


Principais desafios para o Principais desafios para o 
Desenvolvimento:Desenvolvimento:

• Redução da pobreza
• Duplicação da produção de alimentos sem o uso excessivo 

de substâncias químicas sintéticas ou degradação de 
ecossistemas

• Proporcionar Energia sem degradação ambiental
• Proporcionar acesso à água de excelente qualidade. 

Saneamento básico universal
• desenvolver ambientes urbanos saudáveis:

– urbanização acelerada
– 33 megacidades com mais de 8 milhões de habitantes, 500 

megacidades com mais de 1 milhão de habitantes.
– contaminação do ar, água e solo
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Increasing population and urbanization with pressure on water 
resources.

Increasing water scarcity in certain regions, decreasing water 
quality and increasing pollution, eutrophication and 
contamination.

Incomplete or poor infrastructure producing loss of treated 
water, inefficient water distribution, increasing costs of 
treatment.

Almost 2 billion people still lack basic facilities of water supply 
and sanitation.

Threats  water scarcity, water stress  due to global changes.

Improve public participation, education and water governance. 
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Extensão de florestas alagadas e de macrófitas aquáticas no rio Amazonas e em seus tributários, especialmente da margem direita. Fonte: 
Barthen e Goulding  2007 .



Distribuição da produção de piraíba  Brachyplatistoma capapretum . Fonte: Barther e Goulding  2007  



Morfologia dos vales de inundação e das várzeas  Sioli 1984
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Panorama Ambiental

Mancha urbana cobre 
áreas de alta e baixa 
declividade e várzeas

 Problemas de erosão e 
enchentes

 Eutrofização dos corpos 
d’água – Esgoto doméstico 
e industrial

Norte
 Desordem no 
crescimento



DistribuiDistribuiçãção por munico por municíípio da populapio da populaçãção urbana atendida com abastecimento de o urbana atendida com abastecimento de áágua (2006). Fonte: Conjuntura (2009). ANAgua (2006). Fonte: Conjuntura (2009). ANA



Atendimento urbano por rede coletora de esgotos. Fonte: ConjuntuAtendimento urbano por rede coletora de esgotos. Fonte: Conjuntura (2009). ANAra (2009). ANA





•Mineração:  degradação  da  biodiversidade,  poluentes  de  origem 
mineral  (metais  pesados),  alteração  do  ciclo  hidrológico  e 
contaminação das águas superficiais.

•Construção de estradas, indústrias, portos e canais;
•Expansão da urbanização;
• Expansão da fronteira agrícola; 
•Aumento  da  irrigação  e  impactos  sobre  as  reservas  de  água 
superficiais e subterrâneas ;

• Contaminação das águas subterrâneas;

• Degradação do solo;
• Impactos nas regiões costeiras; 

•Impactos da agricultura.



• Desmatamento (Amazônia, cerrado);

•Aumento da erosão  do solo;

•Descarga  de  poluentes  (esgotos,  substâncias  tóxicas  particuladas, 
herbicidas,

metais pesados).

•Renovação e extinção de espécies;
•Ameaças  à Biodiversidade  terrestre  e  aquática.  Redução  da 
biodiversidade.

•Degradação dos mananciais e fontes de abastecimento de água;

•Eutrofização dos rios, lagos e represas;
•Introdução de espécies exóticas;
•Renovação de áreas alagadas;
•Construção de represas e exploração hidrelétrica;



•Aumento da vulnerabilidade das populações peri‐urbanas;

•Aumento de doenças de veiculação hídrica;

• Aumento  geral  da  toxicidade  dos  sistemas  terrestres, 

aquáticos, ar, solo e água; 

•Impactos econômicos;

•Impactos sociais; 

• Impactos  na  pesca,  na  produção  de  alimentos  em  geral  e 

comprometimento dos aqüíferos e mananciais; 

• IMPACTOS nas regiões costeiras e estuários;

•Perda da capacidade “tampão” dos ecossistemas.



Impactos nas bacias hidrogrImpactos nas bacias hidrográáficas como resultado de atividades humanas diversificadas. ficas como resultado de atividades humanas diversificadas. Fonte: TFonte: Tucci & Mendes (2006).ucci & Mendes (2006).









