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RESUMO --- Este artigo tem como objetivo analisar os regimes de vazão ao longo do rio São 
Francisco no período de 1931 a 2006 e identificar suas alterações quantitativas e de sazonalidade. A 
metodologia adotada foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais e consiste 
em estudar a vazão do rio através de duas dimensões: uma temporal e outra espacial. Na primeira, o 
período da análise é dividido em quatro sub-períodos: 1931-1950, 1951-1980, 1981-2006 e 2001-
2006. A segunda é composta por dois cortes espaciais. Um deles utiliza alguns pontos com dados de 
vazão natural do Operador Nacional Sistema, enquanto que o outro utiliza dados de cinco estações 
fluviométricas da Agência Nacional de Águas. Ao concluir a análise, discutiremos sobre as 
possíveis causas das modificações encontradas, enfatizando no uso da água para agricultura e a a 
existência de reservatórios para geração hidrelétrica e irrigação. 

 

ABSTRACT --- This article has as it main purpose to analyze the flow regime on the San Francisco’s river 
from 1931 to 2006 and try to identify its quantitative and seasonal changes. The adopted methodology was 
developed by the Grupo de Estudo de Relações Intersetoriais and consists on studying the river through 
temporal and spatial dimensions. In the first, the analyzed period is divided in four sub-periods: 1931-1950, 
1951-1980, 1981-2006 and 2001-2006. For the spatial dimension, were chosen two different perspectives. 
One of them, uses natural flow data published by the Operador Nacional do Sistema, while the second one 
makes use of five fluviatic data stations from the Agêncial Nacional de Águas. After concluding the analysis, 
we will debate about the possible causes of the observed modifications, emphasizing those resulting from the 
use of the river’s water by agriculture and by large hydroelectric dams and irrigation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A metodologia empregada na análise dos regimes de vazão do rio São Francisco foi 

desenvolvida pelo Grupo de Estudo de Relações Intersetoriais - GERI. Primeiro, serão definidos os 

conceitos utilizados ao longo deste artigo. Depois, delimitaremos o corte temporal e seus 

fundamentos, seguidos pelos dois cortes espaciais adotados. Prosseguiremos, então, com a análise 

da vazão, e concluiremos discutindo algumas das possíveis causas. 

 

2 – CONCEITOS 

 

2.1 Perda absoluta média (PAM) 

 

A perda absoluta média, ou PAM, é definida como sendo: 

            (1) 

 

onde é a vazão média no período que se quer descobrir a perda e  é a vazão média 

no período de referência. 

 

2.2 Perda percentual média (PPM) 

 

A perda percentual média, ou PPM, é definida como sendo: 

            (2) 

onde PAM é a perda absoluta média e  é a vazão média no período de referência. 

 

3 – O CORTE TEMPORAL 

 

O corte temporal consiste em dividir o período de 1931-2006 em quatro sub-períodos. Os 

critérios adotados para a divisão foram: 
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• Perspectiva histórica do desenvolvimento sócio-econômico da região, servindo como 

parâmetro para medir o nível de intervenção humana no rio ao longo do tempo; 

• Construção de Sobradinho; 

• Atuação do ONS; 

O primeiro período vai de 1931 a 1950 e é considerado como a época pré-desenvolvimentista. 

Nele, o rio não apresentava alteração significativa no seu regime de vazão, já que era baixo o nível 

de utilização das suas águas. Esse regime é o que vamos chamar, de agora em diante, de regime de 

vazão ecológica do Rio São Francisco. Vale lembrar, entretanto, que essa vazão ecológica não deve 

ser confundida com a vazão residual mínima, que diz respeito “...ao valor de referência que deve ser 

mantido no trecho do rio à jusante de um barramento ou de uma retirada de água” (Collischonn, 

2006). Essa confusão entre termos é uma herança histórica de uma idéia muito comum entre os 

hidrólogos: o paradigma da regularização. Acreditava-se que o rio devia ser regularizado para evitar 

períodos de secas e, especialmente, o de cheias. O conceito proposto tampouco deve ser confundido 

com o de vazão ecológica “... definida como a vazão que assegura a conservação e manutenção de 

peixes e animais silvestres, a recreação, a navegação, a assimilação de águas servidas e os 

ecossistemas” (Campos, 2002), que surge contrapondo-se ao conceito de vazão ecológica como 

sinônimo de vazão mínima residual. 

