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Neste item, apresenta-se por Sub-bacia a relação das ati-

tam com sistema de esgotamento sanitário, restringindo-

vidades de uso e ocupação mais impactantes, a partir da

se a fossas sanitárias e esgotamento para as ruas de águas

análise dos itens anteriores.

servidas que correm livremente em busca do córrego mais
próximo, especialmente nos litorais.

5.1 | Principais Problemas de Eventuais Usos
Hegemônicos da Água

Nas cidades maiores como Codó e Caxias, os esgotos são
canalizados para os cursos de água principais. Em Caxias,
por exemplo, a população já apelidou de “vala da vergo-

A análise feita, a seguir, evidencia o conjunto de agentes e
atividades que comprometem a qualidade das águas nas Sub-

nha” uma galeria que conduz os esgotos in natura para o
rio Itapecuru.

bacias da Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental.

Na Região Metropolitana de São Luís, e em alguns núcleos

Este item propõe veriﬁcar aspectos decorrentes de uso pre-

urbanos ribeirinhos, como Bacabal e Caxias, a contamina-

ponderante da água de uma Sub-bacia de forma a compro-

ção das águas pelo lançamento de esgotos sem tratamento

meter outros usos, inclusive o de abastecimento das comu-

causa perdas e restringe outros usos. Estima-se que a carga

nidades.

orgânica doméstica potencial na Região Hidrográﬁca seja de

O uso para geração de energia elétrica não chega a se con-

168t DBO5,20/dia, cerca de 4% do total do País.

ﬁgurar como um uso hegemônico na Região Hidrográﬁca

Na Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental, a

Atlântico Nordeste Ocidental, a ponto de impedir outros

disposição inadequada de lixo tem-se mostrado como um

usos, uma vez que esta demanda é classiﬁcada como não

grande problema nos centros urbanos. Segundo dados da

consuntiva.

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, não exis-

Quanto à limitação de outros usos da água, neste caso, dois
deles seriam os mais prejudicados: a navegação - apesar de

tem aterros sanitários em nenhuma sede municipal da região, apenas aterro controlado em São Luís.

o rio Mearim não apresentar viabilidade para navegação co-

Especialmente nas Bacias de Mearim e Itapecuru, além

mercial de grande porte, devido a sua conformação com leito

de esgoto bruto, os rios são locais de despejo de resíduos

rochoso que apresenta saltos; e a preservação ambiental da

sólidos domiciliares e hospitalares em algumas cidades.

ictiofauna - que pode ter seus estoques reduzidos pelos impactos das intervenções sobre as espécies de piracema.

Sub-bacia do Mearim

O outro uso hegemônico identiﬁcado é a irrigação de arroz

Em grande parte das Bacias, observa-se o uso e manejo

e da soja nas Sub-bacias dos rios Mearim e Munim. Neste

inadequado dos solos, principalmente em função de prá-

caso, a preponderância deste uso tem gerado limitações aos

ticas agrícolas impactantes, que colaboram para a poluição

demais, principalmente ao abastecimento público.

dos recursos hídricos e acarretam processos erosivos, salinização e, em alguns casos, formação de áreas desertiﬁcadas.

Sub-bacia do Itapecuru

Os impactos ambientais mais signiﬁcativos em função da

O esgotamento sanitário é crítico em toda Região Hidro-

ocupação antrópica são observados, atualmente, na zona

gráﬁca. Em quase sua totalidade, os Municípios não con-

de transição ocidental da ﬂoresta tropical. Dados apontam
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para uma taxa média de desﬂorestamento bruto, em 1998,

Sub-bacia do Gurupi

de 1.012km .

