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4 - Rios

Os rios, apesar de contribuírem muito pouco para os estoques totais de água doce existentes na 
biosfera, são extremamente importantes para a civilização humana. Influenciaram culturas diferentes 
e a história de nações inteiras (Fig. 4.1). A origem de muitos centros urbanos na Europa Ocidental está 
intimamente ligada ao estabelecimento de uma classe burguesa que fugia da servidão campesina. Essa 
nova classe social, ainda na Idade Média, estabeleceu-se e desenvolveu novos centros comerciais ao 
longo de rios, tais como o Reno, Danúbio, Sena, Tejo, Tâmisa e muitos outros. Pode-se mesmo dizer 
que os rios da Europa foram os condutores do progresso e, mais do que isso, os cursos d’água foram os 
agentes libertadores que possibilitaram o desenvolvimento do comércio libertando milhões de pessoas 
do regime feudal e da servidão.
Em outras partes do mundo, os rios foram importantes não só para o desenvolvimento regional, mas 
também foram usados pelo homem para conquistar outros povos e terras. Nas Américas, foram os rios 
que possibilitaram aos europeus a conquista de novas terras. Na Ásia, várias culturas e religiões estão 
intimamente ligadas aos rios. E na África, até o tráfico de escravos era feito seguindo a geografia fluvial. 
Os rios sempre foram disputados pelo homem. Eles foram conquistados e perdidos pelos povos em 
guerra através dos tempos. Batalhas impressionantes registradas pela História aconteceram às margens 
dos rios. Um bom exemplo é dado pela Guerra do Paraguai (1864-1870), que ocorreu entre o Paraguai 
e a Tríplice Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai). Essa guerra teve inúmeras batalhas fluviais (ex: batalhas 
de Riachuelo e de Humaitá) e foi o maior conflito bélico que já ocorreu na América do Sul.  Cerca de 
50.000 brasileiros morreram em combate ou em decorrência da cólera. A população do Paraguai que 
era de 450.000 habitantes antes da guerra passou a contar com apenas 150.000 habitantes, depois desse 
conflito, considerado como um dos mais destrutivos para uma nação na história moderna (Whigham, 2002).