Nesse sentido, o regime de vazão ecológica, aqui proposto, refere-se a observações da vazão 

em pontos diversos ao longo do curso do rio, tomando como referência um intervalo de tempo em 

que o regime hidrológico não foi alterado significativamente do ponto de vista quantitativo e da sua 

sazonalidade. Essa metodologia objetiva tão somente avaliar os impactos da ação humana sobre 

esses dois pontos de vista. 

O segundo período é o de 1951-1980, considerado como o período desenvolvimentista. 

Dentro desse contexto, prioriza-se a irrigação como política pública para o Nordeste. Ele marca o 

início da atuação da Comissão do Vale do São Francisco, embrião da atual CODEVASF. Para 

estimular a agricultura, especialmente na região semi-árida, a água do rio passa a ser utilizada com 

maior intensidade e de forma mais sistemática. É nesse período também que começa a funcionar a 

usina de Três Marias (1962). Percebe-se, assim, o início de uma modificação no seu regime.  

O terceiro período, 1981-2006, marca o início da operação do reservatório de Sobradinho, 

considerado por muitos como o pulmão do São Francisco. Sobradinho tem duas finalidades: 

geração hidroelétrica e regularização do rio (prevenção de cheias). Essas duas atividades modificam 

os regimes de vazão dos pontos à jusante da represa, alterando a quantidade de água e sua 

sazonalidade.  

O quarto período é o de 2001-2006, que marca a fase inicial de atuação do Operador Nacional 

do Sistema (ONS), criado em 1998. Ele é responsável “pela coordenação e controle da operação das 
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instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob 

a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”¹. Como a matriz 

energética brasileira tem o predomínio da geração hidroelétrica sobre as demais formas de geração 

de energia, a atuação do ONS acaba sendo fundamental no manejo das águas dos rios brasileiros.  

Tomando como referência o período de 1931-1950, e comparando os demais sub-períodos em 

relação a ele, espera-se chegar a uma análise de como a vazão sofreu modificações ao longo do 

tempo e identificar quando e por que ocorreram essas modificações. 

Vale salientar que, a agregação dos dados em períodos mais longos do que os usualmente 

trabalhados por permite entender as especificidades históricas da utilização dos recursos hídricos de 

uma bacia qualquer. Além do mais, esse tratamento evita que fatores ambientais extremos, 

ocorridos em determinados anos, distorçam a análise do regime de vazão. 

 

4 – OS CORTES ESPACIAIS 

 

Os cortes espaciais consistem na escolha de pontos para análise da vazão, levando em conta 

suas localizações ao longo do rio e a disponibilidade de dados para o período trabalhado. Com isso, 

espera-se chegar a um conjunto de pontos que sejam representativos da vazão do rio como um todo. 

Para este artigo, os autores decidiram trabalhar com dois cortes espaciais distintos. É importante 

notar que, na abordagem desenvolvida, optou-se começar por pontos do rio próximos à foz até 

chegar àqueles mais próximos à nascente. 

O primeiro corte é composto por cinco pontos com séries históricas de vazões naturais 

(aquelas que desconsideram as ações antrópicas à montante), disponibilizadas pelo Operador 

Nacional do Sistema. Estes, na ordem que serão trabalhados, são: Xingó, Itaparica, Sobradinho, 

Sobradinho Incremental e Três Marias, como podem ser vistos no Mapa 1 representados pelos pinos 

amarelos e a chave que abrange Sobradinho Incremental. 

Para o segundo corte, optou-se por trabalhar com cinco estações fluviométricas da ANA, que 

possuem as séries históricas de vazões medidas. Estas, na ordem que serão trabalhadas, são: Traipu 

(AL), Juazeiro (BA), Carinhanha (BA), São Francisco (MG) e Pirapora (MG), representados na 

Figura 1 pelos pinos vermelhos, como podemos ver a seguir: 
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Figura 1 – Corte Espacial e localização dos pontos de vazão escolhidos. 