Conforme dados do Estado do Maranhão (Sema, 1998), a

2

No processo de crescente integração da região na eco-

exploração desordenada de ouro na Sub-bacia do Mearim,

nomia de mercado nacional e internacional, existem duas

especiﬁcamente no rio Turiaçu, é uma das atividades que

signiﬁcativas ameaças ambientais. Uma delas é a agricultu-

comprometem a qualidade dos recursos hídricos da Bacia.

ra mecanizada de arroz e soja, cuja expansão na região se

A atividade agropecuária e a industrialização da madeira

dá muito rapidamente, provocando impactos fortes, já que

passaram a funcionar como agregados produtivos aos pro-

elimina a cobertura vegetal original causando sérios proble-

jetos industriais que resultaram da necessidade de aprovei-

mas de erosão. A outra trata do Zoneamento Geoambiental

tamento das jazidas minerais, bem como o desmatamento

do Estado do Maranhão (IBGE, 1997) - rios como o Mearim

que vem ocorrendo no alto Mearim/Grajaú. A partir dos anos

e o Pindaré, outrora piscosos e caudalosos, são hoje, prati-

1980, foram implantados grandes projetos que industriali-

camente, estéreis e atravessados a pé, em certos trechos, nos

zam a bauxita para a produção do alumínio primário e alu-

meses de verão. Alguns rios menores passaram a ter alguns

mina, em São Luís; para a produção de ferro-gusa em Açai-

trechos intermitentes.

lândia (Alto Gurupi e Pindaré); e, para extração e exportação

O transporte ﬂuvial, uma das antigas tradições do Esta-
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de ferro, manganês e outros minerais, em São Luís.

do, tornou-se praticamente inviável, tal o assoreamento que

Outro impacto signiﬁcativo é a expansão da produção de

hoje ocorre. Os vales do Mearim, segundo depoimento de

ferro-gusa na região oeste da Bacia, que gera um crescente

antigos moradores ribeirinhos, foram como que encolhen-

aumento da demanda de carvão vegetal, além da grande

do, à mercê da força brutal das queimadas e desmatamen-

quantidade de eﬂuentes atmosféricos e líquidos (água de

tos, que exauriram os solos, desagregando-os e tornando-os

lavagem dos gases, água de resfriamento do alto forno e

mais vulneráveis ao impacto da água das chuvas.

água de granulação da escória). Na Sub-bacia do litoral do

Na Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental, a
poluição difusa em áreas rurais por agrotóxicos, adubos

Maranhão, existem 238 indústrias minero-metalúrgicas; na
Bacia do Gurupi existem sete guseiras.

orgânicos e químicos acontece em praticamente todas as

Na porção paraense, a preocupação é a pesca predatória,

Bacias. Além do carreamento de cargas poluidoras, as ati-

limitando os ganhos dos pescadores e contribuindo para a

vidades agropastoris promovem a redução das taxas de in-

degradação dos recursos hídricos.

ﬁltração de água nos solos, acarretam a aceleração de processos erosivos e o assoreamento das calhas ﬂuviais, com

Atividades relacionadas aos recursos hídricos

carreamento de solos diretamente para os seus leitos.

Navegação

Além das unidades industriais minero-metalúrgicas, ante-

Conforme os dados da Aneel (1999), as hidrovias da Re-

riormente citadas, de alto potencial poluidor, na Região Hi-

gião Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental podem ser

drográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental existem indústrias

assim resumidas:

como a de produção de celulose, na Bacia do rio Itapecuru.
Os impactos ambientais dos grandes complexos industriais

• Rios Mearim, Pindaré e Grajaú

podem ser diminuídos por meio do controle e tratamento

Os rios que desembocam na baía de São Marcos (MA)

dos vários eﬂuentes. Existem, também, registros de danos

são em parte navegáveis, graças, sobretudo, à excepcional

aos recursos hídricos, provocados por pequenas atividades

amplitude da maré que se manifesta na região.

industriais, principalmente na Região Metropolitana de São

Os baixos cursos dos rios Mearim e Pindaré são navegá-

Luís e em outras cidades localizadas nas Bacias dos rios Me-

veis e se interligam com os lagos de Viana e Cajari, dando

arim e Itapecuru, como Bacabal, Caxias e Codó.

