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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Nota Introdutória 

O presente documento constitui o Volume 1 – Caracterização da bacia hidrográfica – 

1ª parte, do Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional (RP1A) do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco elaborado 

para o período 2016-2025. 

Os trabalhos inerentes à prestação de serviços ao Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), através da Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB-PV), estão a cargo da empresa NEMUS – 

Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. 

A elaboração do Plano, iniciada em Novembro de 2014, está em consonância com a 

Lei n.º 9.433/1997, de 8 de janeiro, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, bem 

como com a Resolução CNRH n.º 145/2012, que estabelece diretrizes para a 

elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange sete Unidades de Federação 

(Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 

municípios. 

O Relatório de Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional apresenta a seguinte 

estrutura: 

 Volume 1 – Caracterização da bacia hidrográfica – 1ª parte; 

 Volume 2 – Caracterização da bacia hidrográfica – 2ª parte; 

 Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices; 

 Volume 4 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas superficiais; 

 Volume 5 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas subterrâneas; 

 Volume 6 – Análise qualitativa e quantitativa – Apêndices; 

 Volume 7 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico; 

 Volume 8 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico – Apêndices; 

 Volume 9 – Mapas e Quadros Notáveis. 
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O presente volume inclui os seguintes capítulos: 

 Capítulo 1 – Introdução; 

 Capítulo 2 – Objetivos, Estrutura e Abordagem Metodológica; 

 Capítulo 3 – Aspectos Legais e Institucionais; 

 Capítulo 4 – Políticas, Programas e Projetos; 

 Capítulo 5 – Caracterização da Bacia Hidrográfica: Caracterização do Uso 

do Solo e Caracterização Socioeconômica e Cultural. 

Os apêndices ao presente documento são apresentados no Volume 3 – 

Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices. 
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1.2. Escopo da Análise 

O presente plano tem como alvo de análise a bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

abrangendo sete Unidades da Federação (Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) e 507 municípios. 

As principais unidades de estudo e planejamento são as regiões fisiográficas da bacia: 

Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco (Mapa 1, Volume 9), com as seguintes 

características gerais (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004; shapefile disponibilizada pela 

ANA, 2014; dados municipais (IBGE, 2015)): 

1. Alto São Francisco (16% da área da bacia): Corresponde à região compreendida 

entre a nascente do rio principal, na serra da Canastra, estado de Minas Gerais, e a 

confluência com o rio Jequitaí. Abrange as sub-bacias dos rios Pará, Paraopeba, 

Velhas e Jequitaí, na margem direita, e as sub-bacias do Indaiá, Borrachudo e Abaeté 

na margem esquerda. As principais cidades são Belo Horizonte, Contagem, Betim, 

Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Divinópolis, Santa Luzia, Ibirité, Sabará e 

Conselheiro Lafayette. Como principais barragens hidroelétricas destacam-se Três 

Marias, Retiro Baixo e Queimados.  

2. Médio São Francisco (63% da área da bacia): É o trecho de maior extensão, da 

confluência com o rio Jequitaí à barragem do Sobradinho. Inclui as sub-bacias dos rios 

Paracatu, Urucuia, Pardo, Pandeiros, Carinhanha, Corrente e Grande na margem 

esquerda e Pacuí, Verde Grande, Carnaíba, Paramirim, Verde e Jacaré na margem 

direita. As principais cidades são: Montes Claros, Janaúba, Unaí, Januária e Paracatu, 

em Minas Gerais; Barreiras, Guanambi, Irecê e Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Como 

principais barragens hidroelétricas destacam-se Sobradinho e Rio das Fêmeas. 

3. Submédio São Francisco (17% da área da bacia): estende-se da barragem de 

Sobradinho até à barragem de Xingó. Inclui as sub-bacias dos rios Pontal, Garças, 

Brígida, Terra Nova, Pajeú, e Moxotó na margem esquerda, e Salitre, Poço, Curaçá, 

Vargem e Macururé na margem direita. As principais cidades são Petrolina (PE), 

Juazeiro (BA), Paulo Afonso (BA) e Serra Talhada (PE). Destacam-se nesse trecho as 

represas de Paulo Afonso I, II, III e IV, Xingó, Itaparica e Moxotó. 
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4. Baixo São Francisco (4% da área da bacia): Corresponde ao trecho a jusante de 

Xingó até a foz no oceano Atlântico. Compreende as sub-bacias dos rios Ipanema e 

Traipu e Marituba, na margem esquerda e Capivara, Gararu e Betume na margem 

direita. As principais cidades são Arapiraca e Penedo em Alagoas. 