Figura 4.1 – Localização dos 25 rios mais importantes do mundo. Fonte: GRDC (2007).
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Vamos analisar alguns exemplos de rios que moldaram e ainda moldam a história de grandes países ou 
mesmo continentes inteiros (principais fontes consultadas: WWF (2014_a), WWF (2014_b) e Wikipedia 
(2014)).
O Rio Volga é o maior rio da Europa. Trata-se de uma importante via fluvial de comércio que possui 
longos trechos navegáveis e também desníveis, que permitem o uso da força de suas águas para a 
geração de energia elétrica. Esse rio atravessa as grandes planícies da Rússia, indo desaguar, em forma 
de delta, no mar Cáspio (lago salino interior). Graças a uma série de canais, o Volga interliga mares e 
lagos tais como os mares Branco, Báltico, Cáspio, Azov e Negro. Esse sistema interligado forma uma das 
maiores hidrovias do Planeta, sendo essencial para o transporte de bens no interior da Rússia.  O vale do 
Rio Volga, na Confederação da Rússia, concentra uma parte importante da indústria russa. Também tem 
um papel central no imaginário russo, inspirando a literatura e música do país.
O Rio Yangtzé, também conhecido como Rio Azul, é o maior da Ásia. A sua bacia hidrográfica varia de 
1.800.000 a 1.942.500 km² e irriga as regiões mais férteis da China. O Rio Yangtzé é a fronteira natural entre 
as regiões culturais do norte e sul da China. Junto com o Rio Amarelo, o Yangtzé é o mais importante da 
história, cultura e economia da China. O próspero Delta do Yangtzé gera 20% do produto interno bruto 
(PIB) chinês. Por milhares de anos, o homem tem utilizado a água desse rio para irrigação, saneamento, 
transporte, indústria e para a guerra. A Barragem das Três Gargantas, no Rio Yangtzé, é a maior central 
hidrelétrica do mundo. Nos últimos anos, esse rio tem sofrido com a poluição industrial, agrícola, o 
assoreamento e a perda de zonas úmidas, o que agrava inundações sazonais. Segundo a organização 
WWF, o Rio Yangtzé recebe 25 bilhões de toneladas de dejetos domésticos e industriais todos os anos. 
Os principais poluentes são os sólidos em suspensão, compostos oxidantes orgânicos e inorgânicos e 
nitrogênio sob a forma amoniacal (WWF, 2014).
O Rio Amarelo, berço da civilização chinesa, é também conhecido como Huang He. É o segundo mais 
longo rio da China e o sexto maior do mundo. Sua bacia hidrográfica possui 752.000 km². Seu nome 
deriva da grande quantidade de materiais em suspensão, que conferem ao rio a cor amarelada. O Rio 
Huang He é muito importante para a economia chinesa, pois o seu vale possui terras férteis, bons 
pastos e importantes jazidas minerais. Foi nesse rio que a civilização chinesa começou. O Rio Amarelo 
recebe no verão um grande volume de águas originadas do degelo nas montanhas no oeste da China, 
originando inundações periódicas em toda a bacia. Os sedimentos (loesse) trazidos pelo rio causam o 
constante assoreamento de sua calha, que muda frequentemente de posição, agravando as enchentes. 
No passado, as enchentes repentinas no Rio Amarelo causavam tantas mortes que os chineses o 
apelidaram de “Rio das Lamentações”. Essa foi a principal razão pela qual os chineses demoraram muitos 
séculos para ocupar de forma permanente a grande e fértil planície central da bacia do Rio Amarelo.
O Rio Ganges não é só um dos maiores rios do mundo em fluxo de água, mas moldou de tal forma a 
religião, a cultura e a história da região que ele passou a ser conhecido como o “Rio da Índia”. Nasce na 
Cordilheira do Himalaia e deságua na Baía de Bengala.  Suas águas banham diversas capitais de províncias 
da nação indiana. O Ganges e seus afluentes abrangem uma bacia hidrográfica fértil de cerca de um 
milhão de km², que é a mais densamente povoada do Planeta, com mais de 400 milhões de pessoas 
e uma densidade populacional que atinge a cifra de 390 habitantes por km2. O principal problema 
ambiental sofrido pelo Rio Ganges é a entrada de esgotos parcialmente ou não tratados a partir de várias 
municipalidades. O volume de esgoto que entra todos os dias nesse rio é assustador: 1,34 x 106 m³ por 
dia (Sharma, 1997).
O Rio Congo (ou Zaire) é o mais profundo e o segundo maior rio do mundo em vazão (67.000 m³/s, na 
sua foz). Trata-se também da segunda maior bacia hidrográfica do Planeta atingindo uma superfície 
de mais de 4,0 milhões de km². O Rio Congo possui uma extensão total de 4.700 km e desenvolve 
um curso típico em “U” invertido, cruzando duas vezes a linha do equador. O Rio Zaire (Congo) não só 
atravessa a República Democrática do Congo, mas também a sua bacia hidrográfica ocupa quase que a 
totalidade dos territórios nacionais desse grande país africano, juntamente com a República do Congo. 
O rio Congo deságua no Oceano Atlântico em uma estreita faixa territorial compartilhada pela Repúbica 
Democrática do Congo, por Angola e pela República do Congo, ao norte. O Congo recebe as águas do 
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Lago Tanganica, através do Rio Lukuga.  É no Rio Zaire que estão localizadas as cataratas de Livingstone 
(no total 32 cataratas). Encontram-se, ainda, em sua bacia hidrográfica os maiores remanescentes de 
floresta equatorial da África. O rio banha duas capitais nacionais: Brazzaville, na República do Congo, e 
Kinshasa, na República Democrática do Congo. Os principais problemas ambientais existentes na bacia 