Fonte: Google Earth e Sobreposição de Mapa da Região Fisiográfica da ANA com os novo limites 

de 2003 trabalhado pelos autores. 

 

5 – ANÁLISE DO REGIME DE VAZÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

Os dados analisados sugerem diminuição da vazão nos pontos mais próximos à foz e 

mudanças na sua sazonalidade.  Ao longo desta análise, serão estudados e comparados os pontos do 

ONS e os da ANA. Convém destacar que, quando estivermos trabalhando com os pontos do ONS, 

estaremos analisando vazões naturais. Já nos pontos da ANA, as vazões são medidas no local e, 

portanto, sofrem com a influência das ações humanas. 

Dois tipos de gráficos serão utilizados nesta análise: o de vazões médias mensais nos períodos 

e os de perdas percentuais das vazões médias mensais nos períodos, variáveis que serão 

representadas no eixo das ordenadas. Em ambos, o eixo das abcissas estará representando os meses 

do ano. No primeiro tipo, a cor azul representa o período de 1931-1950; a cor rosa o de 1951-1980; 

a cor amarela o de 1981-2006; e a cor azul claro o de 2001-2006. O segundo tipo de gráfico utiliza-

se do seguinte esquema de cores: a cor azul para as perdas no período de 1951-1980; a cor rosa para 

as de 1981-2006; e a cor azul claro para as de 2001-2006.  

Em Xingó, pode-se observar aumento das perdas absolutas e percentuais médias ao longo dos 

períodos, como demonstram os gráficos e tabelas abaixo: 
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Figura 2 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos - Xingó 

Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA – 2008 

 

Tabela 1 - Perdas Absolutas Médias nos meses dos períodos - Referência 1931 - 1950 - Xingó 

 
Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA - 2008 

Dados em vermelho estão acima da média para o período e dados em azul estão abaixo da média. 

 

Tabela 2 - Perdas Percentuais das Vazões Médias Mensais nos períodos - Referência 1931-1950 - 

Xingó 

 
Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA - 2008 

Dados em vermelho estão acima da média para o período e dados em azul estão abaixo da média. 

 

Em Traipu, a alteração é ainda mais significativa, já que se está trabalhando com vazões 

medidas, ao invés de naturais. Há perdas maiores, quando comparadas às de Xingó, e constata-se 

tendência de regularização do rio, provocada pela operação do reservatório de Sobradinho: 
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Figura 3 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos – Traipu 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBa – 2008 

 

Tabela 3 - Variação Absoluta média tendo como referência o período de 1931 – 1950 - Traipu 

 
Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBa – 2008 

 

Tabela 4 – Variação relativa média tendo como referência o período de 1931-1950 - Traipu 

 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBa – 2008 

 

Os mesmos comportamentos de Xingó e Traipu podem ser observados, respectivamente, no 

ponto de Sobradinho, que representa a vazão natural medida logo após o reservatório, e no de 

Juazeiro: 
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Figura 4 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos - Sobradinho 

Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA – 2008 
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Figura 5 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos - Juazeiro 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBA – 2008 

 

Nos pontos de medição à montante do reservatório de Sobradinho, há também aumento das 

perdas. A regularização, entretanto, é menos evidente, sendo observada apenas nos meses de cheias 

do rio. Isso pode ser comprovado pelos gráficos de Carinhanha e São Francisco: 
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Figura 6 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos - Carinhanha 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBA – 2008 
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Figura 7 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos – cidade de São 

Fonte: ANA – Cá I/UFBA – 2008 

 

 mesmo comportamento pode ser observado nos pontos de Três Marias e de Pirapora. Em 

Francisco 

lculos GER

O

Pirapora, entretanto, há tendência de regularização mais visível devido à operação do reservatório 

de Três Marias: 
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Figura 8 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos – Três Marias 

Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA – 2008 
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Figura 9 – Vazões Médias Mensais e suas Perdas Percentuais nos Períodos – Pirapora 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBA – 2008 