acesso às cidades de Viana e Penalva (MA).
O rio Mearim é navegável até Pedreiras (MA), para calado

5 | Análise de Conjuntura dos Recursos Hídricos

mínimo de 1,50m, numa extensão de 400km. O rio Pindaré

Os projetos de irrigação mais importantes são o Projeto

é navegável numa extensão de 217km, até Santa Inês (MA),

Flores, à jusante de Barragem do Rio Flores, na Bacia do

onde é cruzado pela BR-316. As profundidades disponíveis

Mearim, com 2.200ha; Projeto Boa Vista, com 200ha; e,

são de 2,50m, da foz até a cidade de Pindaré-Mirim (MA),

Projeto Salangô, com 200ha, e Projeto Seco das Mulatas,

e de 2m desta até Santa Inês. A ponte rodoviária da BR-316

também com 200ha, ambos com captação no Mearim.

impede a navegação para montante.
O rio Grajaú é navegável somente no período de águas
altas (janeiro a maio).

Na Bacia Pericumã-Aurá, há o projeto de 800ha em Pinheiro, atualmente inoperante por falta de recursos, e o de
São Bento, de 100ha.

A navegação, nesses três rios, é feita por embarcações regionais, que mantêm irregular comércio de produtos regio-

Potencial Energético

nais para o mercado de São Luís e de cidades ribeirinhas.

Os estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento hi-

A navegação nos rios da Baixada Maranhense declinou

drelétrico, feitos pela Eletronorte (1991), apontam que os maio-

acentuadamente após a construção da BR-163 e da Estrada

res potenciais hidroenergéticos brasileiros a serem explorados

de Ferro Carajás.

encontram-se na área de inﬂuência do sistema Norte-Nordeste.
As linhas de transmissão, para sua instalação, demandam o

• Rio Pericumã

desmatamento, movimento de terras para a instalação de subes-

O rio Pericumã é um pequeno curso de água da Baixa-

tações. Levam à formação de áreas degradadas, ocasionando pro-

da Ocidental Maranhense e sofre acentuada inﬂuência de

cessos erosivos que, se não forem adequadamente controlados,

maré. Suas terras marginais agricultáveis foram protegidas da

comprometem os corpos de água em sua área de inﬂuência.

cunha (língua) salina pela construção de uma barragem, que
retém a maré. As comportas dessa barragem podem represar

Na Bacia do Mearim, existem estudos do Ministério das
Minas e Energia para aproveitamento energético.

tanto o ﬂuxo de montante (cheias do rio) como o de jusante

A área objeto de inventário hidrelétrico corresponde ao

(maré enchente). Uma eclusa permite o tráfego de embarca-

trecho da Bacia Hidrográﬁca do Rio Mearim, compreendi-

ções, que podem navegar até Pinheiro (MA), cerca de 50km

do entre suas nascentes e o início do seu trecho estuarino

da foz. A barragem e a eclusa foram construídas pelo extinto

navegável, excluindo a Sub-bacia do Rio Pindaré, um de

Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS.

seus aﬂuentes pela margem esquerda, mas que deságua na

Quanto ao uso das águas para navegação, o Estado do

porção inicial do trecho estuarino. Dessa forma, a superfície

Maranhão oferece 5.005km de vias navegáveis, ocupando

total estudada compreendeu 56.013km2, correspondendo

uma posição modesta e pouco representativa em nível na-

a cerca de 17% da superfície territorial do Estado do Ma-

cional. Isto se deve à localização dessas hidrovias em áreas

ranhão. Desse total, 23.372km2 são relativos à Sub-bacia

subdesenvolvidas e desvinculadas dos grandes mercados.

