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4.0 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O reservatório de Barra Bonita começou a operar em 1963, sendo formado pelo

represamento dos rios Tietê e Piracicaba, contando com a participação de vários

afluentes. Constitui-se no primeiro reservatório (CALIJURI, 1999) à jusante da cidade

de São Paulo (aproximadamente 300 km) a formar um complexo de barragens situadas

no rio Tietê (figura 2).

Figura 2: Localização de algumas hidrelétricas do Estado de São Paulo, destacando a Usina Hidrelétrica
de Barra Bonita.
Fonte: AES-Tietê, 2004.

Este reservatório foi construído, principalmente, para a geração de energia

elétrica. Porém, atualmente, é também utilizado para transporte fluvial (Hidrovia Tietê-

Paraná), irrigação, turismo, lazer, pesca, abastecimento urbano e como suporte ao

desenvolvimento do complexo industrial da região (figuras 3, 4 e 5).



   4 - Localização e descrição da área de estudo     ----------------------------------------------------------    33

Figura 3: Visão panorâmica da barragem e eclusa de Barra Bonita (produção de energia elétrica).
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002.

Figura 4: Estrutura do Hotel Barra Bonita às margens do reservatório (turismo).
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002.

Figura 5: Cargueiro que transporta cana-de-açúcar e soja, entre outros produtos, por meio da Hidrovia
Tietê-Paraná (transporte fluvial).
Foto: Rachel Bardy Prado, 2002.
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As características morfológicas e hidráulicas do reservatório de Barra Bonita

estão representadas na tabela 2. Inicialmente, este reservatório era gerenciado pela

CESP, mas passou pelo processo de privatização e desde 2000 vem sendo gerenciado

pela AES-Tietê.

Tabela 2: Características morfológicas e hidráulicas do reservatório de Barra Bonita.

Características Valor

Extensão da barragem 480 m
Área inundada 310,00 km2

Cota máxima 451,50 m
Cota mínima 439,50 m
Perímetro 525 km
Profundidade máxima 30,2 m
Profundidade média 10,2 m
Volume médio acumulado 2.566x106m3

Vazão média anual 4.200x106m3

Tempo de residência da água entre 30 a 180 dias
Número de comportas 5
Número de turbinas 4
Potência por unidade 35,190MW

Fonte: CALIJURI 1999 e AES-Tietê, 2004.

A bacia hidrográfica de contribuição para o reservatório de Barra Bonita,

adotada neste trabalho, é constituída por parte das bacias hidrográficas

Piracicaba/Capivari/Jundiaí (BHPCJ) e Tietê/Sorocaba (BHTS), correspondendo a

aproximadamente 19.000 km2, inserida entre as coordenadas geográficas 21° 54’ 20’’ e

23° 57’ 26’’ Sul e 46° 39’ 27’’ e 48° 34’ 52’’ Oeste. A figura 6 mostra a localização da

bacia no Estado de São Paulo e no Brasil, estando em UTM fuso 23 estendido, porque

foi a projeção adotada no presente trabalho. Adotou-se a premissa de que reservatórios a

montante dos principais afluentes do reservatório de Barra Bonita exercem um efeito de

barreira dos poluentes, sendo as áreas à montante destes desconsideradas neste estudo,

acreditando-se que tenham menor influência no processo de entrada de poluentes no

reservatório em questão. Trata-se de uma das regiões mais populosas e desenvolvidas

do interior do Estado de São Paulo, possuindo aproximadamente, cinco milhões de

habitantes, representando 16% da população do mesmo Estado. Os problemas referentes

à qualidade da água advindos do uso e cobertura da terra são bastante representativos da

realidade de toda a extensão da BHPCJ e BHTS.

Os principais setores industriais da BHPCJ são: eletroeletrônica, química,

metalurgia, mecânica, agroindústria e têxtil. Na agricultura destaca-se o cultivo da cana-
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de-açúcar em maior escala e da laranja em menor escala. Na BHTS as principais

atividades industriais estão relacionadas aos setores da metalurgia, mecânica,

alimentícia, química e eletroeletrônica e na agricultura predominam os cultivos de

batata, hortaliças, cana-de-açúcar, além do reflorestamento.

Figura 6: Localização da bacia hidrográfica em estudo, destacando o Reservatório de Barra Bonita e os
rios Piracicaba e Tietê.
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Tanto a BHPCJ como a BHTS apresentam uma série de problemas ambientais,

com destaque para os recursos hídricos, tanto no que se refere à qualidade como à

quantidade, havendo conflitos relacionados ao uso dos mesmos.

A BHPCJ, segundo SIGRH (2001), é crítica em termos de disponibilidade

hídrica superficial com demandas próximas ao disponível. Aproximadamente 20% de

sua vazão média são exportados para a bacia do Alto Tietê e por outro lado, alguns de

seus municípios apresentam índice de abastecimento de água abaixo de 80% e outros

com índice de perda no sistema de abastecimento acima de 30%.

