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Piracicaba, Capivari e Jundiaí
As bacias hidrográficas dos riosA bacia hidrográfica do rio

Paraíba do Sul





>> LOCALIZAÇÃO Região Sudeste: estados do Rio de Janeiro,  
Minas Gerais e São Paulo
>> EXTENSÃO 1.150 km
>> ÁREA DE DRENAGEM 55.400 km2

>> ABRANGÊNCIA 180 municípios
>> POPULAÇÃO 5.600.000 na área, mais 8.700.000  
abastecidos na cidade do Rio de Janeiro
>> PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA
geração de energia, abastecimento público 
e uso industrial



A bacia do rio Paraíba do Sul estende-se por uma das regiões mais habitadas e industriali- 
zadas do Brasil, abrangendo o Vale do Paraíba Paulista (13.500 km2), a Zona da Mata Mineira 
(20.900 km2) e quase metade do estado do Rio de Janeiro (21.000 km2). A bacia situa-se em 
uma região de relevo muito acidentado, com altitudes de mais de 2.000 m nos pontos mais ele- 
vados, onde se destaca o Pico das Agulhas Negras com 2.787 m acima do nível do mar, situado 
no Maciço do Itatiaia.

Na bacia predomina o clima subtropical quente e úmido, com temperaturas médias mínimas 
de 10oC e máximas de 34oC. A precipitação anual varia entre 1.000 mm (regiões norte e noro-
este fluminense) e 2.000 mm, no trecho paulista da Serra do Mar e na Serra dos Órgãos, no 
Rio de Janeiro. 

Apesar da pequena expressão territorial – apenas 0,7% do território brasileiro e 6% da região 
Sudeste –, a bacia compreende uma das áreas mais industrializadas do país, responsável por 
cerca de 10% do PIB brasileiro. Suas águas abastecem aproximadamente 14,3 milhões de pes-

>>> BIOMA MATA ATLÂNTICA
Vegetação que se estende de norte a sul da costa atlântica brasileira  
e que atualmente está reduzida a menos de 7% de sua cobertura original.

>>> FLORESTA OMBRÓFILA DENSA
A palavra “ombrófila” vem do grego e significa “amigo das chuvas”.  
A floresta caracteriza-se pela presença dominante de árvores que ocorrem 
em ambientes úmidos, de clima quente e com pouca variação anual.

>>> FLORESTA ESTACIONAL 
Aquela condicionada por duas estações climáticas no ano:  
uma bastante chuvosa (verão); outra com intenso frio (inverno), 
podendo causar seca fisiológica. 

Vista do Maciço das Prateleiras. Parque Nacional do Itatiaia, MG/RJ
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soas, incluindo os 8,7 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que se 
beneficiam da transposição das águas do Paraíba do Sul para o rio Guandu. 

A história da ocupação da bacia se deu ao longo dos diversos ciclos econômicos: da cana-de-
açúcar (século XVII), da mineração e do café (final do século XVIII e século XIX), chegando ao 
ciclo industrial (século XX). Os primeiros povoados surgiram junto à foz, no estado do Rio de Ja-
neiro, e no Vale do Paraíba Paulista, em torno da atividade canavieira. No século seguinte, com 
a descoberta e exploração de metais e pedras preciosas em Minas Gerais, intensificou-se a 
ocupação da região, especialmente ao longo dos caminhos que, atravessando a bacia, estabe- 
leceram a ligação da zona mineradora de São Paulo e o Rio de Janeiro, caminhos estes utiliza-
dos para escoamento da produção. Até meados do século XX, a população da bacia era essen-
cialmente rural, remanescente do ”ciclo do café”. Com a instalação de atividades industriais ao 
longo do vale do rio Paraíba do Sul, desenvolveu-se um intenso processo de urbanização: nos 
últimos 30 anos a população da bacia quase dobrou, e está hoje em cerca de 5,6 milhões de 
habitantes, 88,8% dos quais vivem em áreas urbanas.

Existem, atualmente, na bacia, duas grandes categorias de florestas, ambas consideradas par-
te do BIOMA MATA ATLÂNTICA: a FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, sob influência do clima 
úmido ao longo do ano; e a FLORESTA ESTACIONAL, sob condições climáticas mais variáveis, 
quando os meses de julho a setembro são bem menos chuvosos.

Área e população da bacia do rio Paraíba do Sul, por estado

Fonte: Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente/Coppe/UFRJ (2001).

Estado

São Paulo

Rio de janeiro

Minas Gerais

TOTAL

Área (km2)

13.500

21.000

20.900

55.400

População em 2000 

1.843.353 

2.405.873

1.339.011

5.588.237

Municípios  

39

53

88

180

%

33 

43

24

100

Ilustração do ciclo de 
cana-de-açúcar (século XVII) 
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Atualmente, a floresta ombrófila ocupa a maior parte (67%) do remanescente florestal, dis-
tribuída quase que inteiramente na região fluminense e paulista da bacia. O remanescente 
de floresta estacional (33%) ocupa quase que inteiramente as regiões fluminense e mineira 
da bacia.

Apesar de a área florestada da bacia estar muito reduzida, ainda são observadas perdas, oca-
sionadas, principalmente, por incêndios. Na região mineira ainda se observa o desmatamento 
para produção de carvão vegetal. Estima-se que haja cerca de 10.000 toneladas/ano de carvão 
sendo retiradas das matas nativas mineiras contidas apenas na área da bacia hidrográfica.

Estima-se que haja cerca de 10.000  
toneladas/ano de carvão sendo retiradas 
das matas nativas mineiras contidas apenas 
na área da bacia hidrográfica

Vista geral da cobertura vegetal do Bioma Mata Atlântica
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>>> DEMANDA HIDRÍCA 
É a quantidade de água  
necessária para suprir  
as necessidades locais.
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OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA

O grande potencial hídrico da bacia é utilizado para a geração de energia elétrica, abasteci- 
mento público, uso industrial e irrigação. Outros usos como pesca, lazer e turismo têm pouca 
expressão na bacia, embora exista grande potencial para seu desenvolvimento. O transporte 
fluvial é pouco desenvolvido, pois a bacia não apresenta boas condições de navegabilidade. 

O maior usuário da bacia é o Sistema Light, que transpõe cerca de dois terços da vazão média 
do rio Paraíba do Sul, no seu trecho médio, e mais a totalidade de um tributário (rio Piraí), para 
geração de energia elétrica no Complexo Hidrelétrico de Lajes, na vertente atlântica da Serra 
do Mar.

Tal transposição cria uma oferta hídrica relevante na bacia receptora do rio Guandu, que pas-
sou a ser o principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  
O rio Guandu fornece também água para várias indústrias e termelétricas ali implantadas.

Embora o setor industrial não seja o maior usuário em termos de captação e consumo, ele 
constitui a principal atividade econômica da bacia, que é caracterizada pela diversidade de 
indústrias químicas, de metalurgia, de metal-mecânico e de produção/reciclagem de papel. 
O número de empresas de grande porte com alto potencial poluente é expressivo, principal-
mente no trecho do médio Paraíba onde se concentra a maioria das indústrias. Na região 
mineira da bacia, as principais indústrias se concentram na área de influência do município 
de Juiz de Fora (MG).

A DEMANDA HÍDRICA do setor agropecuário concentra-se basicamente na irrigação das la-
vouras de arroz da região paulista e das lavouras de cana-de-açúcar da planície de Campos 
(RJ). A pecuária extensiva, que substituiu a cafeicultura do passado, ocupa mais de 60% da 
área da bacia. Sua demanda por água em termos de captação e consumo não é expressiva, 
mas ela responde por grande parte dos desmatamentos e erosão dos solos da bacia.

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL   CAMINHO DAS ÁGUAS
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TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
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PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS NA BACIA

As atividades econômicas e a ocupação urbana foram desenvolvidas de modo predatório, 
contribuindo para o estado de degradação ambiental em que a bacia se encontra. Sobrecar-
regado com a enorme carga de poluentes lançada diariamente em suas águas – efluentes 
industriais e cerca de 1 bilhão de litros de esgoto doméstico, a maior parte sem tratamento 
– o rio Paraíba já deixou de ser um atrativo ao lazer. A pesca, como atividade econômica, é 
praticada somente em raros trechos. No período de seca prolongada, os reservatórios da bacia 

Vista parcial da cidade. Campos dos Goytacazes, RJ

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL   CAMINHO DAS ÁGUAS
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costumam chegar a níveis preocupantes. Nessas ocasiões, a má qualidade das suas águas ele- 
va o custo do tratamento para o consumo humano em muitas cidades ribeirinhas.

Nas últimas décadas, o aumento substancial do abastecimento de água da população urbana 
não foi acompanhado de ações de coleta e tratamento de esgotos, provocando impactos ne- 
gativos na qualidade das águas. Atualmente, a poluição de origem industrial e doméstica é o 
principal problema da bacia. A maior parte desses rios apresenta níveis de poluição acima dos 
limites aceitáveis pelas normas ambientais, especialmente o próprio rio Paraíba do Sul, mais 
intensamente utilizado e corpo receptor dos demais rios.

A drástica diminuição da cobertura florestal (reduzida a 11% de sua extensão original) e as 
formas inadequadas de uso do solo configuraram um cenário generalizado de processos in-

Vista geral do Rio Paraíba do Sul. Resende, RJ

Situação de saneamento básico na bacia do rio Paraíba do Sul, 
em 2001, para cidades acima de 15.000 habitantes

Trechos

Paulista

Fluminense

Mineiro

Bacia

Abastecimento de água

94,6%

88,1%

95%

91,9%

Coleta de esgotos 

86,2% 

45,0%

88,9%

69,1%

População urbana  

1.691.557

2.122.111

1.147.863

4.961.531
Fonte: LABHID/COPPE/UFRJ, 2001.
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tensos de erosão. O estágio avançado de degradação em diversas áreas torna a erosão um dos 
problemas mais graves da bacia. Por grandes extensões o rio encontra-se ASSOREADO por 
resíduos e sedimentos das áreas ribeirinhas desmatadas.

No que tange o crescimento urbano em zonas de encostas e de margens de rios, verifica-se a 
existência de graves problemas localizados. Parte da degradação ambiental observada pode 
ser explicada pelos setores de resíduos sólidos urbanos e industriais. Os problemas referentes 
aos sistemas de limpeza urbana ocorrem em quase todos os municípios da bacia, agravando-
se um pouco mais nas regiões mineiras e fluminenses. Via de regra, pode-se considerar que 
os serviços de coleta dos resíduos domésticos sejam feitos de forma satisfatória, mas a dis-
posição final desses resíduos costuma se dar em lixões a céu aberto, em áreas utilizadas sem 
a devida licença ambiental. Estima-se que sejam coletadas cerca de 3.000 ton/dia de lixo, as 
quais terminam sendo lançadas de forma inadequada na área de drenagem da bacia.
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>>> ASSOREAMENTO
Processo causado pela entrada  
de areia e outros materiais inorgânicos 
no rio, cobrindo seu leito.

Imagem de catadores no lixão de Volta Redonda, RJ
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CEIVAP E A SUA AGÊNCIA DE BACIA

O Comitê Para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) é formado por 60 membros, sendo três  
da União e 19 de cada estado da bacia, com a seguinte composição: • 40% de representantes dos usuários de água (setores 
de saneamento, industrial, de hidroenergia, agropecuário, de pesca, turismo e lazer); • 35% do poder público (União, governos 
estaduais e governos municipais); • 25% de organizações da sociedade civil organizada. A sua diretoria, escolhida 
bienalmente entre os membros, é formada pelo presidente, 1º vice-presidente e 2º vice-presidente, sendo um de cada estado 
da bacia. O comitê é assessorado por três Câmaras Técnicas (CT) – Institucional; de Planejamento e Investimento; 
e de Educação Ambiental – que são encarregadas de promover as discussões técnicas e preparar o processo de tomada  
de decisão. Cada CT tem 19 membros, com composição similar ao plenário e mesma duração de mandato (dois anos). 
Para desempenhar as funções de Secretaria Executiva e operacionalizar as suas decisões, em 2002 foi criada sua agência  
de bacia, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).

18
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PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA BACIA

A implementação da gestão compartilhada na bacia do rio Paraíba do Sul vem sendo realizada 
de forma gradativa.  Após os esforços de criação dos comitês de sub-bacia, houve um consi- 
derável esforço para o desenvolvimento de estudos que permitiram o desenvolvimento de um 
detalhado diagnóstico da bacia, bem como possibilitaram um planejamento de curto e médio 
prazo para as suas águas.

A década atual inicia-se com um sistemático processo de implementação dos INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO. São eles: 1) O Enquadramento dos trechos de rios em classes de uso predominante; 
2) O Plano de Recursos Hídricos da bacia (Estaduais e Nacional) e a respectiva alocação de volu- 
mes d’água para cada setor usuário; 3) A Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos;  
4) A Cobrança pelo uso da água bruta; e (5) O Sistema de Informações de Recursos Hídricos.

Criado em 1996, e instalado no dia 18 de dezembro de 1997, na cidade de Resende (RJ), o  
CEIVAP tem como missão principal a implantação plena desses instrumentos de gestão na 
bacia. Para tanto, é fundamental unir esforços para promover a integração dos três estados 
(Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), dos municípios e dos organismos de sub-bacia na 
busca de soluções conjuntas para a proteção e recuperação da Bacia do rio Paraíba do Sul. De 
fato, o CEIVAP vem se firmando como fórum de debates e, principalmente, vem aumentando 
sua participação em toda a bacia, na medida que sensibiliza os atores locais e a comunidade 
do entorno para os problemas relacionados às águas e ao meio ambiente da região, sociali-
zando informações sobre os avanços da política de recursos hídricos.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) atua 
como secretaria executiva, desenvolvendo a elaboração do PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS, a 
execução das ações deliberadas pelo Comitê para a gestão dos recursos hídricos da Bacia e a 
aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de sua água bruta.
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Após os esforços de criação dos comitês de sub-bacia, houve um considerável 
esforço para o desenvolvimento de estudos que permitiram o desenvolvimento 
de um detalhado diagnóstico da bacia, bem como possibilitaram um planejamento 
de curto e médio prazo para as suas águas

20



A cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul teve início em 2003. Ressalte-se que 
o estado do Rio de Janeiro já iniciou a sua cobrança em 2004 e que o estado de São Paulo 
aprovou a sua lei de cobrança em 2005. Com a cobrança pelo uso da água, arrecadam-se, anu-
almente, desde 2003, cerca de 6 milhões de reais. A totalidade desses recursos é aplicada, pela 
AGEVAP, em benefício da própria bacia do Paraíba do Sul.

Conforme pactuado no âmbito do CEIVAP, esses recursos estão sendo aplicados na implemen-
tação de ações, serviços e obras necessárias à recuperação ambiental da bacia. Tais obras ou 
serviços são aqueles previstos no Plano de Recursos Hídricos, dentro do programa de investi-
mentos aprovado pelo Comitê. 

