em satisfazer as demandas de água para usos 

consuntivos de toda a bacia hidrográfica, mesmo em regime natural. A realidade é, no 

entanto, distinta, uma vez que não existem infraestruturas para satisfazer 

integralmente as demandas existentes na bacia hidrográfica a partir de captações no 

curso principal do rio São Francisco.  

Figura 41 – Evolução ao longo do rio São Francisco da disponibilidade de água e 

da demanda de água para usos consuntivos satisfeitas por origens superficiais. 

O Quadro 35 compara a disponibilidade de água superficial em cada sub-bacia com as 

estimativas da demanda, avaliando dessa forma a capacidade de cada uma em 

satisfazer as demandas existentes com recursos próprios. As conclusões são afetadas 

pela incerteza dos dados, notadamente da disponibilidade de água e da demanda de 

água (e da sua distribuição espacial), mas os casos mais extremos de escassez de 

água ocorrem sobretudo nas sub-bacias do Submédio e Baixo São Francisco.  
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Quadro 35 – Comparação da disponibilidade de água superficial com a demanda 

de água para usos consuntivos satisfeita. 

Sub-bacia 

Q95 
(valores 
diários) 
(m

3
/s) 

Q95 
(valores 
mensais) 

(m
3
/s) 

Q95 
regularizado 

(m
3
/s) 

Demanda 
de 

retirada 
(m

3
/s) 

Razão 
Demanda / 

Q95reg 
(%) 

Situação do 
balanço 

S FRANC 01 53,50 65,2 65,20 3,56 5,46 Confortável 

PARA SF 01 43,00 44,9 54,00 5,92 10,96 Preocupante 

PARAOPEBA 01 51,90 43,9 43,90 10,03 22,85 Crítica 

SFRANC 02 MONT 9,75 5,75 5,75 2,54 44,18 Mto Crítica 

SFRANC 02 JUS 21,35 12,61 12,61 7,36 58,36 Mto Crítica 

VELHAS 01 61,80 69,0 80,00 24,15 30,19 Crítica 

S FRANC 03 3,00 3,1 3,10 1,25 40,32 Mto Crítica 

JEQUITAI 01 4,40 4,5 30,00 1,73 5,77 Confortável 

PARACATU 01 14,60 10,9 10,90 6,00 55,05 Mto Crítica 

PARACATU 02 66,50 82,5 142,00 33,99 23,94 Crítica 

PACUI 01 9,70 10,2 10,20 0,87 8,53 Confortável 

URUCUIA 01 37,70 33,3 33,30 6,88 20,66 Crítica 

VERDE GR 01 0,60 0,0 10,00 17,54 175,40 Mto Crítica 

S FRANC 04 10,60 12,0 12,00 4,76 39,67 Crítica 

CARINHANHA 01 85,40 86,7 86,80 1,90 2,19 Excelente 

CORRENTE 01 136,10 140,0 136,10 12,63 9,28 Confortável 

GRANDE SF 01 93,00 91,7 91,70 26,13 28,50 Crítica 

GRANDE SF 02 85,20 124,3 124,30 7,43 5,98 Confortável 

S FRANC 05 0,00 0,0 10,00 6,52 65,20 Mto Crítica 

S FRANC 07 0,20 0,5 4,00 5,20 130,00 Mto Crítica 

S FRANC 06 0,20 0,5 1,40 2,45 175,00 Mto Crítica 

SALITRE 01 1,00 0,4 0,90 0,89 98,89 Mto Crítica 

PONTAL 01 0,50 0,2 1,20 13,87 1155,83 Mto Crítica 

GARÇAS 01 0,50 0,2 0,50 5,06 1012,00 Mto Crítica 

CURACA 01 0,80 0,4 1,30 25,65 1973,08 Mto Crítica 

BRÍGIDA 01 1,40 0,6 5,30 3,21 60,57 Mto Crítica 

TERRA NOVA 01 0,60 0,3 1,80 4,53 251,67 Mto Crítica 

MACURURE 01 0,90 0,4 0,70 2,64 377,14 Mto Crítica 

PAJEU 01 1,90 0,8 6,80 4,22 62,06 Mto Crítica 

MOXOTO 01 1,00 0,4 4,50 1,75 38,89 Crítica 

CURITUBA 01 0,20 0,1 0,50 1,02 204,00 Mto Crítica 

S FRANC 08 0,10 0,1 0,20 0,31 155,00 Mto Crítica 

S FRANC 09 0,70 0,3 1,20 1,01 84,17 Mto Crítica 
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Sub-bacia 

Q95 
(valores 
diários) 
(m

3
/s) 

Q95 
(valores 
mensais) 

(m
3
/s) 

Q95 
regularizado 

(m
3
/s) 

Demanda 
de 

retirada 
(m

3
/s) 

Razão 
Demanda / 

Q95reg 
(%) 

Situação do 
balanço 

S FRANC 10 1,50 0,6 4,20 18,99 452,14 Mto Crítica 

S FRANC 11 0,80 0,3 0,90 5,79 643,33 Mto Crítica 

A Figura 42 resume graficamente os resultados do balanço hídrico superficial. 

 

Figura 42 – Balanço hídrico superficial (Mapa 69 do Volume 9, reduzido). 
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Os resultados do Quadro 35, suportados por um indicador baseado na razão entre a 

vazão de retirada para os usos consuntivos e a vazão Q95, não têm em consideração 

a utilização de água para produção de energia elétrica nem o papel dos reservatórios 

como infraestruturas de regularização dos recursos hídricos superficiais, que podem 

compatibilizar a distribuição temporal da disponibilidade de água à demanda dos 

vários usos. Apresentam-se, por isso, em seguida os resultados da modelagem 

matemática. 

As figuras seguintes apresentam a evolução dos volumes armazenados nos 

reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Itaparica para o período de simulação 

1979-2010, comparando-os com os registros de observação entre 2000 e 2010.  

A comparação das curvas obtidas por simulação e observadas é bastante satisfatória 

tendo em conta as incertezas dos dados do modelo. Entre as principais fontes de 

incerteza incluem-se as inconsistências já mencionadas entre as medições da vazão 

nas várias estações fluviométricas do rio São Francisco e entre estas e os volumes 

armazenados nos reservatórios do curso principal, assim como as estimativas das 

evaporações nos reservatórios. O caso do reservatório da Itaparica é um exemplo 

paradigmático deste tipo de situações. Conforme relatado no capítulo sobre 

hidroeletricidade, as séries existentes da vazão a jusante de Sobradinho e das 

afluências entre Sobradinho e Itaparica são aparentemente inconsistentes com as 

séries de volumes armazenados em Itaparica, conforme se pode constatar no gráfico 

do reservatório de Itaparica. 

 

Figura 43 – Evolução do volume armazenado no reservatório de Três Marias. 
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Figura 44 – Evolução do volume armazenado no reservatório de Sobradinho. 

 

Figura 45 – Evolução do volume armazenado no reservatório de Itaparica. 

As figuras seguintes comparam as vazões efluentes observadas e simuladas a jusante 

dos reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Itaparica. Os andamentos das curvas 

são semelhantes. 
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Figura 46 – Vazão efluente observada e modelada a jusante do reservatório de 

Três Marias. 

 

Figura 47 – Vazão efluente observada e modelada a jusante do reservatório de 

Sobradinho. 

Figura 48 – Vazão efluente observada e modelada a jusante do reservatório de 

Itaparica. 



  
 
 

166 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

O Quadro 36 resume o desempenho do sistema na satisfação das várias utilizações 

da água por sub-bacia, assumindo uma alocação parcial das demandas de cada sub-

bacia a captações no rio São Francisco, em função da proximidade ao curso de água 

principal do rio São Francisco.  

As demandas no curso de água principal são satisfeitas quase na sua totalidade, com 

exceção dos usos de irrigação abastecidos a partir do reservatório de Moxotó, que, em 

rigor, não se situa no curso principal do rio São Francisco. As demandas de energia 

são também satisfeitas quase na sua totalidade, não apresentando falhas nos 

reservatórios de Moxotó e Paulo Afonso I, II e III.  

No que diz respeito aos usos consuntivos, existem duas sub-bacias em que não é 

possível satisfazer a demanda de água para abastecimento urbano e rural, 

notadamente VERDE GR 01 e FRANC 05. As sub-bacias S FRANC 07 e S FRANC 06 

apresentam algumas falhas, estando numa situação preocupante. O número de sub-

bacias onde há dificuldades em satisfazer as demandas da irrigação é maior, dados os 

maiores volumes de água exigidos por este uso e a sua menor prioridade na alocação 

da água disponível. 

Alguns dos descumprimentos da demanda para usos consuntivos, sobretudo os 

referentes a usos prioritários ou aos satisfeitos a partir do curso principal do rio S. 

Francisco, podem ser facilmente ultrapassados com uma alteração na política de 

alocação de recursos. Já as falhas detectadas na satisfação das demandas para 

irrigação em várias sub-bacias só poderão ser ultrapassadas com a construção de 

novas infraestruturas. 

Quadro 36 – Indicadores de desempenho do sistema na satisfação das várias 

utilizações da água (Cenário E). 

Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

Abastecimento urbano e rural 

S FRANC 01 0 0 0 0,505 0,505 100 0,505 0,505 

PARA SF 01 0 0 0 1,666 1,666 100 1,666 1,666 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

PARAOPEBA 01 0 0 0 3,343 3,343 100 3,343 3,343 

S FRANC 02 MONT 0 0 0 0,031 0,031 100 0,031 0,031 

S FRANC 02 JUS 0 0 0 0,115 0,115 100 0,115 0,115 

VELHAS 01 0 0 0 10,472 10,472 100 10,472 10,472 

S FRANC 03 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

JEQUITAI 01 0 0 0 0,126 0,126 100 0,126 0,126 

PARACATU 01 0 0 0 0,186 0,186 100 0,186 0,186 

PARACATU 02 0 0 0 0,437 0,437 100 0,437 0,437 

PACUI 01 0 0 0 0,052 0,052 100 0,052 0,052 

URUCUIA 01 0 0 0 0,1 0,1 100 0,1 0,1 

VERDE GR 01 3 7,81 11,957 1,002 0,99 98,82 0,85 0,802 

S FRANC 04 0 0 0 0,047 0,047 100 0,047 0,047 

CARIMANHA 01 0 0 0 0,042 0,042 100 0,042 0,042 

CORRENTE 01 0 0 0 0,219 0,219 100 0,219 0,219 

GRANDE SF 01 0 0 0 0,405 0,405 100 0,405 0,405 

GRANDE SF 02 0 0 0 0,123 0,123 100 0,123 0,123 

S FRANC 05 5 7,29 3,674 0,28 0,276 98,7 0,23 0,224 

S FRANC 07 1 0,26 0,134 0,254 0,254 99,95 0,203 0,203 

S FRANC 06 1 0,26 0,016 0,03 0,03 99,95 0,024 0,024 

SALITRE 01 0 0 0 0,05 0,05 100 0,05 0,05 

PONTAL 01 0 0 0 0,243 0,243 100 0,243 0,243 

GARCAS 01 0 0 0 0,022 0,022 100 0,022 0,022 

CURACA 01 0 0 0 0,194 0,194 100 0,194 0,194 

BRIGIDA 01 0 0 0 0,276 0,276 100 0,276 0,276 

TERRA NOVA 01 0 0 0 0,063 0,063 100 0,063 0,063 

MACURURE 01 0 0 0 0,007 0,007 100 0,007 0,007 

PAJEU 01 0 0 0 0,18 0,18 100 0,18 0,18 

MOXOTO 01 0 0 0 0,23 0,23 100 0,23 0,23 

CURITUBA 01 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

S FRANC 08 0 0 0 0 0 100 0 0 

S FRANC 09 0 0 0 0,397 0,397 100 0,397 0,397 

S FRANC10 0 0 0 0,485 0,485 100 0,485 0,485 

S FRANC 11 0 0 0 0,015 0,015 100 0,015 0,015 

Uso animal 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

S FRANC 01 0 0 0 0,025 0,025 100 0,025 0,025 

PARA SF 01 0 0 0 0,031 0,031 100 0,031 0,031 

PARAOPEBA 01 0 0 0 0,023 0,023 100 0,023 0,023 

S FRANC 02 MONT 0 0 0 0,002 0,002 100 0,002 0,002 

S FRANC 02 JUS 0 0 0 0,011 0,011 100 0,011 0,011 

VELHAS 01 0 0 0 0,025 0,025 100 0,025 0,025 

S FRANC 03 0 0 0 0 0 100 0 0 

JEQUITAI 01 0 0 0 0,009 0,009 100 0,009 0,009 

PARACATU 01 0 0 0 0,009 0,009 100 0,009 0,009 

PARACATU 02 0 0 0 0,119 0,119 100 0,119 0,119 

PACUI 01 0 0 0 0,012 0,012 100 0,012 0,012 

URUCUIA 01 0 0 0 0,044 0,044 100 0,044 0,044 

VERDE GR 01 4 8,85 4,399 0,051 0,047 91,45 0,002 0 

S FRANC 04 0 0 0 0,006 0,006 100 0,006 0,006 

CARIMANHA 01 0 0 0 0,01 0,01 100 0,01 0,01 

CORRENTE 01 0 0 0 0,045 0,045 100 0,045 0,045 

GRANDE SF 01 0 0 0 0,02 0,02 100 0,02 0,02 

GRANDE SF 02 0 0 0 0,025 0,025 100 0,025 0,025 

S FRANC 05 5 7,55 2,581 0,034 0,031 92,48 0 0 

S FRANC 07 2 0,52 0,055 0,015 0,015 99,64 0,004 0 

S FRANC 06 1 0,26 0,026 0,01 0,01 99,74 0 0 

SALITRE 01 0 0 0 0,006 0,006 100 0,006 0,006 

PONTAL 01 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

GARCAS 01 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

CURACA 01 0 0 0 0,005 0,005 100 0,005 0,005 

BRIGIDA 01 0 0 0 0,014 0,014 100 0,014 0,014 

TERRA NOVA 01 0 0 0 0,002 0,002 100 0,002 0,002 

MACURURE 01 0 0 0 0,002 0,002 100 0,002 0,002 

PAJEU 01 0 0 0 0,008 0,008 100 0,008 0,008 

MOXOTO 01 0 0 0 0,009 0,009 100 0,009 0,009 

CURITUBA 01 0 0 0 0 0 100 0 0 

S FRANC 08 0 0 0 0 0 100 0 0 

S FRANC 09 0 0 0 0,086 0,086 100 0,086 0,086 

S FRANC10 0 0 0 0,072 0,072 100 0,072 0,072 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

S FRANC 11 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

Uso industrial 

S FRANC 01 0 0 0 0,409 0,409 100 0,409 0,409 

PARA SF 01 0 0 0 2,615 2,615 100 2,615 2,615 

PARAOPEBA 01 0 0 0 3,09 3,09 100 3,09 3,09 

S FRANC 02 MONT 0 0 0 0,021 0,021 100 0,021 0,021 

S FRANC 02 JUS 0 0 0 0,017 0,017 100 0,017 0,017 

VELHAS 01 0 0 0 7,117 7,117 100 7,117 7,117 

S FRANC 03 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

JEQUITAI 01 0 0 0 0,084 0,084 100 0,084 0,084 

PARACATU 01 0 0 0 0,018 0,018 100 0,018 0,018 

PARACATU 02 0 0 0 0,09 0,09 100 0,09 0,09 

PACUI 01 0 0 0 0,002 0,002 100 0,002 0,002 

URUCUIA 01 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

VERDE GR 01 4 8,85 0,894 0,01 0,009 91,15 0 0 

S FRANC 04 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

CARIMANHA 01 0 0 0 0 0 100 0 0 

CORRENTE 01 0 0 0 0,005 0,005 100 0,005 0,005 

GRANDE SF 01 0 0 0 0,045 0,045 100 0,045 0,045 

GRANDE SF 02 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

S FRANC 05 5 7,55 0,915 0,012 0,011 92,45 0 0 

S FRANC 07 2 0,52 0,026 0,005 0,005 99,48 0 0 

S FRANC 06 1 0,26 0,003 0,001 0,001 99,74 0 0 

SALITRE 01 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

PONTAL 01 0 0 0 0,054 0,054 100 0,054 0,054 

GARCAS 01 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

CURACA 01 0 0 0 0,069 0,069 100 0,069 0,069 

BRIGIDA 01 0 0 0 0,074 0,074 100 0,074 0,074 

TERRA NOVA 01 0 0 0 0,005 0,005 100 0,005 0,005 

MACURURE 01 0 0 0 0 0 100 0 0 

PAJEU 01 0 0 0 0,017 0,017 100 0,017 0,017 

MOXOTO 01 0 0 0 0,031 0,031 100 0,031 0,031 

CURITUBA 01 0 0 0 0 0 100 0 0 

S FRANC 08 0 0 0 0 0 100 0 0 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

S FRANC 09 0 0 0 0,035 0,035 100 0,035 0,035 

S FRANC10 1 0,26 0,013 0,136 0,136 99,99 0,131 0,131 

S FRANC 11 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

Irrigação 

S FRANC 01 0 0 0 2,495 2,495 100 2,495 0,002 

PARA SF 01 0 0 0 1,581 1,581 100 1,581 0,001 

PARAOPEBA 01 0 0 0 3,559 3,559 100 3,559 0,002 

S FRANC 02 MONT 0 0 0 0,923 0,923 100 0,923 0,001 

S FRANC 02 JUS 6 29,43 1355,48 7,311 5,967 81,63 8,074 0,005 

VELHAS 01 0 0 0 5,211 5,211 100 5,211 0,003 

S FRANC 03 10 83,33 148,009 0,147 0 0 0 0 

JEQUITAI 01 1 0,52 3,104 1,476 1,473 99,79 1,697 0,001 

PARACATU 01 4 3,65 152,266 5,864 5,714 97,43 7,352 0 

PARACATU 02 3 2,08 263,733 33,806 33,544 99,23 56,337 0,002 

PACUI 01 0 0 0 0,567 0,567 100 0,567 0 

URUCUIA 01 1 0,26 6,686 6,716 6,709 99,9 10,623 0 

VERDE GR 01 7 38,02 9417,727 16,48 7,148 43,37 3,133 0 

S FRANC 04 0 0 0 1,911 1,911 100 1,911 0 

CARIMANHA 01 0 0 0 1,864 1,864 100 1,864 0 

CORRENTE 01 0 0 0 11,715 11,715 100 11,715 0,001 

GRANDE SF 01 0 0 0 26,014 26,014 100 26,014 0,002 

GRANDE SF 02 0 0 0 6,397 6,397 100 6,397 0 

S FRANC 05 8 29,43 1858,871 4,685 2,843 60,68 1,762 0 

S FRANC 07 7 34,11 1472,928 3,432 1,972 57,47 1,599 0 

S FRANC 06 6 27,08 411,984 1,479 1,07 72,39 1,148 0 

SALITRE 01 6 4,69 22,404 0,587 0,565 96,22 0,426 0,181 

PONTAL 01 33 72,66 5283,715 7,421 2,185 29,45 1,527 0,005 

GARCAS 01 21 40,1 714,117 2,037 1,329 65,26 0,907 0,092 

CURACA 01 47 82,55 13717,84 17,217 3,624 21,05 2,78 0,057 

BRIGIDA 01 9 23,96 471,947 2,543 2,075 81,61 1,693 0,137 

TERRA NOVA 01 11 37,24 596,498 1,916 1,325 69,15 1,022 0,1 

MACURURE 01 8 22,66 235,406 1,357 1,124 82,81 0,957 0,167 

PAJEU 01 7 5,99 58,901 1,222 1,164 95,22 0,822 0,309 

MOXOTO 01 6 4,95 40,689 0,908 0,867 95,56 0,388 0,114 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

CURITUBA 01 47 82,55 13727,74 17,217 3,614 20,99 2,768 0,057 

S FRANC 08 0 0 0 0 0 100 0 0 

S FRANC 09 0 0 0 0,499 0,499 100 0,499 0,154 

S FRANC10 24 48,7 6287,541 13,406 7,175 53,52 3,574 0 

S FRANC 11 0 0 0 0,598 0,598 100 0,598 0,184 

Demandas no trecho principal do rio São Francisco  

Abastecimento urbano e rural 

Três Marias 0 0 0 0,351 0,351 100 0,351 0,351 

T, Marias - 

Sobradinho 0 0 0 1,618 1,618 100 1,618 1,618 

Sobradinho 0 0 0 0,39 0,39 100 0,39 0,39 

Sobradinho - 

Itaparica 0 0 0 0,966 0,966 100 0,966 0,966 

Itaparica 0 0 0 0,558 0,558 100 0,558 0,558 

Moxotó 0 0 0 0,23 0,23 100 0,23 0,23 

P Afonso I, II, III 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

P Afonso IV 0 0 0 0,158 0,158 100 0,158 0,158 

Xingó 0 0 0 0,212 0,212 100 0,212 0,212 

Jusante de Xingó 0 0 0 1,203 1,203 100 1,203 1,203 

Uso animal 

Três Marias 0 0 0 0,004 0,004 100 0,004 0,004 

T,Marias - 

Sobradinho 0 0 0 0,098 0,098 100 0,098 0,098 

Sobradinho 0 0 0 0,034 0,034 100 0,034 0,034 

Sobradinho - 

Itaparica 0 0 0 0,031 0,031 100 0,031 0,031 

Itaparica 0 0 0 0,027 0,027 100 0,027 0,027 

Moxotó 0 0 0 0,009 0,009 100 0,009 0,009 

P Afonso I, II, III 0 0 0 0 0 100 0 0 

P Afonso IV 0 0 0 0,003 0,003 100 0,003 0,003 

Xingó 0 0 0 0,013 0,013 100 0,013 0,013 

Jusante de Xingó 0 0 0 0,043 0,043 100 0,043 0,043 

Uso industrial 

Três Marias 0 0 0 0,219 0,219 100 0,219 0,219 
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Demanda 

Tempo 

abaixo da 

demanda  

(# meses) 

Freq. 

abaixo da 

demanda 

(%) 

Volume 

acum de 

déficits 

(Mm³) 

Demanda 

média 

necessá-

ria (m³/s) 

Vazão média fornecida 

Vazão 

mínima 

(m³/s) 
m³/s 

% da 

demanda 

média 

necessária 

Quando 

ocorrem 

falhas (m³/s) 

T, Marias - 

Sobradinho 0 0 0 0,588 0,588 100 0,588 0,588 

Sobradinho 0 0 0 0,038 0,038 100 0,038 0,038 

Sobradinho - 

Itaparica 0 0 0 0,228 0,228 100 0,228 0,228 

Itaparica 0 0 0 0,04 0,04 100 0,04 0,04 

Moxotó 0 0 0 0,031 0,031 100 0,031 0,031 

P Afonso I, II, III 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0,001 

P Afonso IV 0 0 0 0,014 0,014 100 0,014 0,014 

Xingó 0 0 0 0,032 0,032 100 0,032 0,032 

Jusante de Xingó 0 0 0 0,237 0,237 100 0,237 0,237 

Irrigação 

Três Marias 0 0 0 1,01 1,01 100 1,01 0,001 

T, Marias - 

Sobradinho 0 0 0 7,273 7,273 100 7,273 0 

Sobradinho 0 0 0 2,413 2,413 100 2,413 0 

Sobradinho - 

Itaparica 0 0 0 18,378 18,378 100 18,378 5,667 

Itaparica 0 0 0 4,195 4,195 100 4,195 1,294 

Moxotó 6 4,95 40,689 0,908 0,867 95,56 0,388 0,114 

P Afonso I, II, III 0 0 0 0,001 0,001 100 0,001 0 

P Afonso IV 0 0 0 0,224 0,224 100 0,224 0,069 

Xingó 0 0 0 0,593 0,593 100 0,593 0,183 

Jusante de Xingó 0 0 0 5,7 5,7 100 5,7 1,73 

Produção de energia  

Três Marias 4 2,86 8709,236 606,315 597,685 98,58 341,93 0 

Sobradinho 2 0,78 2914,184 2199,353 2196,466 99,87 1511,442 1065,799 

Itaparica 2 0,78 6222,205 2077,264 2071,098 99,7 1294,556 958,628 

Moxotó 0 0 0 895,253 895,253 100 895,253 390,122 

Paulo Afonso I,II,III 0 0 0 888,436 888,436 100 888,436 390,122 

Paulo Afonso IV 2 0,78 7858,414 1275,205 1267,417 99,39 149,442 25,496 

Xingó 2 0,78 2884,44 2039,863 2037,004 99,86 1544,468 975,304 
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O Quadro 37 apresenta a média ponderada da frequência abaixo da demanda por 

região da bacia do rio S. Francisco, tendo em conta a demanda média necessária para 

cada tipo de uso. O Médio São Francisco é a região que apresenta falhas na 

satisfação de todos os usos, enquanto o Submédio São Francisco é o que apresenta a 

maior porcentagem de falhas em satisfazer a demandas para irrigação. O total de 

falhas na irrigação em toda a bacia está um pouco abaixo do valor admissível de 20%, 

o que pode comprometer a expansão da agroindústria na bacia. 