 

As tabelas a seguir resumem as perdas nos diferentes pontos do rio, tanto com os dados do 

ONS, quanto com os da ANA: 

 

Tabela 5 - Variações Absolutas e Relativas de vazões médias nos períodos de referência - 1931 - 

1950 

Fonte: ONS – Cálculos GERI/UFBA – 2008 

 

Tabela 6 – Variações Absolutas e Relativas de vazões médias nos períodos de referência – 1931 - 
1950 

 
Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBA – 2008 
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Essas tabelas evidenciam que entre Sobradinho e Xingó, com os dados do ONS, e entre 

Juazeiro e Traipu, com os dados da ANA, a diferença das perdas é reduzida indicando que a maior 

parte da retirada de água não acontece nesse trecho. Ela ocorre, na verdade, no Alto e Médio São 

Francisco, aumentando consideravelmente entre Pirapora e Juazeiro. Os autores desconfiam que 

essa redução seja causada pelo uso da água para irrigação, como será tratado em seção posterior. 

Estamos, entretanto, realizando um levantamento mais cuidadoso dos dados, para poder quantificar 

melhor a causa da diminuição da vazão ao longo do rio. Tudo o que for apresentado nas seções 

posteriores ainda não é conclusivo, constituindo-se em uma interpretação preliminar dos dados, mas 

que está ganhando força a medida que coletamos mais informações.  

 

6 – PRECIPITAÇÃO NAS CABECEIRAS E ALTERAÇÃO NO REGIME DE VAZÃO 

 

No decorrer da pesquisa que resultou nesse artigo, fomos alertados por alguns acadêmicos de 

que parte das alterações no regime de vazão do rio São Francisco seria provocada por uma 

diminuição das precipitações nas cabeceiras. Para verificar esse argumento, os autores realizaram 

uma análise estatística dos dados da Estação Pluviométrica Fazenda Ajudas - código 20046007 - 

mantida pela Agência Nacional de Águas, que se localiza cerca das cabeceiras do rio São Francisco, 

e foi utilizada como representativa para análise das chuvas na região. 

A série histórica de chuvas vai de 1941 até 2005. As precipitações mensais foram somadas 

para chegar às precipitações anuais. Estimou-se, então, uma regressão linear destas em função do 

tempo, utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários, como mostrado a seguir: 
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y = 1,497x + 1362,8

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

0 10 20 30 40 50 60

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

A
nu

al

Anos

Precipitação anual x tempo

Precipitação Anual  
Figura 10 – Precipitação na Estação Pluviométrica Fazenda Ajudas no Rio São Francisco, 

Fonte: ANA – Cálculos GERI/UFBA - 2009 

 

A análise da significância foi realizada através do teste T de Student. O valor da estatística T 

foi de 0,00495, refletindo o alto valor do desvio padrão. O p-valor, que é o nível exato de 

significância, encontrado para essa estatística foi de 99,61%, o que implica na não rejeição da 

hipótese nula de que o coeficiente angular é iual a zero ou, alternativamente, na rejeição dessa 

hipótese com coeficiente de confiança de 0,39%. Esse resultado sugere que o decréscimo da vazão 

não pode ser atribuído à redução das precipitações nas cabeceiras, pois, estatisticamente, o valor do 

coeficiente angular não pode ser dito diferente de zero, indicando que o nível de chuvas manteve-se 

inalterado ao longo do período analisado. 

 

7 – ALTERAÇÃO NO REGIME DE VAZÃO E A OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

SOBRADINHO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O aproveitamento hidrelétrico de Sobradinho tem, atualmente, dois objetivos básicos: 

controlar as cheias do rio São Francisco, através do Plano Anual de Prevenção de Cheias, e 

administrar a cadeia de geração hidrelétrica existente entre o reservatório e a foz. Podemos 

constatar, entre as alterações encontradas no regime de vazão e a operação de Sobradinho, a 

existência de uma relação biunívoca: ao mesmo tempo em que as mudanças nos pontos à montante 

da usina afetam essa operação, esta última acaba por afetar a dinâmica hidrológica a sua montante. 
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Das análises dos regimes de vazão desenvolvidas, conclui-se que existe diminuição, em 