Em 2005, por exemplo, as prioridades de investimentos dos recursos disponíveis foram para: 1) 
ações de gestão – educação ambiental, comunicação social, mobilização participativa e capaci-
tação técnica; 2) projetos básico e executivo em recursos hídricos; e 3) ações estruturais relativas 
ao reflorestamento e proteção de nascentes, aos sistemas de esgotos sanitários, aos sistemas 
de abastecimento de água potável, ao combate à erosão rural e urbana, ao tratamento de esgo-
tos industriais e a racionalização de uso da água na indústria, agricultura e saneamento. 

A maior parte dos recursos vem sendo alocada na instalação de sistema de tratamento de es-
goto, principal problema da bacia. Em abril de 2005 foi inaugurada a primeira obra financiada 
pelo CEIVAP, com os recursos da cobrança. Trata-se da Estação de Tratamento de Esgoto de 
Jacareí/SP, cidade com quase 200 mil habitantes. Embora a potencialidade de arrecadação da 
Bacia seja muito superior à arrecadação atual, os recursos financeiros oriundos da cobrança,  
mobilizados pelo CEIVAP até junho de 2006 são da ordem de R$ 20 milhões. Muito pouco se 
considerarmos que o Programa de Investimentos para a recuperação da bacia do rio Paraíba 
do Sul previa um montante de R$ 3 bilhões em 20 anos, o que equivale a uma média de R$ 150 
milhões/ano.

A maior parte dos recursos vem sendo alocada  
na instalação de sistema de tratamento de 
esgoto, principal problema da bacia

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL   CAMINHO DAS ÁGUAS
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO  
DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diferentes programas e ações foram desenvolvidos na bacia do rio Paraíba do Sul com a fi-
nalidade de sensibilizar, mobilizar e preparar a comunidade para a gestão participativa. Entre 
esses programas, destacam-se os trabalhos de comunicação social, de educação ambiental e 
de mobilização propriamente dita.

Rio Paraíba do Sul, Resende - RJ
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Diferentes programas e ações foram desenvolvidos
na bacia do rio Paraíba do Sul. Entre esses programas, 
destacam-se os trabalhos de comunicação social,  
de educação ambiental e de mobilização

Desde 1999 que o Escritório Técnico do CEIVAP, através de sua assessoria de comunicação, de-
senvolve atividades permanentes de comunicação social e institucional. Tais atividades foram 
naturalmente intensificadas nos últimos anos por conta da implantação da cobrança e do 
cadastramento dos usuários da bacia.

Diversas palestras sobre a gestão participativa foram realizadas em municípios da bacia e a 
entidade distribuiu, por mala-direta e em eventos, o informativo denominado “Pelas Águas do 
Paraíba”.

Outra atividade de relevância é o Programa de Educação Ambiental, denominado “Curso 
d’Água”, desenvolvido durante o ano de 1999, em nove municípios da bacia. O programa aten-
deu a 46 escolas da rede municipal, tendo envolvido diretamente 427 professores e dois mil 
alunos da 5a a 8a série do ensino fundamental. O objetivo principal deste Programa tem sido 
a capacitação de professores e alunos multiplicadores, para desenvolver e implementar práti-
cas que estimulem o cuidado com a água. Além dos professores e alunos capacitados, o Pro-
grama criou e editou o Livro do Professor, com tiragem de 1.500 exemplares, e o Livro do Aluno, 
com tiragem de 2.500 exemplares, que serviram como suporte para o desenvolvimento das 
atividades.

Houve também o Programa de Mobilização Participativa, desenvolvido pelo Laboratório de 
Hidrologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999 e 2000, com o objetivo de pre-
parar os principais  atores da bacia para a gestão participativa. O Programa buscou estimular 
prefeituras, empresas de saneamento, indústrias e organizações civis a se organizarem em 
consórcios intermunicipais, associações de usuários ou em comitês, de modo a buscar solução 
de seus problemas comuns relacionados aos recursos hídricos da bacia do Paraíba.

Em 2006 e 2007 a AGEVAP executará uma campanha de conscientização, junto à sociedade, 
para o uso racional da água e para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos envolvendo escolas das redes pública e privada de ensino.
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A bacia hidrográfica do rio

Doce





>> LOCALIZAÇÃO região Sudeste (Minas Gerais e  
Espírito Santo)
>> EXTENSÃO DO RIO PRINCIPAL 853 km
>> ÁREA DE DRENAGEM 83.431 km2

>> ABRANGÊNCIA 230 municípios
>> POPULAÇÃO cerca de 3 milhões de habitantes
>> PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA
irrigação industrial, abastecimento público 
e energia elétrica



A bacia hidrográfica do rio Doce possui uma área de drenagem de cerca de 83.431 km2, sendo 
cerca de 86% do seu território localizados na região centro-leste do estado de Minas Gerais e 
cerca de 14%  na região centro-norte do Espírito Santo. Para se ter uma idéia, a área da bacia do 
rio Doce é quase duas vezes o tamanho da área do estado do Espírito Santo.  

O rio Doce nasce no município de Ressaquinha (MG), onde recebe o nome de rio Piranga,  
e deságua no oceano Atlântico, no povoado de Regência, no município de Linhares (ES). São 
853 km da nascente até a foz, passando por 230 municípios (202 dos quais no estado de  
Minas Gerais).

Apesar do grande número de municípios da bacia, a maioria é de pequeno porte. Metade dos 
cerca de três milhões de habitantes vive em 11 municípios mineiros (Caratinga, Coronel Fabrici-

Vista geral do rio Doce. Linhares, ES
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ano, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, João Monlevade, Manhuaçu, Ouro Preto, Timóteo, 
Ponte Nova e Viçosa) e dois municípios espírito-santenses (Colatina e Linhares), todos juntos 
somando uma população superior a 50.000 habitantes.

A ocupação da bacia só se iniciou em finais do século XVII, com a descoberta de ouro no ri-
beirão do Carmo. Arraial do Carmo e Vila Rica, hoje Mariana e Ouro Preto, foram a porta de en-
trada para a ocupação da bacia. Mas, com o intuito de evitar os “descaminhos do ouro”, a Coroa 
portuguesa proibiu a navegação no rio Doce. Além da proibição, a mata fechada, a malária e os 
índios Botocudos, conhecidos por sua hostilidade, fizeram da região uma das últimas a serem 
ocupadas em Minas Gerais. Iniciava-se aí o longo histórico de ocupação na bacia, intensificada 
de maneira significativa já no século XX, após a construção da estrada de ferro que liga Vitória 
a Minas Gerais.

Hoje, a ampla variedade de ações econômicas desde a produção rural até o aumento da indus-
trialização e conseqüente urbanização, associada ao mau planejamento de décadas passadas, 
ameaça a enorme biodiversidade encontrada na bacia.

Os remanescentes florestais (menos de 7% da cobertura original) sofrem com a descontinui-
dade, que dificulta e até impossibilita as trocas genéticas entre as espécies existentes em cada 
fragmento. Ainda assim, a bacia possui uma diversidade biológica altíssima. A maior parte dos 
cerca de 83 mil km2 do seu território pertence originalmente ao bioma Mata Atlântica, mas a 
bacia possui trechos de cerrado, campos rupestres e ecossistemas costeiros. A região abriga, 
no mínimo, 148 espécies de mamíferos (50% da riqueza encontrada na Mata Atlântica) e um 
quarto da avifauna brasileira. Mas, pelo menos 17 destas espécies encontram-se gravemente 
ameaçadas de extinção.

Destacam-se na bacia duas importantes FORMAÇÕES LACUSTRES, uma localizada na sua 
porção média, com 114 lagos, outra próxima à foz. Ambos os complexos são de grande im-
portância biológica, mas seriamente ameaçados pela proximidade das áreas urbanas, des-
matamento e introdução de espécies exóticas. 

>>> FORMAÇÃO LACUSTRE
Aquela que configura e se refere  
aos lagos e lagoas.
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A foz do rio Doce possui características que a diferenciam da maior parte dos rios que 
deságuam na costa brasileira. O ecossistema é composto por aninguais e guaxumbas, vegeta-
ções típicas, que propiciam as condições de refúgio e fixação das espécies que necessitam em 
fases diferentes da vida reprodutiva ora de água salgada, ora de água doce, além de ser o único 
local de desova das tartarugas gigantes (Dermochelys coriacea) na costa brasileira.

Distribuição das atividades econômicas na região do vale do rio Doce

área estimada (ha)

% da Bacia

Cultivo temporário

672.376

8,0

Pastos

4.853.254

57,8

Cultivo permanente  

195.286

2,3

Floresta natural

609.347

7,2

Floresta cultivada

188.805

2,3

Outros usos

1.917.432

22,4

Vista da cidade histórica  
de Ouro Preto, MG

Remanescente de Mata  
Atlântica em Minas Gerais
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OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA

Na bacia, a água é captada do rio para satisfazer quatro usos principais: irrigação, uso indus- 
trial, abastecimento público e energia elétrica. Além disso, há a mineração de ferro, ouro, bau-
xita, manganês, rochas calcáreas e pedras preciosas.

A agropecuária é a atividade que mais demanda água (pecuária de leite e corte, suinocultura, 
café, cana-de-açúcar, hortifrutigranjeiros e cacau), seguida das atividades industriais (side-
rurgia, metalurgia, mecânica, química, alimentícia, álcool, têxtil, curtume, papel e celulose). A 
degradação atual da qualidade das águas é resultado de impactos de todas essas atividades, 
sobretudo, industriais e da mineração e, em menor escala, das propriedades rurais, em função 
do uso de pesticidas e herbicidas e da erosão causada pela falta de manejo dos solos.

As muitas áreas onde a antiga Floresta Atlântica cobria os solos relativamente pobres da região 
foram transformadas em pastagens, com baixa produtividade agrícola. A região do Vale do Rio 
Doce, considerada economicamente próspera por ter atraído grandes siderúrgicas – área esta  
há 50 anos coberta por uma das mais belas e ricas florestas tropicais – apresenta hoje uma 
paisagem quase desértica.

As atividades desenvolvidas na Região do Vale Rio Doce concentram a população economica-
mente ativa, sobretudo no setor primário. A agricultura é extensiva e caracterizada por mé-
todos tradicionais de baixa tecnologia, com baixa produtividade, dando destaque ao café, à 
criação de gado e a culturas de subsistência. Economicamente, a criação de gado é a atividade 
mais representativa, distribuindo-se em toda a bacia. A tendência é a substituição das lavou-
ras de café por pastagens ou plantio de pinus ou eucalipto, culturas agressivas para os solos, 
mas importantes para as indústrias de papel e celulose.

BACIA DO RIO DOCE   CAMINHO DAS ÁGUAS
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A indústria está fortemente ligada à mineração e atividades correlatas. A região é res- 
ponsável por cerca de 61% da produção brasileira de minério de ferro, e é onde estão loca- 
lizados 31% da produção de aço. Os principais pólos das áreas de mineração localizam-se na 
parte ocidental da bacia: Itabira, Mariana e Antônio Dias. A produção já supera 70 milhões 
de toneladas, tendo como principal agente a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Todos os 
produtos são transportados por uma ferrovia ao longo do curso do rio Doce até Vitória (ES).

Plantação de eucaliptos em Mogi Guaçu, SP
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Exploração de minério de ferro (hematita)  
na mina Timbopeba(CVRD). Mariana, MG 

Outra visão da exploração de minério  
de ferro na mina Timbopeba. Mariana, MG 
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A bacia do rio Doce tem uma expressiva capacidade de geração de energia elétrica, com quase 
3.000 MW já instalados em 73 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e oito Usinas Hidrelétri-
cas (UHE), além de outras em diferentes estágios de implementação.

O abastecimento humano é outro uso importante das águas da bacia, que é gerenciado por 
empresas estaduais ou municipais. Todos os centros urbanos da região dispõem de abasteci- 
mento de água potável.

O rio Doce costumava ser navegável entre Regência e Mascarenhas (cerca de 143 km no total). 
No entanto, o assoreamento e demais obstruções tornaram isso impossível atualmente.

PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS NA BACIA

Vários dos problemas detectados na bacia do rio Doce são comuns a outras regiões do país, e 
decorrem de desigualdades econômicas e sociais, ocupação desordenada do território e falta 
de investimentos públicos em infra-estrutura e saneamento.

>> RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA
A cobertura dos serviços de coleta e disposição de lixo não é satisfatória em muitos dos mu-
nicípios da bacia. Em aproximadamente 30% dos municípios a cobertura é inferior a 70%. 
Apesar da gestão das águas ainda não dar muita atenção à carga de lixo lançada ou arrastada 
para os corpos hídricos pelas águas de chuva, este tem se tornado um grande problema no que 
se refere à qualidade das águas, bem como quanto à alteração do seu regime de escoamento, 
resultante da obstrução de rios e canais com o lixo.

A drenagem urbana é um outro ponto que também tem merecido mais atenção dos gestores 
de recursos hídricos e municipais. Diversas impurezas sobre os terrenos das cidades (sedimen-
tos, óleos, esgotos, etc.) são carreadas pelas águas de chuva para os rios, poluindo-os.
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>> POLUIÇÃO DAS ÁGUAS
Mais de 90% dos esgotos domésticos produzidos na bacia do rio Doce pelos seus três milhões 
de habitantes chegam aos cursos d’água sem qualquer tratamento. A cobertura de coleta de 
esgotos é precária: 93 municípios da bacia (mais de 42% do total) apresentam cobertura infe-
rior a 70% e, muitas vezes, as redes existentes se encontram em péssimo estado de conserva-
ção. Para piorar, quase todo o esgoto coletado é lançado sem tratamento nos corpos d’água.

Mais de 90% dos esgotos domésticos produzidos  
na bacia do rio Doce pelos seus três milhões de habitantes   
chegam aos cursos d’água sem qualquer tratamento 

Extração de ouro em Itabira, MG
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A poluição hídrica devido aos lançamentos de efluentes em corpos d’água da bacia ainda é 
significativa, destacando-se os relacionados à mineração, às indústrias do Vale do Aço, à sui- 
nocultura e beneficiamento de cana-de-açúcar na região de Ponte Nova, e à indústria têxtil, 
no Espírito Santo. Deve ser destacado, todavia, os avanços promovidos por essas indústrias na 
solução desses problemas.

>> RETIRADA DA MATA CILIAR
Embora possua áreas de cerrado e campos rupestres, a maior parte da bacia do rio Doce era 
originalmente coberta pela Mata Atlântica. Estima-se que existam hoje menos de 7% da cober- 
tura vegetal original. 

A retirada das matas ciliares é expressiva no médio rio Doce (entre a foz do rio Piracicaba e a 
divisa com o estado do Espírito Santo). Esta região tem assistido ao fim de muitas nascentes e 
pequenos cursos d’água. Uma das conseqüências da falta de cobertura vegetal, a erosão – res- 
ponsável pelo assoreamento das calhas dos principais rios da bacia, resultando, em decor-
rência, no problema da cheias – é, em verdade, reflexo também de um manejo inadequado 
do solo.

>> ASSOREAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA
A grande quantidade de sedimentos suspensos na água pode afetar de modo negativo alguns 
de seus usos, notadamente a manutenção da vida aquática, a navegação e os manejos que 
necessitam de águas com baixa TURBIDEZ.

A biodiversidade aquática é afetada porque os sedimentos, se dissolvidos ou transportados,  
bloqueiam a entrada de luz para o fundo do rio, e isto impede o nascimento de algas e outras 
plantas responsáveis pela produção de oxigênio através da fotossíntese.

Outro efeito da grande deposição de sedimentos no  fundo do rio é o chamado assoreamento. 
E o assoreamento do rio Doce é um problema grave e, visível em muitos dos trechos ao longo 
do seu percurso.

>>> TURBIDEZ 
É a quantidade de 
material inorgânico 
em suspensão na água

O assoreamento do rio Doce é um 
problema grave e, visível em muitos 
dos trechos ao longo do seu percurso
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De maneira geral, os sedimentos que estão na bacia de drenagem podem ser arrastados para 
dentro do rio quando há a retirada da MATA CILIAR, já que esta atua como uma barreira natu-
ral, além de segurar o barranco com suas raízes. A erosão decorrente do desmatamento e as 
atividades de mineração sem o devido cuidado são os principais responsáveis por este tipo de 
impacto na bacia do rio Doce.

Nas regiões agrícolas, especialmente aquelas produtoras de café e hortaliças e nas quais o uso 
de fertilizantes e agrotóxicos é intenso, a retirada de mata ciliar pode ter efeitos catastróficos 
para a vida aquática, já que os rios ficam sujeitos ao contato com estes produtos.

>>> MATA CILIAR 
Refere-se à vegetação que nasce às 
margens dos rios e tem esse nome porque 
estas matas funcionam como os cílios 
que protegem os olhos – no caso os rios 
– de qualquer coisa que possa agredir 
o seu fluxo normal.

Praia e margens assoreadas do rio Jequitinhonha. Coronel Murta, MG
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>> CHEIAS E INUNDAÇÕES
Embora sejam fenômenos naturais, as cheias causam grandes danos sociais, uma vez que o  
crescimento das cidades muitas vezes provoca a ocupação de áreas de inundações dos rios. 

O problema das cheias está intimamente relacionado à degradação da cobertura vegetal, ao 
mau uso do solo urbano e rural e à erosão e assoreamento dos cursos d’água. Para minimizar 
os impactos das cheias é importante empreender ações integradas, que combatam a origem 
do problema, como, por exemplo, a recuperação das matas de topos de morros e encostas, 
dragagem de trechos do rio Doce e de seus afluentes, controle da erosão na bacia, e investi-
mentos em drenagem urbana. 

Exemplo de degradação das matas de topos por plantação de café. Guaxupé, MG

O problema das cheias está intimamente  
relacionado à degradação da cobertura 
vegetal, ao mau uso do solo urbano e rural 
e à erosão e assoreamento dos cursos d’água
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PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA BACIA

Os instrumentos de gestão de recursos hídricos encontram-se em diferentes estágios nos 
dois estados que compõem a bacia. Por exemplo, enquanto o Espírito Santo está iniciando o 
processo de outorga de direito de uso da água, Minas Gerais já regulamentou a cobrança. No 
entanto, nem a bacia do rio Doce nem as bacias dos rios afluentes possuem planos de recursos 
hídricos, instrumento fundamental para a implementação dos demais.

A porção mineira da bacia do rio Doce é dividida em seis Unidades de Planejamento e Gestão 
(UPG). Em todas elas já estão instituídos comitês de bacia hidrográfica (Piranga, Santo An-
tônio, Piracicaba, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu). Na porção espírito-santense, apenas o co-
mitê da bacia do rio Santa Maria do Doce encontra-se instituído. Os comitês das bacias dos 
demais rios afluentes (Guandu, Pancas, Santa Joana e São José) estão em fase de formação. m
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O COMITÊ DA BACIA DO RIO DOCE

O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce é composto por 55 membros titulares, 
de acordo com as representações dos seguintes segmentos e categorias:

I - da União, com quatro representantes, sendo três que representem as políticas públicas dos principais usos de 
água na bacia, sociais, econômicos e ambientais e um representante da Fundação Nacional do Índio – FUNAI;

II - dos estados, com seis representantes, sendo três para cada estado que compõe a bacia hidrográfica:  
Minas Gerais e Espírito Santo;

III - dos municípios cujos territórios se situam total ou parcialmente na bacia, com 12 representantes, 
sendo dez do estado de Minas Gerais e dois do estado do Espírito Santo.

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação, com 22 representantes, dos seguintes setores: cinco para 
abastecimento urbano e lançamento de efluentes; sete para indústria e mineração; cinco para irrigação e uso 
agropecuário; três para o setor de hidroeletricidade e dois para os setores hidroviário, pesca, turismo, lazer e 
outros usos não consuntivos.

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, com dez representantes:
a) três para os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas e associações regionais, 
locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;  
b) três para organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos e  
c) quatro para organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos 
da sociedade e outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos.

VI - das comunidades indígenas, com um representante.

BACIA DO RIO DOCE   CAMINHO DAS ÁGUAS
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Atualmente, existem 80 Unidades de Conservação (UC) na bacia do rio Doce, somando-se 
desde várias pequenas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) até duas grandes 
Reservas da Biosfera, passando por parques municipais, estaduais, federais e outros tipos de 
UCs. A primeira, localizada na porção espírito-santense, é a Reserva da Biosfera da Mata Atlân-
tica, que abrange a Reserva Biológica de Sooretama, a Floresta Nacional Guarany e a Reserva 
Florestal da Vale do Rio Doce (RPPN). A Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço fica nas cabe-
ceiras do rio Santo Antônio, afluente mineiro do Doce. Possui 1.200 km de extensão e largura 
que varia entre 50 e 100 km, abrigando trechos de Mata Atlântica, Cerrado, Campos Rupestres 
e Campos de Altitude. Empresas e propriedades rurais têm destinado a cada dia mais áreas 
para preservação de matas, seja por força da legislação, da busca de certificações internacio-
nais ou pelos processos de conscientização.

Dois importantes projetos visando o restabelecimento da conectividade entre os fragmentos 
florestais remanescentes estão em execução, um em Minas Gerais (Promata), outro no Espíri-
to Santo (Corredores Ecológicos). O maior desses fragmentos, o Parque Estadual do Rio Doce, 
localizado na porção média da bacia, ainda abriga carnívoros de grande porte, como as onças 
parda (Puma concolor) e pintada (Panthera onca), e primatas endêmicos, como o muriqui ou 
mono carvoeiro (Brachyteles arachnoides), o maior das Américas, que, se permanecerem isola-
dos, podem desaparecer.

Outra ação importante em curso no estado de Minas Gerais é o projeto ITTO/IEF de recupe-
ração de áreas degradadas da região do médio rio Doce. Este projeto, iniciado em 2005 prevê 
ações de recuperação das áreas degradadas de sete microbacias tributárias do rio Doce. É uma 
parceria entre o governo de Minas, a Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO) e 
organismos não governamentais. Em cada microbacia, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
conta com um parceiro para o desenvolvimento das ações do projeto. Espera-se que, ao final 
dos quatro anos, as diferentes experiências em cada uma das áreas possibilitem o maior conhe- 
cimento sobre os melhores caminhos a serem seguidos no processo de recuperação, contri-
buindo para a replicação das ações em outras regiões do estado.

Onça pintada (Panthera onca) 
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O Parque Estadual do Rio Doce,  
localizado na porção média da bacia, ainda 
abriga carnívoros de grande porte

Onça parda (Puma concolor)
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A área da foz do rio Doce é o único local de desova das tartarugas gigantes (Dermochelys  
coriacea) e o segundo maior em concentração de desovas da tartaruga-cabeçuda (Caretta 
caretta) na costa brasileira. Há uma base do PROJETO TAMAR-IBAMA que funciona desde 
1982, junto à sede da Reserva Biológica de Comboios. No limite sul da Reserva Biológica fun-
ciona a Reserva Indígena de Comboios, habitada pelos índios Tupiniquins.

Dentre as ações recentes em prol do saneamento ambiental da bacia do rio Doce, inclui-se o 
estudo desenvolvido no âmbito da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o De-
senvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce/CIPE Rio Doce, intitulado “Rio Doce Limpo”, 
que teve como principais objetivos a definição de critérios e a priorização de ações para a apli-m
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Filhote de tartaruga cabeçuda  
(Caretta caretta), Projeto TAMAR
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cação de recursos voltados em ações de saneamento na bacia do rio Doce, evitando-se, assim, 
a pulverização de recursos, e maximizando-se os resultados. O estudo foi aprovado e teve o 
aval do CBH-Doce, e servirá de base de referência para o planejamento das ações do Comitê 
nesta temática.

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O final da década de 1980 marca as primeiras mobilizações com uma visão de bacia hidrográ-
fica no Doce. Neste período foram realizadas expedições e descidas ecológicas no rio, da nas- 
cente à foz, com o intuito de colher dados, realizar encontros e propor ações. No perío-
do de 1989 a 1993, o Governo Federal, por intermédio do Ministério das Minas e Ener- 
gia e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e o Governo da França desen-
volveram o Projeto de Cooperação Brasil-França, com o objetivo de apoiar o sistema de gerencia- 
mento de recursos hídricos nesta bacia. Um dos produtos deixados como desdobramento do 
Projeto de Cooperação foi a Agência Técnica da Bacia do Rio Doce (ADOCE), e o Escritório Técnico 
da Bacia do Rio Doce, tendo este último atuado de janeiro de 1998 a dezembro de 2000, apoi-
ando fortemente ações de mobilização social na região, especialmente no médio rio Doce.

Diversas instituições, movimentos e ações comunitárias surgiram ou se fortaleceram nesta 
época, com destaque para o Movimento Pró-Rio Doce, a Associação de Defesa Ecológica de  
Resplendor (ADERE), a Associação de Defesa do Rio Caratinga (ADERC) e a Associação Colati-
nense de Defesa Ecológica (ACODE). Foi um período de efervescência, com diversas ações 
práticas de plantio de árvores, educação ambiental, expedições de coletas de dados nos rios 
afluentes e outras. Foram criados neste período os comitês das bacias dos rios Caratinga e 
Piracicaba (afluentes mineiros), iniciando-se o processo de mobilização para a formação de 
outros comitês.

Outro importante período de fortalecimento da mobilização e integração comunitárias na 
bacia do rio Doce deu-se durante o processo de formação e implantação do Comitê da Bacia 

O programa de Mobilização  
para instalação do Comitê foi executado  
pelo Movimento Pró Rio Doce,  
com recursos financeiros da ANA
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Hidrográfica do Rio Doce. O programa de mobilização para a instalação do Comitê foi exe- 
cutado pelo Movimento Pró-Rio Doce, com recursos financeiros da ANA. O programa agitou os 
habitantes durante o ano de 2002, com reuniões, encontros e oficinas em todas as sub-bacias, 
em Minas Gerais e Espírito Santo. Como resultados, além da criação do CBH-Doce, podem ser 
citados a criação do CBH Santo Antônio, o fortalecimento das comissões pró-comitês dos rios 
Manhuaçu, Suaçuí e Piranga (que se transformaram em comitês logo depois) e o surgimento 
de vários movimentos e ONGs em pequenas cidades ciscunstantes.

Após este período, a integração entre as comunidades tem sido uma busca permanente dos 
comitês de bacias do rio Doce. Mais recentemente foi criado um projeto especialmente com 
o fim de promover a articulação entre as instituições e as comunidades envolvidas. O Projeto 
Águas do rio Doce conta com o apoio da Agência Nacional de Águas, dos órgãos gestores dos 
estados de Minas Gerais (IGAM) e Espírito Santo (IEMA), dos comitês de bacias e instituições 
diversas, promovendo ações de divulgação, mobilização e marketing. 

Do ponto de vista de sua cultura, a bacia pode ser nitidamente dividida em três partes. Sua 
porção média está ligada à história da ferrovia Vitória-Minas Gerais, à implantação da side- 
rurgia e às grandes fazendas de gado. Mas graças à ocupação recente, a região do médio rio 
Doce ainda vive uma fase de consolidação de suas referências culturais. Foi conhecida durante 
muito tempo como terra de aventureiros, de pessoas vindas de todas as partes do país para a 
construção da ferrovia, abertura das matas para surgimento de pastagem e, posteriormente, 
para implantação e expansão de seu importante parque siderúrgico.

Na região da foz, a cultura local é marcante e está preservada, embora não seja identificada ou 
valorizada como algo pertencente à bacia. Da mesma forma, a cultura da região das nascentes 
do rio e as cidades no entorno, tais como Ouro Preto e Mariana, com toda sua tradição ligada 
ao ciclo do ouro e ao barroco mineiro, ainda não são reconhecidas nem por si mesmas nem 
pelo restante da bacia do rio Doce como parte dela.

Escultura de Aleijadinho (Barroco mineiro).
Ouro Preto, MG
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Na região da foz, a cultura local é marcante 
e preservada, embora não seja identificada ou 
valorizada como algo pertencente à bacia

Casario de Ouro Preto, MG
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A bacia hidrográfica do rio

São Francisco





>> LOCALIZAÇÃO regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 
(Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe)
>> EXTENSÃO DO RIO PRINCIPAL 2.696 km
>> ÁREA DE DRENAGEM 634.781 km2 (8% do território nacional)
>> ABRANGÊNCIA 503 municípios e parte do Distrito Federal
>> POPULAÇÃO 12.796.082 de habitantes
>> PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA geração de energia, 
irrigação, navegação, pesca e aqüicultura, abastecimento, 
turismo e lazer



A bacia do rio São Francisco tem uma localização estratégica, pois seu território faz a ligação 
entre o Sudeste, a região mais industrializada do Brasil, parte do Centro-Oeste (incluindo a 
capital federal) e o Nordeste, região que há décadas vem sendo deixada em segundo plano 
no que diz respeito a investimentos estratégicos. É por essas e outras que o rio São Francisco é 
mencionado como o rio da integração nacional.

Seis estados são banhados pelo rio São Francisco e seus afluentes, além do Distrito Federal: 
Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O curso principal da bacia, o rio São 
Francisco, tem uma extensão de 2.696 km, nascendo na Serra da Canastra (MG) e desembo-
cando no oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe.

Cachoeira do Acaba Vidas, Vale do Rio São Francisco

Rio São Francisco. Pão de Açúcar, AL
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A história da ocupação da bacia pelos europeus remonta ao dia 04 de outubro de 1501, dia de 
São Francisco, santo em cuja homenagem o navegador Américo Vespúcio batizou o rio. Para as 
diversas nações indígenas que habitavam a região, aquelas águas tinham um nome antigo: 
Opará, que significa algo como “rio-mar”.