Quadro 37 – Média ponderada da frequência abaixo da demanda por região da 

bacia do rio S. Francisco (em %). 

Região Abastecimento  Uso animal Uso industrial Irrigação Total 

Alto 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 

Médio 0,37 0,72 0,01 4,38 5,48 

Submédio 0,00 0,00 0,00 9,58 9,58 

Baixo 0,00 0,00 0,00 2,82 2,82 

Total 0,37 0,72 0,01 17,76  

 

3.5. Balanço Subterrâneo 

O Quadro 38 apresenta o balanço subterrâneo para cada sub-bacia hidrográfica. A 

única situação desfavorável ocorre na sub-bacia Paracatu 01.  

Como a apresentação dos resultados do balanço hídrico para as águas subterrâneas 

por sub-bacia não reflete a assimetria de distribuição espacial da disponibilidade de 

água pelos diferentes sistemas aquíferos existentes numa dada sub-bacia, o Quadro 

39 apresenta o balanço por sistema aquífero. A distribuição da demanda por sistema 

aquífero foi feita com base na distribuição geográfica do número de poços do SIAGAS. 

As situações desfavoráveis ocorrem nos sistemas aquíferos Formação Brejo Santo, 

Formação Curituba, Forrmação Gandarela, Formação Missão Velha, Formação Santa 

Brígida, Formação Sergi e Grupo Brotas. Refira-se que a bibliografia refere situações 

de sobreexplotação no aquífero Salitre (região de Irecê na sub-bacia Verde Jacaré) e 

no aquífero Bambuí cárstico (zona de Verdelândia na sub-bacia Verde Grande), as 

quais não foram identificadas no balanço. 
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Quadro 38 – Resultados do balanço hídrico subterrâneo por sub-bacia. 

Sub-bacia hidrográfica 

Recarga 

média anual 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

Vazão de 

retirada 

(m
3
/s) 

Vazão de retirada 

/ Vazão explotável  

(%) 

S FRANC 01 28,39 5,68 0,84 14,82 

PARA SF 01 24,53 4,91 1,55 31,64 

PARAOPEBA 01 24,30 4,86 1,80 37,07 

S FRANC 02 49,34 9,87 0,98 9,93 

VELHAS 01 59,12 11,82 3,92 33,12 

S FRANC 03 23,25 4,65 0,18 3,84 

JEQUITAI 01 25,29 5,06 0,31 6,10 

PARACATU 01 6,84 1,37 0,69 50,49 

PARACATU 02 154,29 30,86 4,08 13,22 

PACUI 01 33,25 6,65 0,42 6,36 

URUCUIA 01 81,35 16,27 1,02 6,27 

VERDE GR 01 60,36 12,07 2,32 19,26 

S FRANC 04 101,51 20,30 0,92 4,55 

CARINHANHA 01 107,16 21,43 0,29 1,35 

CORRENTE 01 236,11 47,22 1,67 3,53 

GRANDE SF 01 263,58 52,72 2,43 4,62 

GRANDE SF 02 164,79 32,96 1,03 3,13 

S FRANC 05 71,39 14,28 1,58 11,07 

S FRANC 07 56,10 11,22 1,00 8,91 

S FRANC 06 59,74 11,95 0,64 5,32 

SALITRE 01 22,73 4,55 0,21 4,69 

PONTAL 01 7,14 1,43 0,36 25,50 

GARÇAS 01 6,21 1,24 0,18 14,13 

CURACA 01 16,07 3,21 0,40 12,44 

BRÍGIDA 01 12,67 2,53 0,41 16,01 

TERRA NOVA 01 8,48 1,70 0,20 11,98 

MACURURE 01 17,62 3,52 0,11 3,25 

PAJEU 01 29,81 5,96 0,58 9,70 

MOXOTO 01 16,78 3,36 0,29 8,67 

CURITUBA 01 5,00 1,00 0,11 10,97 

S FRANC 08 1,62 0,32 0,04 13,81 

S FRANC 09 7,91 1,58 0,24 15,03 

S FRANC 10 26,51 5,30 0,52 9,73 

S FRANC 11 18,64 3,73 0,30 8,16 
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Sub-bacia hidrográfica 

Recarga 

média anual 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

Vazão de 

retirada 

(m
3
/s) 

Vazão de retirada 

/ Vazão explotável  

(%) 

TOTAL 1827,89 365,58 31,64  

 

Quadro 39 – Resultados do balanço hídrico subterrâneo por sistema aquífero 

Sistema Aquífero 
Recarga 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

Demanda 

subterrânea 

(m
3
/s) 

Balanço 

hídrico 

subterrâneo 

Complexo Marancó, unidade carbonática 0,02 0,00 0,00 Excelente 

Complexo Santa Filomena, unidade carbonática 0,00 0,00 0,00 Excelente 

Depósito Aluvionar 128,29 25,66 0,48 Excelente 

Depósito Eólico 28,61 5,72 0,50 Excelente 

Depósito Litorâneo 3,40 0,68 0,02 Excelente 

Embasamento Fraturado Indiferenciado 314,54 62,91 10,64 Confortável 

Formação Aliança 0,95 0,19 0,05 Confortável 

Formação Barra Bonita, unidade carbonática 0,08 0,02 0,01 Confortável 

Formação Barreiras 16,47 3,29 0,17 Excelente 

Formação Brejo Santo 0,10 0,02 0,03 Mto Crítica 

Formação Caatinga 13,18 2,64 0,11 Excelente 

Formação Cabeças 0,15 0,03 0,00 Excelente 

Formação Candeias 0,62 0,12 0,01 Confortável 

Formação Candeias / Grupo Ilhas Indiscriminados 2,80 0,56 0,03 Excelente 

Formação Curituba 0,01 0,00 0,01 Mto Crítica 

Formação Exu 1,72 0,34 0,01 Excelente 

Formação Gandarela 0,32 0,06 0,08 Mto Crítica 

Formação Inajá 1,75 0,35 0,03 Excelente 

Formação Marizal 11,64 2,33 0,04 Excelente 

Formação Mauriti 1,07 0,21 0,16 Crítica 

Formação Missão Velha 0,01 0,00 0,01 Mto Crítica 

Formação Olhos Dágua 0,02 0,00 0,00 Excelente 

Formação Penedo 0,41 0,08 0,02 Confortável 

Formação Pimenteiras 0,04 0,01 0,00 Excelente 

Formação Riachuelo 0,06 0,01 0,00 Excelente 

Formação Salitre 32,49 6,50 0,91 Confortável 

Formação Santa Brígida 0,07 0,01 0,02 Mto Crítica 

Formação Santana 1,61 0,32 0,03 Excelente 

Formação São Sebastião 1,42 0,28 0,00 Excelente 

Formação Sergi 0,02 0,00 0,01 Mto Crítica 

Formação Serraria 0,18 0,04 0,01 Confortável 
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Sistema Aquífero 
Recarga 

(m
3
/s) 

Vazão 

explotável 

(m
3
/s) 

Demanda 

subterrânea 

(m
3
/s) 

Balanço 

hídrico 

subterrâneo 

Formação Tacaratu 11,00 2,20 0,10 Excelente 

Grupo Areado 110,02 22,00 0,41 Excelente 

Grupo Bambuí, unidade carbonática 105,18 21,04 4,36 Confortável 

Grupo Bambuí, unidade terrígena 285,34 57,07 10,33 Confortável 

Grupo Brotas 0,00 0,00 0,00 Mto Crítica 

Grupo Coruripe 0,86 0,17 0,02 Confortável 

Grupo Estância, unidade carbonática 2,52 0,50 0,03 Excelente 

Grupo Igreja Nova - Perucaba Indiscriminados 0,70 0,14 0,01 Excelente 

Grupo Ilhas 0,24 0,05 0,00 Excelente 

Grupo Mata do Corda 7,20 1,44 0,19 Confortável 

Grupo Paranoá, unidade terrígena 1,74 0,35 0,10 Confortável 

Grupo Serra Grande 0,17 0,03 0,00 Excelente 

Grupo Urucuia 740,82 148,16 2,68 Excelente 

As figuras seguintes resumem graficamente o balanço hídrico subterrâneo por sub-

bacia e sistema aquífero. 
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Figura 49 – Balanço hídrico subterrâneo por sub-bacia (Mapa 70 do Volume 9, 

reduzido). 
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Figura 50 – Balanço hídrico subterrâneo por sistema aquífero. 

 

 



  
 
 

                                            Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 179 

                                            Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

3.6. Síntese 

O Quadro 40 sintetiza os resultados do balanço hídrico obtidos pelas várias 

metodologias. Os resultados não são inteiramente comparáveis, mas o diagnóstico 

que resulta da sua análise é consistente. O método da razão demanda vs Q95 

apresenta situações de sobre-exploração sobretudo no Submédio e Baixo S. 

Francisco. A modelagem matemática dá resultados globais mais favoráveis, com mais 

bacias com uma situação confortável e com problemas na satisfação da demanda 

para irrigação, conseguindo, de uma forma geral, satisfazer os outros usos 

consuntivos. Os dois métodos dão resultados semelhantes para as sub-bacias S. 

FRANC 01, PACUI 01, CARINHANHA 01, CORRENTE 01, GRANDE SF 02, que não 

apresentam problemas na satisfação das demandas, e para as sub-bacias VERDE GR 

01 e S FRANC 05, que estão numa situação crítica. 

Quadro 40 – Comparação da disponibilidade de água superficial com a demanda 

de água para usos consuntivos satisfeita. 

Sub-bacia 

Balanço hídrico superficial 
Balanço 

hídrico 

subterrâneo 

Razão 

Demanda vs 

Q95 

Modelagem matemática 

S FRANC 01 Confortável Confortável Confortável 

PARA SF 01 Preocupante Confortável Confortável 

PARAOPEBA 01 Crítica Confortável Confortável 

SFRANC O2 MONT Mto Crítica Confortável 
Excelente 

SFRANC O2 JUS Mto Crítica Crítica (irrigação) 

VELHAS 01 Crítica Confortável Confortável 

S FRANC 03 Mto Crítica Crítica (irrigação) Excelente 

JEQUITAI 01 Confortável Preocupante (irrigação) Excelente 

PARACATU 01 Mto Crítica Preocupante (irrigação) Preocupante 

PARACATU 02 Crítica Preocupante (irrigação) Confortável 

PACUI 01 Confortável Confortável Excelente 

URUCUIA 01 Crítica Preocupante (irrigação) Excelente 

VERDE GR 01 Mto Crítica Crítica (todos os usos) Confortável 

S FRANC 04 Crítica Confortável Excelente 

CARINHANHA 01 Excelente Confortável Excelente 

CORRENTE 01 Confortável Confortável Excelente 

GRANDE SF 01 Crítica Confortável Excelente 
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Sub-bacia 

Balanço hídrico superficial 
Balanço 

hídrico 

subterrâneo 

Razão 

Demanda vs 

Q95 

Modelagem matemática 

GRANDE SF 02 Confortável Confortável Excelente 

S FRANC 05 Mto Crítica Crítica (todos os usos) Confortável 

S FRANC 07 Mto Crítica Preocupante (abastecimento) Confortável 

S FRANC 06 Mto Crítica Preocupante (todos os usos) Excelente 

SALITRE 01 Mto Crítica Preocupante (irrigação) Excelente 

PONTAL 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

GARÇAS 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

CURACA 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

BRÍGIDA 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

TERRA NOVA 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

MACURURE 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

PAJEU 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

MOXOTO 01 Crítica Preocupante (irrigação) Excelente 

CURITUBA 01 Mto Crítica Crítica (irrigação) Confortável 

S FRANC 08 Mto Crítica Confortável Confortável 

S FRANC 09 Mto Crítica Confortável Confortável 

S FRANC 10 Mto Crítica Preocupante (industrial e irrigação) Excelente 

S FRANC 11 Mto Crítica Confortável Excelente 

O Quadro 41 compara os resultados com os do PRH-SF 2004-2013, não obstante os 

dados e as metodologias utilizados não serem totalmente coincidentes. A análise do 

quadro sugere que a situação não se alterou na maior parte das sub-bacias, tendo 

piorado na sub-bacia de S FRANC 01, S FRANC 03, PARACATU 01, PARACATU 02, 

GRANDE SF 01, GRANDE SF 02, S FRANC 03, URUCUIA e S FRANC 04, e 

melhorado apenas nas sub-bacias de JEQUITAI 01, PACUI 01 e MOXOTO 01. Os 

resultados referentes à bacia S FRANC 02 devem ser investigados, porque a evolução 

é demasiado significativa para ser credível. 

Relativamente ao balanço hídrico subterrâneo, não é possível fazer uma comparação 

com os resultados do PRH-SF 2004-2013, uma vez que o seu objetivo era verificar se 

os recursos hídricos subterrâneos eram suficientes para satisfazer a demanda total 

existente em cada sub-bacia independentemente da sua origem. Os resultados são, 

no entanto, muito semelhantes e identificam a sub-bacia PARACATU 01 como 

estando numa situação preocupante. 
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Quadro 41 – Comparação dos balanços superficial e subterrâneo com o PRH-SF 

2004-2013. 

Sub-bacia 

Balanço hídrico superficial Balanço hídrico subterrâneo 

PRH-SF 2004-
2013 

Demanda total 
/ Q95 

PRHSF 2015 
 

Demanda total / 
Q95 

PRH-SF 2004-2013 
 

Demanda total / 
Vazão explotável 

(%) 

PRHSF 2015 
 

Vazão retirada / 
Vazão explotável 

(%) 

S FRANC 01 Excelente Confortável 50 15 

PARA SF 01 Preocupante Preocupante 132 32 

PARAOPEBA 01 Crítica Crítica 456 37 

SFRANC O2 MONT Excelente Mto Crítica 
20 10 

SFRANC O2 JUS Excelente Mto Crítica 

VELHAS 01 Crítica Crítica 392 33 

S FRANC 03 Preocupante Mto Crítica 21 4 

JEQUITAI 01 Preocupante Confortável 41 6 

PARACATU 01 Confortável Mto Crítica 89 50 

PARACATU 02 Preocupante Crítica 41 13 

PACUI 01 Preocupante Confortável 19 6 

URUCUIA 01 Confortável Crítica 17 6 

VERDE GR 01 Mto Crítica Mto Crítica 72 19 

S FRANC 04 Preocupante Crítica 15 5 

CARINHANHA 01 Excelente Excelente 6 1 

CORRENTE 01 Confortável Confortável 17 4 

GRANDE SF 01 Preocupante Crítica 23 5 

GRANDE SF 02 Excelente Confortável 4 3 

S FRANC 05 Mto Crítica Mto Crítica 26 11 

S FRANC 07 Mto Crítica Mto Crítica 29 9 

S FRANC 06 Mto Crítica Mto Crítica 11 5 

SALITRE 01 Mto Crítica Mto Crítica 85 5 

PONTAL 01 Mto Crítica Mto Crítica 783 26 

GARÇAS 01 Mto Crítica Mto Crítica 289 14 

CURACA 01 Mto Crítica Mto Crítica 1218 12 

BRÍGIDA 01 Mto Crítica Mto Crítica 185 16 

TERRA NOVA 01 Mto Crítica Mto Crítica 600 12 

MACURURE 01 Mto Crítica Mto Crítica 167 3 

PAJEU 01 Mto Crítica Mto Crítica 143 10 

MOXOTO 01 Mto Crítica Crítica 71 9 

CURITUBA 01 Crítica Mto Crítica 68 11 
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Sub-bacia 

Balanço hídrico superficial Balanço hídrico subterrâneo 

PRH-SF 2004-
2013 

Demanda total 
/ Q95 

PRHSF 2015 
 

Demanda total / 
Q95 

PRH-SF 2004-2013 
 

Demanda total / 
Vazão explotável 

(%) 

PRHSF 2015 
 

Vazão retirada / 
Vazão explotável 

(%) 

S FRANC 08 Mto Crítica Mto Crítica 188 14 

S FRANC 09 Crítica Mto Crítica 238 15 

S FRANC 10 Mto Crítica Mto Crítica 271 10 

S FRANC 11 Mto Crítica Mto Crítica 192 8 
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3.7. Áreas de Conflito 

Os resultados do balanço hídrico revelam a existência de situações de 

sobreexploração dos recursos hídricos disponíveis e conflitos de utilização do recurso 

água. Os principais conflitos resultam da dificuldade em compatibilizar a satisfação da 

demanda de água para usos consuntivos com as exigências de geração de energia 

elétrica, assim como da competição pela água dos diversos usos consuntivos, sendo 

de destacar a irrigação, pelo volume de água requerido.  

As utilizações de água no curso de água principal da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco são condicionadas pela operação das usinas hidroelétricas. O volume de 

água afeto à produção de energia é várias ordens de grandeza superior ao requisitado 

pelos demais usos consuntivos e a subordinação da geração de energia à dinâmica da 

satisfação da procura de energia na rede elétrica nacional pelos vários centros 

produtores conduz a acentuadas variações da vazão turbinada pelas usinas do rio São 

Francisco, acarretando problemas para a navegação, ecossistemas aquáticos e uso 

do território nas margens do curso principal pelas comunidades ribeirinhas. A própria 

existência dos barramentos tem igualmente efeitos nocivos para a navegação e 

ecossistemas.  

Estas infraestruturas de geração elétrica proporcionam também efeitos positivos, 

notadamente, a regularização da vazão que aumenta a capacidade de assegurar a 

captação para usos consuntivos e proporciona condições favoráveis à navegação, 

principalmente no Médio e Submédio São Francisco, para além de assegurar o 

controle das vazões de cheia e a atenuação dos seus efeitos.  

Em acréscimo ao uso de água para produção de energia que impede o seu uso para 

fins consuntivos, a própria operação das usinas hidroelétricas tem impactos que as 

restrições operativas hidráulicas não têm tido capacidade de evitar. São de considerar 

a imprevisibilidade dos níveis de água devido às variações das vazões turbinadas, a 

redução das vazões em fins de semana e feriados e a inversão do regime natural de 

cheias e estiagem como as que mais impactam os ecossistemas e as comunidades 

ribeirinhas a montante e jusante das barragens. O período de estiagem natural ocorre 

de junho a outubro e, com a regularização, o máximo da vazão turbinada registra-se 

em outubro, um mês que ainda seria de estiagem natural (RAMINA, 2014).  
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Não estão estabelecidas penalidades por descumprimento das restrições operacionais 

vigentes, estando apenas previstas compensações financeiras aos municípios que 

sofrem influência das áreas inundadas das usinas. Os municípios a jusante das 

usinas, apesar de bastante impactados, não recebem qualquer compensação 

financeira. Apesar dos aproveitamentos hidroelétricos estarem sujeitos a outorga de 

acordo com a Lei 9.344/1997, esta não está ainda regulamentada. 

Estes impactos podem ser contornados desenvolvendo procedimentos específicos e 

transparentes e incorporando a sazonalidade nas regras de operação das usinas, de 

forma a compatibilizar todos os usos da bacia do rio São Francisco.  

Nas sub-bacias dos afluentes do rio São Francisco, a produção de energia elétrica não 

é tão preponderante e os conflitos entre os usos consuntivos ganham destaque. Pelo 

volume de água envolvido, pela baixa porcentagem de retorno (20%) e pela tendência 

de expansão da agroindústria, notadamente na região oeste da Bahia, a irrigação de 

extensas áreas afeta significativamente a capacidade de satisfazer os restantes usos. 
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4. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E SEGURANÇA DE BARRAGENS 

4.1. Reservatórios de Água 

4.1.1. Introdução 

Para a identificação dos reservatórios de água existentes na Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco (BHSF), foram utilizadas informações do estudo “Mapeamento dos 

Espelhos de Água do Brasil” (MI/FUNCEME, 2008), disponibilizado pela ANA (Agência 

Nacional das Águas) em formato shapefile. 