Hidrográﬁca do Rio Grajaú, principal aﬂuente pela margem

A administração das hidrovias das Bacias dos rios Me-

esquerda do Mearim, no trecho inventariado de sua Bacia.

arim, Pindaré, Grajaú, Gurupi, Maracaçumé, Turiaçu,
Itapecuru e Munim é de jurisdição da Administração das

5.2 | Principais Problemas e Conﬂitos pelo Uso da Água

Hidrovias do Nordeste - AHINOR.
Aspectos relevantes nas Sub-bacias do Mearim e Itapecuru
Irrigação
Os projetos de irrigação visam, fundamentalmente, proporcionar aos produtores rurais de baixa renda do interior
do Estado, que se dedicam à agricultura, terras irrigáveis
que permitam incrementar a produção.

Estas Sub-bacias, por representarem a maior densidade
populacional, revelam os problemas de poluição e conﬂitos
de uso, assim discriminados:
• Poluição das águas, ocasionada pelo lançamento de
eﬂuentes domésticos e industriais sem tratamento nos
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corpos hídricos, notadamente nas regiões das gran-

As atividades extrativistas, ressaltando os minérios e a ma-

des cidades, cabendo salientar, ainda nesse contexto,

deira, carecem de monitoramento. As diversas ações irregu-

a problemática da drenagem urbana, bem como da

lares vêm causando degradação e ameaçando a estabilidade

disposição inadequada dos resíduos sólidos;

dos sistemas hídricos. Isso também ocorre à agropecuária

• Enchentes, ocasionadas pelo uso e ocupação inadequados das planícies de inundações dos rios e

e ausência ou insuﬁciência de sistemas de manejo.

pela expressiva ocupação urbana. São provocadas

A abundância de água na Região Hidrográﬁca é relativa,

pela impermeabilização do solo e canalização dos

à medida que não se tem real conhecimento do potencial

rios nas cidades.

subterrâneo do Estado. A maior parte dele (aproximada-

Conﬂitos entre usuários da água, envolvendo, principalmente:
• Abastecimento urbano e diluição de eﬂuentes domésticos e industriais;

mente 80%) encontra-se sobre as rochas do escudo cristalino e os sistemas de recarga dos aqüíferos não foram totalmente estudados.
Observa-se que nas regiões norte e sul são encontradas

• Irrigação e abastecimento urbano, no caso da cidade

rochas cristalinas, associadas a espesso manto de intempe-

de Caxias, no Itapecuru, e no caso da Barragem do

rismo, com desenvolvimento de aqüíferos fraturados em

Flores, no Mearim;

que o armazenamento e a circulação de água estão con-

• Irrigação, abastecimento humano e geração de energia hidrelétrica;
• Geração de energia hidrelétrica e pesca;
118

extensiva desenvolvida nas várzeas, associada a queimadas

• Geração de energia hidrelétrica e atividade hidroviária; indústria e abastecimento urbano.

dicionados à presença de descontinuidades (fraturas) no
maciço rochoso.
A produtividade dos poços nesta Sub-bacia é extremamente variável, com média em torno de 10.000L/h.
No Pará, existem regiões com períodos de estiagem signi-

.Impactos sobre os recursos hídricos, decorrentes prin-

ﬁcativos, às vezes, com até sete meses sem chuva, tornan-

cipalmente da erosão do solo nas áreas ocupadas por

do-se especialmente grave nas grandes áreas desmatadas

atividades agropecuárias, além da poluição difusa

para pastos e agricultura. A retirada da ﬂoresta provoca a

provocada pelo uso de agrotóxicos.

diminuição da retenção da água pelas raízes e aumenta o

• Impacto das atividades mineradoras sobre a qualidade dos recursos hídricos.

escoamento superﬁcial, diretamente da chuva para os rios,
reduzindo a alimentação do lençol subterrâneo por inﬁltra-

• Contaminação por fontes difusas (agrotóxicos, adu-

ção. O desmatamento intensivo provocado pelo desenvolvi-

bos, sedimentos carreados por ação erosiva em solos

mento da pecuária e da agricultura no sul do Estado, onde

mal manejados, entre outros).

o solo é pouco permeável, tem agravado o déﬁcit de água e

• Lançamento de eﬂuentes com grande quantidade

modiﬁcado o regime de alguns rios.

de matéria orgânica nas proximidades de cursos
de água, com reduzida capacidade de assimilação e

Problemas de uso

transporte pelos rios.