Quanto aos índices de saneamento possui uma cobertura de coleta de esgoto

sanitário de 76%, sendo apenas 11% tratados. Trata-se ainda de uma área crítica com

relação ao risco de poluição das águas subterrâneas, nas regiões de Campinas, São

Pedro e seus arredores. Os municípios geram, em conjunto, 1.957,44 toneladas de lixo

por dia, dos quais, 26% utilizam sistemas adequados, 34% sistemas controlados e 40%

sistemas inadequados de disposição de resíduos sólidos.

A qualidade das águas superficiais em longos trechos de seus principais rios

apresenta-se degradada, em decorrência da falta de tratamento de esgoto sanitário e da

contribuição dos lançamentos de cargas poluidoras remanescentes industriais. A BHPCJ

produz aproximadamente 1.957,42 toneladas por dia de resíduos domiciliares, ficando

abaixo apenas da bacia do Alto Tietê. O potencial de carga orgânica aumenta ainda mais

ao se considerar os resíduos produzidos pelo setor sucro-alcooleiro, predominante na

região.

De acordo com SIGRH (2001) a BHTS é prejudicada pela baixa qualidade das

águas provenientes da Região Metropolitana de São Paulo. A situação é agravada pela

contribuição dos rios Jundiaí e Capivari, inviabilizando a utilização do rio Tietê, neste

trecho, para abastecimento, irrigação, pesca, entre outros. A BHTS é crítica em termos

de disponibilidade hídrica superficial com demandas elevadas devido à irrigação,

principalmente no Alto Sorocaba. Há conflitos de uso entre a irrigação e o setor

industrial no Baixo Sorocaba/Tatuí. Também é crítica com relação ao risco de poluição

das águas subterrâneas na área de recarga do sistema aqüífero Guarani, no município de

Botucatu e arredores (SIGRH, 2001).

Cinco dos seus municípios apresentam índice de abastecimento de água abaixo

de 80% e 23 com índice de perdas no sistema de abastecimento acima de 30%. Quanto

aos índices de saneamento possui uma cobertura de 81%, sendo apenas 12% tratados

(SIGRH, 2001).
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Em 1998 foram geradas, nesta bacia, 583 toneladas de lixo domiciliar por dia,

sendo 32% dispostas em condições inadequadas e 68% em condições controladas.

Verifica-se ainda uma produção de resíduos domiciliares em torno de 582,84 toneladas

por dia e uma taxa de remoção da carga orgânica de origem doméstica em média de

12%. A situação também é agravada pela adição da carga orgânica provinda do setor

sucro-alcooleiro.

No que diz respeito aos usos preponderantes da água, a figura 7 mostra a

situação do Estado de São Paulo em percentagem e por bacias hidrográficas, podendo

ser observado que na BHTS há um predomínio do uso da água para irrigação e na

BHPCJ para o abastecimento doméstico e industrial.

Figura 7: Usos preponderantes da água nas bacias do Estado de São Paulo com destaque para as BHTS e
BHPCJ.
Fonte: SIGRH (2001).

Quanto às características naturais, o clima da região é considerado de transição

entre os climas tropical e subtropical e as estações anuais não são bem definidas.

Segundo a classificação de Köpen, é do tipo CWA (clima mesotérmico), com inverno

seco e verão quente. De forma mais específica, segundo MONTEIRO (1973), a maior

parte da área de estudo pode ser classificada, quanto aos climas zonais como climas

controlados por massas equatoriais e tropicais; quanto aos climas regionais como climas

tropicais alternadamente secos e úmidos (A2) e quanto às feições climáticas
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individualizadas nos climas regionais segundo as unidades geomorfológicas como

depressão do Perceé doTietê (VI).

A respeito dos solos predominam na bacia os Argissolos, Latossolos e

Neossolos. As formações geológicas predominantes são Itararé, Pirambóia, Tatuí e

Grupo São Roque. Nas proximidades do reservatório aparecem as formações Botucatu e

Serra Geral. Quanto a geomorfologia, destacam-se os Morrotes Alongados e Espigões,

Colinas Amplas e Colinas Médias, possuindo a bacia, na maior parte de sua extensão,

um relevo pouco movimentado.

Segundo WISNIEWSKI (1998), a vegetação natural foi substituída pela

monocultura de cana-de-açúcar, quase que na sua totalidade. Os fragmentos de

vegetação remanescentes mais significativos encontram-se em Unidades de

Conservação como: Área de Proteção Ambiental (APA) Corumbataí-Botucatu, APA

Tietê, APA Jundiaí/Cabreúva, Parque Estadual das Monções, Área de Relevante

Interesse Ecológico (ARIE) da Mata de Santa Genebra, Estação Ecológica (ESEC)

Ibicatu, Floresta Nacional (FLONA) de Ipanema e outras.

Em face dos problemas relacionados à água, expostos neste capítulo, referentes à

bacia hidrográfica estudada, fica evidente que estudos desta natureza trarão

contribuições, tanto para o gerenciamento da mesma, quanto para o controle da

qualidade da água do reservatório de Barra Bonita, que atende a usos múltiplos na

região.