O mapeamento dos espelhos de água foi efetuado a partir das cartas topográficas do 

Mapeamento Sistemático Brasileiro e de dados secundários provenientes de 

documentos e bases de dados da ANA, ANEEL, DNOCS, CODEVASF, subsidiárias do 

Sistema Eletrobras, órgãos estaduais de recursos hídricos e da Internet 

(MI/FUNCEME, 2008). 

Neste cadastro foram registrados os espelhos de água com área superior a 20 

hectares, sendo os mesmos classificados em artificiais ou naturais, consoante a sua 

origem resulte ou não de um barramento de um curso de água. O mesmo cadastro 

inclui, adicionalmente, 33 reservatórios (21 artificiais e 12 naturais) na Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco (BHSF) com área inferior a 20 hectares, que 

também foram considerados.  

Este mapeamento é atualizado semestralmente pela ANA com a inclusão dos 

espelhos de água resultantes de novos reservatórios e atualização de atributos 

(MI/FUNCEME, 2008). Na presente análise foi utilizada a versão de 30 de Janeiro de 

2015 (versão mais atualizada à data do presente trabalho). 

Uma vez que os principais reservatórios de água existentes na BHSF são resultantes 

de Usinas Hidroelétricas (UH), foi efetuado o cruzamento de todas as UHs existentes 

no estágio de operação (ANEEL/SIGEL, 2015), com o mapeamento de espelhos de 

água no interior da bacia (MI/FUNCEME, 2008 – atualizado em 2015), tendo-se 

concluído que apenas a UH do Retiro Baixo não se encontrava no mapeamento 

disponibilizado pela ANA. Tratando-se de um reservatório artificial que possui uma 

área não desprezável, incluiu-se também o seu mapeamento no cadastro acima 
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referido, tendo-se obtido informações sobre este reservatório no portal da Retiro Baixo 

Energética, S.A. (RBE, 2015). Assim sendo, as análises realizadas no presente 

subcapítulo incluem um total de 1.710 espelhos de água para a BHSF, 1.709 

referentes ao mapeamento de espelhos de água (MI/FUNCEME, 2008 – atualizado em 

2015) e, adicionalmente, o reservatório artificial da UH do Retiro Baixo (ANEEL/SIGEL, 

2015). 

 

4.1.2. Principais reservatórios existentes ao longo do rio São Francisco 

O rio São Francisco possui, ao longo do seu curso, sete reservatórios de água 

principais, a saber: Três Marias, Sobradinho, Luís Gonzaga (Itaparica), Moxotó, Paulo 

Afonso (I, II, e III), Paulo Afonso IV e Xingó.  

As características destes reservatórios e respectivo esquema altimétrico foram já 

apresentados no Capítulo 2.1.5. Geração de energia. 

Estes aproveitamentos foram construídos com o objetivo principal de produção de 

energia hidroelétrica, no entanto, devido à sua importância estratégica na 

regularização do rio São Francisco, permitem considerar outros usos para água, tais 

como, irrigação, navegação e controle de cheias.  

Destes reservatórios, apenas dois apresentam grande capacidade de acumulação 

(Três Marias e Sobradinho), permitindo uma regularização plurianual de vazões, isto é, 

possuem ciclos de enchimento e esvaziamento superiores a um ano (LOPES et. 

al.,2002).  

O reservatório de Itaparica, situado a jusante de Sobradinho, apresenta capacidade de 

regularização anual, sendo que os demais reservatórios da bacia são de menor 

capacidade, constituindo aproveitamentos a fio de água. 

Atualmente o rio São Francisco possui dois trechos principais de águas correntes, o 

primeiro trecho entre as barragens de Três Marias e Sobradinho, com uma extensão 

aproximada de 1.100 km e o segundo, de 280 km, da barragem de Sobradinho até ao 

reservatório de Itaparica. A jusante do reservatório de Itaparica, o rio transforma-se 

numa cascata de reservatórios da Companhia hidroelétrica do rio São Francisco 
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(CHESF), composto pelas usinas hidroelétricas de Moxotó, Paulo Afonso I, II, III, IV, e 

ainda, pelo reservatório de Xingó. 

 

4.1.3. Distribuição dos reservatórios por regiões fisiográficas 

O Quadro 42 e a Figura 51 apresentam a distribuição dos espelhos de água na bacia.  

Para efeitos de classificação, são consideradas barragens hidroelétricas as que 

apresentam como função principal a produção de energia elétrica, independentemente 

de também propiciarem outros usos. Nas barragens de usos múltiplos são incluídas 

aquelas para abastecimento humano, irrigação, abastecimento industrial, lazer, entre 

outros usos. 

Quadro 42 – Distribuição dos espelhos de água por região fisiográfica, quanto 

ao seu domínio, para efeitos de fiscalização. 

Região 

fisiográfica 

Espelhos 

de água 

Espelhos de água 

de reservatórios 

artificiais 

Usos múltiplos 
Barragens 

hidroelétricas 

Domínio 

estadual 

Domínio 

federal 

Domínio 

estadual 

Domínio 

federal 

Alto São 

Francisco 
118 59  47 1 9 2 

Médio São 

Francisco 
1.339 213 192 17 2 2 

Submédio São 

Francisco 
175 168 119 44 0 5 

Baixo São 

Francisco 
78 46 24 22 0 0 

BHSF 1.710 486 382 84 11 9 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015). 
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Figura 51 – Distribuição dos espelhos de água na BHSF (Mapa 71 do Volume 9, 

reduzido). 

A densidade de espelhos de água (n.º de espelhos de água por cada 10.000 km2) 

associada a reservatórios artificiais e naturais, é apresentada no Quadro 43. 
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Quadro 43 – Densidade (n.º de espelhos de água/10.000 km2) de espelhos de 

água, por região fisiográfica. 

Região fisiográfica Naturais Artificiais Total 

Alto São Francisco 5,91 5,91 11,82 

Médio São Francisco 28,08 5,31 33,39 

Submédio São Francisco 0,64 15,27 15,91 

Baixo São Francisco 12,59 18,10 30,69 

BHSF 19,24 7,64 26,88 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015), com cálculos próprios. 

A região fisiográfica do Médio São Francisco é a que apresenta menor densidade de 

reservatórios artificiais (5,31 espelhos/10.000 km2), no entanto, é nesta mesma região 

que existe o maior número de reservatórios artificiais (213), o que é explicado por ser 

a região fisiográfica com maior área. Por outro lado, é na região fisiográfica do Baixo 

São Francisco (região fisiográfica que apresenta menor área), que se verifica a maior 

densidade de reservatórios artificiais (18,10 espelhos/10.000 km2), apesar de esta ser 

a região que possui menor número destes mesmos reservatórios (46). 

Também foi calculada a área de território ocupada pelos espelhos de água existentes, 

valores que se apresentam no Quadro 44.  

Quadro 44 – Território (m2 de espelhos de água/km2) ocupado pelos espelhos de 

água naturais e artificiais. 

Região fisiográfica Naturais Artificiais Total 

Alto São Francisco 342,46 9.549,76 9.892,21 

Médio São Francisco 2.064,71 8.517,80 10.582,51 

Submédio São Francisco 25,10 10.919,80 10.944,91 

Baixo São Francisco 671,07 1.229,14 1.900,22 

BHSF 1.386,34 8.803,69 10.190,02 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015), com cálculos próprios. 

Nota: Para os espelhos de água que cortam os limites da bacia, apenas se considerou a 
área do espelho de água existente no interior da mesma. 

A disponibilidade hídrica resultante de reservatórios artificiais é maior na região 

fisiográfica do Submédio São Francisco, visto ser nesta região que se concentra 

grande parte das principais usinas hidroelétricas existentes ao longo do rio São 

Francisco. 
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No Quadro 45 é apresentado o total de áreas inundadas de cada região fisiográfica, 

incluindo as áreas de espelhos de água artificiais e naturais. 

Quadro 45 – Somatório de áreas inundadas em cada região fisiográfica. 

Região fisiográfica Área inundada (ha) 

Alto São Francisco 98.697,03 

Médio São Francisco 424.398,14 

Submédio São Francisco 120.382,66 

Baixo São Francisco 4.830,19 

BHSF 648.308,01 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015), com cálculos próprios. 

Ao analisar as áreas dos espelhos de água de reservatórios artificiais, verifica-se que 

63% desses espelhos são de porte relativamente pequeno (área inferior a 50 ha). Por 

outro lado, os espelhos de água artificiais de maior porte (área superior a 1.000 ha), 

representam um total de 4% em relação ao número total de espelhos de água 

artificiais existentes na bacia do rio São Francisco. Quanto aos reservatórios de água 

naturais, a maioria (71%) são de porte relativamente pequeno, sendo a parcela de 

reservatórios com área superior a 1.000 ha de 1%. 

As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, a distribuição dos reservatórios de 

água artificiais e naturais por faixas de área alagada. 

 

Figura 52 – Distribuição dos espelhos de água de reservatórios artificiais, por 

faixas de área alagada, na BHSF. 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015), com cálculos próprios. 
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Figura 53 – Distribuição dos espelhos de água de reservatórios naturais, por 

faixas de área alagada, na BHSF. 

Fonte: MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015); RBE (2015), com cálculos próprios. 

 

4.2. Segurança de Barragens 

4.2.1. Introdução 

Enquadram-se na Lei 12.334, de 20 de Setembro de 2010 as barragens que 

apresentem pelo menos uma das seguintes características: 

a) Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 

ou igual a 15 metros; 

b) Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m3; 

c) Reservatórios que contenham resíduos perigosos conforme normas 

técnicas aplicáveis; 

d) Categoria de dano potencial associado, médio ou alto. 

De acordo com esta Lei, cabe ao empreendedor a responsabilidade legal em manter 

as condições de segurança da barragem, sendo a responsabilidade de monitorar e 

fiscalizar a segurança de barragens dividida, de acordo com a finalidade e o local das 

barragens, entre quatro órgãos fiscalizadores federais e 27 órgãos estaduais gestores 

de recursos hídricos. Assim sendo, cabe à Agência Nacional de Águas (ANA) a 

fiscalização das barragens de usos múltiplos em rios de domínios da União (exceto 

hidroelétricas); ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) a fiscalização 

das barragens de rejeitos de mineração; à Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) para as barragens que tenham como função principal a geração de energia 
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hidroelétrica; e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), a fiscalização de barragens de rejeitos industriais. Quanto aos 

órgãos estaduais gestores de recursos hídricos, estes são responsáveis pela 

fiscalização de barragens de usos múltiplos (exceto hidroelétricas) localizadas em 

cursos de água de domínio estadual. 

Importa salientar que não existe hierarquia entre os órgãos fiscalizadores acima 

mencionados, encontrando-se todos em pé de igualdade das respectivas áreas de 

atuação e tendo cada um o seu papel de fiscalização bem definido pela lei (ANA, 

2013a). 

A Lei nº 12.334/2010 estabelece, entre os instrumentos da Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB), o sistema de classificação de barragens por 

categoria de risco e por dano potencial associado e o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) e o Relatório de Segurança de 

Barragens. 

A implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens é 

responsabilidade da ANA, sendo parte fundamental do mesmo, o cadastro de todas as 

barragens, contemplando, obrigatoriamente, as enquadráveis na lei da PNSB. 

De acordo com o art. 16, cada órgão fiscalizador é responsável por manter o cadastro 

das barragens objeto de sua fiscalização, com a identificação dos empreendedores, 

para fins de incorporação ao SNISB. 

A ANA é responsável por coletar informações junto aos orgãos fiscalizadores de 

segurança de barragens estaduais e federais, com vista à elaboração dos relatórios de 

segurança de barragens.  

Assim, para o desenvolvimento do presente capítulo, contatou-se a ANA no sentido de 

obter os cadastros dos órgãos fiscalizadores, com a indicação da abrangência ou não, 

de cada barragem pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Apesar 

destes cadastros terem sido disponibilizados, permitindo identificar as barragens 

fiscalizadas pela ANA, ANEEL, DNPM e órgãos estaduais de recursos hídricos 

(conforme seções seguintes), os mesmos encontram-se bastante incompletos, não 

identificando, muitos deles, se a barragem está ou não inserida na PNSB, se a 
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barragem tem PSB, nem a classificação da mesma em função dos danos potenciais e 

riscos associados. 

 

4.2.2. Barragens fiscalizadas pela ANA 

O cadastro de barragens da ANA (datado de 30 de Setembro de 2013) contém as 

barragens objeto de sua fiscalização quanto à segurança, compreendendo assim as 

barragens de acumulação de água destinadas a usos múltiplos e localizadas em 

cursos de água de domínio da União, sendo excluídas as barragens que têm como 

uso preponderante a geração hidroelétrica.  

A distribuição destas barragens pelas regiões fisiográficas é apresentada no Quadro 

46. 

Quadro 46 – Barragens fiscalizadas pela ANA, por região fisiográfica (2013). 

Região fisiográfica N.º de barragens 

Alto São Francisco 1 

Médio São Francisco 2 

Submédio São Francisco 2 

Baixo São Francisco 4 

BHSF 9 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita), com cálculos próprios. 

 

4.2.3. Barragens fiscalizadas pela ANEEL 

Para as barragens que têm como principal função a produção de energia hidroelétrica, 

os empreendedores correspondem a empresas de geração de energia hidroelétrica, a 

quem a responsabilidade pela barragem é transferida por meio da concessão da 

geração, feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Para a caracterização destas barragens foi utilizado o cadastro ANEEL/SIGEL (2015). 

Este cadastro possui os vários aproveitamentos hidroelétricos fiscalizados pela 

ANEEL, os quais compreendem as Centrais de Geração Hidroelétricas (CGH), e 
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também as Pequenas Centrais hidroelétricas (PCH) e Usinas hidroelétricas (UH), as 

quais apresentam, ao longo da sua vida, os seguintes estágios: 

 

Figura 54 – Etapas de estudos de aproveitamentos hidroelétricos. 

Fonte: ANEEL, 2008. 

Da análise efetuada aos cadastros disponibilizados pela ANEEL para os vários 

aproveitamentos hidroelétricos, e desprezando os empreendimentos que se 

encontram nos estágios de revogado e desativado, resulta um total de 68 

empreendimentos em operação e 148 previstos, os quais se distribuem pelas várias 

regiões da bacia hidrográfica do São Francisco conforme apresentado no Quadro 47. 

Quadro 47 – Empreendimentos fiscalizados pela ANEEL (previstos e em 

operação), por regiões fisiográficas. 

Região fisiográfica 
Empreendimentos 

Operação Previstos 

Alto São Francisco 42 59 

Médio São Francisco 17 87 

Submédio São Francisco 8 2 

Baixo São Francisco 1 0 

BHSF 68 148 

Fonte: ANEEL/SIGEL, 2015. 
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4.2.4. Barragens fiscalizadas pelo DNPM 

Com a implementação da Lei 12.334 de 10 de setembro de 2010, e da portaria DNPM 

nº 416 de 03 de setembro de 2012, o DNPM exige dos empreendedores o Relatório 

Anual de Lavra (RAL), no qual devem ser declaradas todas as barragens de rejeitos 

de mineração (em construção, em operação e desativadas). 

Através do cadastro disponibilizado pela ANA, foi obtida a distribuição das 198 

barragens de rejeito mineral existentes na bacia do rio São Francisco, cuja distribuição 

espacial é apresentada no Quadro 48. 

Quadro 48 – Barragens fiscalizadas pelo DNPM, por região fisiográfica (2013). 

Região fisiográfica Nº de barragens 

Alto São Francisco 186 

Médio São Francisco 9 

Submédio São Francisco 3 

Baixo São Francisco 0 

BHSF 198 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita), com cálculos próprios. 

 

4.2.5. Barragens fiscalizadas pelos órgãos estaduais de recursos hídricos 

Resume-se no Quadro 49 o número de barragens de usos múltiplos, localizadas em 

cursos de água de domínio do estado, fiscalizadas pelos órgãos estaduais de recursos 

hídricos, considerando os cadastros disponibilizados pela ANA. 

As barragens hidroelétricas (inseridas no cadastro da ANEEL) e os barramentos de 

usos múltiplos localizados em cursos de água de domínio da União (constantes do 

cadastro da ANA), não foram aqui considerados. 

Quadro 49 – Barragens fiscalizadas pelos órgãos estaduais de recursos hídricos 

(2013). 

Órgãos estaduais de recursos hídricos N.º de barragens 

SEMAR-AL 5 

INEMA-BA 71 
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Órgãos estaduais de recursos hídricos N.º de barragens 

SEMAD - MG 322 

APAC 34 

SEMAR-SE 3 

Total 435 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita), com cálculos próprios. 

Importa salientar que no caso de Minas Gerais não existe uma entidade gestora 

exclusiva de meio ambiente. Assim, a SEMAD – MG possui em seu cadastro as 

barragens de acumulação de água (IGAM) e as barragens de resíduos industriais 

(FEAM), tendo como finalidade minimizar o risco de danos ambientais em decorrência 

de acidentes nestas estruturas.  

Para a BHSF, e tendo em conta as barragens constantes do cadastro de Minas 

Gerais, fornecido pela ANA, é possível identificar um total de 399 barragens (322 

destinadas a acumulação de água e 77 para acumulação de resíduos industriais). 

 

4.2.6. Implantação da PNSB 

A informação dos cadastros disponibilizados pelo setor de segurança de barragens da 

ANA é utilizada na análise dos usos e da distribuição espacial das barragens, e na 

comparação com o mapeamento dos espelhos de água de reservatórios artificiais 

apresentado anteriormente (ver Quadro 42).  

Esta comparação visa dar uma indicação sobre a incorporação da PNSB nas rotinas 

dos órgãos fiscalizadores que possuem empreendimentos em cada região fisiográfica. 

Contudo, deve ser interpretada com as devidas ressalvas, quer pelo fato dos 

cadastros disponibilizados pela ANA não apresentarem indicação específica sobre a 

abrangência pela PNSB, quer porque no mapeamento dos espelhos de água não 

constam as barragens de rejeito (mineral e industrial). 

Além disso, parte dos cadastros cedidos pela ANA pode ter sido elaborado para um 

fim específico, não necessariamente relacionado à segurança de barragens (ANA, 

2013).  
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Não obstante, faz-se uma avaliação preliminar da cobertura desses cadastros, 

comparando-os com o número de barragens artificiais identificadas no levantamento 

de espelhos d’água. 

 

ALTO SÃO FRANCISCO 

A região fisiográfica do Alto São Francisco apresenta um total de 466 barragens, cuja 

distribuição espacial é a apresentada na Figura 55.  

 

Figura 55 – Distribuição espacial das barragens cadastradas na região do Alto 

São Francisco (Mapa 72 do Volume 9, reduzido). 

Predominam as barragens de rejeito mineral e industrial (52%), dada a grande 

importância que a indústria de mineração apresenta nesta região (Figura 56). A região 
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apresenta ainda uma componente importante de barragens de usos múltiplos (38%), 

sendo a restante parte ocupada pelas barragens hidroelétricas (10%). 

 

Figura 56 – Distribuição, por usos, das barragens cadastradas no Alto São 

Francisco. 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita). 

Na Figura 57 apresenta-se a comparação entre o número de barragens existentes nos 

cadastros estaduais e federais e no mapeamento dos espelhos de água 

(MI/FUNCEME, 2008 – atualizado em 2015). 

 

Figura 57 – Comparação do n.º de barragens dos cadastros estaduais e federais 

com o do mapeamento dos espelhos de água, no Alto São Francisco. 

Fonte: ANA (2015); MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015), com cálculos próprios. 
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MÉDIO SÃO FRANCISCO 

Para a região do Médio São Francisco são apresentados, nos cadastros dos órgãos 

estaduais e federais, 214 empreendimentos, distribuídos espacialmente conforme 

indicado na Figura 58.  

 

Figura 58 – Distribuição espacial das barragens cadastradas na região do Médio 

São Francisco (Mapa 72 do Volume 9, reduzido). 

Destes empreendimentos, a maioria (76%) corresponde a barragens de usos 

múltiplos, sendo as restantes utilizações relativas a hidroelétricas (9%) e barragens de 

rejeito (15%). 
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Figura 59 – Distribuição, por usos, das barragens cadastradas no Médio São 

Francisco. 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita). 

Conforme ilustrado na Figura 60, os cadastros estaduais apresentam um total de 161 

barragens, sendo este número inferior ao número de barramentos apresentados no 

mapeamento de espelhos de água (MI/FUNCEME, 2008 – atualizado em 2015) (202).  

 

Figura 60 – Comparação do n.º de barragens dos cadastros estaduais e federais 

com o do mapeamento dos espelhos de água, no Médio São Francisco. 

Fonte: ANA (2015); MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015), com cálculos próprios. 
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SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

Na região do Submédio São Francisco foram registradas 100 barragens, cuja 

distribuição espacial e por tipo de utilização se encontram apresentadas, 

respectivamente, na Figura 61 e na Figura 62. 

 

Figura 61 – Distribuição espacial das barragens cadastradas existentes na 

região do Submédio São Francisco (Mapa 72 do Volume 9, reduzido). 
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Do universo total de 100 barragens, a maioria (89%) corresponde a barragens de usos 

múltiplos, sendo que destas, 87 são provenientes dos cadastros estaduais e apenas 2 

se encontram sob a fiscalização da ANA. Relativamente às barragens hidroelétricas e 

de rejeito, estas correspondem a uma fração, respectivamente, de 8% e 3% do total de 

barragens. 

 

 

Figura 62 – Distribuição, por usos, das barragens cadastradas no Submédio 

São Francisco. 

Fonte: ANA, 2015 (comunicação escrita). 

Os cadastros estaduais do cadastro da ANA cobrem um total de 54% do total de 

barragens do mapeamento de espelhos de água (Figura 63).  

 

Figura 63 – Comparação do n.º de barragens dos cadastros estaduais e federais 

com o do mapeamento dos espelhos de água, no Submédio São Francisco. 

Fonte: ANA (2015); MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015), com cálculos próprios. 
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BAIXO SÃO FRANCISCO 

A análise dos cadastros fornecidos pela ANA permite identificar um total de 14 

barramentos na região do Baixo São Francisco, sendo que a maioria (93%) 

corresponde a barragens de usos múltiplos (nove fiscalizadas por órgãos estaduais de 

recursos hídricos e quatro fiscalizadas pela ANA). Além das barragens de usos 

múltiplos, é ainda possível identificar o empreendimento hidroelétrico de Xingó. 

 

Figura 64 – Distribuição espacial das barragens cadastradas na região do Baixo 

São Francisco (Mapa 72 do Volume 9, reduzido). 
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Figura 65 – Distribuição, por usos, das barragens cadastradas no Baixo São 

Francisco. 