PopulaPopulaçãção urbana atendida com coleta de reso urbana atendida com coleta de resííduos sduos sóólidos urbanos. Fonte: Conjuntura (2009). ANAlidos urbanos. Fonte: Conjuntura (2009). ANA









Likens, 2004Likens, 2004



Resolution: ~ 2ºx2º

Control 2033 All Savanna

2033 All Savanna
JJA 5,4% -21,7%

JJAS 1,9% -21,9%

Dry Season Precipitation*

* 12°S-3°N / 50°W-75°W
Oliveira et al., 2004

Sensitivity Analysis to ‘Savannization’ of Amazonia



Fonte: Marengo, 2008Fonte: Marengo, 2008



••PaPaííses formadores da baciases formadores da bacia: 
Argentina, Bolívia, Brasil, 
Paraguai e Uruguai 

••ÁÁrearea: 3.100.000 km²

••PopulaPopulaçãçãoo: 67.000.000 hab.

••Principais rios da baciaPrincipais rios da bacia:

Rios Paraguai, Paraná e Uruguai

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  NO BRASIL
EXPERIEXPERIÊÊNCIA  EM RIOS TRANSFRONTEIRINCIA  EM RIOS TRANSFRONTEIRIÇÇOS OS –– EX: BACIA DO RIO DA PRATAEX: BACIA DO RIO DA PRATA



SituaSituaçãção dos principais trechos de rios brasileiros quanto  o dos principais trechos de rios brasileiros quanto  àà relarelaçãção demanda/disponibilidade ho demanda/disponibilidade híídrica.  Fonte: Conjuntura (2009). ANAdrica.  Fonte: Conjuntura (2009). ANA



América do Sul

Custo R$ 3 Bilhões

TransposiTransposiçãção do Rio So do Rio Sãão Franciscoo Francisco

BRASILBRASIL

Braga,2006
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MANAGEMENT

20th Century
· Local
· Sectoral
· Response

21st Century
· Watershed (Ecosystem)
· Integrated
· Predictive



Bacia hidrogrBacia hidrográáfica, caracterfica, caracteríísticas principais. sticas principais. Fonte:Fonte: Tucci & Mendes (2006).Tucci & Mendes (2006).



Principais informaPrincipais informaçõções e interaes e interaçõções entre os componentes das bacias hidrogres entre os componentes das bacias hidrográáficas. ficas. Fonte:Fonte: Sorano  Sorano  et al. et al. (2009).(2009).



A bacia hidrogrA bacia hidrográáfica dos ribeirfica dos ribeirõões Itaqueri e Lobo (Estado de S. Paulo) com a es Itaqueri e Lobo (Estado de S. Paulo) com a 
represa da UHE Carlos Botelho. represa da UHE Carlos Botelho. Fonte:Fonte: Tundisi Tundisi et alet al. (2001).. (2001).



Fontes Pontuais

Fontes não Pontuais





ServiServiçços Ambientais das os Ambientais das ÁÁreas reas 
AlagadasAlagadas

•• FunFunçãção Ecolo Ecolóógica;gica;
•• Controle de Enchentes;Controle de Enchentes;
•• Controle da Qualidade das Controle da Qualidade das ÁÁguasguas;;
•• Biodiversidade;Biodiversidade;
•• Produtividade;Produtividade;
•• Vida Selvagem;Vida Selvagem;
•• Valores Culturais;Valores Culturais;
•• Recarga de AqRecarga de Aqüíüíferos;feros;



ServiServiçços Ambientais das os Ambientais das ÁÁreas reas 
AlagadasAlagadas

•• DissipaDissipaçãção de Foro de Forçças Erosivas;as Erosivas;
•• HHáábitats e Nichos reprodutivos e bitats e Nichos reprodutivos e 

alimentares para invertebrados, peixes e alimentares para invertebrados, peixes e 
mammamííferos;feros;

•• Oportunidades de RecreaOportunidades de Recreaçãção;o;
•• Valores estValores estééticos.ticos.











O uso de O uso de ááreas alagadas na regireas alagadas na regiãão Metropolitana de So Metropolitana de Sãão Paulo (como exemplo, foto da o Paulo (como exemplo, foto da áárea alagada do Parelheiros/RMSP), pode resolver inrea alagada do Parelheiros/RMSP), pode resolver inúúmeros meros 
problemas de gestproblemas de gestãão de bacias hidrogro de bacias hidrográáficas; ficas; ÁÁrea alagada da represa UHE Carlos Botelho (Lobo/Broa) que funciorea alagada da represa UHE Carlos Botelho (Lobo/Broa) que funciona como um sistema controlador do na como um sistema controlador do 
influxo de nutrientes e metais pesados para esta represa.influxo de nutrientes e metais pesados para esta represa.