Desde então, o São Francisco passou a ser visitado regularmente pelas naus européias e, mais 
tarde, seria a principal via para a colonização dos sertões goianos. No primeiro momento, 
porém, o terreno desconhecido e a resistência dos índios dificultaram o domínio da região.

Duas décadas depois de seu descobrimento, em 1522, funda-se a primeira cidade, Penedo (AL). 
A primeira atividade econômica da região foi a criação de gado, marcando a história do vale do 
São Francisco que chegou a ser chamado de “rio-dos-currais”.

As diversas nações indígenas locais ofereciam resistência à ocupação européia, mas pouco a 
pouco a ocupação foi sendo intensificada e os índios expulsos para o interior.

Já em 1675, outra atividade econômica passa a dominar a região: jazidas de ouro são encon-
tradas em afluentes do São Francisco. São travadas numerosas guerras, resultando na quase 
extinção dos índios Cataguases, habitantes da região.

Nesta época, os portugueses também enfrentaram a resistência dos escravos fugitivos. Os 
quilombos formavam uma verdadeira república negra, e isto desafiou por muito tempo o 
domínio da Coroa. Em 20 de dezembro de 1695, os usineiros de açúcar da capitania de Pernam-
buco e mercenários contratados por Portugal destruíram o último foco da resistência armada 
dos escravos, de alguma forma ligados ao famoso Quilombo dos Palmares.

Ilustração dos quilombos – república negra que  
desafiou por muito tempo o domínio da Coroa
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Este longo histórico de ocupação e utilização das águas faz com que o rio seja chamado de 
“Velho Chico”. O formato longilíneo de sua bacia, associado à sua grande extensão territorial, 
faz com que várias regiões do Brasil sejam atravessadas por seu curso principal. Essa caracte- 
rística geográfica explica as muitas e variadas comunidades que vivem na bacia. Desde o alto 
São Francisco, região muito industrializada e que tem na cidade de Belo Horizonte o seu cen-
tro, passa-se por um extenso trecho médio do rio, caracterizado por uma zona rural com a 
presença de cidades de médio e pequeno portes. Na bacia inteira, há apenas 14 cidades com 
população acima de cem mil habitantes, perfazendo um total de 4,98 milhões de habitantes. 
Ainda na parte alta localiza-se também uma planta hidrelétrica, a de Três Marias, que forma 
um dos maiores reservatórios artificiais do país.

Na região entre o norte de Minas Gerais e a Bahia, surge pela margem direita do rio São Fran-
cisco e, em Pernambuco, pela margem esquerda, um colossal semi-árido que, além da marca-
da fisiografia da seca, abriga algumas cidades desenvolvidas, com intensa produção agrícola. 
O Velho Chico se mostra favorável à navegação nesse trecho.

A partir daí e rio abaixo, localizam-se algumas das mais importantes usinas hidrelétricas do 
Brasil, como Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. No baixo São Francisco, a agricultura ribeirinha 
e a pesca são as atividades econômicas preponderantes.

A bacia constuma ser dividida em quatro regiões fisiográficas: o Alto, o Médio, o Sub-Médio e 
o Baixo São Francisco.

Na parte alta, o rio São Francisco recebe contribuições de afluentes caudalosos por ambas as 
margens. Trata-se da parte mineira onde praticamente se formam cerca de 70% da vazão do rio. 
Na parte média, que começa ainda em território mineiro e vai até o lago de Sobradinho, na  
Bahia, o ecossistema aquático sanfranciscano praticamente só recebe contribuições da mar-
gem esquerda, o que explica o semi-árido pela margem direita na Bahia.

Fonte: CODEVASF. Brasília. 2002.

Delimitações e áreas das regiões fisiográficas da bacia do São Francisco

Região Fisiográfica

Alto

Médio

Sub-Médio

Baixo

Total

Área (km2)

110.696

322.140

168.528

36.959

638.323

% da Bacia

17

50

27

6

100

Origem e Extremidade

Nascente a Pirapora

Pirapora a Remanso

Remanso a Paulo Afonso

Paulo Afonso à Foz
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O formato longilíneo de sua bacia, 
associado à sua grande extensão 
territorial, faz com que várias regiões do Brasil 
sejam atravessadas por seu curso principal

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
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De Remanso até a foz, não há contribuições individualmente significativas de afluentes do rio 
São Francisco. Aliado a isso, a vazão do leito principal da bacia é seqüencialmente regularizada 
pela cadeia de hidrelétricas que formam a base energética da bacia.

A cobertura vegetal da bacia do São Francisco é bastante variada, sendo formada em sua 
maior parte pelos cerrados e pela caatinga, embora haja áreas de mata, nas zonas úmidas, 
e de mata caducifólia, em regiões de boa precipitação com solos profundos e férteis. Como 
exemplo podemos citar os vales dos rios Carinhanhas, Corrente e Grande, na Bahia, e do Verde 
Grande, na Bahia e em Minas Gerais. Nessas matas, a vegetação é alta e densa. Há também na 
bacia formações vegetais próprias de terrenos alagadiços, cujas espécies, na grande maioria, 
têm frutos ou sementes que fazem parte da alimentação dos peixes de água doce.

Barragem de Sobradinho. Vale do São Francisco, BA 
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OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA

A parte alta da bacia, principalmente no rio das Velhas, tem nítida vocação para a atividade 
industrial, enquanto que os trechos médio e baixo são mais explorados pela agricultura ir-
rigada. O trecho médio, isoladamente, também é utilizado para a navegação. E o uso da água 
para abastecimento urbano e para o descarte de efluentes praticamente se estende por toda 
a bacia sem qualquer disciplina e preocupação com o tratamento dos esgotos.

A hidroenergia ocupa lugar de destaque na bacia do São Francisco. Em termos de investimen-
tos realizados, é o principal setor produtivo que faz uso das águas do São Francisco e seus 
afluentes. As ações principais nesse campo se dão graças à Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (CHESF) e à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

As atividades da CHESF são a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, 
atendendo a oito estados nordestinos – Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. Sua capacidade de geração é de 10.704 mW, constituindo o maior 
parque gerador de energia do Brasil.

A atuação da CEMIG é marcada não apenas pela manutenção de hidrelétricas, mas também pelo 
impulso dado à indústria nas sub-bacias dos afluentes ao São Francisco em Minas Gerais, além 
da iluminação de zonas urbanas para 8.132.910 habitantes, população mineira circundante.

Em termos estratégicos, o setor de produção de energia hidrelétrica divide com a agricultura ir-
rigada a posição de maior importância na bacia: são cerca de 342.712 ha irrigados, dos quais  30% 
são referentes a projetos públicos. A distribuição da área irrigada entre as regiões fisiográficas é 
a seguinte: 13% no Alto São Francisco, 50% no Médio, 27% no Sub-médio, e 10% no Baixo.

A Bacia do São Francisco abriga uma extensa e variada base industrial, principalmente em 
seu trecho alto. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (sub-bacia do rio das Velhas), lidera, 
com grande margem de diferença, a produção industrial, reunindo um grande número de fá-
bricas, dos mais diversos setores, sendo muitas dependentes do uso da água.

Em termos estratégicos, o setor de produção de energia 
hidrelétrica divide com a agricultura irrigada 
a posição de maior importância na bacia
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Além da sub-bacia do rio das Velhas, observa-se a presença de distritos ou aglomerações in-
dustriais de menor envergadura em outras sub-bacias. Tal é o caso das sub-bacias do Verde 
Grande, do Grande e da região de Petrolina e Juazeiro. Ao todo, são 28 distritos industriais na 
bacia, nenhum deles dotado de sistema centralizado de tratamento de efluentes.

O rio São Francisco possui também grande potencial para navegação, sobretudo em seu tre-
cho médio, mas como o país parece ter optado pelo transporte rodoviário, este potencial con-
tinua subaproveitado.

O rio São Francisco possui também 
grande potencial para navegação, 
sobretudo em seu trecho médio

Pescadores no rio São Francisco em Pirapora, MG
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Um terceiro grave problema 
observado na bacia do rio 
São Francisco é a grande 
desigualdade social

A bacia do São Francisco já foi bastante propensa à pesca, tanto na região alta como na baixa, 
assegurando alimentos aos seus habitantes e atraindo muitos pescadores. Porém, a pesca 
artesanal tem sofrido intenso declínio nas últimas décadas, devido, principalmente, aos bar-
ramentos, à poluição e a degradação das matas ciliares.

Apesar das dificuldades, o potencial pesqueiro é expressivo nesta bacia. Estimativas indicam 
uma previsão de captura de cerca de 2.500 ton/ano utilizando a superfície do espelho d’água 
dos reservatórios.

Pesca em Maceió, AL
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PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS NA BACIA

A drástica redução nos investimentos em saneamento ambiental, especialmente no que se 
refere ao serviço de tratamento dos esgotos urbanos, tem causado sérios problemas na área 
dos recursos hídricos no Brasil. Na bacia do rio São Francisco não é diferente: há falta de sistemas 
de tratamento de esgotos em quase toda a região. Apesar de nos anos recentes já se observar 
uma retomada de investimentos nas grandes aglomerações urbanas, somente na Região Me- 
tropolitana de Belo Horizonte se constata o início da reversão desse quadro desfavorável. Nesta 
região, com a construção da Estação do Ribeirão do Arrudas e da Estação do Ribeirão da Onça, 
estima-se que cerca de 4,5 milhões de habitantes terão seus esgotos tratados.

No restante da bacia, praticamente não há plantas de tratamento de efluentes, a não ser em 
um ou outro caso isolado. O déficit corresponde a cerca de 11 milhões de habitantes sem a 
cobertura mínima desse serviço. A taxa de cobertura do serviço de tratamento, à exceção da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, é baixa, da ordem de 30%.

Outro problema que já se anuncia nas zonas rurais da bacia é a escassez de água, principal-
mente devido a grande concentração de equipamentos de irrigação que demandam volumes 
de água acima da capacidade dos mananciais.

Além disso, a agricultura irrigada responde pelo descarte de herbicidas, fungicidas, praguici-
das e outros produtos, que provocam a contaminação difusa dos leitos dos rios mais sobrecar-
regados com o atendimento a essa atividade econômica.

Um terceiro grave problema observado é a grande desigualdade social. Constata-se, nitida-
mente, a existência de regiões que se caracterizam pelo desenvolvimento constante e pros-
peridade, como é o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a parte meridional da 
sub-bacia do Verde Grande, o Alto rio Preto (DF-GO-MG), a sub-bacia do rio Grande e a região 
de influência do Pólo Petrolina-Juazeiro.

Lavadeiras em 
Corumbaú, BA
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Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR (Brasília, 2003)  
e Companhias estaduais de saneamento dos estados da Bacia.

Taxa de Cobertura dos Serviços de Tratamento de Esgotos Urbanos 
na Bacia do Rio São Francisco

Unidade Federada

Alagoas

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Minas Gerais

Pernambuco

Sergipe

TOTAL

Esgoto Tratado (m3/seg)

0

0,22

0

5,70

0

0

5,92

Média ponderada

Cobertura de Tratamento 

0 

5,90

–

0

50,44

0

0 

–

28,07

Esgoto Produzido (m3/seg)  

1,48

3,75

0

0,17

11,30

3,95

0,44

21,09

Um terceiro grave problema observado 
entre os habitantes do entorno  
da bacia do rio São Francisco é a grande 
desigualdade social

Ao mesmo tempo, observa-se, no São Francisco, a presença de vazios econômicos, com alguns 
dos municípios com os mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Bol-
sões de pobreza são encontrados em extensas regiões próximas da margem do curso d’água 
principal, na borda esquerda do Lago de Sobradinho, e na parte baiana da sub-bacia do Verde 
Grande. Muitas vezes, habitantes dessas regiões – ricos e pobres – convivem lado a lado.

Vista geral da cidade  
de Belo Horizonte, MG
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PERSPECTIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA BACIA

Um dos mais bem sucedidos programas da Agência Nacional de Águas (ANA), o Programa de Des- 
poluição de Bacias (PRODES), também conhecido como “programa de compra de esgoto tra- 
tado”, é uma iniciativa inovadora, que consiste na concessão de estímulo financeiro pela União, 
na forma de pagamento pelo esgoto tratado, a prestadores de serviço de saneamento que in-
vestirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). 

O programa busca incentivar a implantação destas estações, com a finalidade de reduzir os 
níveis de poluição dos recursos hídricos no país e, ao mesmo tempo, induzir à implementação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definido pela Lei nº9.433/97, 
mediante a organização dos Comitês de Bacia e a instituição da cobrança pelo direito de uso 
da água.

Estimuladas pela criação do Comitê da bacia do São Francisco e do Comitê de sub-bacia do rio 
Verde Grande, a construção de ETEs e de medidas de saneamento vem buscando recuperar a 
qualidade da água dos rios da região.

Dos instrumentos de gestão, o que já está implementado há mais tempo é a outorga de direito 
de uso da água. Porém, apesar da longa experiência na região, deve-se assinalar que os critérios 
de outorga não estão adequadamente harmonizados nas fronteiras dos estados. Por exemplo, 
entre Bahia e Minas Gerais, os afluentes pelas margens baiana e mineira, respectivamente, de 
rios que servem de fronteira entre os dois estados, são tratados por meio de critérios distintos, 
ainda que sejam cursos d’água de uma mesma sub-bacia.

O segundo instrumento a comentar é o sistema de informações sobre recursos hídricos. A 
bacia do rio São Francisco é uma das mais conhecidas e documentadas do Brasil. Pode-se afir-
mar que o conteúdo relativo a esta bacia consta do Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos é de boa qualidade e suficiente a implementação dos trabalhos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

As preocupações com a conservação e com a biodiversidade 

da bacia do rio São Francisco vêm do início da década  

de 1990 quando foi retomado o tema da transposição 
de suas águas para o Nordeste Setentrional

60



Há ainda o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco, que foi elaborado de forma 
participativa, envolvendo governo, usuários de água e sociedade civil, e aprovado pelo Comitê 
da bacia em 2004. O Plano concede atenção especial ao uso sustentável dos recursos hídricos 
e recuperação ambiental, incluindo ações de conservação e recuperação da fauna de peixes 
e biodiversidade; ações de manejo florestal, recomposição vegetal, preservação de vegetação 
remanescente; controle e redução de riscos de contaminação de águas. O apoio às práticas 
conservacionistas de manejo do solo também é considerado. Por fim, a sustentabilidade hí-
drica do semi-árido, tanto no que diz respeito ao abastecimento de água de populações rurais, 
como a acumulação de água para suporte às atividades econômicas.

As preocupações com a conservação e com a biodiversidade da bacia do rio São Francisco vêm 
do início da década de 1990, quando foi retomado o tema da transposição de suas águas para 
o Nordeste Setentrional.