Fonte: ANA, 2015 (Comunicação escrita do setor de segurança de barragens). 

A observação da Figura 66 mostra que existe uma grande diferença entre o número de 

barragens dos cadastros estaduais disponibilizados pela ANA e o apresentado no 

mapeamento dos espelhos de água, sendo a cobertura dos cadastros estaduais 

inferior a 23%.  

 

Figura 66 – Comparação do n.º de barragens dos cadastros estaduais e federais 

com o do mapeamento dos espelhos de água, no Baixo São Francisco. 

Fonte: ANA (2015); MI/FUNCEME (2008 – atualizado em 2015), com cálculos próprios. 

 

Verifica-se assim uma situação distinta entre regiões fisiográficas, com os cadastros 

estaduais a apresentarem um número de barragens mais próximo (mas sempre 

inferior) ao relativo ao mapeamento dos espelhos de água artificiais do Baixo para o 
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Submédio e deste para o Médio São Francisco. No Alto São Francisco, a situação 

inverte-se, com os cadastros estaduais a cobrirem um número de barragens superior 

(mesmo descontando as barragens de rejeito). 

Muitos cadastros na área da BHSF não englobam o universo de barragens 

fiscalizadas, e também não classificam as barragens por categoria de risco e por dano 

potencial associado.  

Tendo em conta a informação do Relatório de Segurança de Barragens 2011 (ANA, 

2013), e considerando a área da BHSF, inspeções de segurança em barragens 

somente são executadas de forma regular, por exigência dos órgãos fiscalizadores, no 

estado de Minas Gerais. 

ANA (2013) refere o fato de que as atribuições relativas à segurança de barragens são 

muito recentes e, assim, a maioria dos órgãos ainda está estudando a forma mais 

adequada de tratá-las, concomitantemente às suas obrigações estabelecidas nas 

respectivas leis de criação. 
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5. ANÁLISE DE EVENTOS CRÍTICOS  

5.1. Introdução 

No presente capítulo apresenta-se a descrição, o mapeamento e a classificação dos 

eventos críticos de cheias e secas, com recurso a dados secundários. 

A descrição aqui apresentada refere-se a ocorrências nos últimos 20 anos e também a 

áreas que apresentam potencial de ocorrência de cheias e secas. Finalmente, são 

apresentadas as possíveis causas das cheias e secas, com o objetivo de avaliar e de 

propor ações de mitigação.  

Na tentativa de detectar tendências de alterações climáticas na bacia do SF, 

apresenta-se a evolução de 1960-2014 de temperatura, evaporação e precipitação por 

região fisiográfica. Analisa-se também a influência da mudança climática na ocorrência 

de extremos. Os resultados obtidos são comparados com referências bibliográficas.  

 

5.2. Cheias 

5.2.1. Eventos críticos de cheia 

Segundo o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(MMA, 2004) os principais eventos de cheia na Bacia ocorreram nos anos de 1919, 

1925, 1943, 1946, 1949, 1979, 1983, 1992 e 2004, informação confirmada pelos 

hidrogramas da Figura 67, da Figura 68 e da Figura 69. Nestes hidrogramas são 

apresentadas as vazões diárias máximas anuais naturalizadas nas usinas 

hidroelétricas de Três Marias, Sobradinho e Xingó, respectivamente. 

Como se pode verificar a partir dos hidrogramas, as vazões diárias máximas anuais 

naturalizadas ocorreram nos anos anteriormente referidos, sendo que os eventos de 

1983 e 1992 ocorreram, essencialmente, no Alto São Francisco, enquanto os eventos 

de 1943, 1946, 1949 e 2004 afetaram o Submédio e Baixo São Francisco. A cheia de 

1979 teve impacto em toda a bacia do Rio São Francisco. Após 2004, e até 2012, não 

foram registrados mais eventos deste gênero na bacia hidrográfica. 
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Figura 67 – Vazões naturais máximas anuais na UHE de Três Marias.  

Fonte: ONS, 2013. 
 
 

 

Figura 68 – Vazões naturais máximas anuais na UHE de Sobradinho.  

Fonte: ONS, 2013. 
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Figura 69 – Vazões naturais máximas anuais na UHE de Xingó. 

Fonte: ONS, 2013.  

De entre os eventos acima referidos, descrevem-se, seguidamente, a cheia de 1979 e 

a cheia de 2004, a primeira por suas consequências socioeconômicas, e a segunda 

por apresentar uma gênese de formação completamente diferente da primeira e por 

ter sido acompanhada ao pormenor por técnicos da ANA. 

 

A. CHEIA DE 1979  

A cheia de 1979 teve sua origem em três séries intensas de precipitação ocorridas 

entre 6 de Janeiro e 22 de Fevereiro desse ano localizadas, essencialmente, no Alto e 

Médio São Francisco. O grande problema das precipitações ocorridas nestes meses 

esteve relacionado ao fato do solo já se encontrar saturado devido às chuvas 

ocorridas em Dezembro e, portanto, nesta altura, a sua capacidade de infiltração ser 

muito reduzida. 

Em 16 de Janeiro, a cidade de São Francisco foi atingida pelas primeiras ondas de 

cheia, agravadas pelas contribuições dos afluentes localizados a jusante da Usina das 

Três Marias: rio Paracatu, rio das Velhas e rio Urucuia. O controle proporcionado pela 

Usina das Três Marias permitiu manter a situação no Alto São Francisco dentro dos 

valores normais. No entanto, a jusante desta usina, no Médio São Francisco, as 
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cidades de São Romão, São Francisco e Januária, em Minas Gerais, viram a sua 

situação agravada, tendo a cheia perdurado até ao dia 30 de Janeiro. 

Para mitigar os problemas causados pela precipitação intensa a jusante da usina das 

Três Marias, a operação das suas comportas foi retardada o mais possível de forma a 

possibilitar a proteção de pessoas e bens no vale do São Francisco. No entanto, a 31 

de Janeiro, a situação a montante das Três Marias mudou bruscamente e, uma vez 

que o volume de espera do reservatório estava praticamente esgotado, a Companhia 

Energética de Minas Gerais viu-se obrigada a praticar descargas superiores à 

restrição de vazão máxima a jusante, sendo esta de 3.000 m3/s. 

Pelos registros das estações fluviométricas instaladas no rio São Francisco é possível 

concluir que a região formadora da cheia foi a situada entre Pirapora e São Francisco, 

em Minas Gerais, essencialmente devido à contribuição dos afluentes ao rio São 

Francisco nesta região.  

 

B. CHEIA DE 2004 

A cheia de 2004 registrada no rio São Francisco teve sua origem nas fortes 

precipitações observadas nos meses de Janeiro e Fevereiro, na região do Submédio 

São Francisco. As chuvas ocorridas neste período do ano causaram o 

extravasamento, quase simultaneamente, de vários açudes da região, gerando uma 

onda de cheia na calha do Rio São Francisco que atingiu com maior impacto o trecho 

compreendido entre a cidade de Belém de São Francisco, em Pernambuco, e a foz do 

rio, no Oceano Atlântico. 

Neste período, foram observadas as vazões de pico mais elevadas alguma vez 

registradas para os principais afluentes do rio São Francisco nesta região, entre eles, 

Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova e Pajéu, em Pernambuco, e Salitre, Curaçá e 

Riacho Seco, na Bahia. Assim, o pico de vazão incremental registrado neste trecho foi 

de 7.873 m3/s, enquanto a vazão afluente ao reservatório de Itaparica foi de 

8.900 m3/s. No entanto, e através do controle de cheias efetuado pelos vários 

reservatórios instalados ao longo do trecho do Submédio São Francisco, a vazão 

registrada em Xingó baixou para os 7.960 m3/s, valor inferior à restrição no trecho. 
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A jusante do reservatório de Xingó, a vazão total voltou a aumentar devido às 

contribuições de vários rios, entre eles, o rio Ipanema, o rio Traipu e o rio Jacaré, 

tendo-se verificado uma vazão de 9.200 m3/s em Propriá. Neste trecho, a cheia 

provocou vários prejuízos e paralisou atividades, devido à grande proximidade da 

região metropolitana às margens do rio. 

Focando a análise dos eventos críticos de cheia ao nível municipal, pode-se afirmar 

que, entre 1991 e 2010, foram atingidos por cheias 190 dos 507 municípios contidos 

na bacia hidrográfica do rio São Francisco. Dos 190 municípios que registraram 

cheias, 118 pertencem ao estado de Minas Gerais (62%), 19 pertencem ao estado de 

Pernambuco (10%), 24 pertencem ao estado da Bahia (13%), quatro pertencem ao 

estado de Goiás (2%), 10 pertencem ao estado de Alagoas (5%) e 15 pertencem ao 

estado de Sergipe (8%) (CEPED, 2011). Na Figura 70 é apresentado o número de 

eventos registrado por município.  
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Figura 70 – Número de eventos de cheia por município (1991 a 2010).  

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED, 2011).  

Do ponto de vista dos trechos inundáveis, foi publicado em 2013 o “Atlas Nacional de 

Vulnerabilidade a Inundações” para os diferentes estados brasileiros. Segundo a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD, 

2013) a base destes documentos recaiu sobre a identificação dos trechos que 

sofreram inundações no período entre 2007/2008 e 2010/2011. O levantamento desta 

informação foi realizado junto dos responsáveis dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
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dos Diretores de Agências de Bacias Hidrográficas e do Consórcio Intermunicipal. Na 

Figura 71 estão identificados os trechos inundáveis na bacia do rio São Francisco. 

 

Figura 71 – Identificação dos trechos inundáveis.  

Fonte: Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações (SEMAD, 2011).  

Por fim, é importante referir que o período entre os meses de Dezembro e Março é 

aquele em que se verificam vazões mais elevadas no rio São Francisco, como se 

verifica na Figura 72. No gráfico desta figura está representada a média das médias 
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mensais das vazões naturais no período de Janeiro de 1931 a Dezembro de 2012 nas 

usinas hidroelétricas de Três Marias, Sobradinho e Xingó. Como se observa, desde a 

usina hidroelétrica de Três Marias até à usina hidroelétrica de Xingó, os meses que 

registram as vazões mais elevadas são os compreendidos no período referido 

anteriormente sendo, portanto, este o período de maior risco para a ocorrência de 

cheias.  

 

Figura 72 – Média mensal das vazões naturais no período de Janeiro de 1931 a 

Dezembro de 2012.  

Fonte: ONS, 2013.  

Analisando as vazões máximas calculadas para as diversas sub-bacias apresentadas 

na Figura 73, verifica-se que a área que registrou, até ao ano de 2013, as vazões 

máximas mais elevadas, foi a região do Alto São Francisco e parte da região do Médio 

São Francisco. 
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Figura 73 – Vazão Qmáx por sub-bacia (Mapa 73 do Volume 9, reduzido).  

Fonte: Hidroweb, 2014.  

A Figura 73 mostra a magnitude dos eventos de cheias usando extremos de vazão no 

período entre 1931-2013. Verifica-se que alguns dos municípios que registraram uma 

elevada frequência de eventos de cheia (ver Figura 70) se situaram em sub-bacias 

com eventos de elevada magnitude. São exemplo municípios localizados nas sub-

bacias do rio Jequitaí e do rio Pacuí. 
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Por fim, apresenta-se no gráfico da Figura 74 as vazões máximas registradas em cada 

estação situada na calha fluvial do rio São Francisco, para os eventos de cheia 

referidos no início do capítulo. 

 

Figura 74 – Vazões máximas por evento de cheia nas estações da calha fluvial 

do SF.  

Fonte: Hidroweb, 2014.  

Como se verifica pela figura apresentada, todos os eventos de cheia, excetuando a 

cheia de 2004, apresentam o mesmo comportamento, sendo que se verificam vazões 

muito elevadas nos municípios de São Romão (42210000), São Francisco (44200000) 

e Januária (44290002), citados anteriormente por terem sofrido bastante interferência 

na cheia de 1979. Relativamente aos municípios de Bom Jesus da Lapa (45480000, 

46035000 e 46105000) e aos municípios da Barra e de Xique Xique (situados entre as 

estações 4636000 e 48020000) verifica-se que estes municípios são adjacentes ao rio 

São Francisco e estão localizados em grandes planícies de cheia, o que leva a que 

sofram frequentemente interferências por eventos de cheia, embora se registrem 

vazões mais baixas neste trecho do rio São Francisco. 

Embora tenham sido registrados valores elevados de vazão nos municípios do 

Submédio e do Baixo São Francisco, verifica-se que o reservatório de Sobradinho 

permitiu controlar o pico de cheia de forma a minimizar os efeitos da mesma. 
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Pelo contrário, na cheia de 2004 verifica-se pelo gráfico que a região mais afetada por 

este evento se situa a jusante do reservatório do Sobradinho, localizado 

imediatamente a montante da estação 48020000, como referido anteriormente. 

Comparando a informação presente no gráfico da Figura 74 com o número de eventos 

de cheia por município entre 1991 e 2010 apresentado na Figura 70, é possível afirmar 

que a tendência continua a ser a verificada nas anteriores cheias, em que as zonas 

mais afetadas se situam: (1) junto aos municípios de São Romão, São Francisco e 

Januária e na planície de cheia a jusante desses municípios, no caso de a cheia ter 

origem no Alto e Médio São Francisco e, (2) no vale do São Francisco, situado a 

jusante do reservatório do Sobradinho, no caso de a cheia ter a sua formação no 

Submédio e Baixo São Francisco. 

Importa ressalvar que as estações 42210000, 44500000 e 45480000 não registraram 

os valores de vazão ocorridos na cheia de 1979 (janeiro e fevereiro) e, portanto, os 

seus máximos registrados nesse ano situam-se muito abaixo do que terá ocorrido no 

referido evento. 

 

5.2.2. Fatores potenciadores de cheia 

Neste capítulo apresentam-se os principais fatores agravantes de cheias na bacia do 

rio São Francisco. Fatores como o clima, uso e ocupação do solo e sazonalidade são 

considerados na análise dos eventos.  

Como referido anteriormente, em 2013 foi publicado o “Atlas Nacional de 

Vulnerabilidade a Inundações” desenvolvido com base em informações históricas 

recolhidas junto dos diversos estados brasileiros. A coleta destas informações seguiu 

a metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Águas e envolveu o envio, às 

entidades competentes, de um mapa com a hidrografia da região para que fossem 

identificados os corpos de água inundáveis e seu respectivo impacto no período de 

2007/2008 a 2010/2011 (SEMAD, 2013). Este estudo permitiu avaliar quais os 

principais fatores potenciadores de cheia nas zonas urbanas da bacia hidrográfica do 

rio São Francisco. 
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Sendo o tipo de cheia abordado neste documento um fenômeno natural com origem 

em precipitações prolongadas no tempo ou de elevada intensidade e curta duração, 

pode afirmar-se que os seus efeitos são, muitas vezes, intensificados por ações 

antrópicas. 

O desenvolvimento de aglomerados urbanos junto a cursos de água, por facilidade de 

acesso a este recurso natural, é a causa primordial dos problemas relativos às cheias 

no rio São Francisco. A expansão das zonas urbanas e o aparecimento de novas 

populações adjacentes aos cursos de água, ao longo dos séculos, provocaram e 

continuam a provocar a alteração constante do perfil e uso do solo, muitas vezes 

fazendo diminuir a capacidade de infiltração no solo e, portanto, aumentando o 

escoamento da água resultante das chuvas (SEMAD, 2013).  

A diminuição da capacidade de infiltração do solo com o aumento dos aglomerados 

urbanos poderia ter sido minimizada através do desenvolvimento da rede de 

drenagem de águas pluviais. No entanto, a capacidade de esgotamento da referida 

rede não conseguiu acompanhar a taxa de aumento da ocupação do solo, 

especialmente a partir da década de 1960, quando se começaram a verificar os 

principais movimentos migratórios das áreas rurais para as áreas urbanas. 

Além da baixa capacidade de esgotamento da rede de drenagem de águas pluviais, a 

obstrução de bueiros, bocas de lobo e outros dispositivos de micro-drenagem urbana 

contribuem, efetivamente, para o agravamento dos eventos de cheia. 

Por outro lado, o desenvolvimento de aglomerados urbanos junto aos cursos de água 

pode levar ao estrangulamento das seções dos cursos de água e consequentemente à 

redução da calha fluvial, impedindo o seu normal escoamento (ANA et al., 2004). 

O assoreamento dos corpos de água é também um fator potenciador das cheias. Nas 

zonas urbanas o assoreamento tem, em muitos casos, origem na acumulação de lixo 

na calha fluvial levando à diminuição parcial ou total da seção de vazão. Esta 

diminuição leva a que o rio não tenha capacidade de transportar a água em excesso 

proveniente das chuvas, fazendo transbordar o mesmo para as áreas adjacentes à 

calha fluvial, onde muito frequentemente se situam aglomerados urbanos, como 

referido anteriormente. 
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Na bacia do rio São Francisco o assoreamento dos corpos de água está, também, 

intimamente relacionado ao desmatamento, ou desflorestação, sofrido por esta bacia. 

O corte ou queimada da vegetação que cobre a área desta bacia, frequentemente 

relacionada com a prática da agropecuária ou de atividades industriais, leva a que as 

partículas do solo, ou sedimentos, sejam arrastadas quando existe escorrência 

superficial e que estas sejam depositadas no curso de água. A ocorrência deste 

fenômeno durante longos períodos de tempo leva a que exista um aumento dos 

depósitos de sedimentos na calha fluvial, quando o rio não tem capacidade para os 

transportar, e, consequentemente, à diminuição da seção de vazão. Como 

apresentado no parágrafo anterior, a diminuição da seção de vazão do rio diminui a 

sua capacidade de transporte da água e, portanto, leva ao alagamento das zonas 

contíguas. 

Contribuem também para o assoreamento a urbanização não planejada e as más 

condições das estradas rurais e municipais. 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, no período compreendido entre os anos 

2002 e 2009/2010, foi registrado um desmatamento aproximado de 47% da área total 

da bacia (principalmente na região do Médio São Francisco, seguindo-se as regiões 

do Alto, Submédio e Baixo São Francisco). 

Segundo o IBGE, em publicação da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 

Meio Ambiente, as cheias no Alto São Francisco estão ligadas com a densa 

urbanização, referida anteriormente, enquanto no Médio, Submédio e Baixo São 

Francisco os problemas relacionados com as cheias estão intimamente relacionadas 

com a intermitência dos rios, muito característica nestas zonas. Esta intermitência leva 

a que a ocorrência de longos períodos sem o registro de enchentes numa determinada 

zona seja o suficiente para que a população se sinta encorajada a ocupá-la com 

cultivos ou mesmo habitações, levando a que em novos períodos de chuvas o impacto 

das mesmas e os prejuízos causados sejam mais significativos (MMA, 2004).  

O dimensionamento de obras para fazer face às cheias pode acabar por ser um fator 

potenciador dos prejuízos causados por estes eventos, na medida em que, quando 

mal dimensionadas, estas medidas do tipo estruturante podem não ser suficientes 

para mitigar os efeitos deste tipo de eventos. 
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Além dos fatores antrópicos, a morfologia da bacia hidrográfica e do próprio curso de 

água, bem como a profundidade do nível freático, podem ser fatores potenciadores 

das cheias. 

 

5.2.3. Reservatórios no amortecimento da cheia 

Neste capítulo analisa-se a capacidade de amortecimento da cheia no atual sistema 

de reservatórios. Com base nessa análise são propostas diretrizes para a regulação 

dos reservatórios visando a orientar sua operação na função de controle de cheias. 

A bacia do rio São Francisco engloba diversos aproveitamentos hidroelétricos, 

conforme indicado no item 2.1.5. Destes, apenas os reservatórios de Três Marias, 

Queimado, Sobradinho e Itaparica apresentam capacidade de amortecimento de 

cheias, sendo que os dois primeiros se apresentam como sistemas independentes por 

si só, e Sobradinho e Itaparica (este último associado à UHE Luiz Gonzaga) formam 

um sistema de reservatórios independentes multi-reservatório, isto é, correspondem a 

um conjunto de reservatórios situados na mesma bacia e operados pelo mesmo 

agente de geração com capacidade de influenciar na proteção de locais a jusante dos 

mesmos em caso de cheia. 

Para o aproveitamento correto e eficiente dos reservatórios como elementos de 

controle de cheias é necessário planejar e definir as regras que permitem coordenar o 

funcionamento dos mesmos de forma a minimizar o risco de cheia na bacia 

hidrográfica. Assim, e como descrito em “Diretrizes para as regras de operação de 

controle de cheias – bacia do rio São Francisco (ciclo 2013-2014)”, publicado pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o planejamento do controle de cheias a 

partir dos reservatórios compreende duas etapas: a primeira tem por objetivo 

identificar quais as necessidades físicas para o controle da cheia e a segunda diz 

respeito à definição das medidas, quer de caráter administrativo quer de engenharia, a 

serem tomadas durante a ocorrência da cheia. 

No período de controle de cheia, a situação de operação é classificada em Normal, 

Atenção, Alerta e Emergência. Cada uma das situações apresentadas é definida 

segundo a caracterização da cheia, a ocupação de volumes de espera dos 
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reservatórios e a violação de restrições impostas, ou não, pelo Plano Anual de 

Prevenção de Cheias (PAPC) da seguinte forma: 

 Normal – não há caracterização de cheia, não há ocupação de volumes de 

espera dos reservatórios e não há indicativo de violação de restrições 

hidráulicas de vazões máximas consideradas ou não no PAPC; 

 Atenção – há caracterização de cheia ou há ocupação de volumes de 

espera; não há indicativo de violação de restrições hidráulicas de vazões 

máximas consideradas ou não no PAPC; 

 Alerta – há caracterização de cheia, há ocupação de volumes de espera e 

há indicativo de violação das restrições hidráulicas de vazões máximas 

consideradas ou não no PAPC; 

 Emergência – há caracterização de cheia, há ocupação de volumes de 

espera e há violação de restrições hidráulicas de vazões máximas 

consideradas ou não no PAPC. 

A situação de cheia é controlada e classificada em pontos de controle predefinidos que 

influenciam a operação dos reservatórios, quer a jusante quer a montante deste ponto. 

No caso em que a restrição é um valor máximo de vazão num ponto a jusante de um 

sistema de reservatórios, a situação de operação é caracterizada neste ponto de 

controle e estendida ao(s) reservatório(s) situado(s) imediatamente a montante, a 

partir das vazões afluentes, dos indicativos de risco e dos volumes vazios existentes 

no sistema de reservatórios. Quando a restrição contempla um nível máximo a 

montante do reservatório, a situação de operação é caracterizada neste ponto de 

controle e estendida ao reservatório situado imediatamente a jusante que influencia 

esse nível, a partir das vazões afluentes e da influência do reservatório no local da 

restrição. 