termos quantitativos, da disponibilidade hídrica no rio São Francisco. Grande parte dessa água é 

retirada entre Três Marias e a entrada de Sobradinho. Essa redução afeta diretamente a operação do 

reservatório, pois diminui a afluência média anual, o que tem efeitos negativos na cadeia de geração 

energética instalada à jusante, pois a defluência acaba tendo que ser reduzida para não afetar a 

capacidade de enchimento da represa. O gráfico a seguir demonstra o que foi dito: 
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Figura 11 – Afluência e Defluência Média de Sobradinho ao longo dos anos - 2009 

Fonte: CHESF – Cálculos GERI/UFBA - 2009 

 

Existem ainda outros fatores que devem ser levados em consideração quando se estuda as 

inter-relações entre o regime de vazão e os reservatórios e barragens existentes no rio São 

Francisco. A criação de lâminas d’água de até 4.214 km² (como é o caso em Sobradinho) acarreta 

em perdas de água maiores, por conta do aumento significativo da evapotranspiração na bacia. 

Só a Codevasf foi responsável pela construção de 330 barragens com capacidade de 

acumulação de um bilhão e setecentos milhões de metros cúbicos de água, usada para 

abastecimento humano, dessedentação de animais, agricultura irrigada e piscicultura. 94% desse 

volume de água encontra-se em oito barragens, as quais: Bico da Pedra (MG), Mirorós (BA), 

Estreito (MG e BA), Cova da Mandioca (BA), Boacica (AL), Zabumbão (BA), Poço do Magro 

(BA) e Ceraíma (BA). (CODEVASF, 2006). O levantamento preliminar dos principais reservatórios 

e barragens que hoje existem na Bacia do Rio São Francisco está apresentado na figura abaixo: 
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Figura 12 – Corte Espacial e localização preliminar dos principais reservatórios e barragens. 

Fonte: Google Earth e Sobreposição de Mapa da Região Fisiográfica da ANA com os novo limites 

2003 trabalhado pelos autores com base em CODEVASF, 2006. 

 

O segundo fator diz respeito à discussão atual sobre a viabilidade de implementar um regime 

de vazão ecológica no São Francisco, que tente adequar o ritmo biológico da ictio-fauna, preservar 

processos hidro-morfológicos vitais e atender as necessidades das atividades produtivas humanas. 

Os reservatórios existentes seriam de fundamental importância para operacionalização desse 

regime. Infelizmente, a redução da disponibilidade hídrica na bacia compromete a implantação de 

ações nesse sentido. 

 

8 – USO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NO VALE DO RIO SÃO FRANCISCO 

 

De acordo com ANA/GEF/PNUMA/OEA, a irrigação no Vale do Rio São Francisco 

praticamente não existia até a década de 1960. Ela foi introduzida pelo Governo Federal e aparece 

vinculada ao abastecimento de água no semi-árido e aos planos de desenvolvimento da região 

Como importantes momentos têm-se: em 1906, foi criado o Instituto Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS); em 1948, foi criada a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF); em 1949, o 

IFOCS foi substituído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); em 1967; 

a CVSF deu lugar à Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE); e, em 1974, a 
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SUVALE é finalmente extinta com a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF). 

Do final da década de 1970 até meados da década de 1980, houve a criação do Grupo de 

Estudos Integrados de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola (GEIDA). O desenvolvimento de 

programas nacionais como o Programa Plurianual de Irrigação (PPI), que culminou no Projeto do I 

Plano Nacional de Irrigação, marcou essa época por ações governamentais e pela concepção de 

lotes empresariais em projetos públicos de irrigação buscando estimular a iniciativa privada. O ano 

de 1986 deu início a uma terceira fase de desenvolvimento da agricultura irrigada estabelecendo 

uma divisão mais clara do papel do setor público e da iniciativa privada, com as ações 

governamentais restringidas à execução de obras coletivas de grande porte.  