O COMITÊ DO RIO SÃO FRANCISCO

O Comitê de Bacia Hidrográica do rio São Francisco (CBH-SF) é composto por 60 membros titulares, 
de acordo com as representações dos seguintes segmentos e categorias:

1. União, com cinco representantes, sendo um para a FUNAI e um para cada um dos Ministérios: 
do Meio Ambiente; da Integração Nacional; de Planejamento e de Minas e Energia.

2. Estados, com seis representantes, sendo um para cada Estado que compõe a bacia hidrográfica: 
Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

3. Distrito Federal, com um representante;

4. Municípios, cujos territórios se situam total ou parcialmente na bacia, com oito representantes, distribuídos 
por Estado: a) três de Minas Gerais; b) dois da Bahia; c) um de Pernambuco; d) um de Alagoas; e) um de Sergipe;

5. Usuários das águas de sua área de atuação, com 24 representantes (segmentos de abastecimento urbano; 
de uso industrial, captação e diluição de efluentes industriais e mineração; de irrigação e uso agropecuário; 
do setor hidroviário; do setor de pesca, turismo e lazer; concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica).

6. Entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, com 16 representantes 
(setores dos consórcios e associações intermunicipais ou de usuários; das organizações técnicas de ensino 
e pesquisa; das organizações não governamentais; e das comunidades indígenas).

Canal principal de irrigação, 
Vale do Rio São Francisco,  

Projeto Nilo Coelho. Petrolina, PE
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Como uma das condições principais para que uma transposição de águas possa ser feita é que 
o rio doador – e sua bacia – esteja em boas condições de saúde ambiental. Assim, o tema da 
revitalização do rio São Francisco vem figurando com mais força nos últimos anos e, em 2001, 
quando foi publicado o Projeto de Conservação e Revitalização da bacia, medidas concretas 
passaram a ser tomadas de forma sistemática.

Para coordenar os trabalhos, foi criado um Comitê Gestor do Projeto, responsável pelo plane-
jamento, coordenação e o controle das ações a serem desenvolvidas na bacia, especialmente 
as de natureza ambiental. As ações principais da revitalização englobam: (1) despoluição;  m
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Detalhe de uma casa de pau-a-pique no Distrito de Piranhas, AL
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(2) conservação de solos; (3) convivência com a seca; (4) reflorestamento e recomposição de 
matas ciliares; (5) gestão e monitoramento; (6) gestão integrada dos resíduos sólidos; (7) edu-
cação ambiental e a capacitação de agentes multiplicadores; e (8) unidades de conservação e 
preservação da biodiversidade.

Como se pode perceber, os objetivos de conservação da bacia do São Francisco e de sua bio-
diversidade estão inseridos em um contexto mais amplo que os integra com a gestão dos 
recursos hídricos no contexto nacional.

Quanto às perspectivas de solução, o combate à pobreza, ainda que tenha sido posto em 
prática a partir da década de 1990, ainda necessita de ações visando a transformação da atual 
situação no longo prazo. Tal é o caso das ações no campo do ensino do ciclo fundamental/mé-
dio, ainda pouco desenvolvidas na região.

O combate à pobreza, ainda que tenha 
sido posto em prática a partir da década de 1990, 
ainda necessita de ações visando 
a transformação da atual situação 
no longo prazo

Lavadeira no rio Itacambiruçu.
Vale do Jequitinhonha, Grão Mogol, MG
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Os aspectos culturais associados à bacia do São Francisco envolvem seus 500 anos de história 
e, em geral, são evocados sempre que o tema da revitalização é trazido à baila.

Torna-se, pois, relevante considerar-se a história cultural do São Francisco. O resgate da tra-
jetória histórica do “rio da unidade nacional” é, mais do que tudo, um importante ingrediente 
que faz com que cada um dos habitantes da região se sinta orgulhoso de pertencer à socie-
dade sanfranciscana e de, por isso, contribuir para o seu uso sustentado.

O principal símbolo do São Francisco é a carranca, que está enraizada nas tradições do bar-
ranqueiro – pessoas que vivem nas barrancas do São Francisco – e que era colocada na proa 
das embarcações, simbolizando a crença de que, com ela, os maus espíritos seriam afastados.

No final dos anos 1970, todavia, as velhas embarcações fluviais tornaram-se inadequadas para 
enfrentar as ondas do então formado lago de Sobradinho, culminando com o seu quase de-
saparecimento. Mas a tradição das carrancas não sucumbiu à modernidade das barragens 
e seus reservatórios, graças à abnegação de alguns artesãos nordestinos e à demanda por 
exemplares da carranca como souvenir.

São numerosas as ações voltadas para os aspectos culturais da região, mas ainda há mui-
to também por se fazer. Entre as ações já realizadas, destacam-se o tombamento do Cen-
tro Histórico de Piranhas (AL), e a realização do Primeiro Festival EcoCultural para a Revitali- 
zação do São Francisco, que ocorreu em quatro cidades: Paulo Afonso (BA); Delmiro Gouveia 
(AL); Canindé do São Francisco (SE); e Piranhas (AL).

Histórias da vida do barranqueiro fazem parte ou mesmo são a própria cultura da bacia do rio 
São Francisco. Elas são contadas em algumas publicações, fazem parte do cancioneiro popular 
regional e, às vezes, são associadas a novas obras e outros modos de intervenção nos rios da 
bacia como forma de deixar bem fincadas as raízes culturais de um povo.

Escultor do Vale do Rio São Francisco.  
Ibotirama, BA
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A bacia do rio São Francisco muito se ressente da falta de maior integração. É verdade que nas 
sub-bacias do estado de Minas Gerais já se percebe uma participação mais significativa. Sub-
bacias como as dos rios Pará, Paraopeba, Velhas e Verde Grande ostentam um rico histórico de 
debates sistematizados sobre os seus principais problemas.

Nas sub-bacias dos demais estados, principalmente no semi-árido baiano, esse grau de infor-
mação é menor, sendo necessário o incentivo à formação de comitês de sub-bacias em várias 
regiões do estado.

Escultura em madeira (carranca), característica do rio São Francisco
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As bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí





>> LOCALIZAÇÃO região Sudeste (MG e SP)
>> EXTENSÃO DOS RIOS PRINCIPAIS Piracicaba-250km,  
Jundiaí-110km e Capivari-85 km
>> ÁREA DE DRENAGEM 15.303,67 km2

>> ABRANGÊNCIA 62 municípios 
>> POPULAÇÃO cerca de 5 milhões de habitantes
>> PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA abastecimento urbano, 
uso industrial e agricultura



As bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) compreendem uma área de 
1.5303,67 km2 de uma região intensamente habitada e industrializada, localizada no estado de 
São Paulo (58 municípios) e Minas Gerais (quatro municípios).
 
O rio Piracicaba é formado pelos rios Jaguari e Atibaia, ambos com nascentes em Minas Gerais. 
Suas cabeceiras situam-se nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, ocupada por vegetação 
remanescente da Mata Atlântica. Já os rios Capivari e Jundiaí nascem e drenam áreas em ter-
ritórios de São Paulo.

A história da ocupação e desenvolvimento da região foi marcada por sua localização estra-
tégica como entreposto do caminho para Goiás. O processo de ocupação do território acom-

Rio Capivari em Madre de Deus de Minas, MG

Ponte sobre o rio Piracicaba 
(Antigo Engenho). Piracicaba, SP
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panhou o desenvolvimento econômico associado ao ciclo do açúcar paulista (século XVIII até 
a primeira metade do século XIX). No início do século XIX a exportação de açúcar constituía a 
atividade mais importante da economia paulista, promovendo a criação e o desenvolvimento 
de centros urbanos. Ao ciclo do açúcar sucedeu o ciclo do café, passando essa cultura a ser a 
principal atividade econômica da região. Já na segunda metade do século XX, a região das ba-
cias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tendo Campinas como seu centro economicamente mais 
representativo, passou a ter um papel marcante.

Atualmente, a região destas bacias é uma das áreas mais desenvolvidas da economia paulista, 
destacando-se pela diversificação da base produtiva e pela presença de plantas industriais, 
como as de papel e celulose, química, refino de petróleo, alimentícia e têxtil, localizadas prin-
cipalmente nos municípios de Paulínia, Sumaré e Indaiatuba. Isso se justifica por essa região 
estar junto a vários eixos de ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo, o interior do 
estado e o triângulo mineiro.

Além das vantagens advindas da estratégica localização, nessas bacias evidenciam-se as 
produções de açúcar e álcool na cidade de Piracicaba, de suco concentrado de laranja em Li-
meira, e a produção de frutas, laticínios, aves e suínos nos municípios de Jundiaí, Atibaia, Vinhe- 
do e Bragança Paulista.

A região geoeconômica central das bacias destes rios concentra uma das redes de infra-es-
trutura de transportes mais importantes do país. Nela destacam-se um denso complexo 
viário, formado pelas rodovias Anhangüera, dos Bandeirantes e Dom Pedro I, a linha-tronco da  
FERROBAN e o aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, o maior em volume de 
transportes de carga no país.

Toda essa infra-estrutura de transportes funciona como agente de desenvolvimento econômi-
co da região, além de estimular sua urbanização. Cerca de 94% da população reside em áreas 
urbanizadas e as projeções apontam o aumento dessa concentração nos próximos anos.

A região geoeconômica central das bacias 
dos rios PCJ concentra uma das redes  
de infra-estrutura de transportes 
mais importantes do país
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OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS DA BACIA

O setor industrial é o maior usuário de água das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, segui-
do de perto pelo uso para abastecimento urbano. Essas bacias compreendem o mais impor-
tante núcleo industrial de São Paulo, depois da Grande São Paulo, com cerca de 6% do PIB 
nacional sendo gerado na região. A atividade agrícola também é bem desenvolvida nas bacias, 
com uma expressiva irrigação, que representa o terceiro maior usuário de água. Esta atividade 
é voltada para a produção, entre outros, de arroz, frutas e flores.

As bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí são ricas em nascentes e corpos d’água e o uso de 
água para abastecimento humano atende não apenas aos municípios próximos, mas tam-
bém a cerca de 50% da água consumida na Região Metropolitana de São Paulo. O Sistema 
Cantareira é formado por uma série de reservatórios, túneis e canais, que captam e desviam  
31 m3 POR SEGUNDO de água da bacia do rio Piracicaba, para o reservatório de Águas Claras, 
na bacia do Alto Tietê, beneficiando cerca de 9 milhões de pessoas.

>>> 31 m3 POR SEGUNDO
1m3 = 1.000 litros. 
Ou seja, são captados 
pelo Sistema Cantareira 
31 mil litros de água  
por segundo.

PERFIL DO SISTEMA CANTAREIRA
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Poluição por algas. Americana, SP

PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS NA BACIA

O intenso uso das águas superficiais e subterrâneas coloca quase todas as sub-bacias da 
região em situação crítica quanto ao seu atendimento para os diversos usos. Durante a época 
de estiagem há problemas no abastecimento público das cidades da região. Esse problema é 
agravado pela transposição feita para o Sistema Cantareira e pela grande poluição das águas 
por esgotos domésticos e industriais.
 
A contaminação dos mananciais pelas atividades agrícolas e industriais tem grande impacto.
As atividades sucro-alcooleiras produzem uma grande quantidade de efluentes que são reuti-
lizados em processos de ferti-irrigação. 

Vista parcial da cidade e rio.
Piracicaba, SP
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Segundo a Agência da Bacia do PCJ, cerca de 36% dos esgotos domésticos recebem tratamen-
to, comprometendo a qualidade da água dos rios da bacia. Das cerca de 2,6 mil toneladas 
diárias de resíduos sólidos domésticos geradas, 55% são dispostos adequadamente, 26% são 
controlados e 19% são dispostos de forma inadequada. Já os resíduos industriais, apesar de 
haver um maior controle, não há locais adequados para seu tratamento e disposição final.

A qualidade das águas subterrâneas na região da bacia também é uma grande preocupação. 
As áreas localizadas nas nascentes e às margens dos principais corpos de água, notadamente 
nas rochas que fazem parte das Formações Pirambóia e Botucatu, são as principais respon-
sáveis pela recarga do aqüífero Guarani e merecem muita atenção e cuidados.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do estado de São Paulo aponta dois 
trechos que apresentam riscos elevados de contaminação das águas subterrâneas: um na 
Região Metropolitana de Campinas, envolvendo os municípios de Campinas, Holambra e 
Paulínia, graças ao Pólo Petroquímico e a antigos depósitos de resíduos industriais; e outro 
no Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes, onde existem indícios de significativa contaminação 
de águas.

Favela Zaki Narchi, Bairro Santana.
São Paulo, SP

Das cerca de 2 mil toneladas diárias de 
resíduos sólidos domésticos geradas, 
60% são dispostos em aterros e os 
40% restantes em lixões e a céu aberto
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PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA BACIA

A solução para problemas tão complexos aponta como caminho a implementação da gestão 
compartilhada dos recursos hídricos das bacias. Na prática, isso exige uma atuação concerta-
da e harmônica do poder público, dos usuários e da sociedade civil organizada. Democratizar 
a gestão significa compartilhar o poder de decisão e a definição de estratégias e metas entre 
os diferentes agentes.

O fórum ideal para esse exercício democrático e para as tomadas de decisão sobre como ven- 
cer os problemas é o Comitê de bacia.

Além da integração dos vários atores sociais das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, pro-
movida no âmbito dos Comitês, buscando soluções conjuntas para problemas comuns, outro 
fator fundamental para resolução dos problemas estruturais das bacias é a obtenção de re-
cursos financeiros. 

OS COMITÊS DAS BACIAS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAÍ (PCJ)

A necessidade de reunir a sociedade local para discutir as soluções para a forte degradação dos recursos hídricos 
das bacias PCJ promoveu, em 1989, a associação de prefeitos e representantes da sociedade civil para a criação 
do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari. 

Com a institucionalização da Política de recursos hídricos no estado de São Paulo, foi criado o Comitê das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) em 1992, fruto da convergência de propósitos dos represen- 
tantes do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil, que inclui os usuários, universidades, entidades de pes-
quisa e de classe, órgãos e entidades ambientalistas. O processo de organização e instalação do Comitê Paulista 
serviu de base para a constituição dos demais Comitês no Estado.

Em março de 2003, houve a implantação do Comitê das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, abrangendo os mu-
nicípios dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. O Comitê é composto por 50 membros com a seguinte divisão:
> 40% poder público, união, estados e municípios;
> 40% usuários de recursos hídricos;
> 20% sociedade civil organizada.
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Até 2005, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) do estado de São Paulo ofereceu 
as condições, juntamente com o apoio de órgãos estaduais, para funcionamento dos Comitês 
PCJ. A partir de 2006, com a implantação da cobrança pelo uso da água nos rios de domínio da 
União, as bacias PCJ passam a contar com mais recursos para atender às suas necessidades. 
Para aplicar esses recursos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou a indi-
cação dos Comitês (PCJ-Federal e CBH-PCJ) para que o Consórcio Intermunicipal das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí exercesse a função de Agência de Bacia.