do Rio Zaire são o desmatamento acelerado, a poluição causada por lançamento de lixo e esgotos 
domésticos não tratados, a sobre pesca e exaustão dos recursos pesqueiros (UNEP/GCLME, 2014).
O Rio Nilo é o mais extenso do mundo (7.088 km), com uma bacia hidrográfica chegando a 3,3 x 106 km².  
Origina-se da confluência de três outros rios, o Nilo Branco (que se origina no lago Victoria), o Nilo Azul e 
o Rio Atbara. O Nilo Azul nasce no Lago Tana (Etiópia), confluindo com o Nilo Branco em Cartum, capital 
do Sudão.  O Rio Nilo corre no sentido sul-norte, na região nordeste do Continente Africano. A sua foz 
ocorre no Mar Mediterrâneo, após atravessar dez diferentes países africanos. 
Os principais problemas ambientais enfrentados pelo Rio Nilo são relacionados com a intensa captação 
de água, usada para abastecimento doméstico e para a irrigação, e à poluição doméstica e industrial. 
Esses problemas afetam principalmente os trechos médio e inferior e, notadamente, a região do delta 
do rio Nilo (Elewa, 2010).
O Rio Mississippi junto com Rio Missouri, seu afluente, formam a maior bacia hidrográfica da América do 
Norte. A extensão conjunta desses dois rios é de 6.270 km. O Mississippi junta-se com o Rio Illinois e o 
Rio Missouri próximo a Saint Louis, e com o Rio Ohio, em Cairo. O Rio Arkansas une-se ao Rio Mississippi 
no estado de Arkansas. O Rio Atchafalaya em Louisiana é o maior tributário do Rio Mississippi. Esse 
grande rio americano drena uma vasta região entre as Montanhas Rochosas e os Apalaches, exceto a 
área drenada pelos Grandes Lagos, ao norte. Ele corta, ou margeia, dez estados americanos, antes de 
desaguar no Golfo do México, cerca de 160 km rio abaixo de New Orleans.  É dividido em alto Mississippi, 
trecho que vai da sua nascente sul até no Rio Ohio. O trecho médio Mississippi tem seu início logo abaixo 
da confluência com o Rio Missouri, até a cidade de St. Louis, onde começa o baixo Mississippi, que se 
estende até sua foz, próximo a New Orleans. Uma série de comportas e represas foram construídas 
ao longo do trecho mais elevado do rio para permitir a navegação. Abaixo de St. Louis, o Mississippi 
é relativamente livre para navegação, embora isto seja também garantido por numerosas barragens 
e canais ou braços de represas. O delta do Mississippi vem sendo alterado através das diferentes eras 
geológicas, e a tendência atual é a de avanço da linha da costa em direção ao Golfo do México. 
O Rio Mississippi apresenta uma longa história de contaminação ambiental decorrente das atividades 
agrícola e industrial. Os níveis de contaminação existentes nesse rio atingiram valores críticos nos anos 
70. Nesse período, foram detectadas concentrações bem elevadas para uma série de poluentes nos 
sedimentos (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos – PAHs, pesticidas orgânicos policlorados – PCBs, 
metais traços, com especial atenção para o Cd, dentre outros poluentes) (NOAA, 1998). Entretanto, deve 
ser ressaltado que a saúde ecológica desse rio vem melhorando de modo significativo, devido a uma 
série de ações de governança ambiental, que vem sendo adotada ao longo dos últimos anos.
O Rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.992,06 km e mais de mil afluentes 
sendo o rio com maior fluxo de água por vazão do mundo. A Amazônia é a maior bacia de drenagem 
do mundo e possui cerca de 7.050.000 km². Ali ocorre um quinto do fluxo pluvial total do mundo.  As 
descargas do Rio Amazonas ocorrem através de dois grandes braços (norte e sul), em vazões que variam 
entre 100.000 e 220.000 m³/s, com um valor médio de 180.000 m³/s.  Em termos anuais, essas descargas 
chegam ao volume de 5.700,0 km³, que corresponde a 16% do total de água doce descarregada pelos 
rios em todo o mundo no mesmo período (Fig. 4.2) (Torres & El-Robrini, 2004).
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O Rio Amazonas tem sua origem na nascente do Rio Apurímac (alto da parte ocidental da Cordilheira 
dos Andes), no sul do Peru, e deságua no Oceano Atlântico junto ao Rio Tocantins, no estado do Pará, 
Brasil. O rio entra pelo Brasil com o nome de Rio Solimões. Somente na altura da cidade de Manaus, 
após sua junção com o Rio Negro, passa a receber o nome de Amazonas. Este rio é o único com uma 
foz mista no mundo (delta e estuário). Sua bacia hidrográfica é a maior do mundo, ultrapassando os 7,0 
milhões de km². A área coberta por água no Rio Amazonas e seus afluentes mais que triplica, durante a 
estação chuvosa. Em média, na estação seca, 110.000 km² estão submersos, enquanto que na estação 
das chuvas essa área chega a ser de 350.000 km². No seu ponto mais largo, o Amazonas atinge, na época 
seca, 11 km de largura, que se transformam em 50 km durante as chuvas.
A conquista do Rio Amazonas, primeiro pelos espanhóis e depois pelos portugueses foi difícil e cheia 
de aventuras. O nome do rio advém das índias guerreiras que derrotaram os espanhóis em uma de suas 
primeiras tentativas de conquista. O Rio Amazonas embora, desempenhe um papel fundamental para 
a economia, cultura e imaginário dos povos da Amazônia representa, juntamente com as florestas do 
seu entorno, uma das últimas fronteiras da natureza que ainda vem resistindo ao avanço da civilização. 
Ainda é possível encontrar, na região amazônica, povos indígenas com quase nenhum contato com a 
civilização, e milhares e milhares de quilômetros quadrados de matas ainda intocadas. 