 

Figura 1 – Regiões Fisiográficas (Mapa 1 do Volume 9, reduzido). 
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Em alguns domínios de análise identificados no presente relatório são utilizadas como 

unidades de estudo as 34 sub-bacias hidrográficas, assim distribuídas pelas regiões 

fisiográficas anteriormente indicadas:  

1. Alto São Francisco: Afluentes mineiros do Alto SF; Rio Pará; Rio Paraopeba; 

Entorno da Represa de Três Marias; Rio das Velhas; Rio de Janeiro e Formoso; Rio 

Jequitaí;  

2. Médio São Francisco: Alto Rio Preto; Rio Paracatu; Rio Pacuí; Rio Urucuia; Rio 

Verde Grande; Rios Pandeiros, Pardo e Manga; Rio Carinhanha; Rio Corrente; Alto 

Rio Grande; Médio e Baixo Rio Grande; Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de 

Dentro; Rios Verde e Jacaré; Margem esquerda do Lago Sobradinho;  

3. Submédio São Francisco: Rio Salitre; Rio Pontal; Rio Garças; Rio Curaçá; Rio 

Brígida; Rio Terra Nova; Rio Macururé; Rio Pajéu; Rio Moxotó; Rio Curituba; 

Talhada/Riacho Seco. 

4. Baixo São Francisco: Alto Rio Ipanema; Baixo Ipanema e Baixo São Francisco; 

Baixo São Francisco em Sergipe. 

O PRH-SF é elaborado para o período 2016-2025, considerando ao nível do 

prognóstico, um horizonte de planejamento de longo prazo de 20 anos, sendo 

observados, também, os horizontes e metas intermediárias, propostos para intervalos 

de 5 (curto prazo) e 10 anos (médio prazo).  
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2. OBJETIVOS, ESTRUTURA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

2.1. Objetivos 

A principal motivação de se atualizar o PRH-SF é compatibilizá-lo com o quadro atual 

existente na bacia hidrográfica no que se refere às demandas, quantidade, qualidade, 

planejamento, situações extremas e de risco, e gerenciamento dos recursos hídricos. 

Pretende-se assim produzir um instrumento que permita aos componentes do sistema 

de gerenciamento de recursos hídricos dar continuidade às suas atuações, de modo a 

garantir o uso múltiplo, racional e sustentável das águas e do meio ambiente da bacia. 

Constituem objetivos específicos dos trabalhos a desenvolver: 

 Atualizar diagnósticos para a bacia como um todo, observadas as 

especificidades e prioridades de cada uma de suas regiões fisiográficas;  

 Apresentar propostas de diretrizes e critérios para o aprimoramento dos 

instrumentos da política de recursos hídricos, notadamente, para a outorga 

de direito de uso e cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

 Avaliar a atuação do CBHSF a partir de suas deliberações e efetiva 

contribuição para a implementação das ações contidas no PRH-SF e a 

partir dessa análise construir indicadores de desempenho para o CBHSF e 

preparar o comitê para continuidade da sua atuação normativa na bacia, 

com destaque para os seguintes temas: 

- Gestão integrada dos reservatórios no rio São Francisco;  

- Estabelecimento dos usos múltiplos nas áreas de influência dos 

reservatórios com subsídios à definição das suas condições de 

operação; 

- Subsídios à regulação do uso da água para grandes projetos; 

 Avaliar as medidas necessárias executar para proteger, recuperar e 

promover a qualidade dos recursos hídricos com vistas à saúde humana, à 

vida aquática e à qualidade ambiental e dinâmica ambiental fluvial, nos 

diversos cenários estudados e definir, a partir da avaliação, novas medidas 

ou medidas complementares;  