>> PROJETOS DE SANEAMENTO
O abastecimento público de água para os municípios das bacias PCJ mostrou um crescimento 
de 92,5% em 1996 para 98% em 2003. Com relação à coleta e ao afastamento de esgotos, em 
1996 alcançava 75,90%, e em 2003 chegou aos 85,10%. Simulações realizadas para investimen-
tos visando solucionar o problema do baixo percentual de esgotos que recebem tratamento 
na região indicam a necessidade de investimentos da ordem de 250 milhões por ano.

A Agência Nacional de Águas (ANA), por meio do Programa de Despoluição de Bacias Hi-
drográficas (PRODES), também conhecido como “Programa para compra do esgoto tratado”, 
aplicou até 2003 cerca de 30 milhões de reais no financiamento de obras para o tratamento 
de esgotos domésticos e espera-se que as providências já adotadas para a construção de Es-
tações de Tratamentos de Esgotos (ETE), principalmente em Campinas, elevem os números de 
tratamentos de esgotos domésticos urbanos.

Córrego canalizado em Campo Limpo Paulista, SP
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Pivos de irrigação em Guaira, SP

>> PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA NO MEIO RURAL
A perspectiva é de que os recursos da cobrança possam financiar mais projetos de preservação 
das nascentes e das Áreas de Preservação Permanente. As propriedades rurais que demonstra-
rem boas práticas de preservação vegetal, conservação dos solos e que façam investimentos 
em tecnologias que resultem na economia de água como, por exemplo, implantação da irri-
gação por gotejamento, em substituição à irrigação por aspersão, merecem estímulos finan-
ceiros e apoio técnico qualificado.

Como estímulo ao produtor rural, nos dois primeiros anos, a cobrança pelo uso da água é de 
apenas 10% dos valores cobrados para os demais usos. Durante estes dois primeiros anos, 
devem ser debatidos mecanismos que promovam uma melhor gestão da água no meio rural, 
intermediados pela Câmara Técnica Rural no âmbito dos Comitês das bacias do Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí.
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>> MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O trabalho desenvolvido pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capi-
vari tem demonstrado que através de agentes multiplicadores é possível sensibilizar, informar 
e conscientizar os diferentes segmentos da sociedade de forma eficaz valorizando a importân-
cia da integração regional para a conservação e a proteção dos recursos hídricos.

Com o apoio da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) o Consórcio PCJ criou, na cidade 
de Americana, o Centro de Referência em Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos, que tem 
por objetivo o desenvolvimento de ações de capacitação e educação ambiental para a gestão 
de recursos hídricos. Essas ações envolvem estudantes, empresários, autoridades municipais, 
grupos da terceira idade e organizações da sociedade civil.

 
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO  
DOS RECURSOS HÍDRICOS

Os movimentos pelas águas nas bacias PCJ são muito antigos. A relação entre a comunidade 
da bacia e o rio Piracicaba é estreita. Originalmente, os moradores das margens do rio Piraci-
caba eram famílias de pescadores, que passaram a sofrer com a redução dos níveis de água do 
rio e com a falta de disponibilidade pesqueira. Mesmo com a má qualidade das águas do rio, e 
com o fato de que na estiagem o rio fica reduzido a filetes de águas entre as rochas no Salto do 
Piracicaba, especialmente na “piracema”, é oferecido para os observadores um espetáculo de 
rara beleza cênica. O obstáculo imposto pelo rio, para a circulação urbana, não tem sido con-
siderado um problema para a população, que consegue conviver com suas enchentes. O mau 
cheiro emanado das águas contaminadas não é suficiente para espantar todos os amantes do 
rio. Muitos ainda pescam em suas águas.

Os sertanejos e ribeirinhos cultivaram e ainda apresentam espetáculos de músicas regionais, 
grande parte deles associados às águas do rio. O Cururu tem sido preservado por uma parcela 
dos artistas populares. Neste aspecto, os afro-descendentes exercem um papel especial de 
preservação cultural da expressão musical, incluindo a Umbigada.

Elias dos Bonecos, artesão de bonecos gigantes, vive em Piracicaba e é figura  
conhecida e respeitada na região. Reproduz animais e imagens humanas para 
servirem de espantalhos e guardiões que defendem as margens dos “maus 
espíritos” e agressores que navegam ou adentram pelas águas do rio. Os bonecos 
do Elias, como são conhecidos pela população local, tornaram-se um dos ícones da 
cultura popular de Piracicaba, e representam a luta da comunidade pela redenção 
de seu maior patrimônio, o rio, que dá nome à cidade e que é a fonte primeira de 
suas próprias tradições culturais e religiosas. De fato, os bonecos são uma fórmula 
encontrada pelo seu autor para rememorar os tempos em que as margens do  
Piracicaba ficavam cheias de pescadores.
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População ribeirinha no rio Piracicaba. Piracicaba, SP 

No diálogo com a população ribeirinha percebe-se uma nítida tristeza com a má qualidade 
da água do rio Piracicaba. Apesar dos movimentos comunitários pela recuperação das águas 
havia um descrédito, especialmente dos ribeirinhos, com relação ao tratamento que foi dado 
ao rio pela sociedade ao longo da história. Existe uma dose de conformismo produzido pela 
ideologia do “crescimento ou desenvolvimento”. Infelizmente, a solução para retomada da 
pesca nas águas do rio Piracicaba não acontecerá no curtíssimo prazo, como seria necessário 
para a sobrevivência das famílias que viviam dessa atividade. As melhorias que foram obtidas 
nos recentes cinco anos são notadas, mas ainda são poucas e pontuais. 

Os Comitês das Bacias têm desempenhado papel fundamental no resgate histórico da região 
e, com esta nova maneira de cuidar dos rios, busca recuperar o rio Piracicaba para que este 
volte a ser objeto de admiração de seus conterrâneos.
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ATIVIDADES

As atividades aqui indicadas estão relacionadas aos temas deste caderno. São sugestões que 
você, professor, pode utilizar no cotidiano da sala de aula, valorizando a interdisciplinaridade 
e a transdisciplinaridade. Elas podem, também, ser enriquecidas por você ou servir de inspira-
ção para o desenvolvimento de suas próprias atividades. 

Há muitas variações ou adaptações possíveis. Use a sua criatividade! Busque atividades que 
desenvolvam o indivíduo em sua totalidade. Procure valorizar a interatividade e uma prática 
docente que torne o aluno um sujeito ativo.  

Você pode realizá-las sozinho mas a troca com colegas de outras disciplinas, o compartilha- 
mento de experiências pedagógicas que tragam o intercâmbio de propostas, enfoques e 
soluções para problemas científicos, ambientais, comunitários e sociais, certamente irá en-
riquecer  seu trabalho e torná-lo mais atraente.



>> HISTÓRIAS DE RIOS    
    
As bacias hidrográficas são conjuntos de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes 
e subafluentes. A água das nascentes e as chuvas escoam dos pontos mais altos para os mais 
baixos e formam córregos, lagos e rios. 

Pero Vaz de Caminha escreveu: “andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e 
muito boa”. Isto indica a abundância dos recursos hídricos no Brasil e a sua importância. A 
proximidade da água foi determinante para o sucesso da ocupação do território brasileiro. 
Mas a relação dos colonos com os rios não foi de respeito e preservação.

Atividades

           LEITURA

Proponha aos alunos a leitura do texto da p.83 – caso seja possível faça cópias e/ou leia em voz 
alta em sala de aula.

Pergunte aos alunos se eles sabem quais rios fazem parte da bacia hidrográfica local. Estes 
rios estão em que situação? Como as pessoas se relacionam com eles? Qual é a história da 
ocupação da região da bacia hidrográfica local?

Proponha que eles escrevam a história da bacia hidrográfica local. O texto deve abordar al-
guns tópicos como:
> Características da bacia.
> Histórico da bacia, abordando os aspectos da colonização da região.
> Quais são os ecossistemas da região? Qual é o estado atual dos mesmos?
> Quais os usos da bacia.
> A poluição é um problema? Quando este problema surgiu? O que pode ser feito?
> Há Comitê de Bacia na região? Como ele atua?
> É possível o uso sustentável da bacia? 
> Quais são as perspectivas para o futuro? 

Peça que seus alunos incluam fotos dos rios da bacia. Se possível, contrapondo imagens anti-
gas a atuais.

Não esqueça de pedir a seus alunos que incluam nos trabalhos escritos as referências biblio- 
gráficas. O texto, depois de pronto, pode ficar disponível na biblioteca da escola para a con-
sulta de todos.
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Morte e vida das matas ciliares e do leito do rio Paraíba do Sul
EDSON BEDIM DE AZEREDO  |  Gerente Executivo IBAMA - RJ

A realização do Seminário de reflorestamento de matas ciliares das Bacias Hidrográficas Flu-
minenses e do rio Paraíba do Sul, presidido no Rio de Janeiro pela ministra Marina Silva, foi uma 
oportunidade para analisar a questão da preservação das bacias hidrográficas fluminenses, 
principalmente a do rio Paraíba do Sul. O Seminário debateu a urgência do manejo efetivo das 
bacias que banham uma das mais desenvolvidas áreas industriais do País, e que se encontram 
degradadas por efluentes domésticos e industriais, lixões, desmatamentos, erosões, uso in-
devido e não controlado de agrotóxicos e a falta de consciência ambiental. 

O estudo, feito a partir de imagens satélites, é resultado da parceria da CI-Brasil com a ONG 
Oréades, que tem sede em Mineiros (GO). O exemplo histórico de Dom Pedro II, do major  
Archer e do grupo de escravos responsáveis pelo reflorestamento do maciço da Tijuca, na ci-
dade do Rio de Janeiro, nos idos do século XIX, quando já havia o comprometimento do forneci-
mento de água para a população carioca, resultando tal empreitada nessa que é hoje a maior 
floresta urbana do mundo, patrimônio e orgulho de todos os brasileiros, serve muito bem para 
o que se pretende em relação ao reflorestamento e à recomposição das matas ciliares das 
Bacias Hidrográficas Fluminenses e do Rio Paraíba do Sul. Nesse sentido, se faz necessário 
implementar uma campanha que envolva toda a sociedade e as mais diferentes instâncias 
do poder público, municipal, estadual e federal, em prol da recuperação de nossos rios, haja 
vista a situação crítica dos mesmos, que vem comprometendo o fornecimento de água para 
as populações e para as atividades econômicas. 

O desastre ambiental provocado pela Cia. Cataguazes foi apenas um momento crítico de uma 
poluição que é crônica e que se soma ao quadro de escassez cada vez maior dos recursos hídri-
cos, num cenário apontado pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba 
do Sul (CEIVAP), como catastrófico. Não é possível que prossigamos a destruir a “fonte de vida”, 
a desmatar as florestas protetoras de nossos mananciais, a “depilar” os cílios de nossos olhos 
d’água, a poluir com lixo e esgoto nossas bacias hidrográficas, comprometendo o solo, o subso-
lo, os lençóis freáticos e aqüíferos, comprometendo a vida em sua essência e equilíbrio natural, 
e por conseqüência os mares, atingindo até a profundeza dos oceanos. É fundamental iniciar 
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a reversão desse quadro terrível que herdamos em um estado terminal e que não podemos 
legar às novas e futuras gerações. 

Estamos a exatamente 500 anos do início da exploração desta região Sudeste, pioneira na 
ocupação do território brasileiro, e da América Latina, a partir da primeira feitoria edificada por 
Américo Vespúcio, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, para a exploração do “pau-bra-
sil”, iniciando-se assim o ciclo econômico que veio a nominar estas terras e seu povo, mas que 
teve impactos profundos na devastação da Mata Atlântica pondo o “pau-brasil” (Caesalpinea 
echinata) em risco de extinção. 

Assim foram os subseqüentes ciclos econômicos, notadamente o da cana-de-açúcar, do sal, 
da mineração, da agropecuária, da pesca, da industrialização, do turismo e o do petróleo, vez 
que a ocupação, a urbanização e o desenvolvimento do Brasil se deu a partir da faixa litorânea, 
sobre o bioma da Mata Atlântica. 

Em seu livro Cidades mortas de 1919, Monteiro Lobato retrata a decadência das cidades ao lon-
go do Vale do rio Paraíba do Sul ao fim do Ciclo do Café. Diz Lobato que a vitória do “Rei Café” 
havia sido uma vitória de Hunos, que significara o “arrasamento” de tudo. A agropecuária su-
cedeu o café e prosseguiu desmatando, eliminando as florestas, deixando pastos sujos, cu-
pinzeiros, voçorocas e assoreamentos. 

Com a industrialização, o Vale do Paraíba passou a sofrer com a poluição do ar e do rio que o 
atravessa. O Paraíba do Sul e seus afluentes formam a principal bacia hidrográfica do estado do 
Rio de Janeiro, sendo das mais importantes também para São Paulo, recebendo águas de bacias 
contribuintes do estado de Minas Gerais, fornecendo água potável para milhões de pessoas, 
além de milhares de indústrias, diversas usinas hidrelétricas e inúmeras propriedades rurais. 

Atravessando uma das regiões mais urbanizadas e industrializadas do País, o rio Paraíba do 
Sul sofre com o despejo do esgoto sanitário sem tratamento (apenas cerca de 4% do volume 
total, estimados 1,0 bilhão de litros/dia) e rejeitos de grandes empresas. A crítica situação do 
rio Paraíba do Sul vem sendo denunciada desde 1970, com esforços da sociedade organizada 
para salvar essa importante bacia hidrográfica. O alerta soou há muito e a sociedade está se 
envolvendo na questão da conservação dos recursos hídricos. (...)

É preciso e urgente iniciar a recuperação das bacias hidrográficas, que se superem os obs-
táculos burocráticos e que se consiga a adesão de toda a sociedade para este Programa. Para 
tanto, se busca congregar os mais diversos órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa 
e da sociedade civil organizada que se encontram envolvidas na gestão de recursos hídricos e 
florestais, para somar esforços e formatar de modo consistente um planejamento que é neces-
sariamente custoso e de longo prazo.

>> Fonte: Revista Eco 21, Ano XIV, Edição 92, Julho 2004. (www.eco21.com.br)
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           RIO TAMBÉM CORRE

Promova uma atividade de caminhada e/ou corrida próxima ao rio local. Convide a comuni-
dade escolar a participar.

Cartazes e panfletos relativos à preservação e uso sustentável da bacia hidrográfica podem ser 
preparados. O professor de artes pode ajudar na tarefa. Mas cuidado para não gerar lixo! 

O grupo pode buscar o patrocínio de empresas favoráveis à preservação da bacia para a con-
fecção de camisetas e para os prêmios dos três primeiros lugares. 

Registre o evento! Filme e/ou fotografe a atividade. Depois, as fotos podem ser expostas na 
escola. A atividade deve ser orientada por um profissional de educação física e, se possível, por 
um médico. 

Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências, Educação Física, 
História, Geografia e Artes.

