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MINUTA 
DELIBERAÇÃO CBHSF Nº xx de xx de novembro de 2012 

   
Dispõe sobre os limites geográficos da Região 
fisiográfica do Baixo São Francisco. 
 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, criado pelo Decreto 
Presidencial de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e; 
 
Considerando que: 
 

a) Quando da criação do Comitê, em 2001, na organização de todas as iniciativas, 
ações e políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica 
do rio São Francisco, a base cartográfica adotada foi aquela já anteriormente 
definida e publicada pela ANA e em vigor no mesmo ano, onde a região fisiográfica 
do Baixo São Francisco tinha como divisa com o Submédio a região de Paulo 
Afonso, BA, conforme Anexo I desta Deliberação; 
 

b) Quando da criação do CBHSF, foram estabelecidas as unidades regionais de gestão 
conhecidas como Câmaras Consultivas Regionais, a saber, para o Alto, Médio, 
Submédio e Baixo São Francisco, com suas áreas de atuação vinculadas ao espaço 
territorial das suas respectivas regiões fisiográficas; 

 
c) No ano de 2003, o projeto GEF - São Francisco lançou uma cartografia das regiões 

fisiográficas da Bacia do Rio São Francisco onde seriam estabelecidos “novos 
limites entre o Sub-médio e o Baixo São Francisco, contrariando os pontos 
supracitados nos itens a e b destes considerandos e a atribuição precípua do 
CBHSF quanto às questões vinculadas à gestão dos recursos hídricos no território 
da bacia hidrográfica do rio São Francisco, pois a entidade não foi consultada; 
 

d) Os chamados “novos limites” da divisão fisiográfica supracitada no item d acima 
não só não atendem aos propósitos de gestão dos recursos hídricos de forma 
adequada, como também geram uma base cartográfica equivocada para a 
implantação de políticas públicas que se utilizam destas informações cartográficas 
que têm, até hoje, sua permanência no sítio eletrônico da ANA - Agencia Nacional 
de Águas no endereço:  
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/conteudo03ae.
html?mcod=6&ecod=152 , conforme Anexo II desta deliberação; 
 

e) ainda que por motivos documentais, de acervo a ser mantido para pesquisa e/ou 
informação, os dados cartográficos do Baixo São Francisco supracitados nos itens c 
e d acima deveriam ser ao menos acrescidos de nota técnica com os devidos 
esclarecimentos sobre a base cartográfica formal a ser adotada como referência; 
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f) a cartografia dos limites publicados pela ANA em 2003 não atende à real área de 
atuação da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco; 
 

g) a Codevasf - Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba, empresa estatal agregada ao MI - Ministério da Integração, mantém a 
forma adequada de delimitação do Baixo São Francisco, conforme o apresentado 
em seu sítio na internet, no endereço: http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-
do-sao-francisco/recus/baixo-sao-francisco; e constante no Anexo III desta 
deliberação; 

 
h) conforme a lei nº 9.433, de 1997, compete ao Comitê de Bacia, na sua área de 

atuação, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 
articular a atuação das entidades intervenientes, bem como arbitrar, em primeira 
instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos, condição 
que é verificada na inconsistência de uma base cartográfica que compromete a 
boa gestão dos referidos recursos hídricos na região fisiográfica do Baixo São 
Francisco, cabe à entidade, na forma da lei a manifestação e deliberação sobre o 
tema; 

 
i) conforme a lei nº 9.433, de 1997, constituem diretrizes gerais de ação para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos a integração da gestão 
de recursos hídricos com a gestão ambiental, bem como a adequação de sua 
gestão às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais das diversas regiões do país, adequação esta que é atribuição dos comitês 
de bacia conforme a Resolução CNRH nº 5, de 2000; 

 
D E L I B E R A: 
 
Art. 1º Ficam reafirmados como limites da região fisiográfica do Baixo São Francisco e 
sua divisa com a região fisiográfica do Sub Médio aqueles definidos na cartografia da 
ANA - Agência Nacional de Águas anterior ao ano de 2003 conforme mapa ilustrado no 
Anexo I e documento/parte integrante desta deliberação. 
 
Art. 2º Os limites da região fisiográfica do Baixo São Francisco, da forma supracitada pelo 
artigo 1º desta deliberação serão as bases geográficas referenciais para todas e quaisquer 
ações de gestão pública no espaço territorial da referida região.  
 
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. 
 