 Propor ações destinadas a atenuar as consequências de eventos 

hidrológicos extremos, inclusive por meio da proposta de regras para a 

operação dos reservatórios hidrelétricos no rio São Francisco;  
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 Avaliar as ações prioritárias e metas para a bacia para o alcance em 

horizonte compatível de planejamento, coerentemente com as fontes de 

recursos financeiros possíveis e disponíveis e estabelecer novas ações ou 

ações complementares;  

 Identificar as dificuldades encontradas para a implementação do PRH-SF e 

propor na atualização soluções para as dificuldades encontradas; 

 Aprimorar e fortalecer o arranjo institucional, integrando os comitês de 

bacia hidrográfica de rios afluentes e gestores de zonas costeiras da foz do 

rio São Francisco;  

 Estruturar a base de dados da bacia, relativa às características e à situação 

dos recursos hídricos e demais aspectos com implicações relevantes, com 

vistas a subsidiar a elaboração e implementação, após a atualização do 

PRH-SF, de um Sistema de Informação Georreferenciada (SIG) capaz de 

apoiar o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia. 
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2.2. Estrutura 

O Plano de Recursos Hídricos do Rio São Francisco apresentará a seguinte estrutura: 

 Módulo 1 – Resumo executivo  

 Módulo 2 – Diagnóstico da bacia  

 Módulo 3 – Cenários de Desenvolvimento e Prognóstico  

 Módulo 4 – Arranjo Institucional e Aplicação dos Instrumentos de 

Gestão dos Recursos Hídricos  

 Módulo 5 – Caderno de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco  

O presente relatório, correspondente ao Diagnóstico da Dimensão Técnica e 

Institucional, inclui os seguintes volumes: 

 Volume 1 – Caracterização da bacia hidrográfica – 1ª parte; 

 Volume 2 – Caracterização da bacia hidrográfica – 2ª parte; 

 Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices; 

 Volume 4 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas superficiais; 

 Volume 5 – Análise qualitativa e quantitativa – Águas subterrâneas; 

 Volume 6 – Análise qualitativa e quantitativa – Apêndices; 

 Volume 7 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico; 

 Volume 8 – Usos, balanço hídrico e síntese do diagnóstico – Apêndices; 

 Volume 9 – Mapas e Quadros Notáveis. 

Os mapas apresentados no Volume 9 em formato A3 são reproduzidos em formato A4 

no corpo de texto. 
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2.3. Abordagem Metodológica 

2.3.1. Etapas e atividades 

 
O PRH-SF é realizado em três etapas:  

 Etapa 1: Mobilização da equipe, plano de trabalho, coleta de dados  

 Etapa 2: Diagnósticos e prognóstico  

 Etapa 3: Plano de Recursos Hídricos 

 

Mobilização da equipe Definições metodológicas Mecanismos de participação Coleta e análise de dados

Elaboração do Plano de 
Trabalho

Caracterização da Dimensão 
Técnica e Institucional

Consultas públicas e oficinas 
setoriais

Caracterização da Dimensão 
da Participação Social

Diagnóstico Consolidado da Bacia

Cenários e Prognóstico

Balanço Hídrico e Cenários

Avaliação do Arranjo 
Institucional para a Gestão

Diretrizes para os 
Instrumentos de Gestão

Plano de Metas, Ações 
Prioritárias e Investimentos

Caderno de Investimentos

Resumo 
Executivo do 

Plano

Plano de 
Recursos 
Hídricos

SIG São 
Francisco

CD ROM 
Interativo

Etapa  1 – Mobilização da Equipe, Plano de Trabalho, Coleta de Dados

Etapa 2 – Diagnóstico e prognóstico

Etapa 3 – Plano de Recursos Hídricos

 

Figura 2 – Fluxograma geral da atualização do PRH-SF. 

Fonte: Termo de Referência do Ato Convocatório n.º 12/2014. 

A Etapa 1 compreendeu as seguintes atividades:  

 Mobilização da equipe 

 Definições metodológicas 

 Definição de mecanismos de participação social 
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 Coleta, análise e sistematização de dados e mapas 

 Elaboração do plano de trabalho detalhado 

 

Nesta etapa, foi dado enfoque à coleta e análise de dados (quer por escrito, quer em 

reuniões com instituições relevantes e com o cliente), como pontos de partida críticos 

para a definição das metodologias a empregar. 