Os principais problemas identiﬁcados na Região Hidrográﬁca são:

Aspectos relevantes na Sub-bacia do Gurupi

• Sistemas de tratamento de esgotos domésticos e in-

As principais reservas do Estado do Pará, referente à sua por-

dustriais deﬁcientes, principalmente na Região Me-

ção noroeste estão relacionadas à água, mineração, madeira, bio-

tropolitana de São Luís e em núcleos ribeirinhos,

diversidade, energia e agropecuária. A vocação natural de certas

especialmente por ter o Itapecuru como manancial

regiões a um ou outro segmento é facilmente notada, sendo pos-

para o abastecimento da cidade de São Luís;

sível formar vertentes potenciais de desenvolvimento.

• Conﬂitos entre os usos múltiplos da água, como des-
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sedentação de animais e consumo humano, princi-

neral, minerais não-metálicos, química, vestuário e calçado,

palmente em trechos especíﬁcos das unidades hidro-

trazendo reﬂexos nas questões da qualidade das águas em

gráﬁcas dos rios Mearim e Itapecuru. Nesses trechos,

função do lançamento de eﬂuentes industriais apenas com

justiﬁca-se o estabelecimento de fontes alternativas

o tratamento primário.

para atendimento às carências hídricas, a partir de

Nas Sub-bacias do litoral, a cultura do ribeirinho acredita

água subterrânea e importação de unidades hidrográ-

que a maré limpa a sujeira. Esta forma de pensamento tem

ﬁcas vizinhas;

sido repassada por gerações, sendo comum encontrar no

• Desmatamento indiscriminado para a atividade pe-

interior do Estado bairros inteiros em palaﬁtas, sobre canais

cuária, que ameaça a integridade dos recursos hídri-

que são, ao mesmo tempo, fornecedores de água para uso

cos, em especial a dos mananciais superﬁciais, como

humano e receptores dos dejetos produzidos. O processo

na unidade hidrográﬁca do rio Gurupi. Isso se deve

de educação ambiental para mudar esta realidade é lento,

a práticas inadequadas de manejo do solo, que geram

enquanto a velocidade com que os canais são erroneamente

conﬂitos de ordem quantitativa dos usos consuntivos;

ocupados e degradados é muito superior.

• Conﬂitos entre os usos da água para abastecimento

De acordo com as informações e análises efetuadas nos

humano, irrigação, suprimento industrial e desse-

itens anteriores, pode-se, agora, discorrer com mais pro-

dentação animal, apesar da potencialidade hídrica

priedade sobre as potencialidades econômicas das porções

da Região Hidrográﬁca, especialmente nas Bacias do

do Estado do Maranhão e do Pará contidas na Região Hi-

Mearim e Itapecuru;

drográﬁca Nordeste Ocidental.

• Garantia de navegabilidade, especialmente no Mearim,

Dentro deste contexto, procuram-se identiﬁcar os nichos

que representa a maior Bacia Hidrográﬁca da região;

que apresentam viabilidade para adensamento das cadeias

• A pesca predatória na foz do Gurupi, na altura da

produtivas, por meio da otimização da exploração das po-

cidade de Viseu, no litoral paraense;

tencialidades existentes no Estado.