Para saber mais
SITES
1. www.ana.gov.br (agência nacional de águas).
2. www.mma.gov.br (ministério do meio ambiente – recursos hídricos).
3. www.brasiloeste.com.br/ (WWF adverte sobre rápida desaparição de rios em curso livre 
no mundo).
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>> AS ENCHENTES E AS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Enchente é o escoamento superficial das águas originadas de chuvas fortes e é um fenômeno 
natural, cujos efeitos podem trazer danos e prejuízos, à medida que interfiram no bem-estar 
da sociedade. 

Em função de sua dependência da água, grupos humanos se instalaram nas áreas onde este 
recurso se encontrava disponível. Com o estabelecimento das cidades, cada vez mais populo-
sas, a pressão sobre as bacias hidrográficas tornou-se cada vez maior. 

Com relação às enchentes e inundações, as suas principais causas nas áreas urbanas brasilei-
ras são: impermeabilização do solo, erosão e destino inadequado do lixo. 

Atividades

          LEITURA

Comece perguntando se seus alunos lembram de uma enchente. Peça que contem suas ex-
periências. Mas eles sabem as razões dessas cheias?

Convide-os, então, a ler o texto da p.87:

Promova um debate usando questões como estas:
> Como estamos lidando com a bacia hidrográfica de nossa região?
> Quais são as ações humanas que favorecem as inundações?
> Quais as previnem?
> O que é uso sustentável?
> Como podemos contribuir para o uso sustentável da nossa bacia?  

          MÚSICA

Agora, convide-os a escutar a música FINAL DAS ÁGUAS – se possível, reproduza e distribua a 
letra, que está na p.89.

Provoque uma conversa sobre as relações do homem e das cidades com as bacias hidro- 
gráficas que os circundam.
Quais sugestões seus alunos têm para melhorar essa relação? 
Quais são as conseqüências da expansão urbana no ciclo da água?
O que cada um pode fazer no dia-a-dia para diminuir as perdas e os danos provocados pelas 
enchentes?  
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Enchentes: uma anunciada e trágica reprise
OSCAR DE MORAES CORDEIRO NETTO

Aqueles que têm acompanhado as notícias veiculadas pela mídia sobre as enchentes que es-
tão ocorrendo em boa parte do território nacional, atingindo estados que até poucos meses 
atrás estavam assolados pela seca, devem estar convencidos de que essas chuvas se cons- 
tituem em um fenômeno excepcional, produto, talvez, das anunciadas mudanças climáticas 
ou, quem sabe, de caprichos ou castigos de São Pedro.

Mas não é bem assim... À exceção de algumas regiões do Nordeste brasileiro, em que a água 
que tombou dos céus em um mesmo dia atingiu volumes nunca antes observados, o que 
acontece, em boa parte do País é um período de chuvas que nada tem de excepcional. De fato, 
há muitos locais em que a chuva se encontra acima da média histórica, mas há regiões no Su- 
deste em que as chuvas estão até demorando a chegar. Que o digam os habitantes da cidade 
de São Paulo, abastecidos por água dos reservatórios do Sistema Cantareira, que se encontra 
com menos de 10% de sua capacidade, o que provoca risco de racionamento.

No entanto, são reais e excepcionais os desastres, os prejuízos e as tragédias humanas que 
presenciamos nesses últimos dias. Se as chuvas não são tão atípicas assim, pode-se deduzir 
daí que residem na própria ação do homem as principais causas desses problemas.

Em um país tropical, como o nosso, riscos e prejuízos associados a chuvas intensas e duradou-
ras sempre vão ocorrer e temos de saber conviver com eles, assim como certos povos convivem 
com os riscos de outros fenômenos naturais, como nevascas, furacões e terremotos, para só 
ficar nesses.

Os maiores problemas ocorrem, entretanto, quando agimos nós próprios no sentido de am- 
pliar os efeitos negativos das chuvas. São muitas as ações que contribuem para agravar os 
efeitos das enchentes: áreas de cabeceiras desmatadas, áreas urbanas impermeabilizadas, 
áreas de fundo de vale e encostas ocupadas, lixo lançado nas ruas e cursos d’água, obras de 
drenagem ausentes ou mal executadas, estradas e pontes mal concebidas e sem manutenção, 
barragens e açudes mal projetados e mal operados, entre outras.

ENCHENTES
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Cabe aqui uma distinção importante: as águas de chuva podem produzir inundações urbanas 
localizadas ou enchentes mais generalizadas no território da bacia hidrográfica, processos es-
ses que podem ocorrer isolada ou conjuntamente.

As inundações urbanas locais estão em geral associadas ao uso e à ocupação do solo: a im-
permeabilização diminui a capacidade de infiltração da chuva no solo aumentando o vo- 
lume escoado (em até seis vezes, em alguns casos), e o sistema de drenagem acelera a ocor-
rência da enchente em áreas mais baixas. É o que ocorre usualmente em cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e até Brasília.

O outro caso é o das inundações de áreas ribeirinhas. Chuvas intensas nas cabeceiras podem 
propiciar enchentes rio abaixo, em áreas onde sequer esteja chovendo. Nesse caso, o uso ina- 
dequado do solo nas cabeceiras e a operação indevida de açudes e represas podem agravar a 
magnitude das enchentes, enquanto que a ocupação desordenada das áreas ribeirinhas am-
plia os prejuízos. Foi o tipo de inundação que se deu nas cidades às margens de certos rios, 
como o São Francisco.

Além de todos os problemas advindos da ocupação desordenada do solo e da falta de eficiên-
cia nos serviços urbanos de drenagem, esgotamento sanitário e coleta de lixo, os problemas de 
inundações podem ser também ampliados pela implementação de projetos inadequados de 
drenagem urbana. A maior parte dos projetos, implantados a partir de uma concepção antiga 
de sistemas de drenagem, adota, como princípio de funcionamento, o afastamento da água 
precipitada o mais rápido possível da área em que ocorre a chuva. A adoção desse princípio 
leva ao aumento não só da vazão máxima de escoamento, como também da freqüência e do 
nível de inundação nas áreas rio abaixo. O novo paradigma para concepção de sistemas de 
drenagem é justamente o inverso: tentar reter o maior tempo possível a água onde ocorre a 
precipitação, retardando a liberação para as áreas mais baixas ou favorecendo a infiltração no 
solo das águas de chuva. 

Embora a drenagem e a disposição das águas pluviais nas cidades brasileiras constituam-se 
em um problema grave e complexo, soluções técnicas existem. É um problema cuja solução 
exige a participação de todos: desde o indivíduo, que evita cimentar seu jardim para facilitar a 
infiltração das águas de chuva, até o Governo Federal, que deve formular políticas públicas de 
crédito e de regulação das ações de drenagem, passando pelo município, ator principal desse 
processo, cuja competência no ordenamento do uso do solo é base para elaboração de planos 
diretores de drenagem urbana. No âmbito da bacia hidrográfica, é fundamental o papel dos 
estados e, onde houver, o dos Comitês de Bacia.

Caso não haja uma mobilização nacional para enfrentar essa questão, assistiremos, no ano 
que vem ou daqui a alguns anos, a reprise dessas chuvas, só que com maiores prejuízos e mais 
perdas de vidas humanas. E continuaremos a imputar todas essas vicissitudes aos desígnios 
de São Pedro.

>> Fonte: http://www.unb.br/acs/artigos/at0204-02.htm. Acesso em 29-05-2006.
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Final das águas
COMPOSIÇÃO
AUGUSTO JATOBÁ

Água de rio
Água de mar
Água de lago
Alagado lagoa
Água da fonte
Olho d’água a nascente
Água que brota
Da terra a semente

Água da chuva
Enxurrada enchente
Temporal que encharca
Pantanais sedentos
Água que falta
Mágoa da gente
Água nos olhos
De lágrima ardente

Valas, esgotos 
Lama, vinhoto
E o lixo industrial
Larvas do mal
Trazem a poção fatal
Das águas o seu final
 
 

Crie com seus alunos postais, usando fotos trazidas por eles, como as de 
rios transbordando, de chuva forte e de inundações. Peça que eles colo-
quem informações sobre enchentes e como agir em tais episódios. Você 
pode obter mais dados no site da defesa civil, www.defesacivil.gov.br.    

Os postais podem ser enviados para os pais, para a biblioteca da escola ou 
para outra escola. Você também  pode organizar uma exposição na escola 
com os postais.

a

p r o f u n
dando.

A Companhia de 
Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) 
em parceria com  
a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e o 
Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas 
(IGAM) têm operado 
um sistema de alerta a 
inundações desde 1997 
na bacias hidrográficas 
dos rios Doce e Sapucaí. 
O sistema ajuda a 
diminuir os prejuízos 
causados por cheias na 
bacias hidrográficas.  
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Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências, Geografia, 
História e Língua Portuguesa.

Para saber mais
SITES
1. www.ambientebrasil.com.br (inundações e enchentes).
2. www.cives.ufrj.br (doenças e inundações).
3. www.defesacivil.gov.br (recomendações importantes).  
4. www.simge.mg.gov.br (sistema de alerta a inundações dos rios Doce e Sapucaí). 

90



>> MATAS CILIARES

Cobertura vegetal que se desenvolve nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, olhos d’água, 
represas e nascentes. Considerada como área de proteção permanente pelo Código Florestal 
Federal (Lei 4.771/65), as matas ciliares sofreram degradação intensa ao longo dos anos. 

A vegetação ripária protege o solo contra a erosão e evita o assoreamento dos corpos de água, 
filtra sedimentos e nutrientes, controla o aporte de nutrientes e produtos químicos, conser-
vando a qualidade e o volume das águas.

Atividades

              LEITURA

Inicie as atividades conversando com os seus alunos sobre as matas ciliares e sobre os danos 
ambientais provocados pela sua perda.

A sensibilização pode ser através da leitura do texto que está na p.93.

Peça que seus alunos busquem informações sobre a importância ecológica das matas ciliares 
e o estado atual destas na bacia hidrográfica local. Os resultados podem ser apresentados e 
discutidos em sala. 

              EXCURSÃO

Se na sua região houver um local com mata ciliar preservada e que possa ser visitado, leve seus 
alunos. A vegetação está em bom estado ou modificada? Quais são os impactos provocados 
pelo homem? Como cada um pode ajudar na preservação da mata ciliar? O que os governos 
locais estão fazendo para protegê-la? É interessante chamar a atenção deles para a importân-
cia de traduzir os conhecimentos em ações.

1
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             HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Peça a seus alunos que formem grupos de duas pessoas e criem histórias em quadrinho que 
expliquem a importância da preservação da mata ciliar da bacia hidrográfica local. Esta ativi-
dade tem o intuito de estimular o aluno a refletir sobre a questão ambiental de forma praze- 
rosa e divertida. 

Exponha os quadrinhos na escola. Professor, você pode recolher as histórias em quadrinho e 
montar uma revista com elas, colocando-as à disposição de leitores na biblioteca da escola. 

Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências, Geografia  
e Artes.

Para saber mais
SITES
1. www.arvoresbrasil.com.br (recuperação de matas ciliares).
2. www.wwf.org.br (informações sobre matas ciliares).
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Reservas e mananciais estão sob fiscalização 

Jundiaí tem mais de 300 loteamentos irregulares em áreas de reserva ou mananciais. (...) 

“A situação está contida. Não houve nova ocorrência de loteamentos irregulares desde o ano 
passado. O aumento das fiscalizações deu resultado”, enfatiza o secretário Extraordinário para 
Assuntos Fundiários, Antonio Castro Siqueira. Os trabalhos são feitos em conjunto com a DAE, 
para garantir a preservação dos mananciais. As áreas no entorno da Serra do Japi, bacia do rio 
Jundiaí-Mirim e bacia do Capivari são as mais fiscalizadas. Segundo o secretário, todos os lotes 
irregulares foram catalogados. (...)

Desmatamento, construções irregulares, além de lançamento de resíduos, como produtos 
químicos e lixo em geral são os maiores vilões na luta pela preservação dos mananciais. A DAE 
mantém equipes fiscalizando as áreas de risco permanentemente. O trabalho segue as nor-
mas estabelecidas nas Leis que protegem o meio ambiente, e, em caso de desmatamento, a 
Polícia Ambiental é avisada para fazer a autuação. “Os infratores respondem a processo crimi-
nal”, explica João José Viveiros, engenheiro chefe da gerência de proteção de mananciais.

A autarquia também desenvolve trabalho de reflorestamento das margens do rio Jundiaí-Mi- 
rim e afluentes, com o objetivo de preservar e reconstituir a mata ciliar com mudas de ár-
vores nativas, cultivadas no viveiro da empresa. Algumas cidades do Nordeste brasileiro pas-
sam pelo processo de desertificação justamente por não cuidarem dos mananciais. “Isso pode 
acontecer em qualquer lugar por falta de vegetação nas margens dos rios e nascentes”, explica 
o engenheiro. (...) 

>> Fonte: http://www.jj.com.br/jj2/cidades/cidades07062006-02.html. Acesso em 07-06-2006.

MATAS CILIARES

1

ATIVIDADES   CAMINHO DAS ÁGUAS

93



>> ASPECTOS DA POLÍTICA NACIONAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS

A Política Nacional de Recursos Hídricos aborda, além dos fundamentos e diretrizes gerais 
da ação, os instrumentos e as organizações envolvidos com a questão dos recursos hídricos 
brasileiros. E está baseada nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos são:
> Planos de Recursos Hídricos;
> Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água;
> Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
> Cobrança pelo uso de recursos hídricos;
> Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Atividades

           LINHA DO TEMPO

Selecione com seus alunos ações dos governos brasileiros relacionadas à gestão e ao uso da 
água. Comece pelo Brasil colonial. A pesquisa pode ser feita em livros de História e de legisla-
ções, nos relatos de viajantes e na Internet, através de sites de busca.

Depois de pronta a linha do tempo, promova um debate em sala sobre a evolução da relação 
do brasileiro com o seu patrimônio hídrico.    

1
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3

         GLOSSÁRIO

Crie com seus alunos um glossário, com termos relacionados à Política Nacional dos Recur-
sos Hídricos. Inclua termos como outorga, comitê de bacia, gestão, sustentabilidade, etc. Esse 
glossário será útil para a tarefa que se segue.

         COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Caso seja possível o uso de computador na escola, visite a página www.ana.gov.br e observe 
o mapa. Peça a eles que identifiquem quantos e quais são os comitês de bacia que existem no 
seu estado. 

Agora, forme grupos de quatro alunos para pesquisar o papel dos Comitês de Bacia. Em sala,  
discuta o resultado do trabalho e promova um debate sobre a participação de todos na preser-
vação dos recursos hídricos.

Convide um representante de Comitê de Bacia Hidrográfica para conversar com os alunos e 
explicar a importância deste organismo. Sugira ao palestrante temas como: cobrança pelo 
uso da água, as outorgas, o enquadramento de corpos d’água em classes, informações sobre a 
bacia hidrográfica local, etc. Convide os familiares dos alunos para o debate.   

Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências, Geografia e 
História.