O planejamento do envolvimento social (e respectiva logística) e a elaboração de 

materiais de divulgação (cartazes, folders, cartilhas, faixas, etc.) foi também iniciado.  

Há que considerar que o envolvimento e a participação da sociedade apresentam, 

nesta atualização do PRH-SF, uma dimensão essencial e basilar, e serão garantidos 

através de ações, atores e canais diversos. 

Como resultado da Etapa 1 foi entregue e discutido o Plano de Trabalho, aprovado 

pela Diretoria Colegiada em reunião no dia 11 de Fevereiro de 2015.  

A Etapa 2 compreende as seguintes atividades:  

 Diagnóstico dimensão técnica e institucional 

 Diagnóstico dimensão da participação social 

 Diagnóstico consolidado da bacia 

 Cenários de desenvolvimento e prognóstico 

 Compatibilização do balanço hídrico com os cenários estudados 

O Diagnóstico da dimensão técnica e institucional, alvo do presente documento, 

compreende como sub-atividades: 

 Atualização de aspectos legais e institucionais, políticas, programas e 

grandes projetos  

 Caracterização do uso do solo 

 Caracterização socioeconômica e cultural  

 Caracterização física  

 Caracterização biótica (incluindo a caracterização da cobertura vegetal) 

 Análise quantitativa das águas superficiais  

 Análise qualitativa das águas superficiais  

 Análise quali-quantitativa das águas subterrâneas  
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 Caracterização dos usos e quantificação das demandas hídricas  

 Análise do balanço hídrico  

 Análise das áreas em conflito  

 Caracterização dos reservatórios de água e segurança de barragens 

 Análise de eventos críticos 

O desenvolvimento das sub-atividades indicadas tem como subjacentes as seguintes 

tarefas: 

 Pesquisa, coleta e análise de dados 

 Reuniões da equipe  

 Reuniões presenciais com a AGB-PV, com o CBHSF e com as CCR do 

Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, além da estreita 

comunicação realizada por outras vias (telefone e e-mail) 

 Reuniões presenciais com entidades-chave 

 Pedidos de informação por escrito (através de ofícios elaborados pela 

AGB-PV, posteriormente encaminhados pela NEMUS para várias 

entidades)  

 Análises com base em Sistemas de Informação Geográfica 

 Aplicação de modelos matemáticos 

 Consolidação de informação, produção de relatórios, mapas e figuras. 

A atualização do diagnóstico tem em conta: 

 O PRH-SF 2004-2013; 

 Os principais estudos realizados a partir do ano de 2004, com utilização de 

bibliografia referenciada e dados censitários, socioeconômicos, de uso e 

ocupação dos solos e relativos à qualidade e quantidade das águas atuais, 

contemplando as peculiaridades de cada região fisiográfica; 

 A análise técnica e pericial dos especialistas. 

É dado foco nas componentes com variações mais significativas, em relação ao 

conteúdo do anterior plano. 

As metodologias específicas empregadas são descritas no âmbito dos respectivos 

capítulos e sub-capítulos. 
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No decurso das Etapas 1 e 2 foi solicitada informação, por escrito, às seguintes 

entidades: AAPER; ADASA; ADEMA; AHSFRA; AIBA; ANA; ANEEL; APAC; 

ASSEMAE; CAESB; CASAL; CEMADEN; CEMIG; CHESF; CODEVASF; COMPESA; 

COPASA; CPRH; CPRM; DESO; DNPM; FEAM; FUNASA; IBAMA; IEF-MG; IEPHA-

MG; IMA; INCRA; INEMA; ICMBio; IPAC-BA; IPHAN; IPHAN-BA; IPHAN-AL; IPHAN-

GO; IPHAN-MG; IPHAN-PE; IPHAN-SE; MI; MC; MMA; ONS; SANEAGO; SECULT-

GO; SECULT-PE; SEMA-BH; SEMAD/IGAM; SEMA-DF; SEMAD-MG; SEMARH-AL; 

SEMARH-GO; SEMARH-SE; SEMAS-PE; SRHE-PE. 