Serviços dos 
Ecossistemas Aquáticos

•• Abastecimento de Abastecimento de ááguagua
•• RecreaRecreaçãçãoo
•• IrrigaIrrigaçãçãoo
•• HidroeletricidadeHidroeletricidade
•• Biomassa Biomassa –– Pesca e AgriculturaPesca e Agricultura
•• TurismoTurismo
•• Componente do Ciclo HidrolComponente do Ciclo Hidrolóógicogico



DESMATAMENTODESMATAMENTO

•• RemoRemoçãção do mosaico de vegetao do mosaico de vegetaçãção;o;
•• RemoRemoçãção das matas ciliares;o das matas ciliares;
•• RemoRemoçãção da cobertura vegetal nas o da cobertura vegetal nas 

bacias hidrogrbacias hidrográáficas;ficas;



Comprometimento dos 
serviços pelo Desmatamento

•• Qualidade de Qualidade de áágua e aumento dos custos gua e aumento dos custos 
de tratamento;de tratamento;

•• Recarga de aqRecarga de aqüíüíferos e perda de proteferos e perda de proteçãção o 
dos mananciais;dos mananciais;

•• Perda de biomassa;Perda de biomassa;
•• Aumento de toxicidade;Aumento de toxicidade;
•• Aumento da eutrofizaAumento da eutrofizaçãção;o;



















Diferentes etapas para determinaDiferentes etapas para determinaçãção da qualidade da o da qualidade da áágua e as selegua e as seleçõções das estrates das estratéégias. gias. Fonte:Fonte: Straskraba & Tundisi (2008).Straskraba & Tundisi (2008).



InteraInteraçãção entre base de dados, modelos matemo entre base de dados, modelos matemááticos e tomadores de decisticos e tomadores de decisãão na gesto na gestãão de bacias hidrogro de bacias hidrográáficas. Fonte: Porto, M. e Porto L. R. (2008).ficas. Fonte: Porto, M. e Porto L. R. (2008).



Modelo integrado de gestModelo integrado de gestãão de uma bacia hidrogro de uma bacia hidrográáfica com utilizafica com utilizaçãção de to de téécnicas de ecohidrologia, controle hidrolcnicas de ecohidrologia, controle hidrolóógico e gico e 
aumento da sedimentaaumento da sedimentaçãção em regio em regiõões selecionadas. Quanto maior o nes selecionadas. Quanto maior o núúmero de ciclos, maior mero de ciclos, maior éé o retardamento biogeoquo retardamento biogeoquíímico e mico e 
maior a capacidade de biofiltramaior a capacidade de biofiltraçãção e controle. o e controle. Fonte:Fonte: modificado de Zalewski (2000).modificado de Zalewski (2000).



ECONOMIAS VERDES

CAPITAL NATURAL
Valoração dos Serviços ambientais dos 
ecossistemas.

Investimentos na restauração, sustentabilidade 
dos estoques e aumento da eficiência no uso  da 
energia, reciclagem.

RECURSOS NATURAIS.
Insumos para o sistema produtivo.

Receptor de  resíduos.

Manter a capacidade regenerativa.

Prazer estético, conforto natural. Bem estar.
Fonte: Haddad 2010Fonte: Haddad 2010



Tipologia dos instrumentos de 
Política Ambiental














International Centers for Innovation, Research & Capacity BuildiInternational Centers for Innovation, Research & Capacity Buildingng

•• Institute of Geographic Sciences & Natural Resources Institute of Geographic Sciences & Natural Resources 
ResearchResearch
(China)(China)

•• International Institute of Biodiversity and Water International Institute of Biodiversity and Water 
ResourcesResources
(Brazil)(Brazil)

•• International Center for EcologyInternational Center for Ecology
(Poland)(Poland)

••Water Research CommissionWater Research Commission
(South Africa)(South Africa)

Cultural diversity and water management



OBRIGADO! MUCHAS GRACIAS!OBRIGADO! MUCHAS GRACIAS!

José Galizia Tundisi
tundisi@iie.com.br
www.iie.com.br
Rua Bento Carlos, 750
Centro – São Carlos – SP. ‐ Brasil

THANK YOU!THANK YOU!