A partir de meados da década de 1990, está caracterizado um redirecionamento das várias 

iniciativas em irrigação postas em prática ao longo dos últimos 50 anos, segundo trabalho da 

ANA/GEF/PNUMA/OEA. Essa fase se consubstancia na Política Nacional de Irrigação e 

Drenagem, denominada na etapa de execução como “Projeto Novo Modelo de Irrigação”. O Ano de 

2007 marca a retomada dos investimentos do governo federal em projetos de irrigação através do 

Plano Plurianual de Crescimento – PAC.  

A tabela 7 mostra a evolução das áreas irrigadas no Vale do Rio São Francisco e da 

CODEVASF em comparação com o Nordeste e o Brasil. 

 

Tabela 7 – Evolução das áreas irrigadas – 1950 a 1999 

 
Fonte: SRH, FIBGE, SUDENE, SENIR, PLANVASF e CODEVASF, apud in 

ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004 
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A tabela 8 mostra a relação de projetos irrigados pela CODEVASF e suas respectivas vazões 

de projeto. As vazões de projetos apresentadas neste quadro dão indícios preliminares do quanto de 

água os projetos de irrigação no Vale do Rio São Francisco consomem. Um levantamento mais 

detalhado dos projetos de irrigação e das efetivas retiradas de água encontra-se em andamento pela 

equipe do GERI-UFBA. Projetos de irrigação, que visam o desenvolvimento do semi-árido 

brasileiro, vêm retirando grandes quantidades de água do Rio São Francisco e de seus afluentes. É 

importante perceber a correlação existente entre aumento da área irrigada e a diminuição da vazão 

do rio, corroborando a idéia de que a irrigação tem papel de destaque para explicar as perdas de 

água observadas na análise desenvolvida pelos autores. Isso pode ser comprovado pelo fato de que a 

perda absoluta média em Traipú é de 1094m3/s, enquanto que a soma das vazões de projeto do 

quadro abaixo é de 648,37 m3/s, correspondendo a 59,26% da vazão perdida. 

 

Tabela 8 – Relação de Projetos Irrigados da CODEVASF 

UF PERIMETRO VAZÃO DE 
PROJETO

FONTE HÍDRICA UF PERIMETRO VAZÃO DE 
PROJETO

FONTE HÍDRICA

PE APOLÔNIO SALES (1) 1,08 Rio São Francisco BA NUPEBA (3) 3,93 Rio Grande
BA BARREIRAS NORTE (3) 3,98 Rio Grande BA PEDRA BRANCA (1) 3,06 Rio São Francisco
BA BARREIRAS (1) 0,63 Rio Grande BA PILOTO FORMOSO 0,45 Rio Formoso
PE BEBEDOURO 3,70 Rio São Francisco MG PIRAPORA 1,04 Rio São Francisco
SE BETUME 8,40 Rio São Francisco SE PROPRIÁ 7,28 Rio São Francisco
AL BOACICA 6,67 Rio São Francisco BA RIACHO GRANDE 2,23 Rio Grande
PE BRÍGIDA (1) 2,34 Rio São Francisco BA RODELAS (1) 1,94 Rio São Francisco
PE CARAIBAS (1) 6,09 Rio São Francisco BA SÃO DESIDÉRIO/ B. SUL 2,57 Rio São Francisco
BA CERAIMA (3) 0,43 Rio Carnaíba PE SENADOR NILO COELHO (2) 23,20 Rio São Francisco
SE COTINGUIBA/PINDOBA 6,11 Rio São Francisco BA TOURÃO* 19,89 Rio São Francisco
BA CURAÇÁ 7,19 Rio São Francisco BA BAIXIO DE IRECÊ 63,00 Rio São Francisco
BA ESTREITO I, II, III  (3) 3,04 Rio Verde Pequeno BA SALITRE 42,00 Rio São Francisco
BA ESTREITO IV (3) 4,10 Rio Verde Pequeno BA IUIÚ 29,70 Rio São Francisco
BA FORMOSO A (3) 9,50 Rio Corrente MG BRASILÂNDIA 0,80 Rio São Francisco
BA FORMOSO H (3) 4,71 Rio Corrente PE PONTAL SOBRADINHO (4)
BA GLÓRIA (1) 0,67 Rio São Francisco PE PONTAL SUL E NORTE 7,80 Rio São Francisco
MG GORUTUBA (3) 6,08 Rio Gorutuba PE CRUZ DAS ALMAS (4)
PE ICÓ-MANDANTES (1) 3,85 Rio São Francisco PE ARCO-IRIS 15,00 Rio São Francisco
AL ITIUBA 3,62 Rio São Francisco PE TERRA NOVA 30,00 Rio São Francisco
MG JAÍBA 80,00 Rio São Francisco PE SERTÃO PERNAMBUCANO (4) 140,00 Rio São Francisco
MG LAGOA GRANDE (3) 2,43 Rio Gorutuba SE XINGÓ 15,00 Rio São Francisco
BA MANDACARU 1,44 Rio São Francisco SE DOIS IRMÃOS 40,00 Rio São Francisco
PE MANGA DE BAIXO (1) 0,14 Rio São Francisco MG JEQUITAI 19,70 Rio São Francisco
BA MANIÇOBA 6,43 Rio São Francisco AL MARITUBA 4,90 Rio Marituba
BA MIRORÓS (3) 2,25 Rio Verde