• Carência de ações voltadas para a proteção da zona

Estas potencialidades determinam inúmeros fatores

costeira, em especial na área dos Lençóis e Reentrân-

competitivos extremamente favoráveis, entre os quais me-

cias Maranhenses, que corresponde aos litorais orien-

recem destaque as excelentes condições edafo-climáticas

tal e ocidental.

para o aproveitamento agropecuário; a biodiversidade;
a localização estratégica; a potencialidade do Cerrado; a

5.3 | Vocações Regionais e seus Reﬂexos sobre os

existência de uma infra-estrutura multimodal de trans-

Recursos Hídricos

porte de alta capacidade; e os investimentos industriais e
agropecuários já implantados nos dois Estados, bem como

Neste item, apresentamos aspectos sobre as vocações regionais nas Sub-bacias da Região Hidrográﬁca, observando

o potencial turístico tanto do litoral do Maranhão, quanto
do Salgado paraense.

que, em função da grandiosidade da área, estas apresentam

Pelo que já foi exposto, as atividades econômicas domi-

características climáticas diferentes. Assim, as Sub-bacias

nantes nos Estados estão ligadas à oferta de recursos natu-

mais ao norte possuem tendência de comportamento ama-

rais, principalmente nas cadeias minero-metalúrgica e agro-

zônico e aquelas Sub-bacias mais ao sul, comportamento de

pecuária. É importante frisar que os projetos minerais do

clima semi-árido, inﬂuindo signiﬁcativamente na disponi-

Estado do Pará estão fora da área estudada.

bilidade hídrica e desenhando as vocações de uso e atividades relacionadas aos recursos hídricos.
A prevalência das indústrias na região é de metalurgia,
têxtil, produtos alimentares transformação extrativista mi-

Essas atividades econômicas podem ser ainda mais potencializadas pelas vantagens competitivas representadas pela
malha de transporte de alta capacidade, cuja complementação será alvo das prioridades dos governos estaduais.
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Essas atividades apresentam, ainda, pouco valor agregado, o que permitirá o adensamento das respectivas cadeias
produtivas. Desta forma, pode-se elencar uma gama enorme de oportunidades de investimentos nos dois Estados,
que devem, porém, ter o devido cuidado com relação à preservação de dos recursos hídricos.
Dada a sua disponibilidade de terras agricultáveis, destacam-se o agronegócio e a carcinicultura como atividades
econômicas naturais para o Estado. As cadeias minero-metalúrgicas despontam como nichos de investimento com
enorme potencialidade. A exuberância da ﬂora oferece poucas oportunidades de exploração para as cadeias da base
extrativa vegetal (madeira, papel e celulose), devendo a atividade ser desenvolvida de forma sustentável.
A riqueza dos ecossistemas maranhenses e sua enorme
biodiversidade oferecem oportunidades ímpares para as
cadeias produtivas da apicultura, agricultura, carcinicultura, entre outras.
A Figura 23 espacializa informações sobre a tendência
120

futura de usos e atividades na Região Hidrográﬁca relacionadas aos recursos hídricos.
Conforme os levantamentos efetuados, a principal utilização das águas das Bacias em termos de demanda é o
consumo doméstico de 13,01m3/s, o que signiﬁca a necessidade futura de garantia de qualidade dos mananciais com
vistas ao abastecimento de água da população.

5 | Análise de Conjuntura dos Recursos Hídricos

121

Fonte: Bases do PNRH (2005)

Figura 23 - Vocação da Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental
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Por outro ângulo, observa-se o crescimento da atividade
turística nas Sub-bacias do litoral do Maranhão e do Pará,
signiﬁcando aumento da demanda.
Quanto à possibilidade de instalação de um pólo siderúrgico na Ilha de São Luís, utilizando como manancial
abastecedor o rio Itapecuru, observa-se que é necessário
um gerenciamento de toda a Bacia, em função dos níveis de
criticidade da qualidade de suas águas que hoje abastecem
a cidade de São Luís.
Com o incremento da criação de bubalinos na Baixada
Maranhense, nas Sub-bacias do Pericumã e Turiaçu, estimada em quatro milhões de cabeças, futuramente, a demanda
para dessedentação de animais seria de 0,62m3/s (considerando-se 50L/animal), ressaltando-se esta uma vocação
natural na região.
Atualmente esta demanda é de 0,40m3/s. Em função da
vazão disponível nestas Bacias estes valores representam
menos de 0,5% da relação demanda e disponibilidade.
A questão preocupante seria o impacto na qualidade das
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águas, utilizadas no abastecimento humano, em função do
incremento na demanda bioquímica de oxigênio, principalmente na Sub-bacia do Mearim, cuja principal vocação
é a pecuária.