Anivaldo Miranda                                                        José Maciel Nunes de Oliveira 
Presidente                                                                        Secretário CBHSF 

 
Penedo, xx de novembro de 2012. 

http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-francisco/recus/baixo-sao-francisco
http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-francisco/recus/baixo-sao-francisco
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Anexo I - Deliberação XXX - 28 de novembro de 2012 

 
Regiões Fisiográficas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
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Limites das Regiões Fisiográficas Sub Médio e Baixo São Francisco 
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Anexo II - Deliberação XXX - 28 de novembro de 2012 

 
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/conteudo03ae.html?m
cod=6&ecod=152 

Os Novos Limites da Bacia do São Francisco 

Novos limites entre o Sub-Médio e o Baixo São Francisco 

O Relatório Final da Comissão de Acompanhamento do Projeto de Revitalização do rio São 
Francisco do Senado Federal, 2000, recomendou ampla discussão sobre a integração do 
trecho Paulo Afonso-Xingó ao Sub-Médio em face do enchimento do cânion dando nova 
configuração a esta área e pelo fato da realidade do Baixo São Francisco ter ficado 
bastante diferenciado após a construção da barragem de Xingó. 

 

Considerando essa recomendação do Senado Federal; as discussões por que passaram 
esse tema em Workshops na Bacia do rio São Francisco e no Simpósio Regional da ABRH, 
para o Nordeste realizado em Maceió em dezembro de 2002; a futura construção de mais 
um lago artificial com a hidroelétrica de Pão de Açúcar; a análise das características 
fisiográficas da região e os resultado das pesquisas realizadas no âmbito Projeto GEF São 
Francisco, recomendou-se novos limites. 

http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/conteudo03ae.html?mcod=6&ecod=152
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/conteudo03ae.html?mcod=6&ecod=152
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/Arquivos/NovosLim2003.jpg
http://archive.iwlearn.net/www.ana.gov.br/www.ana.gov.br/gefsf/Arquivos/NovosLim2003.jpg
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Propõe-se como limites de separação da região fisiográfica do Sub-Médio com o Baixo São 
Francisco a linha divisória passando próxima à cidade de Belo Monte-AL, seguindo o 
divisor de águas que separa as sub-bacias do rio Ipanema e Traipu, afluentes da margem 
esquerda do rio São Francisco, e pela margem direita, o divisor de águas entre as bacias 
do rio Capivara e do rio Gararu, de maneira que toda a região da cascata, onde se situam 
os lagos das barragens passaria a fazer parte do Sub-Médio São Francisco, o que assegura 
melhor identidade a essas duas regiões com suas características mais homogêneas. 

Esta nova proposta de subdivisão da Bacia do rio São Francisco mantém as quatro zonas 
fisiográficas, mostradas na Figura 1, que dentro do mesmo critério propõe ajustes nos 
outros limites: 

 Alto, abrange o trecho que vai da nascente até a confluência com o rio Jequitaí no 
Estado de Minas Gerais;  

 Médio, vai da confluência com o Jequitaí até o eixo da barragem de Sobradinho, no 
Estado da Bahia;  

 Sub-Médio que se estende dessa referência até Belo Monte no Estado de Alagoas; 
e  

 Baixo que vai de Belo Monte até sua foz no Oceano Atlântico, que ocorre entre os 
Estados de Sergipe e Alagoas.  

Quadro 1. Área das regiões fisiográficas da bacia rio São Francisco conforme a proposição 
deste trabalho. 

Regiões Fisiográficas Área (km²) Área (%) 

Alto 99.386,82 15,60 

Médio 401.559,39 63,05 

Submédio 115.986,71 18,21 

Baixo 19.986,67 3,14 

Total 636.919,60 100,00 

Fonte: Projeto ANA/GEF/PNUMA/OEA - São Francisco, 2003 
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Anexo III - Deliberação XXX - 28 de novembro de 2012 

 
http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-francisco/recus/baixo-sao-francisco 

 
Baixo São Francisco 
 
ABRANGÊNCIA: Estende-se de Paulo Afonso à foz, no oceano Atlântico, compreendendo 
as sub-bacias dos rios Ipanema e Capivara. Situa-se em áreas dos estados da Bahia, 
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 
 
TOPOGRAFIA: A altitude varia de 200m até o nível do mar, embora, na periferia, algumas 
serras atinjam 500m. Destacam-se a planície costeira com altitude inferior a 100m e 
tabuleiros do Grupo Barreiras com altitude entre 200m e 100m. 
 
VEGETAÇÃO: A vegetação é de dois tipos: Caatinga no trecho mais alto e Mata Atlântica, 
na região costeira. O clima é considerado tropical semi-úmido. 
 