De acordo com o apresentado acima, estão definidos nas Diretrizes para as Regras de 

Operação de Controle de Cheias – bacia do rio São Francisco (ciclo 2014-2015) (ONS, 

2014a) os seguintes critérios que orientam a operação do controle de cheia de cada 

um dos reservatórios localizado na bacia do rio São Francisco: 

 Três Marias – No aproveitamento de Três Marias só é possível prever as 

vazões afluentes e, portanto, o hidrograma afluente com três dias de 

antecedência. Torna-se, assim, inviável prever com a antecedência 
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adequada as defluências deste reservatório. Face à dificuldade em prever 

as defluências do reservatório de Três Marias, é de extrema importância o 

acompanhamento das afluências incrementais ocorridas no trecho entre o 

reservatório e Pirapora de forma a que a soma das duas contribuições não 

ultrapasse os 4.000 m3/s em Pirapora. 

 Queimado – A previsão das afluências e, portanto, das defluências no 

reservatório de Queimado só é significativa com 3 dias de antecedência. 

Desta forma, o acompanhamento das afluências incrementais no trecho 

entre o reservatório e Unaí é de extrema importância dado que a soma 

destas afluências com as defluências do reservatório tem a restrição de 

300 m3/s em Unaí. 

 Sobradinho – No reservatório de Sobradinho é possível prever as 

afluências com 15 dias de antecedência. Este fato leva a que seja 

admissível programar o esquema de defluências deste reservatório para o 

horizonte de uma semana. No entanto, em todo o vale a jusante do 

reservatório de Sobradinho a vazão máxima está limitada aos 8.000 m3/s. 

Este valor foi definido após a realização de um abrangente estudo levado a 

cabo pela Comissão Interministerial de Estudos para o Controle das 

Enchentes do Rio São Francisco, criada após a grande cheia de 1979 

(ANA et al., 2004).  

 Itaparica – As afluências ao reservatório de Itaparica podem ser previstas, 

no máximo, com 3 dias de antecedência. Assim, as defluências deste 

reservatório devem considerar as afluências geradas a jusante do 

reservatório de forma a obedecer ao limite máximo de vazão de 8.000 m3/s. 

Além desta restrição a jusante, o nível do reservatório a montante não pode 

ultrapassar os 304,00 m em Belém do São Francisco, devido à 

possibilidade de remanso do reservatório de Itaparica nesta zona. 

No Quadro 9 apresenta-se um resumo das restrições operativas nos aproveitamentos 

referidos. 
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5.2.4. Descrição dos planos e programas de mitigação existentes 

As medidas adotadas na prevenção e/ou mitigação dos efeitos de cheia podem ser 

divididas em medidas não estruturais e medidas estruturais. Por medidas não 

estruturais entendem-se aquelas que não necessitam de obras civis ou que apenas se 

limitam a pequenos serviços, como a limpeza e manutenção de instrumentos que 

podem ajudar a mitigar os efeitos das cheias. As medidas estruturais, pelo contrário, 

são caracterizadas pela execução de obras civis como diques, canalização, entre 

outros. A opção entre as medidas não estruturais e estruturais dependerá do caso em 

estudo. Contudo, é importante referir que, na maioria das situações, a adoção de 

medidas estruturais leva a investimentos econômicos muito superiores em 

comparação com a adoção de medidas não estruturais. 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco têm sido desenvolvidas e aplicadas 

medidas não estruturais e estruturais ao longo do tempo, de forma a minimizar a 

probabilidade de ocorrência de cheia, bem como para minimizar os prejuízos que 

estes eventos possam causar junto das populações. Apresentam-se em seguida as 

medidas aplicadas na referida bacia de acordo com a sua classificação em não 

estrutural ou estrutural. 

 

A. MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

A bacia do rio São Francisco é monitorada por uma rede de estações telemétricas e 

convencionais que permitem a medição da precipitação, do nível da água e da vazão. 

As medições realizadas por esta rede são de suma importância, uma vez que 

permitem o conhecimento do regime hidrológico nas diversas zonas da bacia. Com 

base no conhecimento do regime hidrológico da bacia, é então possível uma melhor 

calibração dos modelos meteorológicos e hidrológicos, conseguindo-se assim 

melhores resultados no que toca a previsões de vazões afluentes. Além destas 

previsões, a adoção de medidas não estruturais que tenham por base o conhecimento 

do regime hidrológico da bacia, como por exemplo, o zoneamento de áreas de 

inundação e o dimensionamento de sistemas de alertas, terão melhores resultados 

quanto melhor for o conhecimento deste regime. 
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Além do monitoramento, estão implementados na bacia do rio São Francisco o 

sistema de alerta da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), que 

abrange o Médio, Submédio e Baixo São Francisco, e o Sistema de Meteorologia e 

Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), que abrange o Alto e parte do Médio 

São Francisco. 

O sistema de alerta da CHESF é um sistema de gestão de recursos hídricos em que 

esta entidade monitora a cota e as vazões afluentes e defluentes nos reservatórios de 

Sobradinho, de Itaparica e de Xingó, bem como a cota média, a vazão média e a 

chuva nos postos de São Romão, São Francisco, São Jesus da Lapa, Morpará, 

Juazeiro e Propriá. O funcionamento do sistema de alerta do CHESF funciona com 

base na leitura destes parâmetros a cada 12h, sendo que, quando o nível registrado 

na leitura ultrapassa o nível estabelecido como seguro, é ativado um sinal de alerta e a 

leitura dos níveis nestes postos de controle passa a ser registrada a cada quatro horas 

até ordem em contrário (ANA et al., 2004). 

O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, desenvolvido pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), visa o monitoramento e a previsão da 

meteorologia em todo o estado de Minas Gerais bem como o monitoramento das 

vazões e dos níveis nos rios que abrangem este estado (ANA et al., 2004). 

O objetivo do SIMGE passa, então, por realizar previsões meteorológicas com base 

em dados da rede de monitoramento, dados de satélite, de radar, entre outros. A partir 

dos dados meteorológicos previstos são estimadas as vazões que irão ocorrer e, de 

acordo com estas previsões e as restrições previamente definidas para cada zona da 

bacia hidrográfica, é emitido um aviso que é enviado às entidades competentes e à 

população através do site do SIMGE (2015).  

Os dois sistemas de alerta apresentados fazem parte de um outro sistema mais 

abrangente denominado Sala de Situação. A Sala de Situação da Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2015e) é o instrumento através do qual esta agência cumpre a tarefa de 

“planejar e promover ações destinadas a prevenir e minimizar os efeitos de secas e 

inundações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(Singreh), em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, 

em apoio aos estados e municípios”, segundo o Artigo 4.º da Lei n.º 9 984/2000. 
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Na bacia hidrográfica do rio São Francisco este sistema de alerta recebe dados 

registrados pela rede de monitoramento da ANA, do CHESF, do CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil, do ONS e do CEMIG, bem como alertas destas entidades 

relativos a eventos críticos, como as cheias. Este sistema tem por objetivos 

acompanhar as tendências hidrológicas da bacia, a evolução das chuvas, dos níveis e 

das vazões dos reservatórios e rios e realizar simulações matemáticas que auxiliam na 

prevenção de eventos extremos. 

Devido ao controle, em tempo real, da situação hidrometeorológica na bacia do rio São 

Francisco, conseguido através da implantação da Sala de Situação, a tomada de 

decisões em situações críticas por parte das entidades responsáveis pode ser melhor 

fundamentada, permitindo a adoção antecipada de medidas mitigadoras que 

minimizem os efeitos de eventos adversos (ANA, 2015e).  

O esquema de funcionamento da Sala de Situação da ANA, em parceria com diversas 

entidades, é apresentado na Figura 75. 

 

Figura 75 – Esquema de funcionamento da Sala de Situação da ANA.  

Fonte: ANA – Sala de situação, 2015e.  
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Ainda do ponto de vista do monitoramento, em 2 de Dezembro de 2011 entrou em 

funcionamento o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN) com o objetivo de desenvolver, testar e implementar um sistema de 

previsão de ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis de todo o Brasil.  

No total, o CEMADEN monitora 795 municípios do Brasil, sendo que na bacia do rio 

São Francisco, a maioria dos municípios monitorados se situam no estado de Minas 

Gerais (CEMADEN, 2015). 

O CEMADEN tem como premissas o auxílio aos municípios no desenvolvimento de 

ações preventivas bem como a identificação das vulnerabilidades no uso e ocupação 

do solo, se destacando o planejamento urbano e a instalação de infraestruturas 

atuando, ainda, na consciencialização da população em risco, induzindo ações 

efetivas e antecipadas de prevenção e redução de danos (CEMADEN, 2015).  

O projeto “Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações” é outra das medidas não 

estruturais aplicadas à bacia do rio São Francisco. Este projeto, abordado 

anteriormente neste capítulo, teve por objetivo a identificação e mapeamento dos 

trechos inundáveis segundo uma classificação definida pela Agência Nacional das 

Águas que avaliou a frequência das inundações e o grau de impacto das mesmas.  

A frequência das inundações foi classificada de acordo com o Quadro 50 enquanto o 

seu grau de impacto foi classificado segundo o Quadro 51. 

Quadro 50 – Classificação dos trechos segundo a frequência das inundações.  

Cor do trecho Intervalo de ocorrência de inundação Frequência de inundação 

Vermelho Áreas que inundaram nos últimos 5 anos. A – Alta 

Alaranjado Áreas que inundaram entre 5 e 10 anos. M – Média 

Verde Áreas que inundaram há 10 anos ou mais. B – Baixa 

Fonte: Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações (SEMAD, 2013). 
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Quadro 51 – Classificação dos trechos segundo os danos causados.  

Classificação Tipos de danos 

Alto 
Risco de dano à vida humana e danos significativos a serviços essenciais, instalações 

e obras de infraestrutura públicas e residências. 

Médio 
Danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas 

e residências. 

Baixo Danos localizados. 

Fonte: Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações (SEMAD, 2013). 

Com base na classificação da frequência das inundações e do impacto destas para 

um determinado trecho, foi definida a sua vulnerabilidade de acordo com a matriz 

apresentada no Quadro 52. 

Quadro 52 – Classificação da vulnerabilidade dos trechos.  

  IMPACTO 

  A M B 

FREQUÊNCIA 

A ALTA ALTA MÉDIA 

M ALTA MÉDIA BAIXA 

B ALTA MÉDIA BAIXA 

Fonte: Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações (SEMAD, 2013). 

Com a definição da vulnerabilidade dos trechos, tornaram-se claras quais as cursos 

d’água críticas sujeitas a inundações e, consequentemente, quais as zonas em que se 

devem focar os esforços na mitigação do risco de inundação. Tal identificação está 

representada na Figura 76. 
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Figura 76 – Classificação dos trechos quanto à vulnerabilidade a inundações.  

Fonte: Atlas Nacional de Vulnerabilidade a Inundações (SEMAD, 2013). 

Além das medidas apresentadas acima, foi desenvolvido pelo Governo Federal o 

“Observatório das Chuvas”, onde são apresentadas e atualizadas as informações 

relativas ao Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, 

agregando as medidas apresentadas acima (Governo Federal, 2015). 
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O objetivo desta ferramenta é auxiliar os municípios brasileiros a dar resposta a 

situações de emergência por causa de desastres naturais, onde se incluem as cheias, 

com base no mapeamento, na prevenção e no monitoramento destes eventos. Assim, 

na página da internet do Observatório das Chuvas é apresentado um resumo e o local 

onde se podem obter mais informações acerca da prevenção, do mapeamento e do 

monitoramento e alerta de desastres naturais, bem como, qual o tipo de respostas que 

existem para fazer face às emergências. 

A partir desta ferramenta, é também possível acompanhar o estado de vulnerabilidade 

a desastres naturais de cada município brasileiro com base na respectiva 

caracterização face às ações impostas pelo Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais. Assim, cada município é caracterizado com base no 

estado do mapeamento de risco e na disponibilização do mapeamento de 

suscetibilidade, no número de pessoas, moradias e setores em risco e na posse do 

cartão de pagamento de Defesa Civil. 

 

B. MEDIDAS ESTRUTURAIS 

As medidas estruturais na mitigação de cheias englobam medidas de controle 

localizado e medidas de controle global. 

Na bacia do rio São Francisco, após a cheia de 1979, foram executadas pelo 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) várias obras que 

permitiram, desde essa data até ao presente, o controle local das cheias. As estruturas 

para mitigação dos efeitos deste tipo de eventos foram instaladas nas cidades de 

Pirapora, São Francisco, Januária, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, Barra, Juazeiro, 

Petrolina, Propriá e Penedo, todas localizadas ao longo do leito do rio São Francisco. 

A maioria das estruturas construídas para proteção das cidades referidas consistiu em 

diques de terra e/ou muros de alvenaria de pedra ou de concreto armado com altura 

suficiente para evitar o transbordamento do rio São Francisco de acordo com as 

vazões e níveis observados em 1979. Estas infraestruturas foram complementadas 

por um sistema de drenagem interior, constituído de canais, galerias e lagoas de 

acumulação (ANA et al., 2004). 



  
 
 

230 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

A construção e utilização de barragens para controlar os eventos de cheia são, 

também, consideradas medidas estruturais na mitigação destes eventos. Como tal, na 

bacia hidrográfica do rio São Francisco existem três reservatórios com capacidade de 

controle de cheias, dois no curso de água principal, Três Marias e Sobradinho, e um 

no rio Preto, Queimado. Os restantes reservatórios desta bacia funcionam a fio d’água, 

não tendo habitualmente volumes de espera significativos, ou seja, não apresentam 

volumes vazios capazes de absorver parcelas das afluências de forma a evitar que 

sejam causados danos a jusante dos mesmos. 

Do ponto de vista do controle de cheias na bacia do rio São Francisco por meio da 

operação destes três reservatórios, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

em conjunto com os Agentes de Geração, elabora e publica regularmente três 

documentos (MMA, 2006a): 

 Inventário das Restrições Operativas Hidráulicas dos Aproveitamentos 

Hidroelétricos (ONS, 2014b) – integra as informações de restrições 

hidráulicas de aproveitamentos hidroelétricos que são utilizadas nos 

processos relativos ao planejamento e à operação dos aproveitamentos 

hidroelétricos. Estas informações dizem respeito às vazões máximas e 

mínimas em seções e trechos de rio, limitações de vazões máximas e 

mínimas defluentes em aproveitamentos, limites para os níveis máximos e 

mínimos nos reservatórios, taxas máximas de variação de defluências, 

entre outras restrições hidráulicas; 

 Plano Anual de Prevenção de Cheias (ONS, 2014c) – estabelece os 

volumes de espera nos reservatórios para que seja garantido, com um 

risco prefixado, que as restrições de vazões ou níveis máximos a jusante 

ou montante não sejam atingidas; 

 Diretrizes para as Regras de Operação de Controle de Cheias (ONS, 

2014a) – neste documento são estabelecidas as medidas a serem tomadas 

durante a ocorrência de cheias, tanto de caráter administrativo quanto de 

engenharia. 
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5.3. Secas 

Em termos gerais, define-se seca como um período de persistência anômala de tempo 

seco de modo a causar problemas de fornecimento de água para agricultura, indústria 

ou consumo doméstico. A definição de seca depende do ponto de vista do utilizador. 

Em geral distingue-se entre seca meteorológica, seca agrícola e seca hidrológica.  

A seca meteorológica é uma medida do desvio da precipitação em relação ao valor 

normal. Caracteriza-se pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a 

precipitação e a evapotranspiração. Neste caso, situações de baixa precipitação e 

elevada evapotranspiração levam à geração de baixas vazões ao nível da bacia 

hidrográfica e a uma baixa recarga dos aqüíferos. Este tipo de seca pode levar a uma 

seca hidrológica, que está relacionada com a redução dos níveis médios de água nos 

reservatórios e com a depleção de água no aqüífero. Este tipo de seca ocorre em 

função da capacidade de armazenamento dos reservatórios e dos aqüíferos. Por 

exemplo, se a capacidade de armazenamento dos reservatórios e aqüíferos for 

elevada, pode levar a que não se suceda uma seca hidrológica depois de uma seca 

meteorológica. Pode ainda suceder que uma seca meteorológica se faça sentir apenas 

numa parte da bacia, podendo esta ser mitigada por outra parte da bacia sem seca 

meteorológica que forneça vazões superficiais que impedem a ocorrência de uma 

seca hidrológica.   

A seca agrícola está associada à falta de água causada pelo desequilíbrio entre a 

água disponível no solo, a necessidade das culturas e a transpiração das plantas. 

Neste tipo de seca as plantas mais afetadas são sobretudo as que têm sistemas 

radiculares mais superficiais, como é o caso das culturas anuais de sequeiro e 

pastagens. Culturas de regadio poderão ter mais resistência a este tipo de seca se 

houver fontes de água para rega. Ou dizendo de outra forma, zonas regadas poderão 

não ter secas agrícolas se não ocorrerem secas hidrológicas. Contudo, a análise da 

seca agrícola reveste-se de maior complexidade, pois a tolerância à seca pode variar 

de cultura para cultura (mesmo que tenham sistemas radiculares semelhantes). Mais 

ainda porque o desenvolvimento do sistema radicular das plantas depende também da 

profundidade do tipo de solo, que nem sempre é conhecida. 
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5.3.1. A seca no Semiárido 

A bacia do rio São Francisco é frequentemente afetada por secas que provocam 

perdas na produção agrícola e, consequentemente, aumentam o êxodo rural 

agravando o crescimento urbano. As secas nesta bacia são caracterizadas, não pela 

falta de chuva, mas sim pela irregularidade de suas incidências. A acentuada 

irregularidade das chuvas fica latente quando se avaliam os valores médios anuais de 

precipitação e a sua distribuição no tempo, sendo que aqueles podem ocorrer num só 

mês ou se distribuir de forma irregular pelos três a cinco meses que marcam o período 

chuvoso (MMA, 2006a). 

O Médio e o Submédio São Francisco são as regiões da referida bacia hidrográfica 

que mais sofrem com as secas, sendo que estão englobadas no domínio do semiárido 

brasileiro. O domínio do semiárido brasileiro engloba os municípios que atendem a, 

pelo menos, um dos seguintes critérios (MI, 2005): 

 Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm; 

 Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial; e 

 Risco de seca maior que 60%. 

De acordo com o apresentado, o semiárido brasileiro é composto por 1.133 municípios 

brasileiros, dos quais 377 pertencem à bacia hidrográfica do rio São Francisco. Estes 

377 municípios correspondem a uma área de 343.105 km2 (54% da bacia 

hidrográfica). Nesta região do semiárido as secas incidem com intensidade variada e 

caráter cíclico, podendo as secas mais acentuadas ocorrer em intervalos de 10 a 11 

anos e as de menor intensidade entre cinco a seis anos. Na Figura 77 pode-se 

observar qual a variação da frequência da incidência de secas na bacia hidrográfica do 

São Francisco, verificando-se que as secas são mais incidentes no Submédio São 

Francisco. 
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Figura 77 – Incidência da seca na bacia do rio São Francisco.  

Fonte: Instituto Nacional do Semiárido, 2014.  

A região do semiárido é caracterizada por uma vegetação do tipo Caatinga, apresenta 

temperaturas bastante elevadas durante todo o ano, variando entre 23º C e 27º C e a 

maioria dos cursos de água desta região é temporária. 

Há que considerar que os limites da região conhecida como semiárido brasileiro não 

coincidem na totalidade com a região definida como Polígono das Secas, sendo a 



  
 
 

234 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

última um território reconhecido pela legislação. O Polígono das Secas está sujeito a 

períodos críticos de prolongadas estiagens mas, ao contrário da região semiárida, é 

definido com base em termos político-administrativos, apresentando diferentes zonas 

geográficas com distintos índices de aridez englobando áreas com características 

estritamente de seca, com paisagem típica de semi-deserto, a áreas com balanço 

hídrico positivo (MMA, 2004). 

 

5.3.2. Eventos críticos de seca 

O Nordeste brasileiro tem sofrido interferências por diversos eventos de seca, datando 

o registro mais antigo do ano de 1559 (MMA, 2004). Recentemente, GUIMARÃES et 

al. (2014) afirma que o Nordeste brasileiro tem sofrido interferências por uma seca no 

período 2011-2013 verificando-se que este evento tem vindo a progredir e a sua 

duração estende-se até aos dias de hoje (2015). 

A seca que se verifica no Nordeste brasileiro é classificada pelo ONS (2015) como a 

pior seca no rio São Francisco em 84 anos de registros históricos. As condições 

climáticas verificadas têm vindo a afetar o volume útil dos reservatórios de Três Marias 

e de Sobradinho pondo em causa o suprimento das necessidades da população, ao 

nível dos consumos energético e hídrico. 

Para fazer face a esta seca, e ao acelerado rebaixamento dos reservatórios de Três 

Marias e de Sobradinho, foram adotadas medidas excecionais de redução das vazões 

defluentes nestes reservatórios aprovadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) e 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) (ONS, 

2015d). No primeiro caso, a vazão defluente mínima no reservatório de Três Marias 

está fixada no intervalo entre os 350 m3/s e os 500 m3/s, sendo que foi autorizada a 

sua diminuição para os 80 m3/s (CHESF, 2015). No reservatório do Sobradinho foi 

autorizada, pelas mesmas entidades, a diminuição da vazão defluente mínima dos 

1.300 m3/s para os 1.100 m3/s desde 2013 (ONS, 2015d) sendo que se encontra em 

fase de testes nova diminuição desta vazão para os 900 m3/s.  

A excecionalidade e gravidade da situação vivida no rio São Francisco fica latente 

quando se analisam os dados do volume útil dos reservatórios de Três Marias e de 

Sobradinho. Como se pode verificar pelos gráficos da Figura 78 e da Figura 79 desde 
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2013 que o volume útil em ambos os reservatórios tem vindo a diminuir 

substancialmente.  

 

Figura 78 – Volume útil no reservatório de Três Marias.  

Fonte: ONS, 2015c.  
 
 

 

Figura 79 – Volume útil no reservatório de Sobradinho.  

Fonte: ONS, 2015c.  