174,88 473,49Total Total
648,37TOTAL GERAL

 

(1) captação no Lago de Itaparica (CHESF); (2) captação no Lago de Sobradinho; (3) captação em 

tributários do Rio São Francisco; (4) vazões dos Projetos Cruz das Almas e Pontal de Sobradinho 

estão inseridas na vazão do Projeto Sertão Pernambucano. 

Fonte: Ministério da Integração Nacional / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba – CODEVASF- 2007 
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A figura 13 mostra os principais projetos de irrigação da CODEVASF no Vale do Rio São 

Francisco. 

 

 
Figura 13 – Corte Espacial e localização dos principais Projetos de Irrigação da CODEVASF. 

Fonte: Google Earth e Sobreposição de Mapa da Região Fisiográfica da ANA com os novo limites 

2003 trabalhado pelos autores com base em ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004. 

 

9 CONCLUSÕES 

 

Do que foi exposto, percebe-se que há uma mudança significativa do regime de vazão do rio 

São Francisco. Por um lado, há diminuição quantitativa da vazão média anual em todos os pontos. 

Como foi discutido na seção sobre chuvas, os dados sugerem que não se pode atribuir essa redução 

à queda no nível de precipitação nas cabeceiras. Nem tampouco à demanda urbana por água, já que 

parte do que é retirado acaba voltando ao rio, mesmo que em piores condições químico-biológicas. 

Estamos cada vez mais convencidos de que o problema principal são as retiradas de água para 

irrigação, decorrente do aumento progressivo da quantidade de perímetros irrigados hoje existentes 

na Bacia do São Francisco.  

Sem analisar e quantificar essas retiradas, o que está sendo presentemente desenvolvido pela 

equipe do GERI-UFBA, o esforço atual de implementar vazões ecológicas no rio São Francisco 

seria infrutífero. Qualquer estudo ou metodologia que desconsidere, a priori, os usos antrópicos e 
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seus efeitos no regime de vazão, acabariam desprovidos de potencial explicativo. Qualquer modelo 

deve adequar-se à realidade, e não o contrário. 

Houve também mudanças na sazonalidade do regime de vazão, decorrente dos grandes 

reservatórios de acumulação que existem ao longo do rio. Essa alteração é mais visível nos pontos à 

jusante do reservatório de Sobradinho, devido à necessidade de reter água em períodos chuvosos, 

para garantir a oferta energética desejada. Isso faz com que não existam períodos de cheias e de 

secas. O Sub-Médio e Baixo curso do rio foram os que mais sofreram com os efeitos da 

regularização. Porém, vale lembrar que os mesmos reservatórios que são usados para a 

regularização, podem assumir papel fundamental na implementação de vazões ecológicas. São eles 

que possibilitariam a efetiva operacionalização dessas vazões. A diminuição da disponibilidade 

hídrica, entretanto, acaba prejudicando a utilização dos reservatórios para esse fim. 
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