Figura 4.2 – Cartograma com a bacia do rio Amazonas e seus principais tributários e quadro comparativo das vazões do rio Amazonas comparadas a 
outros grandes rios. 

Rio	Amazonas	e	seus	principais	tributários
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A história do desenvolvimento econômico da Amazônia reveste-se de fatos espetaculares, de mitos, 
utopias e, sobretudo, de alguns fracassos estrondosos. A Ferrovia Madeira-Mamoré, a Fordlândia com o 
sonho da borracha, as rodovias transamazônicas, o avanço descontrolado da pecuária e os monocultivos 
de cana, soja e eucalipto, a derrubada contínua das florestas por madeireiros e índios corrompidos, o 
desrespeito às práticas tracionais e sustentáveis (seringueiros, pesca tradicional), os grandes projetos 
de mineração e as hidrelétricas no Rio Madeira. Todas essas iniciativas, além de não gerarem um 
desenvolvimento social sintonizado à Ecologia da região, estão associadas a uma situação fundiária que 
sempre acaba gerando conflitos. Esses projetos quase sempre estimulam um crescimento populacional 
descontrolado nas metrópoles regionais, e atuam, muitas vezes, em grande simbiose com esquemas 
seculares de corrupção nos governos regionais e locais. 
A Amazônia vem sendo submetida a uma intensa pressão antrópica que pode resultar em consequências 
catastróficas para todo o Planeta. A expansão da pecuária, dos nonocultivos de soja e cana, da mineração 
e a construção de grandes reservatórios têm casado um aumento do desmatamento e dos incêndios 
florestais. Além disso, todo esse desenvolvimento econômico tem induzido uma rápida expansão dos 
centros urbanos regionais (Manaus, Belém, Porto Velho, Parintins, Itacoatiara, Coari, Santarém, Marabá, 
dentre outras). Essas pressões regionais, aliadas às pressões resultantes do aquecimento global podem 
estar nos aproximando de um ponto de ruptura do equilíbrio dos ecossistemas amazônicos. Um 
colapso da floresta poderá ter consequências adversas e permanentes para o Planeta Terra. O princípio 
da precaução nos aconselha a levar mais a sério as previsões e modelagens climáticas existentes (Nobre, 
2007; IPCC, 2007).
O Rio Paraná é o segundo maior rio sul-americano, que nasce na confluência de dois importantes rios 
brasileiros: o Rio Grande e Rio Paranaíba. Possui uma extensão total de mais de 4.800 km. O Rio Paraná 
drena ou limita quatro estados brasileiros (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná) e ainda 
passa pelo Paraguai e termina no Rio da Prata, Argentina. A Foz do Rio Iguaçu marca a fronteira tríplice 
entre a Argentina, Brasil e o Paraguai. O rio continua correndo para o sul, nas divisas entre Argentina e o 
Paraguai. Próximo à cidade de Posadas, o rio muda para direção oeste. Na confluência do Rio Paraguai, 
o rio volta-se, novamente, para o sul e passa a correr inteiramente em terras argentinas, desaguando 
no Rio da Prata. Sua vazão, na foz, atinge 16.000 m³/s, sendo comparável às vazões do Rio Mississippi 
(18.000 m³/s) e o Rio Ganges (16.000 m³/s), respectivamente. Existem importantes empreendimentos 
hidrelétricos em toda a bacia do Rio Paraná, bem como de seus maiores tributários. Pode-se dizer que 
a energia hidrelétrica gerada nessa bacia é vital para as economias do Brasil, Argentina, Uruguai e, ainda, 
fazem do Paraguai o maior exportador de energia elétrica do mundo.

4.1 - A importância ecológica dos grandes rios 
        na biosfera
Os rios são importantes não só pelo que representam como unidades da paisagem e da biosfera. 
Embora não armazenem muita água, transportam grandes quantidades de água no somatório do 
tempo. Ao transportarem água, transportam também sedimentos, nutrientes e carbono. Esse transporte 
é importante para a manutenção da vida na plataforma continental dos mares. A fertilidade dos oceanos 
depende desse transporte. Por outro lado, os rios modificam, modelam os ecossistemas terrestres ao seu 
entorno. Dessa forma, podemos identificar três grandes dimensões de um rio (Fig. 4.3): (a) longitudinal; 
(b) transversal; (c) vertical.
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Figura 4.3 – As três dimensões de um grande rio: (a) longitudinal, ou seja, a dimensão que vai da nascente à foz; (b) transversal ou lateral, ou seja, a 
dimensão que conecta o rio aos ecossistemas do entorno; (c) vertical, ou seja, a dimensão que une o rio às características geológicas, pedológicas e 
geomorfológicas do substrato (Modificado de Lévêque, 2003). 

Figura 4.4 – A dimensão lateral de um grande rio, com destaque para a planície aluvial, as matas de galeria (ripárias), as matas alagadas, as áreas úmidas e 
o lençol freático. Todos esses elementos se interagem de modo intenso com o canal principal. Modificado de Lévêque, 2003. 