Anteriormente ao mais recente evento de seca e segundo o projeto ÁRIDAS (MMA, 

2004), durante o século XX observaram-se oito períodos de seca expressiva no 

Nordeste brasileiro: 1915, 1919, 1930-1932, 1942, 1970, 1976, 1979-1983 e 1987-
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1988. O mesmo estudo faz referência a 71 eventos de seca, parciais e totais, em 294 

anos, excluindo os séculos XVI e XVII, na mesma zona do Brasil. 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco o fenômeno de seca ocorre em toda a 

bacia, em épocas e regiões diferentes, embora aqui se deva distinguir entre seca e 

estiagem.  

O conceito de estiagem está relacionado à redução das precipitações pluviométricas, 

ao atraso dos períodos chuvosos ou à ausência de chuvas previstas para uma 

determinada temporada, em que a perda de umidade do solo é superior a sua 

reposição. A estiagem ocorre quando há um atraso superior a 15 dias do início da 

temporada chuvosa e quando as médias de precipitação pluviométricas mensais dos 

meses chuvosos permanecem inferiores a 60% das médias mensais de longo período, 

da região considerada (CEPED, 2011). 

A seca, quando comparada com a estiagem, é um fenômeno mais intenso e de maior 

duração, ou seja, a seca é considerada a forma crônica do fenômeno de estiagem, 

provocando uma redução sustentada das reservas hídricas existentes. Se a 

interrupção do sistema hidrológico provocar falhas no sistema ecológico, econômico, 

social e cultural da região, então a seca é considerada um desastre natural. Este 

desastre natural é caracterizado pela estagnação econômica e situação de pobreza 

extrema da população, levando a que a economia local seja completamente 

bloqueada (CEPED, 2011). 

De acordo com o descrito, as regiões do Alto e parte do Médio São Francisco são 

frequentemente afetadas por períodos com défice de pluviosidade do tipo estiagem, 

enquanto as regiões da bacia hidrográfica compreendidas no domínio do território 

semiárido referido anteriormente são afetadas por longos períodos de seca (MMA, 

2004).  

De acordo com a informação disponibilizada no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

dos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe é 

possível verificar que no período compreendido entre 1991 e 2010 as regiões mais 

afetadas por fenômenos de estiagem e de seca correspondem às zonas do Submédio 

(76% de área afetada e 22% dos eventos ocorridos), do Médio (80% de área afetada e 

50% dos eventos ocorridos) e do Baixo São Francisco (87% de área afetada e 22% 
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dos eventos ocorridos) (Figura 80). O Alto São Francisco apenas é afetado por 6% dos 

eventos ocorridos sendo que os municípios afetados representam aproximadamente 

17% da área da região fisiográfica. 

 

Figura 80 – Número de eventos de seca e estiagem por município (1991 e 2010). 

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED – UFSC, 2011). 
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É importante notar, no mapa da Figura 80, que a maioria dos municípios com mais de 

cinco eventos de seca e estiagem (e, portanto, os mais afetados por estes eventos), 

estão situados no território do semiárido brasileiro (ver Figura 77). 

Considerando a divisão da bacia do rio São Francisco pelas 34 unidades hidrográficas 

é possível analisar o número total de eventos de seca e estiagem ocorridos em cada 

sub-bacia, o número de municípios afetados em cada sub-bacia e a área que os 

mesmos representam nessa sub-bacia, considerando-se neste caso um cenário em 

que se analisam todos os municípios que registraram mais de 5 eventos (> 5 eventos) 

e um outro cenário em que se analisam os municípios que registraram mais de 13 

eventos (>13 eventos). A referida análise é apresentada no Quadro 53 salientando-se 

que se considerou que um município pertence a uma determinada sub-bacia se mais 

de 50% da área do mesmo pertencer a essa sub-bacia. 

Quadro 53 – Análise dos eventos de seca e estiagem por sub-bacia.  

RF Nome da Bacia Código 
Nº 

eventos 

%Área 

afetada 

(>5 ev) 

%Área 

afetada 

(>13 ev) 

Nº mun. 

afetados 

(>5 ev) 

Nº mun. 

afetados 

(>13 ev) 

Qmin 

[m
3
/s] 

A
lt
o

 S
F

 

Afluentes Mineiros do Alto 

SF 
S Franc 01 0 0 0 0 0 26,02 

Rio Pará Para SF 01 1 0 0 0 0 35,20 

Rio Paraopeba Paraopeba 01 1 0 0 0 0 48,36 

Entorno da Represa de 

Três Marias 
S Franc 02 3 0 0 0 0 84,56 

Rio das Velhas Velhas 01 15 20 6 7 1 43,30 

Rio de Janeiro e Formoso S Franc 03 1 6 0 1 0 1,36 

Rio Jequitaí Jequitaí 01 8 83 52 8 4 1,95 

M
é

d
io

 S
F

 

Alto Rio Preto Paracatu 01 0 0 0 0 0 1,32 

Rio Paracatu Paracatu 02 11 5 0 1 0 33,61 

Rio Pacuí Pacuí 01 9 55 41 9 6 4,08 

Rio Urucuia Urucuia 01 8 70 0 6 0 17,03 

Rio Verde Grande Verde Gr 01 34 97 74 34 23 0,00 

Rios Pandeiros, Pardo e 

Manga 
S Franc 04 12 65 55 12 7 7,60 

Rio Carinhanha Carinhanha 01 3 72 0 3 0 69,43 

Rio Corrente Corrente 01 13 36 0 10 0 115,00 

Alto Rio Grande Grande SF 01 5 6 0 2 0 78,01 
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RF Nome da Bacia Código 
Nº 

eventos 

%Área 

afetada 

(>5 ev) 

%Área 

afetada 

(>13 ev) 

Nº mun. 

afetados 

(>5 ev) 

Nº mun. 

afetados 

(>13 ev) 

Qmin 

[m
3
/s] 

Médio e Baixo Rio Grande Grande SF 02 7 23 0 3 0 73,01 

Rios Paramirim, Santo 

Onofre e Caranaíba de 

Dentro 

S Franc 05 24 72 0 22 0 0,00 

Rios Verde e Jacaré S Franc 07 20 50 0 19 0 0,00 

Margem esquerda do Lago 

de Sobradinho 
S Franc 06 3 57 0 3 0 0,00 

S
u

b
m

é
d

io
 S

F
 

Rio Salitre Salitre 01 5 33 0 5 0 0,23 

Rio Pontal Pontal 01 3 91 72 3 2 0,12 

Rio Garças Garcas 01 4 67 27 3 2 0,12 

Rio Curaçá Curaca 01 4 92 0 4 0 0,19 

Rio Brígida Brígida 01 11 91 18 11 3 0,31 

Rio Terra Nova Terra Nova 01 7 83 6 7 1 0,13 

Rio Macururé Macururé 01 2 29 0 2 0 0,19 

Rio Pajeú Pajeú 01 25 90 15 21 3 0,41 

Rio Moxotó Moxotó 01 8 85 9 8 2 0,22 

Rio Curituba Curituba 01 3 29 0 2 0 0,05 

Talhada/Riacho Seco S Franc 08 2 65 65 2 2 0,03 

B
a

ix
o
 S

F
 Alto Rio Ipanema S Franc 09 15 62 17 13 3 0,00 

Baixo Ipanema e Baixo SF S Franc 10 29 66 24 28 10 0,00 

Baixo São Francisco em 

Sergipe 
S Franc 11 28 67 63 11 7 0,00 

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED – UFSC, 2011) e cálculos próprios. 

Avaliando o número total de eventos de seca e estiagem ocorridos anualmente em 

toda a bacia hidrográfica no período 1991-2010 pode-se concluir que, para além dos 

anos apresentados anteriormente, 1993, 1998-1999, 2001-2003 e 2007-2009 foram 

períodos de seca nesta bacia (ver Figura 81). 
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Figura 81 – Número de eventos de seca e estiagem por município. 

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED – UFSC, 2011). 

Por seu lado, a Figura 82 mostra a magnitude dos eventos de secas usando mínimos 

de vazão no período entre 1931-2013 por sub-bacia, apresentados também no Quadro 

53. Com base na referida figura e na análise referente ao mapa da Figura 80 verifica-

se que as sub-bacias em que foi verificado o maior número de eventos de seca e 

estiagem ou aquelas em que os municípios afetados representam áreas maiores nas 

respectivas sub-bacias coincidem com as sub-bacias que apresentam vazões mínimas 

com valores mais baixos. São exemplos, as sub-bacias Verde Grande, Baixo São 

Francisco em Sergipe e Pajeú, sendo que as duas primeiras apresentam uma vazão 

mínima de 0 m3/s e a última apresenta uma vazão mínima de 0,4 m3/s. 
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Figura 82 – Vazão Qmin por sub-bacia (Mapa 74 do Volume 9, reduzido). 

Fonte: Hidroweb, 2014. 

Analisando as vazões mínimas registradas em cada sub-bacia afluente ao rio São 

Francisco apresentadas na Figura 82 verifica-se, também, que as áreas homogêneas 

em que se registraram os menores valores deste parâmetro correspondem à zona de 

jusante do Médio, ao Submédio e ao Baixo São Francisco, que por sua vez 

corresponde, quase na sua totalidade, à área da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco inserida no semiárido brasileiro. 
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5.3.3. Fatores potenciadores da seca 

A gênese dos eventos de seca está intimamente relacionada com fatores climáticos 

globais e locais, no entanto existem vários fatores que potenciam a duração, a 

frequência e a intensidade dos danos e prejuízos causados por estes eventos 

(CEPED, 2011). 

Em geral, as características geoambientais de uma determinada região interferem 

significativamente na geração e desenvolvimento dos fenômenos meteorológicos que 

se desenvolvem nessa região. Por exemplo, as formas de relevo e altitude de 

determinada região podem condicionar o deslocamento de massas de ar, interferindo 

na formação de nuvens e, consequentemente, na precipitação (CEPED, 2011).  

Por outro lado, a distribuição e características da rede hidrográfica em conjunto com 

fatores climáticos, como a evapotranspiração, definem a capacidade de 

armazenamento de água por meio de reservatórios, que por sua vez permitem o 

controle e a garantia do abastecimento de água à população em períodos de seca. 

Assim, no caso da rede de drenagem não ter capacidade suficiente para manter o 

volume de água armazenado nos níveis necessários para fazer face às secas, este 

acaba por ser um fator físico potenciador deste tipo de fenômenos (CEPED, 2011).  

Segundo o Atlas dos municípios, o porte da cobertura vegetal de determinada região é 

também um fator físico influente nos eventos de seca, na medida em que esta retém 

umidade, reduz a evapotranspiração do solo e bloqueia a insolação direta no solo, 

diminuindo também a atuação do processo erosivo. Assim, a inexistência de uma 

cobertura vegetal significativa leva a secas mais severas. 

Focando em particular a região semiárida do Brasil, pode-se afirmar que nesta zona a 

taxa de evaporação média anual é de 2.000 mm. Combinando esta taxa de 

evapotranspiração com a irregularidade das chuvas característica da região da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco contida no território semiárido, pode-se concluir que 

a perda de água potencial para a atmosfera é sempre superior à água precipitada, o 

que causa o esvaziamento dos açudes de pequeno porte (MMA, 2004). 

Um outro componente responsável pela propensão da região da bacia contida do 

semiárido às secas é o tipo de solo característico desta área. A maior parte da bacia 

contida no território do semiárido está situada sobre uma base cristalina, caracterizada 
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pelos solos geralmente rasos, com baixa capacidade de infiltração, alto escorrimento 

superficial e reduzida drenagem natural (SUASSUNA, 2015). O armazenamento de 

água nesta região da bacia dá-se em algumas manchas sedimentares que estão na 

origem de alguns aqüíferos, em algumas fissuras, onde boa parte dos poços da região 

está instalada ou nas formações sedimentares dos leitos dos rios (aluviões). 

 

5.3.4. Descrição dos planos e programas de mitigação existentes 

A seca no semiárido brasileiro acarreta graves problemas para a população, 

inviabilizando a sobrevivência da população em condições dignas e gerando situações 

de fome e miséria, uma vez que a escassez de água inviabiliza o consumo da mesma 

tanto para suprir as necessidades naturais do ser humano como para produzir 

alimentos tanto ao nível da agricultura como da pecuária. Além disso, a pouca água 

disponível na região apresenta diversos problemas de qualidade o que leva a que, 

quando consumida, provoque graves problemas de saúde à população ou até mesmo 

a sua morte. 

Devido aos diversos problemas provocados pela seca no território do semiárido 

brasileiro, no qual se insere uma área da bacia hidrográfica do rio São Francisco 

bastante significativa, têm sido aplicadas várias medidas e planos de mitigação para 

fazer face a este fenômeno. 

Uma das medidas adotadas para a mitigação dos efeitos da seca é a perfuração de 

poços, de forma a aproveitar a água armazenada nos diversos aqüíferos. No entanto, 

devido a grande parte do território semiárido ser de formação cristalina estes poços 

estão sujeitos a limitações como as baixas vazões conseguidas do seu 

aproveitamento, na maioria dos casos não ultrapassando os 2 m3/h, o elevado teor em 

sais, superior ao recomendado para consumo humano, e ao elevado número de poços 

secos, dadas as peculiaridades geológicas (CIRILO et al., 2013). 

Devido ao alto teor em sais, a perfuração de poços em solos cristalinos tem sido 

acompanhada pela instalação de dessalinizadores de osmose reversa para consumo 

rural. É de salientar que a instalação dos dessalinizadores implica o gerenciamento de 

alguns problemas como a definição do destino do rejeito proveniente da salinização ou 

o alto custo de manutenção e logística de operação complexa, embora na bibliografia 
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sejam referidas algumas soluções para o primeiro problema apresentado, como por 

exemplo a acumulação do rejeito em tanques para criação de peixes como tilápia rosa 

e camarão marinho. Em solos sedimentares a perfuração de poços tem sido realizada 

para atender ou complementar o abastecimento de água de algumas cidades. (CIRILO 

et al., 2013). 

Para uma garantia de abastecimento de água mais pontual e em áreas rurais, têm sido 

instaladas milhares de cisternas que permitem armazenar a água da chuva. 

Normalmente, cada cisterna permite armazenar entre 7 e 15 m3, apresentando uma 

oferta diária de 50 litros diários de água durante 140 a 300 dias, admitindo que esteja 

cheia no final da estação chuvosa e nenhuma recarga tenha ocorrido no período. 

Relativamente à sua manutenção não implicam grandes cuidados, excetuando a 

limpeza do telhado, da cisterna, da calha e da tubulação (CIRILO et al., 2013). 

Devido à irregularidade da precipitação e à limitada capacidade de infiltração no solo, 

a maioria da água precipitada é perdida por rápido escoamento superficial. Esta água 

é usualmente armazenada em pequenos açudes e barreiros, no entanto as altas taxas 

de evaporação levam a que grande parte da água armazenada seja perdida para a 

atmosfera o que, consequentemente, aumenta a sua salinidade a tornando imprópria 

para consumo. Como solução começaram a ser construídas barragens subterrâneas 

nos aqüíferos aluviais das bacias e rios intermitentes. Estas obras promovem a 

infiltração e o armazenamento da água no depósito aluvial baixando as taxas de 

evaporação e de salinização quando comparadas com os açudes e barreiros (CIRILO 

et al., 2013).  

Uma outra medida para o combate à escassez de água é o 

reaproveitamento/tratamento de águas servidas. Esta medida contempla o reúso da 

água proveniente de efluentes sanitários, tratados ou não, para atividades industriais 

como a produção de confecções ou para atividades agrícolas (CIRILO et al., 2013). 

Por fim, o transporte de água a grande distância é outra das medidas implementadas 

para mitigar os efeitos das secas. Esta medida tem por objetivo a construção de 

adutoras a partir de reservatórios de maior porte ou de poços em áreas sedimentares 

para que a água seja transportada destes pontos de origem até área com maiores 

necessidades (CIRILO et al., 2013). 
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Com o objetivo prevenir e mitigar os prejuízos causados pela seca o Governo Federal 

lançou em 2011 o projeto Água para Todos, integrado no Plano Brasil Sem Miséria, 

que visa a implementação das soluções apresentadas acima. No campo da adução, 

tem vindo a ser desenvolvido e implementado o projeto integrado São Francisco, cujo 

objetivo passa por transportar a água do rio São Francisco para outras áreas com 

maior necessidade, tanto dentro da bacia deste rio como fora. De entre as áreas 

localizadas na bacia hidrográfica do rio São Francisco serão beneficiadas com esta 

transferência as sub-bacias Brígida, Terra Nova, Pajeú e Moxotó (MI, 2015c). 

 

5.4. Mudanças no clima 

A tendência dos eventos críticos das secas e cheias pode ter relação direta com a 

alteração de fatores climáticos, consoante a região em análise. O Nordeste do Brasil é 

uma região de alta variabilidade climática intrassazonal e interanual em que os efeitos 

climáticos sobre os recursos hídricos são fatores que influenciam decisivamente no 

quotidiano das comunidades locais (LIMA et al., 2011). 

5.4.1. Alterações climáticas 

Numa escala global, o aquecimento do sistema climático é inequívoco e grande parte 

das mudanças desde 1950 não têm precedentes (IPCC, 2014). Segundo o 5º 

Relatório do IPCC é evidente a influência humana sobre o clima e no atual 

aquecimento do planeta causada, essencialmente, pela emissão de gases estufa 

produzidos pelas atividades humanas (por exemplo, indústria, queima de combustível, 

uso de fertilizantes, desmatamento). Atualmente, foram atingidos os níveis mais altos 

já registrados e a continuidade das emissões de gases estufa causará um 

aquecimento ainda maior no futuro, que proporcionará uma sequência de impactos 

para o sistema climático e todos os ecossistemas. Em média, a temperatura global 

aumentou 0,85 ºC entre 1880 e 2012, sendo que com a continuação das tendências 

atuais das emissões o referido aumento poderá atingir os 4,8 ºC em 2100. 

A temperatura na atmosfera e no oceano aumentou, levando à diminuição da 

quantidade de neve e de gelo e, consequentemente, ao aumento do nível do mar em 

cerca de 19 cm (entre 1901 e 2010) devido à expansão térmica das águas. No 
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entanto, no cenário mais pessimista aumento do nível do mar poderá atingir 80 cm até 

2100. Quanto ao regime de chuvas e de ventos estão a ser alterados provocando um 

aumento das secas e cheias. 

Os efeitos das alterações climáticas geram novos riscos, amplificam os já existentes e 

os países pobres, assim como as comunidades litorâneas, serão os que mais 

interferências irão sofrer. No Brasil, alguns dos cenários de alterações climáticas 

destacados por MARENGO (2007) incluem os eventos El-Niño-Oscilação Sul (Enso) 

mais intensos: secas no Norte e Nordeste e enchentes no Sul e Sudeste; diminuição 

de chuvas no Nordeste; aumento de vazões de rios no Sul; alteração significativa de 

ecossistemas como o mangue, Pantanal e Hiléia Amazônica. Para além dos efeitos 

diretos no clima, os efeitos secundários terão um impacto significativo sobre a 

sociedade. 

A região do Brasil é vulnerável às mudanças climáticas atuais e tenderá a piorar, 

segundo as projeções para o futuro (MARENGO, 2008). As regiões mais vulneráveis 

englobam a Amazônia e o Nordeste do Brasil e, de acordo com as previsões regionais 

reveladas no IPCC, os principais efeitos nas alterações climáticas ocorrem na 

disponibilidade de água, nas secas persistentes em determinados locais e nas cheias 

recordes em outros locais. De acordo com um dos autores do relatório do IPCC “Tudo 

remete à água. Onde nós tivermos problemas com a água, vamos ter problemas com 

outras coisas”.  

A ocorrência de alterações nos fatores climáticos, como temperatura, precipitação, 

insolação, gera consequências econômicas, sociais e ambientais nas diversas regiões 

do país (por exemplo, na agricultura, economia, geração de energia, saúde, segurança 

social, biodiversidade). Porém, não é possível destrinçar o efeito dos fenômenos 

climáticos dos processos de ocupação do solo e devido à extensão territorial do Brasil, 

os efeitos serão diferentes de região para região. Segundo Lima et al. (2006), a 

degradação das terras agricultáveis constitui um problema crescente do ambiente 

semiárido. As terras erodidas tornam-se mais vulneráveis às variações climáticas e, 

consequentemente, ocorre a diminuição da fertilidade dos solos, principalmente ao 

enfrentar um longo período de estiagem, provocando a queda na produtividade. Por 

sua vez, este crescimento de degradação terá impacto no processo de desertificação 

e, consequentemente, conduzirá a perdas econômicas ou ao abandono das terras. O 
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desmatamento causa uma diminuição da capacidade de retenção de água de chuva e 

um aumento proporcional do escoamento superficial dessas águas, contribuindo para 

o aumento da variabilidade da vazão dos rios (i.e., aumento da ocorrência de cheias, 

mas também de secas).  

Os registros de dados meteorológicos da BRSF são já suficientemente longos para 

permitir a análise das tendências de alteração de temperatura, evaporação e 

transpiração. Utilizando as medições do INMET para as 37 estações localizadas na 

bacia de São Francisco, foram calculados valores médios anuais para as seguintes 

propriedades: temperatura máxima e mínima do ar, evaporação e precipitação. Os 

resultados obtidos mostram um aumento da temperatura do ar (Figura 83 e Figura 84) 

e da evaporação (Figura 85) e uma diminuição da precipitação (Figura 86), durante o 

passado recente (1961-2014).  

 

Figura 83 – Média anual da temperatura máxima para as regiões do Alto, Médio, 

Submédio e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 
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Para a temperatura máxima do ar, as tendências mais elevadas são identificadas no 

Baixo e Alto São Francisco, com uma variação de 0,5 e 0,3 ºC/década, 

respectivamente (Figura 83). Relativamente ao Médio e Submédio São Francisco, a 

variação média anual durante 1941-2014 é inferior às outras duas regiões, 

apresentando uma variação de 0,06 e -0,06 ºC/década. Verifica-se ainda, nesta 

análise, que a tendência diminui se forem considerados apenas os últimos 10 anos. 

Para a temperatura mínima, e considerando o passado recente, a tendência é positiva 

em todas as regiões da bacia de São Francisco. Na Figura 84 é visível que a média da 

temperatura mínima entre as regiões difere mais relativamente à temperatura máxima, 

e que a tendência na temperatura mínima é, em geral, superior. Ao longo do período 

analisado, a temperatura mínima subiu em média 0,5 ºC/década no Baixo São 

Francisco, 0,4 ºC/década no Médio e Alto São Francisco e 0,1 ºC/década no 

Submédio São Francisco. 