Foram ainda realizadas, entre outras (incluindo reuniões plenárias e da Diretoria 

Colegiada do CBHSF e reuniões das Câmaras Consultivas Regionais), reuniões com 

as seguintes entidades: ANA; CODEVASF; MI; MMA; FUNASA; ANEEL; MC; 

EMBASA; INEMA; IBAMA; ICMBIO; DNMP; ADASA; IPHAN; ASSEMAE; CEMIG; 

COPASA; IGAM; CPRM. 

A Etapa 2 compreende um total de 12 consultas públicas e 20 oficinas setoriais na 

fase de Diagnóstico e quatro Consultas Públicas na fase de Cenários e Prognóstico, 

distribuídas espacialmente pela bacia hidrográfica. 

A Etapa 3 compreende as seguintes atividades:  

 Arranjo Institucional para a Gestão de RH na Bacia e Diretrizes e 

Critérios para Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos 

Hídricos na Bacia  

 Elaboração do Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos 

 Elaboração do Caderno de Investimentos da Bacia do Rio São 

Francisco 

 Elaboração do Plano de Recursos Hídricos Consolidado 

 Elaboração do Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos 

 Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas 

 Elaboração de CD-ROM Interativo 

Na Etapa 3 estão previstas oito sessões de consulta, quatro na fase de Plano de 

Metas, Ações Prioritárias e Investimentos, e quatro para apresentação e divulgação do 

Plano. 
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2.3.2. Acompanhamento 

O acompanhamento da atualização do plano é realizado da seguinte forma: 

 Reuniões mensais entre o cliente e a NEMUS, presenciais ou via skype. 

Destas reuniões resultam atas, remetidas à AGB Peixe Vivo; 

 Apresentação de Notas Técnicas pela NEMUS, relatando os progressos 

realizados, atividades seguintes e pendências; 

 Acompanhamento e aprovação de relatórios parciais e finais pela AGB 

Peixe Vivo; 

 Aprovação da versão final do PRH-SF da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco pelo CBHSF. 

O estreito acompanhamento dos trabalhos pela AGB Peixe Vivo permitiu discutir e 

validar a informação produzida em etapas críticas de desenvolvimento do plano. 
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3. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Tendo em vista a atualização dos aspectos legais e institucionais apresentados no 

PRH-SF 2004-2013, o presente capítulo identifica a legislação federal (seção 3.1.1) e 

estadual (seção 3.1.2) relevante para os recursos hídricos e as deliberações do 

CBHSF (seção 3.1.3), descreve o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (seção 3.2.1) e os sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos 

(seção 3.2.2), identifica as principais instituições atuantes na bacia (seção 3.2.3) e os 

principais conflitos institucionais (seção 3.2.4). 

 

3.1. Aspectos Legais 

A primeira vez que o Brasil considerou os recursos hídricos na sua legislação foi 

através do Código Civil, em 1916. Contudo, foi apenas em 1934, que surgiu o “Código 

das Águas” (decreto federal n.º 24.643/1934, de 10 de Julho), primeiro instrumento 

dedicado exclusivamente à gestão de recursos hídricos. Foram criadas posteriormente 

Constituições Brasileiras e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) até que a lei n.º 9.433/1997, de 8 de Janeiro (comumente conhecida como 

“Lei das Águas”), instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (ECOPLAN/SKILL, 2015). 

Este capítulo tem o intuito de apresentar a estrutura legal, a nível federal e estadual, 

no escopo da bacia hidrográfica do rio São Francisco (BHSF), considerando 

estritamente o tema dos recursos hídricos. Enfatiza-se a legislação a partir do ano 

2003, tendo em conta que foi a última data considerada para o levantamento 

legislativo do plano vigente. No entanto, é feita referência a legislação mais antiga, 

quando interpretada como relevante para a gestão atual da bacia e dos recursos 

hídricos. 

Para a realização deste levantamento destacam-se as seguintes consultas: 

 Sites do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) e da 

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe 

(AGB Peixe Vivo); 
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 Sites dos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais e do Distrito 

Federal; 

 Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH): Minas Gerais, Alagoas, 

Sergipe e Goiás (os PERH de Pernambuco (1998) e da Bahia (2005) não 

apresentam atualizações relativas à legislação em vigor); 

 Outros Planos de Bacia. 