6 | Conclusões

As principais fontes de poluição na Região Hidrográﬁca

• Implementar, ampliar e melhorar os sistemas de tra-

são o desmatamento das matas ciliares, o lançamento de

tamento de esgotos domésticos e industriais, prin-

esgotos domésticos “in natura”, despejos industriais, ex-

cipalmente na região do Golfão Maranhense de São

ploração irregular de areia, criação extensiva de animais,

Luís e em núcleos ribeirinhos. Nessas áreas, a conta-

inexistência de infra-estrutura (falta de saneamento básico

minação das águas tem causado perdas e restringido

nos Municípios) ocupação urbana desordenada, erosão

outros usos, principalmente o abastecimento huma-

do solo e lançamento de resíduos sólidos nos cursos de

no, a pesca e o turismo;

água, causando elevado índice de ocorrência de doenças
de transmissão hídrica.
Na Sub-bacia do Mearim e Itapecuru, os principais impactos
ambientais estão relacionados com desmatamentos, processos

• Equacionar conﬂitos existentes com relação aos usos
consuntivos para abastecimento humano, irrigação,
suprimento industrial e dessedentação animal, apesar da potencialidade da Bacia;

erosivos, assoreamento, lançamento de eﬂuentes industriais e

• Estabelecer práticas que minimizem os riscos de des-

esgotos sanitários, ocupação urbana, lançamento de resíduos

matamento e a inﬂuência nos recursos hídricos da

sólidos, além dos resíduos sólidos de origem domiciliar.

Bacia Hidrográﬁca do Rio Gurupi.

Ações necessárias para a gestão da Região Hidrográﬁca
devem alcançar os seguintes objetivos estratégicos:

• Disciplinar as atividades industriais potencialmente
poluidoras na Bacia Hidrográﬁca do Rio Munim;

• estabelecer uma distribuição lógica e eqüitativa das

• Usos sustentáveis dos recursos marinhos e estuarinos

disponibilidades hídricas entre as diversas perspecti-

(manguezais) nos litorais do Maranhão, tendo em vista

vas de utilização;

que todas as Bacias da Região Hidrográﬁca deságuam

• tornar a água, através dos seus múltiplos usos, um

em áreas prioritárias de conservação ambiental;

vetor impulsionador do desenvolvimento econômico

• A criação dos Comitês das Bacias Hidrográﬁcas é ne-

e social, por meio da promoção e ampliação das ati-

cessária para a correta elaboração do Plano de Bacia.

vidades produtivas vinculadas aos recursos hídricos;

Esse, plano, por sua vez, ordenará e dará os subsídios

• assegurar a preservação dos recursos naturais, dentro

e diretrizes para compatibilizar o desenvolvimento

da ﬁlosoﬁa do desenvolvimento sustentável;
• promover a integração e a compatibilização das ações
governamentais no setor de recursos hídricos, no âmbito da Bacia Hidrográﬁca, nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Aspectos prioritários
• Deﬁnir metas especíﬁcas para compatibilizar os
usos múltiplos da água, principalmente nos rios
Mearim e Itapecuru;

econômico com o sócio-ambiental.
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Foto: Márcio Vasconcelos (Parque Nacional dos Lençóis - MA)
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Caderno da Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental

Foto: Márcio Vasconcelos (Parque Nacional dos Lençóis - MA)
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ATLÂNTICO NORDESTE
OCIDENTAL
Patrocínio:

Apoio:

Realização:

PNRH

Nacional de Recursos Hídricos, dão-nos conta
de informações relevantes acerca dos recursos
hídricos cujos conteúdos são apresentados por
Região Hidrográﬁca, a saber: Amazônica, TocantinsAraguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba,
Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico
Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Uruguai, Atlântico
Sul e Paraguai.
Nos Cadernos Setoriais, a relação da conjuntura
da economia nacional com os recursos hídricos vem
a público em levantamento singular, na medida
em que foi obtida a partir de informações sobre os
vários segmentos produtivos: a indústria e o turismo,
o transporte hidroviário, a geração de energia, a
agropecuária, além de um caderno especíﬁco sobre
o saneamento.
Assim, é com satisfação que ora apresentamos
ao público os estudos em apreço, sendo certo que
o acesso às informações disponíveis e sua ampla
divulgação vêm ao encontro do aprimoramento
e consolidação dos mecanismos democráticos e
participativos que conﬁguram os pilares do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
– SINGREH.

CADERNO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO NORDESTE OCIDENTAL

encontrará sua efetividade senão após sua aceitação
plena e, para tanto, é necessário envolvimento e
participação social desde sua construção até sua
implementação.
Daí a participação social e o compartilhamento
estarem presentes de forma concreta e destacada
tanto no processo de elaboração quanto de
implementação do Plano Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH, recentemente aprovado à
unanimidade pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH, conﬁgurando marco importante
da atual Política Nacional de Recursos Hídricos.
Ao ensejo, pois, da proclamação da Década
Brasileira e Internacional da Água (2005-2015),
o Ministério do Meio Ambiente publica os 12
Cadernos Regionais, bem como os Cadernos
Setoriais, que, além de se terem constituído em
valiosos subsídios para a elaboração do Plano

CADERNO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA

O primeiro nome do desenvolvimento sustentável
é necessidade: é necessário manter o ambiente
natural saudável e seus aspectos ecológicos. Essa
“ação necessária” é condição reclamada pelas
transformações a que tem sido submetido o mundo
como um todo. A perturbação climática ingressa
no processo real (“natural”) e o perfaz mediante
eventos drásticos que atestam a necessidade da
preservação da vida, tornada exigência planetária;
aﬁnal, se é verdade que a natureza é obra divina,
não é menos verdade que sua preservação é obra
humana. Signiﬁca dizer que cuidar e proteger a
natureza é tarefa exclusivamente nossa.
Nesse sentido, a Lei n.º 9.433/1997 passou
a reconhecer, de modo expresso, que “a água
é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico”.
Ao lado dessa premissa maior deﬁnitivamente
incorporada à atual gestão das águas brasileiras,
a Lei de Águas declara também que a água é um
bem de domínio público, e que a sua gestão deve
ser descentralizada e contar com a participação do
poder público, dos usuários e das comunidades, de
modo a sempre proporcionar o uso múltiplo, racional
e integrado, assegurando-se, pois, às presentes e
futuras gerações sua necessária disponibilidade em
padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos, com vistas ao desenvolvimento sustentável.
Os clamores da lei são inequívocos ao buscar
condutas racionais e procedimentos tecnológicos
compatíveis com a necessidade de harmonizar as
atividades humanas e a preservação do ambiente
natural indispensável ao desenvolvimento dessas
mesmas atividades socioeconômicas. A noção
prática dessa necessidade não pode ter existência
senão a partir de concepções novas e inovadoras
das condições de sustentabilidade e da gestão dos
recursos hídricos que se vêm construindo no País.
O primeiro aspecto a se veriﬁcar, no entanto, é
que isoladamente as leis e os planos nem sempre
podem tudo. Ou seja: nenhum plano ou lei jamais

