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PROJETO DE TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUA
DO RIO SÃO FRANCISCO

José de Sena Pereira Jr.

1 - o PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SÃO

FRANCISCO E DO SEMI-ÁRIDO DO NORDESTE SETENTRIONAL

F
ru to de uma longa evolução, iniciada em meados do século XIX,

a transposição de água do rio São Francisco acumula um volume

considerável de estudos técnicos e de avaliações

socioeconâmicas. A formatação final do projeto que se pretende

implantar só foi concluída no ano 2000, em nível de estudo de concepção, englobando o

anteprojeto de engenharia e os estudos de inserção e viabilidade econômica e ambiental.

Desde que sua implantação começou a ser colocada nos planos de

investimentos do governo federal, em meados da década de 1990, a transposição de água do rio

São Francisco para outras bacias do semi-árido nordestino tem despertado reações apaixonadas.

De um lado colocam-se aqueles que a apoiam incondicionalmente, vendo-a como a solução

definitiva para os grandes problemas da região. De outro, os que a vêem como uma ameaça ao

uso da água na própria bacia e como um potencial desastre ambiental.

Em sua atual concepção, o projeto de transposição de água para o semi

árido setentrional prevê a captação em dois pontos diferentes do rio São Francisco. A primeira

captação, que atenderá o "Eixo Norte", será implantada a montante da localidade de Cabrobó e

terá capacidade instalada para bombear 99 m 3
/ s. A segunda captação, que atenderá o "Eixo

Leste", localizar-se-á a jusante da barragem de Itaparica e terá capacidade instalada de recalque de

28m3/s.

o "Eixo Norte" prevê levar água para o açude Entremontes, no rio

Brígida (pernambuco), para o rio Salgado, afluente do Jaguaribe (Ceará) para o açude Engenheiro

Ávidos, no rio do Peixe, afluente dos rios Piranhas-Açu, (paraíba e Rio Grande do Norte) e para

o açude Pau de Ferros, no rio Apodi (Rio Grande do Norte). Desse eixo, a água irá para grandes

açudes, como Castanhão, no rio Jaguaribe, Santa Cruz no rio Apodi, e Armando Ribeiro, no rio

Piranhas-Açu.
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No "Eixo Norte" estão previstos cerca de 345 km de canais, aquedutos,

túneis e condutos forçados, três estações de bombeamento e uma usina hidrelétrica (do Jati) que

será instalada logo após transposto o divisor de águas da bacia do São Francisco. As estações de

bombeamento vencerão uma altura de 156 m, com potência instalada total de 211,2 MW. A usina

hidrelétrica terá capacidade instalada de 16,71 MW.

o "Eixo Leste" destina-se a levar água para o açude Poço da Cruz, no rio

Moxotó (pernambuco), afluente do próprio São Francisco, e para o rio Paraíba (paraíba),

contribuindo para os açudes Boqueirão e Acauã.

No "Eixo Leste" estão previstos cerca de 333 km de canais, aquedutos,

túneis e condutos forçados e seis estações de bombeamento, vencendo um desnível de quase 300

m. A potência instalada total das estações de bombeamento será de 92 MW.

2 - PROVÁVEIS EFEITOS SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO

o projeto de transposição de água do rio São Francisco para o semi

árido do Nordeste setentrional proposto pelo Governo federal prevê, em sua atual concepção, as

seguintes vazões:

- capacidade instalada de bombeamento: 127 m 3
/ s;

- vazão de bombeamento normal (56% dos meses): 26 m 3/s;

- vazão máxima a ser bombeada: 114 m
3

/ s (44% dos meses);

- vazão média a ser bombeada: 65 m 3
/ s.

A Agência Nacional de Águas - ANA ,sucessora do extinto

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE - na operação do sistema

hidrológico nacional, dispõe de um banco de dados de medições de vazão e de índices

pluviométricos baseado em uma ampla rede distribuída em toda a bacia do rio São Francisco,

com coleta de dados iniciada em 1931. Com base nesse banco de dados, são estimadas as

seguintes vazões de descarga da barragem de Sobradinho, vazões estas já consideradas nos

projetos e planos operacionais das hidrelétricas!:

- vazão natural média anual: 2.850 metros cúbicos por segundo;

- vazão regularizada por Sobradinho (para as hidrelétricas): 1.825 metros

cúbicos por segundo.