Foram ainda consultadas outras fontes específicas de informação, referidas nos 

subcapítulos seguintes. 

 

3.1.1. Legislação federal 

No Quadro 1, apresentam-se listadas as normas legais vigentes desde o ano 2003, a 

nível federal. Para além das fontes referidas anteriormente, foram ainda consultadas 

resoluções de: 

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 

 Agência Nacional de Águas (ANA); 

 Portarias do Ministério da Saúde. 

Para além deste levantamento, considerou-se ainda importante referir as seguintes 

normas legais, anteriores a 2003: 

 A lei n.º 9.984 de 2000, que cria a ANA e atribui-lhe a competência para 

outorgar o direito de uso dos recursos hídricos em corpos d’água de 

domínio da União; 

 A resolução CNRH n.º 17 de 2001, que contém as diretrizes para os Planos 

de Recursos Hídricos; 

 As resoluções do CNRH que estabelecem as prioridades para aplicação 

dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos (n.º 

35, 41, 49, 70, 71, 90, 97, 102 e 122); 

 As resoluções ANA que dispõem sobre a prorrogação da redução 

temporária da descarga mínima defluente dos reservatórios de Sobradinho 

e Xingó, no rio São Francisco (n.º 102, 333, 337, 680, 1046, 1258, 1514, 

1778 e 2050, de 2014, e 85, 132 e 206, de 2015). 
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Quadro 1 – Matriz legal federal de recursos hídricos. 

Matriz legal de recursos hídricos – Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução ANA n.º 

206/2015, de 23/03 

Dispõe sobre a prorrogação da redução temporária da descarga mínima 

defluente dos reservatórios de Sobradinho e Xingó, no rio São Francisco. 

Resolução ANA n.º 

683/2014, de 05/05 

Aprova procedimentos para validação de regras de uso da água em corpos 

hídricos de domínio da União estabelecidas em condições especiais. 

Resolução CNRH n.º 

153/2013, de 17/12 

Estabelece critérios e diretrizes para implantação de Recarga Artificial de 

Aquíferos no território Brasileiro. 

Resolução CONAMA 

n.º 459/2013, de 

07/10 

Altera a Resolução n.º 413, de 26 de junho de 2009, do CONAMA, que dispõe 

sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências. Altera 

resolução n.º 413/2009. 

Resolução CNRH n.º 

147/2012, de 13/12 

Estabelece as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança 

pelo uso da água para o período 2013/2015. 

Resolução CNRH n.º 

145/2012, de 12/12 

Estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas e dá outras providências. 

Resolução CNRH n.º 

144/2012, de 10/07 

Estabelece diretrizes para implementação da Política Nacional de Segurança de 

Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n° 

12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997. 

Resolução CNRH n.º 

143/2012, de 10/07 

Estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, 

dano potencial associado e pelo volume do reservatório, em atendimento ao art. 

7° da Lei n.° 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

Resolução CNRH n.º 

141/2012, de 10/07 

Estabelece critérios e diretrizes para implementação dos instrumentos de outorga 

de direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos corpos de água 

em classes, segundo os usos preponderantes, em rios intermitentes e efêmeros, 

e dá outras providências. 

Resolução CNRH n.º 

140/2012, de 21/03 

Estabelecer critérios gerais para outorga de lançamento de efluentes com fins de 

diluição em corpos de água superficiais. 

Resolução CONAMA 

n.º 454/2012, de 

01/11 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o 

gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. 

Portaria Ministério da 

Saúde (MS) n.º 

2.914/2011, de 12/12 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Resolução CNRH n.º 

135/2011, de 14/12 

Aprova o documento “Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 

2012-2015”, como resultado da primeira revisão do PNRH, e dá outras 

providências. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução CNRH n.º 

132/2011, de 20/09 

Aprova critérios complementares para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

externos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Resolução CNRH n.º 

129/2011, de 29/06 
Estabelece diretrizes gerais para a definição de vazões mínimas remanescentes. 

Resolução CNRH n.º 

126/2011, de 30/06 

Aprova diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídricos e para a 

integração das bases de dados referentes aos usos de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. 