A dimensão lateral de um rio tem a ver com as inúmeras interfaces estruturais e dinâmicas que este 
possui com os ecossistemas do entorno (Fig. 4.4). Uma das principais funções de um rio são os pulsos 
das cheias. As cheias de um grande rio constituem um mecanismo de renovação não só do rio mas 
de todos os ecossistemas laterais. Ao sair de sua margem principal, um rio leva consigo sedimentos, 
nutrientes e vida. Muitos peixes aproveitam esse período para se reproduzirem. De outra parte, muitas 
plantas produzem frutos e sementes que, além de alimentarem os peixes, irão ser transportadas pelo rio 
a jusante, garantindo a dispersão dos seus indivíduos. O aumento da produção biológica possibilitado 
pelas enchentes não tem sido usado só pelos homens, na agricultura de várzeas alágáveis. Muitas aves, 
mamíferos e centenas de espécies de insetos aproveitam-se dessa riqueza periódica trazida pelas cheias 
dos rios para se proliferarem.
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A dimensão longitudinal de um rio é caracterizada por uma série de mudanças que esse corpo d́ água 
sofre, desde a sua nascente até a foz (Fig. 4.5). As características físicas e biológicas de um rio, próximas 
à sua nascente, são muito diferentes do trecho mediano que, por sua vez, mudam, uma vez mais, ao se 
aproximar de sua foz (Vanotti et al. 1980). Por essa razão, é muito complicado conservar apenas partes 
dos rios. Não podemos simplesmente conservar um trecho do rio, como, por exemplo, a sua nascente. 
A saúde ecológica de um grande rio (como o Rio São Francisco, no Brasil) necessita de um enfoque 
diferenciado e pode exigir até mesmo mudanças profundas na economia de toda uma nação.  Da 
mesma forma que os grandes rios moldaram as civilizações, agora que temos grandes problemas 
ambientais em muitos rios do Planeta, é necessário o caminho reverso, ou seja, é necessário mudar o 
ambiente socioeconômico dos países para que os rios que os banham sejam salvos.  

Figura 4.5 – A dimensão longitudinal de um rio. O rio sofre importantes mudanças em sua composição físico-química e biológica, à medida que passa 
da zona de nascentes para o trecho intermediário e deste para a sua porção terminal, perto da foz. Segundo Vanotti et al. (1980).
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4.2 - Grandes rios e o ciclo do Carbono
Uma das funções ecológicas mais importantes dos rios refere-se ao seu papel como via de transporte de 
materiais. A importância dos rios nos ciclos biogeoquímicos é inquestionável. O transporte de sedimentos 
e nutrientes, realizado pelos rios, fertiliza os estuários e grandes áreas da plataforma continental, ao 
longo das costas dos continentes. Sem eles, os mares, próximos aos continentes, seriam muito menos 
produtivos e a civilização do homem iria sofrer com a escassez de alimentos.   
Um dos papéis mais importantes desempenhados pelos rios é a sua capacidade de transportar carbono 
para os oceanos (Schlesinger & Melack, 1981; Sabine, 2004; Sarmiento & Gruber, 2006) (Fig. 4.6). Nesse 
sentido, os rios também agem como importantes canais para a regularização dos fluxos de carbono 
entre os continentes e os oceanos (Fig. 4.6). A comparação entre os teores totais de carbono trazidos 
pelos rios aos oceanos (0,8 GtC/ano) e o total de carbono emitido pelo homem por meio da queima 
de combustíveis fósseis (6,4 GtC/ano) nos dá uma clara ideia do impacto gerado pelo homem no ciclo 
biogeoquímico do carbono. 

Figura 4.6 – O ciclo do carbono é um dos principais ciclos biogeoquímicos essenciais para a manutenção da vida tal como a conhecemos. O homem 
está interferindo intensamente no ciclo do carbono. E não é somente pela emissão de CO2 advindo da queima de combustíveis fosseis. A emissão 
de metano (CH4), a partir de áreas úmidas, pecuária intensiva e também através da decomposição de biomassa nos reservatórios tropicais são fontes 
importantes (e pouco conhecidas ainda) para esse ciclo. Os grandes rios também transportam uma quantidade importante de carbono que irá interferir 
na acidez das águas dos oceanos. O gradual aumento da acidez dos oceanos é uma das maiores ameaças que o homem irá enfrentar no próximo século. 
Em preto, fluxos da era pré-industrial. Em vermelho, fluxos antropogênicos (Modificado de IPCC, 2007 Pág. 515). 