CLIMA: A temperatura média anual é de 25 ºC; a evapotranspiração é de 2.300 mm 
anuais; e a precipitação média anual varia de 1.300 a 800 mm. As chuvas ocorrem de 
março a setembro, ou seja, no inverno, enquanto no restante da bacia as chuvas se 
verificam no verão. Nessa região ocorre, também, uma nítida mudança na distribuição 
anual das chuvas, que nas proximidades do oceano se distribuem por todo o ano, embora 
mais concentradas no outono e inverno, enquanto que, no seu interior, os meses 
chuvosos são os de verão. 
 
PRINCIPAIS CIDADES: Jeremoabo, na Bahia; Pesqueira e Bom Conselho, em Pernambuco; 
Propriá e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe; e Arapiraca e Penedo, em Alagoas. 
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Anexo IV - Deliberação XXX - 28 de novembro de 2012 

 

http://www.mi.gov.br/saofrancisco/rio/index.asp 

Apresentação 

Um rio que une climas e regiões diferentes 
 
Rio da integração nacional, o São Francisco, 
descoberto em 1502, tem esse título por ser 
o caminho de ligação do Sudeste e do 
Centro-Oeste com o Nordeste. Desde as suas 
nascentes, na Serra da Canastra, em Minas 
Gerais, até sua foz, na divisa de Sergipe e 
Alagoas, ele percorre 2.700 km. Ao longo 
desse percurso, que banha cinco Estados, o 
rio se divide em quatro trechos: o Alto São 
Francisco, que vai de suas cabeceiras até Pirapora, em Minas Gerais; o Médio, de Pirapora, 
onde começa o trecho navegável, até Remanso, na Bahia; o Submédio, de Remanso até 
Paulo Afonso, também na Bahia; e o Baixo, de Paulo Afonso até a foz.  

O rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 99 são perenes, 90 estão na 
sua margem direita e 78 na esquerda. A produção de água de sua Bacia concentra-se nos 
cerrados do Brasil Central e em Minas Gerais e a grande variação do porte dos seus 
afluentes é consequência das diferenças climáticas entre as regiões drenadas. O Velho 
Chico – como carinhosamente o rio também é chamado – banha os Estados de Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Sua Bacia hidrográfica também envolve 
parte do Estado de Goiás e o Distrito Federal. 

Os índices pluviais da Bacia do São Francisco variam entre sua nascente e sua foz. A 
pluviometria média vai de 1.900 milímetros na área da Serra da Canastra a 350 milímetros 
no semi-árido nordestino. Por sua vez, os índices relativos à evaporação mudam 
inversamente e crescem de acordo com a distância das nascentes: vão de 500 milímetros 
anuais, na cabeceira, a 2.200 milímetros anuais em Petrolina (PE). 

Embora o maior volume de água do rio seja ofertado pelos cerrados do Brasil Central e 
pelo Estado de Minas Gerais, é a represa de Sobradinho que garante a regularidade de 
vazão do São Francisco, mesmo durante a estação seca, de maio a outubro. Essa 
barragem, que é citada como o pulmão do rio, foi planejada para garantir o fluxo de água 
regular e contínuo à geração de energia elétrica da cascata de usinas operadas pela 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) – Paulo Afonso, Itaparica, Moxotó, Xingó 
e Sobradinho. É assim que ela opera.  

  

 

http://www.mi.gov.br/saofrancisco/rio/index.asp


 

9 

 

Depois de movimentarem os gigantescos geradores daquelas cinco hidrelétricas, as águas 
do São Francisco correm para o mar. Atualmente, 95% do volume médio liberado pela 
barragem de Sobradinho – 1.850 metros cúbicos por segundo – são despejados na foz e 
apenas 5% são consumidos no Vale. Nos anos chuvosos, a vazão de Sobradinho chega a 
ultrapassar 15 mil metros cúbicos por segundo, e todo esse excedente também vai para o 
mar. 

A irrigação no Vale do São Francisco, especialmente no semi-árido, é uma atividade social 
e econômica dinâmica, geradora de emprego e renda na região e de divisas para o País – 
suas frutas são exportadas para os EUA e Europa. A área irrigada poderá ser expandida 
para até 800 mil hectares, nos próximos anos, o que será possível pela participação 
crescente da iniciativa privada.  

O Programa de Revitalização do São Francisco, cujas ações já se iniciaram, contempla, no 
curto prazo, a melhoria da navegação no rio, providência que permitirá a otimização do 
transporte de grãos (soja, algodão e milho, essencialmente) do Oeste da Bahia para o 
porto de Juazeiro (BA) e daí, por ferrovia, para os principais portos nordestinos. 

 
 
 