Resolução CONAMA 

n.º 430/2011, de 

13/05 

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e 

altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA.  

Resolução CNRH n.º 

121/2010, de 16/12 

Estabelece diretrizes e critérios para a prática de reúso direto não potável de 

água na modalidade agrícola e florestal, definida na Resolução CNRH nº 54 de 

28 de novembro de 2005. 

Lei n.º 12.334/2010, 

de 20/09 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 

rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei 

nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 

2000. 

Resolução CNRH n.º 

113/2010, de 10/06 

Dispõe dos parâmetros para usos de pouca expressão para isenção da 

obrigatoriedade da outorga de uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco. 

Resolução ANA n.º 

267/2010, de 24/05 

Dispõe sobre os procedimentos para cadastramento, retificação ou ratificação 

dos dados cadastrais dos usos de recursos hídricos em corpo hídricos de 

domínio da União na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. 

Resolução CNRH n.º 

109/2010, de 13/04 

Cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios 

de domínio da União - UGRH e estabelece procedimentos complementares para 

a criação e acompanhamento dos comitês de bacia. 

Resolução CNRH n.º 

108/2010, de 13/04 

Aprova os valores e mecanismos para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Resolução CNRH n.º 

107/2010, de 13/04 

Estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o planejamento, a 

implantação e a operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado 

Qualitativo, Quantitativo de Águas Subterrâneas. 

Resolução ANA n.º 

779/2009, de 20/10 

Dispõe sobre a integração das bases de dados de uso de recursos hídricos entre 

a ANA e o IGAM, prioritariamente nas bacias em que a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos estiver implementada. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução CONAMA 

n.º 413/2009, de 

30/06 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

n.º 410/2009, de 

04/05 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de lançamento 

de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e 

no Art. 3º da Resolução nº 397, de 3 de abril de 2008. 

Resolução CNRH n.º 

99/2009, de 26/03 

Aprova o Detalhamento Operativo dos Programas VIII, X, XI e XII do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Resolução CNRH n.º 

92/2008, de 05/11 

Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e conservação das 

águas subterrâneas no território brasileiro. 

Resolução CNRH n.º 

91/2008, de 05/11 

Dispõe sobre procedimentos gerais para enquadramento dos corpos de água 

superficiais e subterrâneos. 

Resolução CONAMA 

n.º 397/2008, de 

07/04 

Altera o inciso II do parágrafo 4º e a Tabela X do parágrafo 5º, ambos do art. 34 

da Resolução CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA 

n.º 396/2008, de 

07/04 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 

águas subterrâneas e dá outras providências. 

Resolução CNRH n.º 

80/2007, de 10/12 

Aprova o Detalhamento Operativo de Programas do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Resolução CNRH n.º 

76/2007, de 16/10 

Estabelece diretrizes gerais para a integração entre a gestão de recursos hídricos 

e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas 

a fins balneários. 

Resolução CNRH n.º 

71/2007, de 14/06 

Estabelece as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança 

pelo uso de recursos hídricos, para o exercício orçamentário de 2008 e no Plano 

Plurianual 2008 - 2011, e dá outras providências. 

Lei n.º 11.445/2007, 

de 05/01 
Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Resolução ANA n.º 

597/2006, de 27/12 

Acesso aos dados registrados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos – CNARH. 

Resolução CNRH n.º 

67/2006, de 07/12 

Aprova o documento denominado Estratégia de Implementação do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Resolução CNRH n.º 

65/2006, de 07/12 

Estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção da outorga 

de direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento 

ambiental. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução CONAMA 

n.º 380/2006, de 

07/11 

Retifica a Resolução CONAMA n.º 375/06, que define critérios e procedimentos 

para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

n.º 377/2006, de 

10/10 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário. 

Resolução CONAMA 

n.º 375/2006, de 

30/08 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados 

em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá 

outras providências. Retificada pela Resolução CONAMA n.º 380, de 2006. 

Resolução CONAMA 

n.º 370/2006, de 

06/04 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de lançamento 

de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005. 

Resolução CNRH n.º 

58/2006, de 30/01 
Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Resolução CONAMA 

n.º 357/2005, de 

17/03 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterada pela Resolução 

410/2009 e Resolução 430/2011. 