1 Dados obtidos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, aprovado pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Salvador, 28 de julho de 2004.
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Cabe observar que, entre 1931 e 2001, a vazão natural média anual na

foz do rio São Francisco oscilou entre 1.461 m 3
/ s e 4.999 m 3

/ s. Ao longo do ano, a vazão média

mensal pode variar entre 1.077 m 3/s e 5.290 m 3/s. Na bacia, as descargas costumam ter seus

menores valores entre os meses de setembro e outubro. Em 95 % do tempo, a vazão natural na

foz do São Francisco é maior ou igual a 854 m 3
/ s. As maiores descargas são observadas em

março.

Considerando a séne de vazões naturais estimadas para o período

compreendido entre 1931 e 2001, a barragem de Três Marias garante uma vazão regularizada a

sua jusante de 513 m3/s. A partir da barragem de Sobradinho, a vazão regularizada passa a ser de

1.825 m 3/s. Este valor é inferior à estimativa anterior (considerada para o período 1931 a 1998),

que era de 2.022 m3/s. A bacia do São Francisco tem uma disponibilidade hídrica de 1.849 m 3/s

(vazão regularizada em Sobradinho, mais a vazão incrementaI com permanência de 95 %).

Com base nesses dados, foi composto o quadro seguinte, que mostra os

efeitos da transposição sobre a vazão do São Francisco. Ressalte-se que a transposição pelos

Eixos N arte e Leste, como atualmente planejada, não terá nenhuma repercussão sobre a vazão do

São Francisco a montante (acima) do reservatório de Sobradinho.

Transposição de água do rio São Francisco - Eixos Norte e Leste
Rfl do ri d Srio de Sobradirihe exos na vazão o no a jusante o reservatono e o ra o

Captação prevista Vazão (m3/s)
% da Vazão média % da vazão

(2850 m 3/s) regularizada (1825
m 3/s)

Capacidade instalada 127 4,54 6,86
Bombeamento normal 26 0,93 1,41
Bombeamento máximo 114 4,07 6,16
Bombeamento médio 65 2,32 3,51

Os números mostram que os reflexos da transposição sobre a vazão do

rio São Francisco a jusante de Sobradinho serão muito pequenos. Considerando a vazão média

que se pretende transpor, de 65 m
3

/ s, o reflexo será de apenas 2,32% da vazão média e de 3,51 %

da vazão firme, percentuais abaixo, inclusive, do erro estatístico admitido na avaliação das vazões

do rio, que é de 5% (95% de probabilidade de acerto).

Ê quase certo que, sem o auxílio de medições rigorosas, a retirada de

água para transposição, mesmo quando estiver com o máximo de capacidade de bombeamento,

nem seja percebida, ou seja, não será observável a olho nu.

Outra questão a considerar, quando se fala em disponibilidade de água do

rio São Francisco, é a deterioração das condições ambientais de sua bacia hidrográfica. Ê sabido

que a maior parte das matas ciliares e da vegetação natural do planalto mineiro e do oeste baiano,

de onde provêm a maior parte de seus formadores (cerca de 80% da vazão do rio), está destruída,
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comprometendo a realimentação de aqüíferos subterrâneos. Essa situação causou, inclusive, a

transformação de muitos cursos de água perenes em intermitentes. Não estaria, essa situação,

contribuindo para a redução da vazão do rio?

A resposta está no fato de que as precipitações pluviométricas na bacia

do São Francisco têm-se mantido na média histórica e na capacidade de acumulação e

regularização do reservatório de Sobradinho. A remoção da vegetação natural aumentou o

escoamento superficial (enxurradas) e reduziu a alimentação dos lençóis subterrâneos, fazendo

com que os cursos de água da bacia tenham cheias mais intensas e vazantes mais rigorosas. O

reservatório de Sobradinho, no entanto, absorve as enchentes, delas se beneficiando. A

devastação ambiental da bacia, em resumo, faz com que a água proveniente das chuvas chegue

mais rápido ao reservatório de Sobradinho, cuja vazão regularizada não reflete as condições

ambientais a sua montante.

Para avaliar os efeitos de qualquer interferência no rio São Francisco,

deve-se considerar o profundo impacto nele causado pela barragem de Sobradinho, planejada e

implantada para regularizar a vazão do rio para as hidrelétricas que foram instaladas a sua jusante.