Atmosfera
597 + 165

Respiração
(Biota Marinha) nos Mares

PPB & Respitação

Vegetação,
Solo e Detritos
2300 + 101-140

Combustíveis Fósseis

3700 - 244

Superfície
900     + 18

50
39

Biota Marinha
3

11
Profundidades Médias e
Zona Abissal
37,100 + 100

Sedimentos
150

0,2

0.8

0.2 119.6
120

2.6 1.6

70.6 70 22.2 20

6.4

0.4
Rios

Precipitação
Terrestre

Respiração
PPB

Sumidouro
Terrestre

Usos do Solo

Compartimentos em GtC
Fluxos em GtC/ano

Intemperismo
0.2 90.2

101
1.6

4.3 - Casos de Estudo
4.3.1 - Rio São Francisco
O Rio São Francisco não é somente um dos rios mais importantes da América Latina (Fig. 4.7). Com 
características geográficas e ambientais peculiares, esse curso d́ água exerceu e ainda exerce uma 
importância fundamental na história, cultura e economia da nação brasileira. Com uma extensão de 2.800 
km, o rio tem sua origem na Serra da Canastra, no sul do estado de Minas Gerais (MG). Após percorrer 
o estado de Minas Gerais sempre na direção norte, atravessa todo o estado da Bahia (BA), inicialmente 
na direção norte, e, depois, na direção nordeste, onde faz divisa com o estado de Pernambuco. Antes 
de desaguar no oceano Atlântico, o Rio São Francisco percorre e delimita toda a divisa entre os estados 
de Alagoas (AL) e Sergipe (SE). A sua bacia hidrográfica é de 641.000 km². O rio já foi navegável entre 
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as cidades de Pirapora (MG) e Juazeiro (BA)/Petrolina (PE) e de Piranhas (AL) até a sua foz. O Rio São 
Francisco apresenta uma vazão média de 2.850 m³/s (Salati et al. 2009).
A bacia do Rio São Francisco é composta de vários tributários que também possuem grande importância 
regional, tais como o Rio das Velhas e Rio Paraopeba que drenam a região metropolitana de Belo 
Horizonte. Outros rios importantes dessa bacia seriam: Rio Pará, Rio Abaeté, Rio Paracatu, localizados em 
Minas Gerais (MG) e o Rio Grande e Rio Corrente (BA).
Em termos históricos, o Rio São Francisco já foi uma hidrovia de grande importância econômica. Durante 
o período colonial, no império e nos primeiros anos republicanos era a principal de via de ligação entre 
o Nordeste e o Sudeste, pelo interior. Do sul, vinham alimentos e produtos manufaturados e do norte, 
vinham o gado, o açúcar, sal e produtos importados. São famosos, os vapores que singravam essas 
águas e um deles ainda permanece ativo, o vapor Benjamim Guimarães, que hoje está fundeado no 
porto fluvial de Pirapora. Com o passar do tempo, essa hidrovia caiu em decadência, sobretudo, devido 
ao assoreamento da calha do rio, uma das consequências do desmate ocorrido em toda a sua bacia, 
principalmente no estado de Minas Gerais. Por outro lado, a importância econômica do rio permanece. 
Um importante complexo de hidrelétricas foi construído entre os anos 1955 e 1995, composto por vários 
represamentos importantes: Três Marias, MG, Sobradinho, BA, Itaparica BA, Paulo Afonso (complexo com 
quatro usinas), AL, Moxotó, AL e Xingó, SE.

Figura 4.7 – Bacia do Rio São Francisco com principais cidades, seus principais afluentes, usinas hidrelétricasem operação, em construção e planejadas 
(Fonte: PBHSF, 2004).

Bacia	do	Rio	São	Francisco	-	usinas	hidrelétricas
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Outra atividade que vem ganhando importância na economia do vale do Rio São Francisco é a agricultura 
irrigada. Grandes projetos de irrigação vêm sendo instalados nos estados de Minas Gerais e da Bahia. A 
produção advinda desses projetos, principalmente de frutas tropicais, vem impulsionando a economia 
regional. 
A aquicultura intensiva, principalmente aquela praticada em fazendas de tanques-rede também vem se 
expandindo muito rapidamente em todos os reservatórios ao longo do Rio São Francisco. 
As atividades da agricultura irrigada (Fig. 4.8), da aquicultura intensiva e principalmente a abundância 
de energia elétrica vem causando uma grande transformação econômica em todo o vale do Rio São 
Francisco, induzindo um crescimento rápido e intenso de cidades tais como Pirapora, Bom Jesus da 
Lapa, Juazeiro e Petrolina.

Figura 4.8 – Principais projetos de irrigação existentes na bacia do Rio São Francisco (Fonte: PBHSF, 2004). 