A temperatura é um dos principais fatores climáticos que influenciam diretamente o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas, visto que afeta todas as reações 

bioquímicas da fotossíntese. Desta maneira, os aumentos na temperatura poderão 

afetar a duração do ciclo de cultivo, a retenção final de vagens, a qualidade dos frutos 

por meio do acúmulo de açúcares e a coloração, além de provocar o abortamento de 

flores, entre outros (LIMA et al., 2011). 

 

Figura 84 – Média anual da temperatura mínima para as regiões do Alto, Médio, 

Submédio e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 
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Se a temperatura máxima e mínima aumentou, estima-se que alterações tenham 

ocorrido na evaporação. A Figura 85 mostra a média anual da evaporação e a partir 

destas é determinada a sua tendência durante o período de análise. Os resultados 

mostram tendências positivas para todas as regiões da bacia de São Francisco que 

variam desde 0,2 mm/década no Baixo e Submédio São Francisco, 0,4 mm/década no 

Alto São Francisco e 0,5 mm/década no Médio São Francisco. 

 
Figura 86 – Média anual da precipitação para as regiões do Alto, Médio, 

Submédio e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 

 
 

Figura 85 – Média anual da evaporação para as regiões do Alto, Médio, Submédio 

e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 
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Relativamente à precipitação, as médias obtidas apontam para um decréscimo de 

precipitação no Baixo e no Médio SF (Figura 86). Este decréscimo potencia o 

processo de desertificação em curso no Nordeste brasileiro e alterações na 

classificação climática.  

A distribuição espacial do índice de aridez derivado do índice da UNEP mostra um 

aumento significativo da área com condições semiáridas para o período de 2070-2100. 

 

 
Figura 87 – Distribuição espacial do índice de aridez para os períodos de 1961-

1990, 2010-2040, 2041-2070 e 2071-2100. 

Fonte: Marengo et al., 2014. 
NOTA: Cenário A1B do IPCC SRES, fornecido pelo modelo global acoplado oceano-
atmosfera HadCM3. O modelo regional foi integrado na resolução horizontal de 40 km, 
para o período entre 1960 e 1990 e os cenários futuros foram gerados em três períodos 
de 30 anos (de 2010 a 2040, de 2040 a 2070, de 2070 a 2100). 

 



  
 
 

                                            Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 251 

                                            Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

5.4.2. Eventos extremos 

As alterações climáticas não se manifestam apenas em mudanças dos valores 

médios, mas também em alterações na ocorrência de extremos (FERNÁNDEZ-

MONTES; RODRIGO, 2012). Muitos dos impactos previsíveis de um clima alterado 

resultarão em uma provável maior frequência e intensidade de eventos meteorológicos 

extremos, como ondas de calor, incêndios descontrolados, seca extrema, e cheias. 

Para além de um aumento médio que se tem verificado nos últimos anos, há 

crescentes evidências de que eventos extremos se tornarão mais frequentes e mais 

graves no futuro (KHARIN; ZWIERS, 2000). As alterações na ocorrência da 

frequência, duração e intensidade de extremos são mais relevantes que os valores 

médios porque provocam riscos naturais mais graves (como as cheias ou secas e 

ondas de calor). Por isso, os estudos/impactos das alterações/mudanças dos eventos 

extremos adquirem mais “importância”. A combinação dos dois fatores (valores médios 

e extremos) pode levar a mudanças dramáticas na ocorrência de eventos extremos.  

No Brasil, ocorreram diversos eventos extremos nos últimos anos. O furacão Catarina 

provocou enchentes e deslizamentos e causou diversas mortes, assim como perdas 

econômicas significativas para a região Sul do país. O aquecimento global pode ser 

entendido como uma acumulação de calor, pela atmosfera, água e solo. Essa energia 

pode ser mobilizada e dissipada de forma rápida e concentrada, gerando eventos 

extremos (NORDELL, 2007). Essa é uma possível explicação para o aumento da 

freqüência e intensidade de furacões no hemisfério norte. 

No sentido de avaliar estes eventos climáticos foram calculadas as tendências de 

índices de extremos de precipitação, recomendados pelo ETCCDMI (Expert Team for 

Climate Detection Monitoring and Indices) (Peterson et al., 2001): Precipitação média 

dos dias chuvosos (SDII), Dias consecutivos secos (CDD) e Dias consecutivos 

chuvosos (CWD). As Figura 89 e Figura 90 mostram os índices de CWD e CDD 

permitindo verificar que o maior número de dias consecutivos com precipitação acima 

de 1 mm se tem mantido, mas que o maior número de dias consecutivos com 

precipitação abaixo de 1 mm diminuiu ao longo dos anos, em cerca de 4 a 5 dias. Os 

eventos com precipitação acima de 10 mm tiveram um ligeiro aumento nas regiões da 

bacia (0,01 a 0,2 mm.dia-1/década), com exceção do Baixo São Francisco, que 

apresenta uma tendência negativa de -0,7 mm.dia-1/década (Figura 88). 
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Figura 88 – Média anual do índice SDII para as regiões do Alto, Médio, Submédio 

e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 

 
 

Figura 89 – Média anual do índice CWD para as regiões do Alto, Médio, 

Submédio e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 



  
 
 

                                            Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 253 

                                            Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

 
 

 

Figura 90 – Média anual do índice CDD para as regiões do Alto, Médio, Submédio 

e Baixo São Francisco, para os anos de 1961 a 2014. 

Fonte: INMET, 2015. 

Em síntese, foi identificado um aumento na temperatura do ar (máxima e mínima) e na 

evaporação e, por outro lado, uma diminuição da precipitação, para o período de 

1961-2014. O cálculo da tendência dos índices de eventos extremos de precipitação 

permitiu verificar: 1) um aumento de precipitação em dias chuvosos (SDII) no Alto, 

Médio e Submédio e diminuição no Baixo São Francisco; 2) uma tendência nula no 

maior número de dias consecutivos com chuva (num ano); 3) uma tendência nula do 

CDD no Baixo SF e um aumento entre 4 e 5 dias/década nas restantes regiões do SF. 

Estes resultados estão concordantes com outros estudos para a mesma região (e.g. 

VALVERDE; MARENGO, 2014; GOSLING et al., 2011; MARENGO, 2006). 

No entanto, os resultados apresentados devem ser analisados tendo em conta a 

evolução populacional e o desenvolvimento socioeconômico das regiões da bacia do 

São Francisco. Se por um lado, as propriedades meteorológicas são afetadas, entre 

outros, por fatores físico-químicos (a construção de novos edifícios, fábricas, estradas, 

a poluição atmosférica, a alteração do tipo de solo), a implementação de novas 

estações meteorológicas permite incluir um maior número de dados na análise. Mais 

ainda, nos últimos anos de análise, principalmente nos resultados da temperatura do 

ar, verifica-se que a tendência estabilizou, e que a variabilidade entre os anos 

diminuiu, possivelmente pela existência de mais dados utilizados na análise.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. Conclusões  

O RP1A – Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional, primeiro produto da Etapa 

2 da elaboração do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco 2016-2025, estrutura-se em nove volumes, que atualizam e complementam 

a informação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco 

2004-2013 (PRH-SF 2004-2013). 

A produção deste relatório envolveu um esforço grande de pesquisa, coleta e 

atualização de dados. Para interpretação e atualização de dados técnicos e aspectos 

setoriais, foram realizadas reuniões técnicas com um elevado número entidades-

chave, incluindo a Agência Nacional de Águas, os Órgãos Estaduais de Gestão de 

Recursos Hídricos e do Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio 

Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, e ainda a Associação Executiva de 

Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, o Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco e respectivas Câmaras Consultivas Regionais. 

Partindo do PRH-SF 2004-2013, a equipe tratou os principais dados e estudos 

realizados a partir do ano de 2004, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica, 

a modelos matemáticos (que permitiram atualizar o balanço hídrico com a informação 

mais recente disponível sobre outorgas, demandas e vazões) e a análises periciais. 

O escopo de análise foram as quatro regiões fisiográficas: Alto (15,7% da bacia), 

Médio (63% da bacia), Submédio (17,3% da bacia) e Baixo São Francisco (4% da 

bacia) e as 34 sub-bacias hidrográficas consideradas no PRH-SF 2004-2013. 

Foi assim possível completar e atualizar a caracterização e o diagnóstico da bacia 

hidrográfica nos seus variados aspectos físicos, socioeconômicos e bióticos, legais e 

institucionais; as demandas e outorgas de água; a quantidade e a qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas. A presente análise constitui assim um ponto de 

partida para o diagnóstico atualizado e consolidado da bacia (RP2 – Relatório 

Consolidado da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco), que integrará, além da 

dimensão técnica, a percepção da população local sobre a realidade da bacia 

(emergente dos processos de participação pública e social). 
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6.2. Síntese da Caracterização e Diagnóstico 

Em seguida apresenta-se uma síntese da caracterização e diagnóstico, notadamente 

das principais características socioeconômicas, físicas e bióticas da bacia, da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas e do balanço hídrico. 

 

6.2.1. Características da bacia hidrográfica 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

Com uma área próxima dos 640.000 km2, a bacia hidrográfica do rio São Francisco 

abrange sete unidades da federação (Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 municípios. 

Em 2010 (data do último Censo do IBGE), residiam na bacia do rio São Francisco 

cerca de 14,3 milhões de pessoas, metade das quais na região do Alto São Francisco. 

Trata-se, de fato, da região mais urbanizada da bacia – 95% da sua população vive 

em áreas urbanas – por nela se localizar a área metropolitana de Belo Horizonte. O 

Baixo São Francisco é a menos povoada das quatro regiões em presença (1,4 milhões 

de habitantes em 2010). A maior parte (77%) da população total da bacia reside em 

zonas urbanas, prevalecendo vastas áreas do território grandemente desabitadas, o 

que ajuda a explicar uma densidade demográfica média de apenas 22,5 hab/km2. 

Na atualidade, a população residente na bacia deverá ter já ultrapassado a fasquia 

dos 15 milhões de habitantes, podendo vir a alcançar o patamar dos 20 milhões no 

horizonte de 2035. Um cenário deste tipo, caso se verifique, não deixaria de se 

constituir como uma importante pressão sobre os recursos hídricos da bacia, 

notadamente para satisfazer a demanda de abastecimento humano. 

A figura seguinte sintetiza a evolução das principais variáveis socioeconômicas na 

bacia desde 2005 até 2013, considerando a base 100 no ano de partida: 
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Figura 91 – Evolução da população e da produção física da indústria e 

agropecuária na bacia. 

Fonte: IBGE (2015), com cálculos próprios. 
Notas: população – variável estimada pelo IBGE, exceto para 2010 (dados do Censos); 

indústrias de Minas Gerais: pesquisa industrial mensal da produção física; dados índice 
de base 100 em 2005.  

A agropecuária é o setor que mais cresce na bacia do rio São Francisco, o que pode 

ser verificado pelo crescimento da produção das lavouras e de leite de vaca. 

As áreas destinadas às lavouras permanentes e temporárias diminuíram na bacia 

nos últimos anos, cerca de 5% de 2005 para 2013, redução que ocorreu sobretudo no 

Submédio e no Baixo São Francisco. Contudo, a produção agrícola aumentou em 

todas as regiões, exceto no Submédio. No total da bacia, observa-se um aumento da 

produção em 42% entre 2005 e 2013 (cf. ainda figura anterior).  

Em relação às culturas, sobressai a soja e a cana-de-açúcar. A soja é a cultura com 

maior área (40% do total da bacia em 2013, quase exclusivamente no Médio São 

Francisco) e a cana-de-açúcar é a cultura com maior quantidade produzida (57% em 

2013). É de salientar a elevada produtividade desta última cultura, pois apenas 6% da 

área total das lavouras lhe foi destinada em 2013. 
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A evolução da pecuária na última década é também assimétrica na bacia. O número 

de cabeças de gado (bovino, suíno, caprino e ovino) aumentou 6,5% entre 2005 e 

2013 na bacia, apesar de uma evolução negativa (-6%) no Médio São Francisco. A 

produção de leite aumentou 35% de 2005 a 2013, em linha com o crescimento da 

produção das lavouras. 

Estima-se que, em 2010, a irrigação e dessedentação animal no seu conjunto 

demandasse 430 m3 de água por cada mil reais de valor adicionado, o que é um valor 

muito elevado face, notadamente, à intensidade de consumo de água pela indústria 

(apenas dois metros cúbicos por mil reais de VAB). 

A indústria também tem evoluído positivamente. Destaca-se a ligação da indústria da 

bacia à produção agrícola e extrativa. A indústria extrativa está concentrada no Alto 

São Francisco (ferro) e no Médio São Francisco (ouro). A indústria transformadora 

está concentrada essencialmente no Alto São Francisco, com alguma diversidade 

(metalurgia, produção alimentícia e de automóveis), tendo a produção em Minas 

Gerais crescido na última década (17% de 2005 a 2013 – cf. figura anterior), contudo, 

abaixo do crescimento de outros setores.  

A navegabilidade do rio São Francisco permite interligar as regiões do Alto, Médio e 

Submédio. A sua integração com a ferrovia permite o escoamento de produtos do 

interior até aos portos localizados no litoral do estado da Bahia. Contudo, a rede viária 

é pouco extensa e, na sua maior parte, não pavimentada, o que constitui um obstáculo 

ao desenvolvimento econômico. A própria ferrovia só é extensa no Alto São Francisco, 

não existindo qualquer linha de caminho-de-ferro para passageiros que possibilite a 

interligação das várias regiões da bacia.  

Num território em que a rede de acessibilidades terrestre não favorece a coesão 

interna, a hidrovia do São Francisco ganha uma importância acrescida na ligação 

entre as várias regiões da bacia.  

A finalização das obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento cria um 

potencial de utilização da hidrovia do São Francisco desde o Alto até ao Submédio 

São Francisco, em Petrolina/ Juazeiro. A interligação com a ferrovia que parte destas 

cidades até aos portos da Bahia é preponderante para a competitividade dos produtos 

agrícolas e industriais do Médio São Francisco, como a soja e o farelo de soja.  
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Quanto ao desenvolvimento socioeconômico das populações, o Indicador de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) cresceu significativamente em todas 

as regiões da bacia entre 1991 e 2010. No entanto, as diferenças de desenvolvimento 

entre regiões fisiográficas têm-se mantido em grande medida. De fato, ao longo do rio 

a caminho do Atlântico, o IDHM baixa de uma média de 0,75 no Alto São Francisco 

até 0,57 no Baixo São Francisco, para o ano de referência de 2010. O Índice Firjan 

de Desenvolvimento Municipal baixa de uma média de 0,80 no Alto São Francisco 

até 0,51 no Baixo São Francisco, para o ano de referência de 2011. 

No que diz respeito ao saneamento básico, apenas a região do Alto São Francisco 

apresenta valores de atendimento urbano de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de resíduos sólidos que possibilitam o cumprimento das metas do 

Plano Nacional de Saneamento Básico para a região hidrográfica do São Francisco. 

Os índices de atendimento mais baixos verificam-se no Baixo São Francisco. 

 

B. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

O ciclo interanual das variáveis meteorológicas permite identificar tendências 

semelhantes entre o clima do Alto (tipo Aw, quente e úmido com chuvas de verão, de 

acordo com a Classificação Climática de Köppen) e Médio São Francisco 

(predominante Aw com variação climática do tipo BShw, semiárido) e, por outro lado, 

entre o Submédio (tipo BShw, semiárido) e Baixo SF (predominantemente AS, quente 

e úmido, com chuvas de inverno), estas últimas, com menor intensidade de 

precipitação. 

Na distribuição da precipitação por região fisiográfica, no período de 1961-2014, 

mantém-se o padrão apresentado no PRH-SF 2004-2013 para o período 1961-1990, 

ainda que as médias anuais atualizadas apresentem valores ligeiramente inferiores. 

Em termos geológicos, predominam os afloramentos de rochas sedimentares (69% 

do território), com idades que vão desde o Proterozóico (cerca de 2,5 mil milhões de 

anos) até à atualidade. Em cerca de 26% da bacia ocorrem afloramentos de rochas 

metamórficas, metassedimentares e metaígneas do embasamento, sendo que só 5% 

correspondem a rochas ígneas. 
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O relevo é suave a aplanado, sendo que 81% da sua área apresenta declives 

inferiores a 8%. 

Estão identificadas diversas áreas com suscetibilidade à ocorrência de riscos 

geológicos, destacando-se pela sua importância regional os movimentos de massa de 

vertente, em particular, no Alto São Francisco. 

Uma das principais características da bacia é o significativo potencial ao nível dos 

recursos minerais, destacando-se o Quadrilátero Ferrífero (Alto São Francisco), onde 

existem significativos recursos minerais metálicos. Os milhares de processos 

minerários suscetíveis de aproveitamento futuro, poderão implicar uma maior pressão 

potencial sobre os recursos hídricos da bacia. 

Os tipos de solo predominantes são os latossolos (35,3%), os neossolos (26,5%) e os 

cambissolos (15,8%). O solo considerado bom ou regular em termos de potencial 

agrícola representa 6,3% (Médio e Submédio São Francisco) e 24,0% da área da 

bacia, respectivamente. A maior parte das terras é irrigável com aptidão restrita ou 

moderada (50%), sendo a porcentagem de terras não irrigáveis bastante similar (cerca 

de 48%). 

As classes de cobertura vegetal associadas à produção agropecuária, por um lado, 

e, por outro, aquelas associadas ao bioma cerrado, dominam em termos de superfície 

na BHSF, ocupando conjuntamente perto de 70% da sua área.  

Desde 2004 verificou-se um aumento expressivo da área associada à produção 

agropecuária em todas as regiões fisiográficas, por substituição, principalmente, de 

áreas de ecótono, caatinga (estepe), cerrado (savana) e floresta. 

O levantamento efetuado pela equipe permitiu identificar, na bacia hidrográfica, a 

presença de 1.194 taxa de flora e 1.701 taxa de fauna. Tendo em conta o 

elevadíssimo número de espécies potencial para a bacia, este levantamento foi 

focalizado essencialmente nas espécies aquáticas, ripárias e características dos 

biomas da bacia, com enfoque nas espécies raras e ameaçadas de extinção, nas 

espécies exóticas, de valor econômico, de interesse epidemiológico e nas espécies 

bioindicadoras. 
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As ameaças relativas ao estado de conservação da fauna e flora estão muito 

associadas ao desmatamento expressivo registrado na bacia: de 2002 até 2009/2010, 

foram registradas ações de desmatamento em cerca de 47% da área total da bacia 

(principalmente na região do Médio São Francisco, seguindo-se as regiões do Alto, 

Submédio e Baixo São Francisco). Efetivamente, a perda de habitat é o fator de 

ameaça considerado mais importante para a conservação da biodiversidade da bacia 

em geral. 

Entre as áreas protegidas por lei na bacia, destacam-se as 124 Unidades de 

Conservação (destas, 55 designadas após 2004), que se distribuem pelas esferas 

federal, estadual e municipal. No total, estas áreas cobrem cerca de 10% da área da 

bacia.  

Da área total de mata ciliar das Áreas de Preservação Permanente associadas aos 

cursos d’água principais e secundários mais relevantes da bacia 32% está incluída em 

Unidades de Conservação. É de realçar, contudo, que as APP são, em si mesmas 

áreas, legalmente protegidas, às quais estão associadas um conjunto de restrições, 

estabelecidas pelas Leis que as enquadram (Lei Federal 12.551/2012, alterada pela 

Lei n.º 12.651/2012 e pela Lei n.º 12.727/2012).  

 

6.2.2. Qualidade da Água 

A. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

O panorama atual da qualidade das águas superficiais na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco apresenta importantes diferenciações regionais, quer pela distribuição das 

fontes poluentes, de diferentes tipologias, quer pelas condições naturais (climáticas, 

hidrológicas, geológicas) e intervenções antrópicas que implicam alterações da vazão 

e, consequentemente, das condições de diluição das cargas poluentes. 

Em mais de metade das sub-bacias, a tendência de geral de evolução da qualidade da 

água na última década foi positiva ou estável, num padrão de muito boa qualidade. 

Importa contudo salientar a manutenção de diversos problemas pronunciados de 

qualidade da água em vários corpos d´água de algumas sub-bacias hidrográficas (rio 

Paraopeba, rio das Velhas, rio Verde Grande). 
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Apesar da tendência de melhoria de diversas situações de contaminação com origem 

em esgotos domésticos, como resultado de diversos investimentos recentes 

concretizados em sistemas de coleta e tratamento, persistem (com agravamento em 

certos casos) situações de contaminação de origem industrial (incluindo mineração), e 

de contaminação difusa de origem urbana, agrícola e pecuária. 

No Alto São Francisco destaca-se, com uma qualidade da água superior, a sub-bacia 

a montante da confluência com o rio Pará. A jusante desta confluência, a qualidade da 

água na calha do rio São Francisco diminui, e todos os principais afluentes (Pará, 

Paraopeba, rio das Velhas, Jequitaí) apresentam problemas na qualidade da água. O 

Rio das Velhas, com origem no quadrilátero ferrífero mineiro e passagem pela região 

metropolitana de Belo Horizonte, é o que se apresenta em pior condição, seguindo-se 

o rio Paraopeba. 

A tendência de evolução na última década tem sido positiva nas bacias do rio São 

Francisco a montante da confluência com o rio Pará, na sub-bacia do rio Pará e na 

unidade espacial correspondente ao rio São Francisco e afluentes entre as 

confluências dos rio Pará e Jequitaí. 

Nas sub-bacias dos rios Paraopeba, Jequitaí e Velhas, a tendência geral de evolução 

da qualidade da água não é clara. Nos dois primeiros casos, não se detectam 

progressos relevantes na qualidade das águas, mantendo-se um padrão de problemas 

semelhante ao diagnosticado em 2004. No caso da bacia do rio das Velhas, algumas 

tendências locais de melhoria em parâmetros indicativos de contaminação fecal e 

enriquecimento orgânico têm como contraponto o agravamento da situação em outros 

corpos d´água para os diferentes índices considerados. 

No Médio São Francisco, a qualidade da água no rio principal tende a melhorar a 

jusante da confluência com o rio Paracatu. Para este fato, contribui um progressivo 

aumento da vazão, acompanhado da recepção de menores cargas poluentes. Entre as 

bacias afluentes do Médio São Francisco destacam-se, com qualidade da água 

superior, os casos do rio Carinhanha, rio Corrente, rio Grande, rios Paramirim, Santo 

Onofre e Carnaíba de Dentro e rios Verde e Jacaré. No extremo oposto, destaca-se o 

caso da bacia do rio Verde Grande, entre as que apresentam pior qualidade da água 

de toda a bacia do rio São Francisco. 
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Na última década verifica-se uma evolução global positiva nas bacias dos rios Urucuia, 

Verde e Jacaré e no rio São Francisco, entre as confluências dos rios Urucuia e 

Carinhanha. 