Para tal, seu enorme reservatório (34 bilhões de metros cúbicos) amortece todas as cheias do rio,

acumulando as vazões máximas do período chuvoso no planalto mineiro e no oeste baiano, para

liberá-las de forma regular durante o ano inteiro, para a geração contínua de eletricidade pelas

hidrelétricas de Sobradinho (1060 MW), Luiz Gonzaga (1500 MW), Apolónio Sales (440 MW),
Paulo Afonso I (180 MW), 11 (480 MW), III (864 MW) e IV (2460 MW) e Xingó (3000 MW). A

cascata de hidrelétricas tem poténcia geradora instalada de 10.356 MW, correspondendo a 17% da

eletricidade gerada no Brasil e atendendo a demanda de mais de 90% do Nordeste.

O lago de Sobradinho, cuja barragem foi inaugurada em 1978, alterou

profunda e definitivamente o regime do rio São Francisco desde a confluência com o rio

Paramirim até a foz, no Atlântico. Essa alteração é produzida por dois efeitos principais: a

retenção das enchentes, que não mais atingem o baixo São Francisco; e a retenção de sedimentos.

As enchentes, que outrora se revezavam com períodos de vazante, hoje enchem o lago,

permitindo que ele libere uma vazão média mais ou menos constante ao longo do ano. Esses dois

efeitos resultaram, entre outras, nas seguintes conseqüências para o sub-médio e baixo rio São

Francisco:

a) empobrecimento da água em nutrientes que antes permitiam a

reprodução e o crescimento de grandes cardumes de peixes de água doce, alterando a fauna e

inviabilizando a pesca comercial e de subsistência;

b) fim do alagamento sazonal de áreas marginais e da formação de lagoas,

o que inviabilizou atividades agrícolas tradicionais, como o cultivo do arroz, principalmente nos

Estados de Sergipe e de Alagoas;
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c) regressão da cunha salina na foz, afetando as condições de reprodução

de peixes e outros animais marinhos e, em prazo mais longo, a qualidade da água dos aqüíferos

subterrâneos da região;

d) regressão dos bancos de sedimentos na foz, também afetando a fauna

estuarina, com reflexos na pesca fluvial e marítima.

A montante de Sobradinho, o encontro da corredeira do rio com as

águas do reservatório produz remansos que provocam a deposição de sedimentos a centenas de

quilômetros acima, formando bancos de areia que inviabilizam a navegação, entre outros efeitos.

O represamento por Sobradinho alterou as condições de oxigenação da água e impede a migração

de peixes nos períodos de reprodução, com reflexos definitivos sobre a ictiofauna e,

conseqüentemente, sobre as atividades pesqueiras que antes eram praticadas.

Sobradinho causou impacto definitivo no no São Francisco,

transformando-o, a partir de sua barragem, em canal que conduz vazões determinadas pela

demanda de geração de eletricidade, com águas límpidas, decantadas em seu reservatório, quase

que totalmente imunes aos ciclos naturais das chuvas e da estiagem. No entanto, a barragem foi

uma opção estratégica, uma troca, pois era a forma mais viável de produzir a energia elétrica de

baixo custo financeiro que proporcionou condições de desenvolvimento à Região Nordeste.

3 - EFEITOS SOBRE O USO DA ÁGUA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

A constatação de que os recursos hídricos são finitos e de que, portanto,

a água é um bem escasso e de valor econômico, decorreu do número crescente de conflitos entre

os seus diversos usuários. O aproveitamento dos potenciais hidráulicos para geração de

eletricidade é prejudicado pela retirada de grandes volumes de água para irrigação, setor que, no

entanto, depende da disponibilidade de eletricidade para acionar seus equipamentos de

bombeamento. O abastecimento urbano e industrial clama por água em qualidade adequada mas,

por outro lado, contamina os cursos de água com lançamento de esgotos sem tratamento,

inviabilizando outros usos, destruindo a flora e a fauna aquáticas e prejudicando a saúde pública.

Esse quadro de conflitos está presente em vários trechos da bacia do São Francisco.

Com base na Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Lei das Águas), a

Agência Nacional de Águas vem, em uma ação conjunta com os comitês de bacia hidrográfica,

implantando o sistema de outorga de direito de uso de recursos hídricos nos rios de domínio da

União. As outorgas permitem uma espécie de "contabilidade" da água, ajustando as demandas à

disponibilidade hídrica, com base em um plano de recursos hídricos aprovado pelo respectivo

comitê de bacia hidrográfica.

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco foi elaborado em conjunto com a Agência Nacional de Águas e contém o levantamento
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das demandas atuais e futuras (horizontes de 2013 e 2025) de captação de água na bacia do São

Francisco.