Área	irrigada	na	Bacia	do	Rio	São	Francisco
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4.3.1.2 - Transposição do rio São Francisco
Um dos aspectos mais importantes da geografia do Rio São Francisco é o fato de ser um rio caudaloso 
que atravessa grande parte do Semiárido brasileiro. A transposição do rio São Francisco que levará um 
dia suas águas a regiões semiáridas dos estados do Nordeste é um projeto muito antigo. O imperador D. 
Pedro II já havia ordenado, ainda no século XIX, estudos sobre tal possibilidade.
O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF) é composto de dois sistemas de canais, estações de bombeamento, túneis que levarão a água 
do Rio São Francisco a um conjunto de represas novas e já existentes (Fig. 4.9). Os dois sistemas são, 
respectivamente, formados pelos os eixos leste e norte que irão atender a dezenas de municípios e a 
uma população de 10,6 milhões de habitantes (ANA, 2005).  
O PISF conta com uma Outorga Preventiva (Resolução ANA n.º 29, de 24 de janeiro de 2005), que reservou 
a retirada de uma vazão mínima de 26,4 m³/s no Rio São Francisco, correspondente à demanda projetada 
para o ano 2025, para consumo humano e dessedentação animal na região receptora beneficiada. 
Além da vazão firme reservada de 26,4 m³/s, a referida Resolução determina, que a captação poderá 
chegar a 127 m³/s quando o nível de água do Reservatório de Sobradinho estiver com capacidade de 
armazenamento igual ou superior a 94,0% do volume útil (ANA, 2005).
Como todo projeto de magnitude, a transposição do Rio São Francisco levanta polêmicas e grandes 
resistências na sociedade, principalmente no Congresso Nacional. Muitos argumentam que o projeto, 
que já consumiu 8,2 bilhões de dólares, irá atender a apenas 5% do território e 0,3% da população do 
semiárido brasileiro, apesar de impactar severamente o trecho a jusante do Rio São Francisco (Sobrinho, 
2014). Outros argumentam que o projeto irá beneficiar apenas os grandes latifundiários ou empresários 
ligados à agroindústria e que irá concentrar ainda mais poder numa região, onde já é crônica a 
desigualdade e o feudalismo.  
Acreditamos que o PISF seja um projeto importante e necessário para a população do semiárido 
brasileiro, desde que seja implantando dentro de uma ótica de sustentabilidade ambiental, o que parece 
não ser o caso. A transposição das águas seria uma boa medida, caso fosse um vetor de mudanças de 
comportamentos sociais e trouxesse novos modelos econômicos para a região. Se as águas transpostas 
forem usadas em grandes projetos de irrigação voltados à exportação e à manutenção do status quo 
das desigualdades sociais e degradação ambiental hoje vistos em todo o nordeste brasileiro, daí será 
mais uma obra desnecessária e inadequada para o futuro do Brasil.
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Figura 4.9 – Transposição do Rio São Francisco. O projeto prevê a construção de dois sistemas de canais, o eixo norte que atenderá principalmente o 
estado do Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN) o eixo leste que atenderá aos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (RN). Um total 
de 31 sub-bacias e uma população de 10,6 milhões de pessoas devem ser atendidos na área de influência do projeto (Fonte: Nota Tec. 390, ANA, 2005).
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4.4 - Os rios e o homem
No início do capítulo, enfatizamos a grande importância dos rios para o desenvolvimento da civilização 
humana. Agora, temos que pensar na direção inversa. Qual tem sido a contribuição da nossa civilização 
para a integridade dos rios? Infelizmente, os sinais ambientais que temos não são otimistas. O homem 
vem usando de modo cada vez mais intensivo os rios da biosfera e quase sempre sem observar a real 
capacidade de suporte desses sistemas. Atividades tais como a navegação, construção de represas, 
as captações, a expansão urbana e o crescimento da atividade industrial, o desmatamento e o uso 
indiscriminado de suas margens bem como das planícies de inundação vêm colocando em risco a 
saúde ecológica dos rios em todos os continentes. 
As inúmeras atividades humanas vêm causando uma série de impactos nos rios, dentre os quais podemos 
destacar o aumento dos teores de sólidos em suspensão e o assoreamento, alterações importantes 
de vazão, extinção de espécies, introdução de outras espécies exóticas, poluição e contaminação por 
metais, pesticidas e compostos orgânicos persistentes, os POP’s e a eutrofização.  
A intensa construção de barragens nos rios afeta não somente a qualidade das águas mas a diversidades 
de espécies e toda hidrodinâmica tanto à montante quanto a jusante causando aumento da erosão em 
alguns pontos e o assoreamento em outros. Muitos barramentos estão condicionados a formação de 
longos trechos m vazão reduzida (TVR’s) que muitas vezes causam grandes mortandades de peixes e 
piora sensível da qualidade da água.
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Figura 4.10 – Estresse ambiental observado nas principais bacias hidrográficas mundiais. 

Em muitos lugares do planeta, existem rios com vazões extremamente reduzidas, um efeito do excesso 
de captações para uso agrícola, urbano e industrial. As atividades de mineração tais como a extração 
de areia e de outros minerais e o crescente desmatamento das margens são as principais causas do 
assoreamento das calhas de muitos rios, processo que agrava muito os impactos negativos das cheias. 
Finalmente, a expansão urbana, a agricultura intensiva e outras atividades correlatas levaram o homem 
a executar grandes projetos de drenagem de várzeas o que em muito diminuiu a capacidade de 
tamponamento de cheias e de regeneração da própria biota fluvial. 
E, para complicar ainda mais a situação, é muito comum depararmos com todos esses efeitos descritos 
acima agindo ao mesmo tempo. É óbvio que esse antagonismo entre o “progresso” e a integridade 
ambiental dos rios leva a consequências negativas importantes para o bem-estar da humanidade. 
Dentre essas consequências, podemos citar o aumento da frequência e gravidade de inundações, a 
expansão das doenças de veiculação hídrica, o agravamento da contaminação das águas e da escassez 
de água, a queda acelerada da pesca comercial em outras áreas e a criação de um ambiente muito 
favorável para a gestação de conflitos muito sérios entre os usuários.
A Figura 4.10 apresenta um quadro sombrio já que extensas regiões em vários continentes apresentam 
um elevado estresse associado ao uso antrópico exagerado observado nas suas respectivas bacias 
hidrográficas. Grandes bacias hidrográficas já estão comprometidas na América do Norte (exemplo, o 
estado da Califórnia, EUA), na Europa (Espanha e Alemanha), na Índia (rio Ganges) e na China (rio Amarelo). 
Na América Latina, destaca-se a Argentina e o Peru, enquanto que a bacia do rio Orange na África do 
Sul e a bacia do rio Murray-Darling na Austrália são aquelas que já apresentam sinais claros de estresse 
ambiental.