Para saber mais
SITES
1. www.ana.gov.br (Agência Nacional de Águas).
2. www.dji.com.br (instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos – legislação).
3. www.mma.gov.br (informações sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos).
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>> ESPÉCIES EXÓTICAS

Consideradas como uma das grandes causas da redução da biodiversidade no mundo, as espé-
cies exóticas invasoras são os organismos que estão fora de sua área natural de distribuição. O 
ritmo no qual estão ocorrendo as invasões por espécies exóticas é preocupante e traz graves 
conseqüências para os ecossistemas, para a sociedade e para a economia.

Há vários exemplos, como a corvina ou pescado no reservatório de Barra Bonita, em São Paulo; 
a carpa no Paraíba do Sul, e no São Francisco; o tucunaré no São Francisco e no complexo 
lacustre do médio rio Doce, onde também já é encontrada a piranha-vermelha. Os lagos do 
rio Doce vêm sofrendo intenso processo de perda de biodiversidade devido à introdução de 
peixes exóticos, principalmente os predadores como os aqui citados.    

Atividades
           
           CONVERSA

Inicie as atividades conversando com os seus alunos sobre as espécies exóticas e sobre os 
danos provocados pela entrada desses seres nos ecossistemas. Incentive-os a pesquisar se há 
e quais são as espécies exóticas existentes na bacia hidrográfica da região. 

Peça que pesquisem onde mais no Brasil ocorrem estas espécies. Com o dados em mãos, 
ajude-os a demarcar a área de ocorrência em um mapa do Brasil. 

Seus alunos devem levantar informações sobre a biologia dessas espécies, seu impacto sobre 
o ambiente e se há formas de manejo das mesmas. Todo o trabalho deve ser registrado por 
escrito. Eles podem, ainda, buscar informações de como os governos locais estão agindo em 
relação à questão.

Faça uma exposição com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

1
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          ANÁLISE

Apresente o gráfico a seguir a seus alunos. Como eles o interpretam? Como as espécies exóti-
cas estão interferindo na riqueza de espécies desses ambientes? As respostas deverão ser re- 
gistradas por escrito. Aprofunde o tema com uma pesquisa sobre o complexo lacustre do rio 
Doce e sua importância para a bacia hidrográfica e sua diversidade ictiológica.  
 

2

Adaptado de Espírito Santo, H. M. V., Resende, D. C. & Latini, A. O. 1
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RIQUEZA DE ESPÉCIES EM LAGOS COM E SEM A PRESENÇA DE ESPÉCIES  
EXÓTICAS INVASORAS, BACIA DO RIO DOCE, MINAS GERAIS
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Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências e Geografia.

Para saber mais
LIVROS
1. CROSBY, A.C. Imperialismo ecológico – a expansão biológica da Europa: 900-1900. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
2. SILVA, Julieta & SOUZA, Rosa (orgs). Água de lastro e bioinvasão. 
Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2004.

SITES
1. www.mma.gov.br (Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção). 
2. www.institutohorus.org.br (informações sobre espécies invasoras).
3. www.organismosinvasores.ufv.br (Informe sobre espécies invasoras que afetam as águas 
continentais).
4. www.folha.uol.com.br (Espécies exóticas invasoras em áreas de conservação). 
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>> OS TOPÔNIMOS DE ORIGEM INDÍGENA E AS ÁGUAS
                                   
No Brasil, as designações de diversas localidades têm origem nas línguas indígenas. Vários 
desses topônimos fazem referência à água, à forma como é encontrada na natureza ou à bio-
diversidade a ela associada. É o caso, por exemplo, de Piracicaba – nome de rio, cidade e rua – e 
quer dizer ‘a colheita do peixe’ ou ‘pescaria’.

Atividades

          LEITURA

Você, professor, poderá estimular seus alunos a listarem alguns nomes de origem indígena. 
Dê preferência aos nomes locais. A sensibilização pode ser feita por meio da leitura do texto 
da p.100. Com as denominações escolhidas, incentive os alunos a buscarem seus significados. 
Quantos e quais fazem referência à água? Selecione-os.

Peça que formem grupos e pesquisem em livros, revistas e na Internet o motivo do lugar ter 
recebido tal nome e a sua história. Os trabalhos de pesquisa deverão ser apresentados em sala.

          DEBATE

> As atuais condições do local pesquisado, especialmente as condições das águas, são as mes-
mas sugeridas pela sua designação? Por quê?
> O que o grupo pode sugerir para melhorar a situação atual.

Os resultados do debate deverão ser anotados pelos grupos e acrescentados ao trabalho es-
crito. No trabalho devem constar as referências do material pesquisado.

Como desdobramento da atividade, proponha a apresentação da atividade para os pais e pro-
mova um debate, mediado por você, professor, ou por um especialista no tema.

1     

2
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Água na natureza, na vida e no coração dos homens

 (...) Em Tupi, o substantivo água é diminuto, apesar de sua abundância na terra brasilis. Água 
resume-se a uma letra: i (ig). A expressão água verdadeira, água de fato, é ieté. Água doce é 
icem. Água boa é icatu. Água benta ou água santa é icaraí, palavra muito pronunciada por 
ibarés jesuítas. Hoje designa bairros e localidades, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. E 
icanga ou iacanga designa a nascente, a cabeceira ou o início de um rio. O termo entra na 
composição de muitos topônimos brasileiros. O limo dos rios é chamado carinhosamente de 
cabelo d’água: igaba.

Igara designa a canoa e dela derivam muitos nomes, de muitas cidades e logradouros, como 
Igaraçu, bela e antiga vila pernambucana, sinônimo de canoa grande. Ou ainda, Igarapava: 
ancoradouro de canoas, bem como Igaratá, canoa forte ou resistente (palavra aplicada aos 
navios), igarari, rio das canoas, e outras tantas. Iguá é outro tesouro da língua indígena. Evoca a 
bacia fluvial, a enseada (i, água, guá, enseada, bacia, rio amplo), como em Iguatinga, baía bran-
ca e iguaba, bebedouro da baía. Nomeia municípios e cidades como Iguapé (textualmente, na 
enseada) e Iguaçu (rio grande).

Itu, salto, cachoeira ou cascata, é o nome do município onde se encontra o salto do Tietê. Falar 
de Salto de Itu é mesmo tautológico. Itutinga é o salto branco, a branca cachoeira, enquanto 
ituzaingó, localidade do Rio Grande do Sul, designa o salto a pique, vertical, como a cachoeira 
do Caracol, em Gramado. Itupeva, cachoeira baixa ou de pouca altura, é também nome de mu-
nicípio. Ituporanga evoca o salto rumoroso e estrondejante. Itumirim e Ituassu são opostos. 
Itupiranga é a cachoeira vermelha; Itupu, o salto estrondoso e Ituverava, a cachoeira brilhante.

Graças ao Tupi, as águas passaram a viver no meio dos urbanos, evocando um paraíso de rios 
e regatos perdidos, hoje canalizados, poluídos, mortos e sub-enterrados. Iguatemi pode ser 
para muitos sinônimo de compras, consumo ou nome de rua, mas significa “rio verde escuro”. 
Guareí é nome de rua paulistana, de cidade, contudo evoca “rio das antas”. Bem raras nesse 
município e raríssimas nessa rua do bairro da Moóca. Ivaí, nome de ruas e cidades, traduz o rio 
das frutas. Já Itajuí, é o rio do ouro (itayuba-í). Itaim significa pedregulho, aquele rolado pelo rio. 

TOPÔNIMOS INDÍGENAS
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O seixo. Além do bairro, dos pequenos seixos, do Itaim-mirim e do balanço do Itaim-bibi. Itaipu, 
além da imensa hidrelétrica, designa de forma circunstanciada, a fonte da pedra, a água saindo 
entre as pedras, além de várias localidades. A palavra imbu evoca o que dá de beber e também 
uma árvore (Spondias tuberosa) cujas raízes matam a sede dos viajantes no Nordeste. O imbu-
guassu, o grande imbu, é uma localidade vizinha de São Paulo. Ipojuca, o brejo, o alagadiço, é 
nome de bairro na capital paulista e de várias localidades, Brasil afora. Itapecerica evoca a pedra 
molhada e escorregadia, característica da umidade da Mata Atlântica. Barueri ou bariri, além 
de nome de cidade, evoca o local encachoeirado, a corredeira.

Os nomes indígenas qualificam perfeitamente os rios brasileiros. Ipanema significa água ruim, 
rio sem peixes, além de evocar a praia famosa da garota e da música. Está presente misteriosa-
mente em Paranapanema, rio de água ruim, sem peixes, apesar de suas boas águas piscosas. 
Iperuíbe ou Peruíbe evoca o rio do tubarão (iperu, tubarão, ig, água). Iporanga é nome de mu-
nicípio e significa rio bonito. E é mesmo. Ipiúna, água preta, rio preto; ipiranga, rio vermelho; 
juqueri, rio salgado, salobro; paranapuitã, rio pardo; paraopeba, rio de água rasa; catuí, rio de 
água boa; ijuí, rio das espumas; itinga, rio branco e, ironicamente, a localidade de Utinga, no 
ABC paulista, de tão poluídas águas.

Quem foi beber água no Itororó e não achou, como na cantiga infantil, deve consolar-se com 
a bela morena pois a urbanização paulistana soterrou o riacho Itororó. Seu nome evocava o 
rio rumoroso, o jorro barulhento de água, como em chororó. Itaca tem o mesmo significado: 
rio marulhoso, ruidoso. Ipitá é o rio perene, aquele que nunca seca. Irecê, nome de município 
e de muita muié dama na Bahia, significa à tona, à mercê da corrente. O Itamaraty evoca um 
dos mais prestigiosos ministérios do país, o das Relações Exteriores, mas seu significado é 
água entre pedras claras. A expressão inspirou o belíssimo, claro e flutuante palácio ministe-
rial em Brasília.

O sufixo í ou y, no final de substantivos, designa normalmente o rio de alguma coisa: animais, 
plantas, homens... Essas palavras seguem nomeando rios e aguadas. Também preservam a 
memória hídrica, de rios e riachos desaparecidos nos nomes de bairros, cidades, municípios e 
até estados do Brasil. Na imensa rede hidrográfica brasileira, os nomes indígenas prevalecem. 
Basta segui-los alfabeticamente, esquecendo muitos, mas citando os mais conhecidas como 
em Acaraí, rio dos acarás; Andaraí, rio dos morcegos; Anhembi, rio dos nambus; Apiaí, rio dos 
meninos; Araguari, rio das araras; Araçari, rio dos tucanos; Arapeí, rio das baratas; Avaí, rio do 
homem; Capivari, rio das capivaras, Carandaí, rio das palmeiras; Chuí, rio dos chuís, dos pin-
tassilgos; Corumbataí, rio dos corumbatás ou corimbatás; Gravataí, rio dos gravatás; Guaçuí, 
rio dos veados; Guajaí, rio dos caranguejos; Guapeí, rio dos aguapés; Guaraí, rio das garças; 
Guarassuí, rio das garças grandes; Guaraí, rio dos macacos; Guareí, rio das antas; Ibatubi, rio 
do pomar; Inhambuí, rio das perdizes, das inhambus; Ijí, rio das rãs; Iraí, rio do mel; Ivaí, rio das 
frutas; Jacareí, rio dos jacarés; Jacuí, rio dos jacus; Jaguari, rio dos jaguares; Jaguariúna, rio dos 
jaguares negros; Jiquitaí, rio das formigas; Jundiaí, o rio dos jundiás ou bagres; Mucuri, rio dos 
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gambás; Pacuí, rio dos pacus; Paratií, rio das tainhas; Piauí, rio dos piaus; Piraí, rio do peixe; Pi-
rajuí, rio do peixe dourado; Pium-í, rio dos piuns; Quiri, rio da chuva; Saboí, rio do sapo; Sapucaí, 
rio das sapucaias; Sararaí, rio das mariposas; Sassuí, rio dos beija-flores; Sururuí, rio dos suru-
rus; Siriri, rio dos siris; Tabaji, rio da taba; Tamanduateí, rio dos tamanduás (ou que faz muitas 
voltas); Tapiraí, rio das antas; Tatuí, rio dos tatus; Trairi, rio das traíras; Tucuruí ou tucuruvi, rio 
dos gafanhotos (verdes); Ybicuí, rio das areias e Urussuí, rio das abelhas.

Desde o princípio do povoamento do Brasil, esteve presente a visão cristã da sacralidade das 
águas e dos homens. A música da língua portuguesa ganhou diversas orquestrações em Ango-
la, no Cabo Verde, no Timor, em Macau... e especialmente no Brasil. Aqui, no mar da língua por-
tuguesa, águas de origem árabe, latina, africana e indígena fluíram como correntezas. Poucas 
línguas possuem a riqueza hídrica do português. As palavras encontraram-se, estranharam-se, 
entranharam-se e acumularam-se numa imensa diversidade de expressões aquáticas: lagos, 
impueiras, olhos-d’água, sacados, marumbis, pueras, tipiscas, caudais, correntes, flumes, gruna-
dos, torrentes, uádis, valões, córregos, dalas, estreitos, cabeceiras, chafarizes, lagoas, lagões, lagu-
nas, ipueras, mães-d’água, manadeiras, arroios, inongabas, pauis, ribeiros, sangas, angusturas, 
olheiros, igarapés, apertados, bocas, fontes, bocainas, pântanos, açudes, barreiros, mares, poças, 
cacimbas, lodaçais, iaquãs, boqueirões, bósforos, regos, brechas, piracemas, represas, canhões, 
escaturigens, lacrimais, colatas, igapós, colos, sumidouros, nascentes, forcas, gargantas, orretas, 
passos, acéquias, bicas, brotas, mananciais, minas, minadores, minadouros, nasceiros, olhos, re-
mansos, repuxos, têmporas, barragens, portas, ipueiras, portelas, quebradas, canais, paludes, 
marnéis, talvegues, levadas, regatos, manadeiros, corixos, riachos, ribeiras, trombas, ribeiradas, 
brejos, ribeirões, veias, veios, lagamares e xabocos.

>> Fonte: MIRANDA, E. E. de. Água na natureza, na vida e no coração dos homens. 
Campinas, 2004. Disponível em: <http://www.aguas.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 04. 05. 2006.
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Articulações interdisciplinares
Este trabalho pode e deve ser realizado integrando disciplinas como Ciências, Geografia, 
História e Língua Portuguesa.

Para saber mais
LIVROS
1. BARBOSA, Lemos A. Pequeno Vocabulário Tupi-Português. 
Rio de Janeiro: Livraria São José, 1951.
2. SILVA, Romão da. Denominações Indígenas na Toponímia Carioca. 
Rio de Janeiro: Livraria Editora Brasiliana, 1966.

SITES
1. http://educaterra.terra.com.br (pequeno dicionário Tupi-Guarani).
2. http://orbita.starmedia.com (vocabulários e dicionários de línguas indígenas brasileiras).
3. http://orbita.starmedia.com (dicionário Tupi-português).
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