Para o ano de 2025, é previsto um consumo de 262 m 3
/ s, considerando

se os usos para abastecimento humano, irrigação, industrial e dessedentação animal (usos

consumptivos) e já levando em conta a parcela da água captada que retorna aos cursos de água e

aos aqüíferos (esgotos sanitários e industriais, escoamento superficial de parte da água usada na

irrigação etc.)

A demanda ambiental na foz do rio São Francisco foi fixada,

provisoriamente, no Plano, em 1.300 m 3
/ s, valor até acima do tecnicamente indicado, que seria da

ordem de 740 m 3
/ s, se adotado o critério de Tennant, que recomenda como ideal um valor em

torno de 30% da vazão média de longo período (que é de 2.800 metros cúbicos por segundo).

Considerando a vazão disponível (ou regularizada) de 1.825 m 3
/ s, haverá,

no ano de 2025, um saldo disponível de 263 m3/s, o qual é maior do que a máxima vazão de

bombeamento prevista pelo projeto de transposição, que é de 127 m 3
/ s.

Portanto, de acordo com os dados e análises do Plano de Recursos

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a retirada das vazões previstas para

transposição para as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional, Eixos Norte e Leste, não

prejudicará os usos consumptivos (abastecimento humano e industrial, irrigação e dessedentaçào

de animais) da água na própria bacia do rio São Francisco, havendo uma folga considerável pelo

menos até o ano de 2025.

A retirada de água a jusante de Sobradinho e antes da séne de usinas

hidrelétricas existentes (Luiz Gonzaga, Apolônio Sales, Paulo Afonso I, 11, 111 e IV e Xingô) irá

provocar a redução da geração de energia elétrica. Estimativas efetuadas pela CHESF e

constantes do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco indicam

que cada metro cúbico captado a jusante de Sobradinho resultará na perda de 2,54 MW de

capacidade de geração no conjunto de usinas hidrelétricas a jusante. Assim, para a vazão média de

captação prevista para transposição, de 65 m 3
/ s, estima-se uma perda de capacidade de geração

para o sistema CHESF de 163 MW. A perda de energia produzida será diretamente proporcional

ao número de horas de bombeamento e à vazão bombeada. Se, por exemplo, forem bombeados

64 m 3
/ s durante três meses, 20 horas por dia, a energia elétrica que deixará de ser vendida será de

293.400 MWh.

À perda de capacidade de geração, deve-se acrescentar a demanda de

energia elétrica para bombear a água transposta. Estima-se que a potência instalada para

bombeamento seja da ordem de 300 MW, equivalente a rnars de uma vez e meia a potência

geradora instalada de Paulo Afonso I (180 MW).
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A perda de capacidade de geração e de acréscimo de demanda

decorrentes da transposição terão de ser compensadas por outras fontes de energia, pois o

sistema gerador da CHESF não é capaz, atualmente, de supri-las. A compensação pode ser feita

mediante a importação de eletricidade gerada no rio Tocantins (sistema Eletronorte) ou por

usinas térmicas. Esta é uma providência que deve estar garantida antes que a transposição entre

em operação, sob pena de haver um colapso no fornecimento de eletricidade em toda a Região

Nordeste.

4 - EFEITOS ESPERADOS NAS BACIAS RECEPTORAS

o projeto de transposição de água do rio São Francisco, em sua

concepção atual, baseia-se no conceito da "sinergia hídrica", ou seja, no aproveitamento pleno da

disponibilidade dos recursos hídricos locais, inclusive da boa capacidade de armazenamento dos

açudes implantados no semi-árido setentrional. Estima-se que a sinergia proporcionada pelo

projeto corresponderá a cerca de 60% da vazão transposta, isto é, cada metro cúbico transposto

proporcionará uso correspondente a aproximadamente 1,6 metros cúbicos de água.

Nesse conceito, a transposição destinar-se-á a manter o nível dos açudes

instalados no semi árido setentrional e será acionada somente quando houver necessidade, ou

seja, quando a precipitação pluviométrica local não for suficiente para manter os níveis dos

reservatórios. Em resumo, destina-se ela a proporcionar "segurança hídrica" ao sistema hídrico

local.

o semi-árido do Nordeste setentrional tem implantada uma infra

estrutura considerável de açudes, capazes de fornecer, nos anos com índices normais de chuvas,

água para as diversas demandas. No entanto, a erraticidade do regime pluviométrico da região faz

com que esses reservatórios não possam ser integralmente utilizados, pois a água neles acumulada

tem de ficar "disponível" para as secas mais críticas. Assim, a água acumulada acaba sendo

evaporada ou infiltrada no solo, e os açudes só são efetivamente aproveitados para atender às

emergências dos períodos críticos de seca. Além da segurança hídrica, pretende-se, com a

transposição, complementar a disponibilidade de água em algumas áreas, principalmente visando

o abastecimento público urbano.