Nível	de	stress	hídrico	das	grandes	bacias	hidrográficas	-	2002
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Figura 4.11 – Graus de estresse em relação à disponibilidade hídrica nas principais bacias hidrográficas do Brasil (Fonte: ANA, 2010). 

O mapa da Fig. 4.10 nos fornece uma falsa impressão de que não existe estresse hídrico no Brasil.  
Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), existem várias bacias hidrográficas brasileiras que já estão 
sob forte estresse hídrico (Fig. 4.11). 
O rio Tietê no estado de São Paulo, muitos dos rios pertencentes das bacias do Atlântico Leste (exemplo: 
rio Paraíba do Sul) ou da região nordestina (semi-árido) podem ser enquadrados nessa categoria.

Rios	do	Brasil	-	demanda	de	uso
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Os rios podem ser vistos como canais amplificadores de degradação ambiental promovida pelo homem. 
São capazes de transportar os impactos humanos a centenas ou mesmo milhares de quilômetros à 
jusante. Os efeitos da enorme degradação ambiental ocorrida nas cabeceiras do Rio São Francisco, em 
Minas Gerais, entre os anos de 1960 e 2000, foram amplificados a jusante, com consequências desastrosas 
para todo o desenvolvimento socioeconômico do vale de um rio tido, no passado, como sendo o rio da 
“unidade nacional”. Embora, a crise nas águas dos rios seja um fenômeno mundial, é preciso reconhecer 
que existe uma “crise” ainda mais aguda  na saúde ecológica de numerosos rios, no Brasil. Apesar de 
existir no País uma base legal abrangente e detalhada além vários centros de pesquisa e de formação de 
pessoal muito bem qualificados, é um fato incontestável que a nação brasileira foi incapaz de prevenir, 
reduzir ou mesmo monitortar adequadamente as taxas de degradação que vem sofrendo uma boa 
parcela dos rios neste País, especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste.  
Existe um claro sinergismo entre a saúde ecológica dos rios e a segurança do desenvolvimento humano 
(Tab 4.1). É necessária uma urgente aplicação desses conhecimentos em melhorias concretas na 
conservação, manejo e recuperação dos rios brasileiros. É preciso buscar uma melhor compreensão da 
dinâmica entre rios e os grandes reservatórios. As grandes represas no Brasil não são apenas grandes bacias 
acumuladoras de eventos e processos. Através de sua dinâmica própria, elas são capazes de amortecer 
ou intensificar certos sinais de influências antrópicas já existentes. Acreditamos ser necessária uma ampla 
decodificação do vasto conhecimento acumulado, uma melhor eficácia no uso dos instrumentos legais 
disponíveis pelos tomadores de decisão, principalmente aqueles situados nos municípios além de um 
maior envolvimento do setor privado. O conhecimento e governança podem salvar a saúde ecológica 
dos nossos rios. 

Tabela 4.1- Principais estressores ambientais da integridade ecológica dos rios e suas consequências sobre a saúde humana, segurança alimentar e outras 
formas de segurança social

Ecossistema	
Aquático Pressões

Mudança	
de	Estado	

Selecionada
Saúde	Humana Segurança	
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Segurança	Física	e	

Outras
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por represamento 
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Aumento dos 
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saneamento 
básico
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Piora sensível da 
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tratamento de água 
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espécies de peixes
Queda na produção 
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de pescado 

contaminado

Aumentos de 
conflitos pelo uso 

da água
Aumento dos 
movimentos 
migratórios

Alterações nos 
padrões de uso 

agrícola

Lançamento de 
esgotos domésticos 

não tratados

Eutrofização e 
contaminação por 

patógenos
Aumento 

das doenças 
associadas à 

contaminação 
ambiental (câncer, 

patologias 
metabólicas e 
neurológicas)
Aumento nos 

gastos com saúde 
públic

Perda de valor dos 
terrenos ao longo 

dos rios
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Queda nas 

atividades de 
turismo e em 

alternativas de lazer
Comprometimento 

da qualidade 
de produtos 
agropastoris 

produzidos nas 
várzeas ou planícies 

de inundação.

Rio
s, 

có
rre

go
s e

 vá
rze

as
 al

ag
áv

eis