Nas restantes sub-bacias, não há uma tendência de evolução clara na última década. 

No caso do rio Verde Grande, apesar de investimentos recentes em tratamento de 

esgoto, não se observa ainda uma melhoria sensível. Na bacia do rio Paracatu, 

localmente, algumas tendências para evolução positiva da situação de contaminação 

por tóxicos são contrárias a tendências negativas para o estado trófico. Nas sub-

bacias dos rios Corrente, Grande, Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro, 

registra-se a manutenção de bom a muito bom nível geral da qualidade da água.  

No Submédio São Francisco, as condições naturais são menos favoráveis à diluição 

de poluentes. Contudo, o efeito de fontes poluentes de origem doméstica e agrícola é 

moderado, e a qualidade da água mantém um padrão geral aceitável, com uma 

tendência geral de evolução positiva comparativamente a 2004. 

No Baixo São Francisco, a (escassa) informação existente indicia uma certa 

degradação da qualidade da água, favorecida pela conjugação de condições naturais 

desfavoráveis, com o efeito de fontes poluentes de origem doméstica e agrícola. 

Na bacia do rio Ipanema, a tendência de evolução não é definida, mantendo-se 

problemas de poluição que se vêm registrando nos últimos anos. No caso do riacho 

Jacaré (Sergipe), há indícios de agravamento da qualidade da água nos últimos anos, 

sobretudo ao nível da contaminação orgânica. 

 

B. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Embora a informação disponível sobre a qualidade da água subterrânea dos aqüíferos 

seja, à data, ainda relativamente restrita para grande parte dos parâmetros físico-

químicos, fruto de uma reduzida taxa de monitoramento e de muito poucos estudos 

hidrogeológicos vocacionados para o conhecimento/acompanhamento das 

características hidroquímicas, a informação disponível permite considerar que parte 

significativa da bacia do rio São Francisco possui água subterrânea de qualidade 

própria para o consumo humano.  
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A diminuição das condições de potabilidade é, contudo, notória à medida que se 

avança em direção ao Submédio São Francisco. Enquanto na totalidade do Alto São 

Francisco e na maioria do Médio São Francisco a água apresenta qualidade própria 

para o consumo humano, no Submédio São Francisco 70% do território apresenta 

águas subterrâneas com qualidade imprópria para o consumo humano. No Baixo São 

Francisco a situação é ainda pior, sendo que 55% da região apresenta qualidade 

imprópria para o consumo humano e 29% não possui sequer água potável. 

Não obstante os problemas de qualidade da água subterrânea no Baixo e Submédio 

São Francisco, é particularmente evidente que os aqüíferos que ocorrem associados 

às bacias sedimentares de Araripe, Tucano-Jatoba e Alagoas-Sergipe, ao contrário 

dos aqüíferos do Embasamento Fraturado Indiferenciado, apresentam boa qualidade 

para o consumo humano. 

Os problemas de qualidade dos aqüíferos do Embasamento Fraturado Indiferenciado 

no Nordeste Brasileiro, em particular na região semiárida, são reconhecidos há vários 

anos e estão relacionados com as elevadas condutividades elétricas e salinidade 

das águas subterrâneas como resultado dos sais que precipitam nas fraturas e se 

acumulam no solo devido à baixa precipitação e elevada evaporação na região. 

Relativamente à qualidade da água subterrânea para a irrigação, verifica-se que 

aproximadamente metade da bacia possui qualidade para este fim. À semelhança do 

que se verifica com a potabilidade, a qualidade para a irrigação vai decrescendo para 

jusante. Devido à salinidade no Submédio e Baixo São Francisco, 12% da bacia 

possui água imprópria para a irrigação.  

Aproximadamente 38% da bacia hidrográfica possui uma vulnerabilidade média à 

poluição das águas subterrâneas armazenadas nos aqüíferos aflorantes. Esta 

vulnerabilidade à poluição resulta da extensa área ocupada pelos aqüíferos Bambuí, 

Urucuia, e Embasamento Fraturado Indiferenciado, em que os terrenos de suporte 

apresentam maior desenvolvimento de fraturação e, conseqüentemente, 

permeabilidade. 

Como diversas zonas do aquífero Bambuí terrígeno e do Embasamento Fraturado 

Indiferenciado possuem menor fraturação e apresentam reduzida permeabilidade 

secundária, cerca de 24% da bacia hidrográfica possui vulnerabilidade baixa a muito 
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baixa à poluição. Sobretudo atendendo à variação espacial e em profundidade da 

fraturação do Embasamento Fraturado Indiferenciado, aproximadamente 19% da 

bacia apresenta vulnerabilidade à poluição baixa a variável. 

A vulnerabilidade à poluição média a alta ocorre majoritariamente associada a 

depósitos sedimentares não consolidados com e sem ligação ao meio hídrico 

superficial (como aluviões e depósitos eólicos), mas também, em grande parte, ao 

aqüífero Urucuia e a formações cársticas, como as que suportam o aqüífero Salitre. 

No que se refere à qualidade da água subterrânea importa destacar algumas 

situações de contaminação, quer decorrente do contexto geológico e 

geográfico/climático regional, quer associadas a atividades humanas.  

O contexto geológico explicará alguns dos problemas de qualidade relacionados com 

o fluoreto ou a dureza (sobretudo no Médio São Francisco/aquífero Bambuí), o ferro 

e o alumínio (em diversas zonas da bacia do São Francisco – aqüíferos Urucuia, 

Bambui, Tacaratu, Embasamento Fraturado Indiferenciado, Salitre ou Barreiras), 

enquanto o contexto geográfico/climático contribuirá para a elevada 

mineralização/salinidade das águas subterrâneas na porção Norte do Médio, no 

Submédio e no Baixo São Francisco. 

 

Figura 92 – Distribuição das classes de vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas por região. 
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No caso das atividades humanas, a atividade mineira, as ferrovias, o depósito de 

resíduos sólidos urbanos, a indústria química/metalúrgica e, sobretudo, a exploração 

de postos de combustíveis têm sido responsáveis por diversas situações, no Alto e 

Médio São Francisco, de contaminação com compostos orgânicos e metais.  

A agricultura tem também contribuído para algumas situações de degradação da 

qualidade da água, destacando-se os problemas com os nitratos e cloreto na bacia 

carbonática do Irecê (Médio São Francisco/ sub-bacia do Verde/Jacaré/aquífero 

Salitre) ou em alguns casos com agrotóxicos (sub-bacia do Jequitai/aquífero 

Bambui). 

 

6.2.3. Usos e Balanço Hídrico  

Da caracterização dos usos dos recursos hídricos, que considerou todos os tipos 

de demanda hídrica relevante (existentes ou potenciais) na bacia, incluindo os usos 

consuntivos (abastecimento público de água, uso industrial, agropecuária e irrigação) 

e não consuntivos (ou em que o consumo de água é irrelevante face aos anteriores: 

diluição de efluentes, geração de energia, mineração, pesca e aqüicultura, turismo e 

recreação, navegação), bem como a preservação ambiental e as transposições de 

bacia identificadas, é de destacar o seguinte: 

 Em matéria de diluição de efluentes e apesar dos investimentos que estão 

sendo realizados, o Alto São Francisco continua a ser a região que 

apresenta maior concentração de carga orgânica; 

 O Alto São Francisco responde também por 90% da vazão retirada em 

toda a bacia para uso industrial, dada a importância e diversidade do setor 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

 A irrigação apresenta forte demanda hídrica, em particular no Médio e 

Submédio São Francisco, representando 79% da vazão de retirada e 556,6 

dos 723,4 m3/s de vazão máxima outorgada na bacia; o aumento de 114% 

desde o PRH-SF 2004-2013 foi mais significativo no Alto (230%) do que no 

Médio e Baixo São Francisco (203 e 109%, respectivamente); no Submédio 

São Francisco, a demanda de água para irrigação aumentou apenas 18% 

entre 2000 e 2010; 
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 Em 2013, a área irrigada na bacia era de 807.389 ha, correspondendo a 

um aumento de cerca de 136%, em relação ao PRH-SF 2004-2013; 

aproximadamente 40% dessa área fica no extremo Oeste Baiano e no Vale 

São Franciscano da Bahia (225.574 ha e 88.232 ha, respectivamente); 

 O valor médio da geração de energia hidroelétrica na bacia do rio São 

Francisco ronda os 45.000 GWh/ano, o que corresponde a cerca de 5.000 

MWmed, assegurado através da turbinação de uma vazão média na 

cascata de usinas da calha principal do rio São Francisco próxima de 2.000 

m3/s; a hidroeletricidade tem mantido o seu papel preponderante como 

principal fonte de energia elétrica, mas tem havido um decréscimo da sua 

contribuição (de 77 para 67%, entre 2006 e 2014) que deverá manter-se no 

futuro; em todo o caso, o potencial da bacia do rio São Francisco, de 

22.596 MW estaria aproveitado em apenas 47%, em dezembro de 2014; 

 A atividade minerária na bacia acontece sobretudo em Minas Gerais, no 

Alto e Médio São Francisco; as maiores demandas para mineração 

verificam-se nas bacias hidrográficas dos rios das Velhas, Paracatu, 

Paraopeba e Pará; 

 Não existe um levantamento completo e embasado do setor que possa dar 

subsídios para um diagnóstico conciso sobre a situação da pesca ao longo 

da bacia, tornando-se difícil determinar o número de pescadores 

artesanais, volume de pescado, valor de mercado dos produtos, registro de 

pontos preferenciais de pesca, entre outros indicadores importantes; 

também os estudos sobre o potencial pesqueiro ainda são escassos; 

 Em geral, no Brasil, a fixação de vazões ecológicas tem sido feita 

principalmente através da legislação nos níveis estadual e federal, 

principalmente para uso nos procedimentos administrativos de concessão 

de outorga de água e concessão de barragens; a maioria desses 

procedimentos segue, indiretamente, a metodologia hidrológica utilizando o 

conceito de Q7,10; 

 De acordo com o Plano Nacional de Integração Hidroviária são atualmente 

navegáveis na bacia do rio São Francisco os trechos entre Pirapora-MG e 

Juazeiro-BA/Petrolina-PE (em implantação) e o rio Grande; 

 Na BHSF existem duas transposições de bacia: o Projeto de Integração do 

Rio São Francisco (PISF), que consiste na transposição de água para 

locais da região semiárida, nos estados de Pernambuco (PE), Ceará (CE), 

Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN), com uma demanda de 26,4 
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m³/s, que não está a ser ainda efetivamente captada, estando prevista para 

2016 a conclusão da obra que permitirá fazer a transposição da água; e a 

captação da DESO (Companhia de saneamento de Sergipe), para atender 

a cidade de Aracaju e outras cidades do Estado de Sergipe, com uma 

vazão de retirada de 2,8 m3/s; existem outros projetos interligados ao PISF 

– eixos Sul (ou Canal do Sertão Baiano) e Oeste – que se encontram em 

fase de estudo de viabilidade técnica, social e econômica, desde 2013. 

Previamente à quantificação das demandas hídricas foi efetuada uma análise dos 

cadastros de outorgas, para uma visão – espacial, setorial e quantificada – dos 

direitos assegurados até o presente momento ao longo da bacia e de forma a 

evidenciar a relação entre a estimativa de demanda e o efetivamente cadastrado e 

outorgado. 

De acordo com os dados disponíveis, as vazões máximas outorgadas em 2014 

totalizavam 723,4 m3/s, representando um acréscimo de 24% face às “vazões 

máximas de captação” apuradas no PRH-SF 2004-2013 (582 m³/s) e de 5% 

relativamente à “vazão outorgada total para uso consuntivo” apresentada pela 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (686,96 m³/s). A ligeira subida com 

relação ao anterior plano e sobretudo comparativamente com o valor da Conjuntura 

poderá justificar-se pela ausência de dados de alguns órgãos estaduais (o órgão 

gestor estadual de Goiás não disponibilizou o respectivo cadastro de outorgas e a 

APAC não cedeu os dados de outorgas subterrâneas) e pelo fato de as vazões 

outorgadas pela ANA e pela APAC incluírem aspectos de sazonalidade. 

A distribuição das outorgas de origem superficial entre os diversos usos é semelhante 

à distribuição da vazão outorgada na BHSF, dada a predominância dessas vazões 

sobre as de origem subterrânea (a captação de água superficial representa 88% da 

vazão outorgada na BHSF): o uso mais outorgado é a irrigação (76%), seguido do 

abastecimento público (e consumo humano, com 8%) e da indústria e mineração (3%). 

Os usos com captação subterrânea mais outorgados na bacia são a irrigação (58%), a 

indústria e mineração (20%) e o abastecimento público (e consumo humano, com 

11%). 

Em seguida foram quantificadas as demandas de recursos hídricos para as 

principais categorias de uso consuntivo – abastecimento urbano, abastecimento rural, 
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irrigação, criação animal, abastecimento industrial –, atualizando-se os dados 

apresentados no PRH-SF 2004-2013 e analisando a sua evolução. 

A demanda total de recursos hídricos (água que se estima ser necessária para atender 

os principais setores de usuários) na bacia do rio São Francisco (para o ano de 

referência de 2010, exceto para o setor irrigação, atualizado a 2013) é de 309,4 m3/s, 

representando um crescimento de 87% face à demanda total em 2000, estimada pelo 

PRH-SF 2004-2013 em 165,8 m3/s. 

A expressiva divergência relativamente aos direitos de uso (vazões outorgadas) já 

havia sido identificada no PRH-SF 2004-2013, onde são apontadas diferentes 

possibilidades de explicação concluindo-se que seja devida, principalmente, às 

dificuldades para a implantação ou conclusão dos projetos existentes, evidenciando a 

necessidade de definição de critérios adequados e aumento da eficiência do sistema 

de análise de outorgas e de iniciar um processo de revisão negociada das outorgas já 

concedidas. 

Atualmente as vazões de retirada, na bacia do São Francisco, são assim distribuídas 

em relação às regiões fisiográficas: 49% no Médio, Alto e Submédio concentram cada 

uma aproximadamente 21% e Baixo São Francisco 9%. 

No Alto e no Submédio São Francisco existiu apenas um pequeno aumento, no 

período considerado, enquanto nas regiões do Médio e Baixo, os valores de demanda 

praticamente triplicaram ou duplicaram, respectivamente. O aumento significativo das 

demandas totais de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco entre 

2000 e 2010 pode ser explicado pela expansão dos perímetros irrigados dentro da 

bacia, tendo em conta o aumento da demanda de água no setor (114%) e o fato de ter 

sido na região do Médio – à qual estão associados o maior número e área de 

estabelecimentos agropecuários – que os valores de demanda cresceram mais. 

No ano de referência (2010, exceto para o setor irrigação, atualizado a 2013) os usos 

consuntivos são distribuídos da seguinte forma na bacia do São Francisco: 79% para 

irrigação, 10% para abastecimento urbano, 7% para abastecimento industrial, 3% para 

criação animal e 1% para abastecimento rural. 

Efetivamente, a irrigação é o uso predominante em todas as regiões fisiográficas, com 

38% da vazão de retirada no Alto, 91% no Médio, 90% no Submédio e 85% no Baixo 
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São Francisco. No Alto São Francisco, é logo seguido do abastecimento urbano, com 

29% e do abastecimento industrial, com 27%. O abastecimento urbano é também o 

segundo uso mais consumidor de água nas restantes regiões fisiográficas, embora 

com apenas 8% no Baixo, 6% no Submédio e 4% no Médio São Francisco. 

As maiores vazões de retirada estão nas bacias dos rios Paracatu (12%) e das Velhas, 

do Alto Rio Grande (9%), dos rios Curaçá (8%) e Verde Grande, do Baixo Ipanema e 

Baixo SF (6%), dos rios Pontal, Corrente (5%) e Paraopeba e do Entorno da Represa 

de Três Marias (4%). As bacias onde se concentram as maiores demandas são, na 

maioria, as mesmas do PRH-SF 2004-2013, com exceção do Entorno da Represa de 

Três Marias. 

O capítulo de quantificação das demandas termina com o tratamento das demandas 

para efeitos de balanço – estimativa, com o objetivo de subsidiar o balanço hídrico da 

bacia, (1) da separação de demandas superficiais e subterrâneas (com o auxílio dos 

dados de outorga disponíveis para a bacia), (2) da alocação das demandas 

superficiais aos reservatórios e calhas principais do São Francisco (com base nos 

dados de outorga e nos próprios dados de demandas – critério de proximidade –, de 

forma a gerar diferentes simulações de atribuição espacial das demandas para o 

balanço hídrico) e (3) da respectiva sazonalidade. 

Atendendo à distância a que se considera razoável transportar água desde o curso 

principal do rio para os diferentes usos e aos resultados preliminares do balanço 

disponibilidades/demandas superficiais, e tendo ainda em conta a realidade da bacia 

observada nos relatórios do setor (como o PRH-SF 2004-2013 e a “Conjuntura dos 

recursos hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras – Edição Especial” – ANA, 

2015e) e nos eventos de participação social realizados no contexto do plano, optou-se 

pela simulação E de distribuição das demandas de água superficial para efeitos de 

balanço. 

A disponibilidade hídrica superficial foi estimada no presente plano, para o período 

1931-2013, traduzindo-se numa vazão média de 2.768,7 m3/s e numa vazão de 

permanência Q95 de 800,4 m3/s. Estes valores são inferiores aos obtidos no Plano 

Decenal 2004-2013 para a bacia como um todo (2.843,8 m3/s e 853,7 m3/s, 

respectivamente, para a vazão média e Q95), apresentando diferenças para algumas 

sub-bacias. 
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Para as águas subterrâneas, no presente plano, a equipa realizou um significativo 

esforço de compatibilização de dados secundários disponíveis, sobretudo no caso dos 

sistemas aquíferos mais estudados, como é o caso do Urucuia, com a estimativa 

articulada do balanço hídrico terrestre na sua totalidade (águas subterrâneas/águas 

superficiais). Assim, a vazão total de águas subterrâneas na bacia é estimada em 

1.827,9 m3/s sendo as reservas explotáveis correspondentes a 20% deste valor, ou 

seja, 365,6 m3/s. 

O balanço hídrico foi realizado de forma independente consoante a origem de água 

para satisfação das demandas (recursos superficiais ou subterrâneos) porque estes 

dois tipos de escoamento possuem características diferentes e porque os elementos 

de caracterização disponíveis sobre as suas disponibilidades são bastantes distintos. 

Em particular, a variabilidade do escoamento superficial e o papel dos reservatórios 

como infraestruturas de armazenamento e regularização de vazão beneficiam de uma 

abordagem baseada em modelos matemáticos, que foi possibilitada pela existência de 

dados de monitoramento de vazão em várias seções da rede hidrográfica. 

Comparando a disponibilidade de água superficial em cada sub-bacia com as 

estimativas da demanda, e avaliando dessa forma a capacidade de cada uma em 

satisfazer as demandas existentes com os seus recursos próprios, os resultados da 

modelagem (ACQUANET) indicam que as demandas de energia são satisfeitas quase 

na sua totalidade. No que diz respeito aos usos consuntivos, confirma-se que existem 

várias sub-bacias em que não é possível satisfazer a demanda de água para irrigação, 

havendo duas sub-bacias (VERDE GR 01 e S FRANC 05) que não conseguem 

satisfazer as demandas para todos os usos. Os resultados da razão demanda vs Q95 

apontam para situações de sobreexploração de recursos sobretudo no Submédio e 

Baixo São Francisco, refletindo uma degradação da situação dos recursos hídricos no 

sentido de jusante. Apesar dos dados e metodologias não serem totalmente 

coincidentes com o PRH-SF 2004-2013, os resultados apontam para uma degradação 

da situação em nove das 34 sub-bacias.  

O balanço subterrâneo, obtido pela razão entre a vazão de retirada na área de recarga 

do sistema aquífero e a vazão explotável, apresenta algumas situações de criticidade, 

principalmente quando analisado por sistema aquífero. Há apenas uma sub-bacia com 

uma situação preocupante (PARACATU 01) mas as situações desfavoráveis por 
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sistema aquífero ocorrem na Formação Brejo Santo, Formação Curituba, Forrmação 

Gandarela, Formação Missão Velha, Formação Santa Brígida, Formação Sergi e 

Grupo Brotas. Refira-se que a bibliografia refere situações de sobreexplotação no 

aquífero Salitre (região de Irecê na sub-bacia Verde Jacaré) e no aquífero Bambuí 

cárstico (zona de Verdelândia na sub-bacia Verde Grande), as quais não foram 

identificadas no balanço. A comparação dos resultados obtidos com os do PRH-SF 

2004-2013 é dificultada pelo fato de, neste último, os recursos hídricos disponíveis 

terem sido comparados com a demanda total em cada sub-bacia, e não com a 

demanda satisfeita por origens subterrâneas. Os resultados são no entanto 

semelhantes e identificam a sub-bacia PARACATU 01 como estando em uma situação 

preocupante. 

De acordo com a análise de eventos críticos , entre 1991 e 2010, foram atingidos por 

cheias 190 dos 507 municípios da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 62% dos 

quais pertencentes ao estado de Minas Gerais, 13% à Bahia, 10% a Pernambuco, 8% 

a Sergipe, 5% a Alagoas e 2% a Goiás. A região do Alto São Francisco (sub-bacias de 

Jequitai, Entorno da Represa de Três Marias e Rio de Janeiro e Formoso) e parte da 

região do Médio São Francisco (sub-bacia de Pacuí) foram as que registraram, de 

2031 a 2013, as vazões máximas mais elevadas. 

No período compreendido entre 1991 e 2010 as regiões mais afetadas por fenômenos 

de estiagem e de seca foram o Médio (80% de área afetada e 50% dos eventos 

ocorridos), o Baixo São Francisco (87% de área afetada e 22% dos eventos ocorridos) 

e o Submédio SF (76% de área afetada e 22% dos eventos ocorridos). Os valores 

mais baixos das vazões mínimas foram registrados nas sub-bacias do Rio Verde 

Grande; Rios Paramirim, Santo Onofre e Caranaíba de Dentro; Rios Verde e Jacaré; 

Margem esquerda do Lago de Sobradinho (no Médio SF) e nas sub-bacias do Baixo 

SF. 
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