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MINUTA 
 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº xx de xx de novembro de 2012 
 
 

Dispõe sobre o ordenamento do uso múltiplo dos 
reservatórios das hidrelétricas do rio São Francisco  
e dá outras providências 

 
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 
 

a) Considerando que o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
rio São Francisco não estabeleceu o uso múltiplo dos reservatórios para a definição 
das respectivas condições de operação pela Agência Nacional de Águas, conforme 
determinam as Leis nº 9433 e 9984; 

 
b) Considerando que estão em curso processos de renovação das licenças de 

operação das Usinas Hidrelétricas implantadas ao longo do rio São Francisco, sob a 
tutela do IBAMA, e que nas licenças anteriores foram incluídos condicionantes que 
afetam os diferentes usos das águas, nas represas, a jusante e a montante dos 
empreendimentos; 

 
c) Considerando que o vencimento das concessões das hidrelétricas previsto para 

2015 remete à necessária repactuação de contratos e condições operacionais; 
 

d) Considerando que a ANA, responsável pela emissão das outorgas de direito de uso 
e pelo estabelecimento e fiscalização das condições de operação dos reservatórios, 
deverá ter como suporte a decisão do Comitê de Bacia, expressa em seu Plano de 
Recursos Hídricos, sobre o uso múltiplo dos reservatórios; 

 
e) Considerando que as concessões das hidrelétricas em questão foram definidas 

pelo Código das Águas, legislação que foi substituída pela Lei 9433 segundo novos 
fundamentos, principalmente aqueles que estabelecem que a gestão das águas 
deve ser feita de forma integrada, descentralizada e participativa; 
 

f) Considerando os estudos e ações propostas pelo Projeto de Gerenciamento 
Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do São Francisco – GEF 
São Francisco, destacando-se aquela prevista no Componente II: 
Acompanhamento dos estudos hidroambientais de barragens para uso múltiplo e 
de sua operação visando o apoio à navegação e à solução de problemas na Zona 
Costeira, incluindo a geração de cheias artificiais, e que tais estudos poderiam vir a 
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ajudar no estabelecimento de novas regras de operação, otimizando e garantindo os 

usos múltiplos das águas do rio São Francisco;  
 

g) Considerando que o predomínio da geração hidrelétrica promove conflitos com os 
demais usos, quais sejam: navegação, pesca artesanal, aquicultura, irrigação 
mecanizada e por gravidade, abastecimento humano e industrial, diluição de 
efluentes domésticos, industriais e da irrigação, dentre outros; 

 
h) Considerando que, conforme determina 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; 

 
i) Considerando que, conforme também determina a referida lei nº 9.433, 

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 O CBHSF dará início a um processo de discussão visando estabelecer o 
ordenamento dos usos múltiplos nos reservatórios das hidrelétricas, de forma a subsidiar 
a definição pela ANA das condições de operação dos respectivos reservatórios. 
 

Parágrafo Primeiro. Para o estabelecimento previsto no caput serão considerados 
os seguintes usos: geração hidrelétrica, navegação, pesca artesanal, aquicultura, 
irrigação mecanizada e por gravidade, abastecimento humano, animal e industrial, 
diluição de efluentes domésticos, industriais e da irrigação, turismo e lazer. 
 
Parágrafo Segundo. Na definição prevista no parágrafo anterior devem ser 
considerados os impactos da operação das barragens provocados por vazões 
máximas, médias e mínimas, o seu efeito sazonal, a taxa de variação das 
defluências, visando à proteção das cidades ribeirinhas, das populações e do 
ambiente aquático, inclusive contra alterações hidrogeomorfológicas danosas ao 
rio São Francisco. 

 
Art. 2º Caberá à Diretoria Colegiada do CBHSF - DIREC, coordenar o processo de discussão 
sobre os usos múltiplos a que se refere ao art. 1º desta Deliberação. 
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Parágrafo Primeiro. Para o cumprimento do caput, deverá a DIREC elaborar 
calendário de atividades. 
 
Parágrafo Segundo. O calendário de que trata o parágrafo anterior terá como data 
final a última reunião do Comitê na gestão 2010-2013. 
 
Parágrafo Terceiro. A AGB Peixe Vivo providenciará todo o apoio técnico 
necessário à realização das atividades previstas no calendário. 
 

 
Art. 3º Caberá às CCR mobilizarem os representantes dos usos, organizar as discussões 
nas referidas regiões e apresentar à DIREC parecer com sugestões e recomendações 
quanto às alternativas apresentadas para a tomada final de decisão por parte do Comitê. 
 
Art. 4º Caberá à CTPPP e à CTIL prepararem conjuntamente minuta de deliberação para a 
revisão do Plano de Recursos Hídricos visando incorporar as definições objeto desta 
Deliberação e apresentá-la à DIREC, de acordo com o calendário de atividades previsto no 
art. 1º, previamente à assembleia geral do Comitê. 
 
Art. 5º A DIREC deverá articular-se com a ANA, o IBAMA e o ONS para que acompanhem e 
apoiem as discussões para as definições objeto desta deliberação. 

 
Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. 
 

Penedo, xx de novembro de 2012. 
 
 
 

Anivaldo Miranda 
Presidente 

 
 

José Maciel Nunes de Oliveira 
Secretário CBHSF 

 
 
 

 