O custo estimado/ para a água transposta do rio São Francisco pelo Eixo

Norte, que vai chegar ao Ceará, à Paraíba e ao Rio Grande do Norte, é de cerca de R$ 0,05 (cinco

centavos de real) por metro cúbico, já considerando os custos de amortização dos investimentos e

os custos operacionais, principahnente da eletricidade que será empregada para mover o sistema

de bombeamento. Esse custo, apesar de aparentemente baixo, só será suportável, sem subsídios,

para os usos de abastecimento público urbano e industrial e, eventuahnente, para manter lavouras

2 Fonte: Ministério da Integração Nacional.
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permanentes de alto valor, como plantações de árvores frutíferas, em períodos de seca mais

severa.

Por outro lado, a utilização da água transposta para a prática de irrigação

em agricultura de subsistência, sob nosso ponto de vista, é inviável economicamente, pois

produtos como milho e feijão, principais itens desse tipo de agricultura, são produzidos a custos

muito baixos em outras regiões do País.

5 - CONCLUSÃO

Analisados friamente, os fatos levam à conclusão de que o projeto de

transposição, nos moldes atualmente propostos, não é contestável pelo impacto ambiental que

provocará, nem pela quantidade de água que irá ser retirada do rio São Francisco. Estes são

pontos facilmente comprováveis e os estudos hidrológicos, hidráulicos e de engenharia até agora

apresentados nos parecem sérios e bem fundamentados.

Em nossa opinião, deveriam ser aprofundas as discussões sobre a

oportunidade, a viabilidade econômica e a eficácia do projeto de transposição. Devem, nesse

sentido, ser colocadas e respondidas questões tais como:

- o projeto de transposição é realmente uma prioridade nacional e

regional?

- o momento atual é o rnars propício para a implantação do projeto, ou

existem alternativas que permitem adiá-lo ou até mesmo não implantá-lo, levando-se em conta os

efeitos que dele são esperados?

- a aplicação dos mesmos recursos financeiros previstos para o projeto de

transposição em outros projetos, alguns situados nas próprias margens do São Francisco e de seus

tributários, não traria resultados mais substanciais para a sociedade nordestina - e brasileira 

como um todo?

- a água que será transposta irá realmente beneficiar as camadas mais

necessitadas da população do semi-árido setentrional, contribuindo para uma efetiva redução das

injustiças sociais que prevalecem nessa região?

- não irá a água transposta servir para consolidar ainda mais o profundo

fosso social existente na sociedade nordestina, beneficiando prioritariamente quem já dispõe de

recursos financeiros e tecnológicos para melhor aproveitá-la?

- o alto custo da água transposta (decorrente tanto dos custos de

implantação do projeto como do elevado consumo de energia elétrica) não irá inviabilizar seu uso
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em aplicações destinadas às camadas da população com baixa ou nenhuma capacidade de

pagamento?

Além desses aspectos, não vimos, ainda, planos consistentes de utilização

da água transposta, pois o projeto tem contemplado apenas a parte de captação, bombeamento e

transporte da água até os cursos de água do semi-árido setentrional. Questões como distribuição,

utilização e remuneração carecem, sob nosso ponto de vista, de melhor detalhamento. Tal fato é

relevante quando vemos que os corpos de água receptores são, em geral, de domínio estadual.

Sabendo-se que, via de regra, as instituições de gestão de recursos

hídricos e de prestação de serviços públicos de abastecimento de água do Nordeste são

institucionalmente frágeis, fica no ar a dúvida: existem, na Região, condições efetivas para

aproveitamento da água transposta no curto prazo em que se pretende implantar o projeto de

integração de bacias?

A alteração dos objetivos do projeto para tão-somente "abastecimento

humano", visando reduzir a oposição à sua implantação, contradiz toda a sua concepção, jogando

por terra o princípio da sinergia hídrica, e tira, sob nosso ponto de vista, seu maior mérito, que

seria a possibilidade de otimizar a utilização dos próprios recursos hídricos da região beneficiada.

-----------IDr------------
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