Resolução CNRH n.º 

55/2005, de 28/11 

Estabelece diretrizes para elaboração do Plano de Utilização da Água na 

Mineração-PUA, conforme previsto na Resolução CNRH nº 29, de 11 de 

dezembro de 2002. 

Resolução CNRH n.º 

54/2005, de 28/11 

Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso 

direto não potável de água. 

Resolução ANA n.º 

412/2005, de 22/09 

Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – CERTOH para o 

“Projeto de Integração do Rio São Francisco”. 

Decreto n.º 

5.440/2005, de 4/05 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 

sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação 

de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

Resolução CNRH n.º 

48/2005, de 21/03 
Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Resolução CONAMA 

n.º 357/2005, de 

17/03 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas resoluções n.º 

370, de 2006, n.º 397, de 2008, n.º 410, de 2009, e n.º 430, de 2011. 

Resolução CNRH n.º 

47/2005, de 17/01 

Aprova o aproveitamento hídrico do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 21 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Matriz legal de recursos hídricos – Federal 

Norma legal Descrição 

Lei n.º 10.881/2004, 

de 09/06 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e 

entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de 

recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências. 

Resolução CNRH n.º 

37/2004, de 26/03 

Estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de 

barragens em corpos de água de domínio dos estados, do Distrito Federal ou da 

União. 

Resolução CNRH n.º 

35/2003, de 01/12 

Estabelece as prioridades para aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos, para o exercício de 2004, e dá outras providências. 

Resolução CNRH n.º 

32/2003, de 15/11 
Institui a Divisão Hidrográfica Nacional. 

Fontes: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; ANA, 2015; CBHSF, 2015b; CNRH, 
2015; Ecoplan/Lume, 2010; Ecoplan/Skill, 2015; Holos/Fahma/Delgitec, 2011; 
IBI/Engesoft, 2010a; Inypsa/Cobrape, 2014; MMA, 2015d; Projetec/Techne, 2010a.  

 

3.1.2. Legislação estadual 

Para a atualização da legislação a nível estadual considerou-se igualmente a 

legislação a partir do ano 2003, por unidade federativa (Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal), fazendo-se referência a 

legislação anterior, quando considerada relevante para a gestão atual dos recursos 

hídricos. 

 

A. MINAS GERAIS 

No Quadro 2, encontra-se a matriz legal do estado de Minas Gerais. Relativamente à 

legislação anterior a 2003, considerou-se relevante mencionar: 

 

 Política Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 13.199/1999 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências; 
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- Decreto n.º 41.578/2001 – Regulamenta a Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

 Proteção de águas: 

- Lei n.º 10.793/1992 – Dispõe sobre a proteção de mananciais 

destinados ao abastecimento público no estado; 

- Lei n.º 13.771/2000 – Dispõe sobre a administração, proteção e 

conservação das águas subterrâneas de domínio do estado. 

 Outros: 

- Lei n.º 18.031/2009 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos; 

- Deliberação normativa CERH n.º 07/2002 – classificação dos 

empreendimentos quanto ao porte e potencial poluidor, tendo em vista a 

legislação de recursos hídricos do estado de Minas Gerais; 

- Lei 14.007/2001 – Declara o trecho mineiro do rio São Francisco 

Patrimônio Cultural, Paisagístico e Turístico do estado; 

- Lei 11.943/1995 – Declara áreas de proteção ambiental as lagoas 

marginais do rio São Francisco e seus afluentes. 

Quadro 2 – Matriz legal de recursos hídricos do estado de Minas Gerais. 

Matriz legal de recursos hídricos – Minas Gerais 

Norma legal Descrição 

Deliberação Normativa 

CERH n.º 43/2014, de 

06/01 

Estabelece critérios e procedimentos para a utilização da outorga preventiva 

como instrumento de gestão de recursos hídricos no estado de Minas Gerais. 

Decreto n.º 

45.565/2011, de 22/03 
Aprova o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – PERH – MG. 

Portaria IGAM n.º 

49/2010, de 01/07 

Estabelece os procedimentos para a regularização do uso de recursos hídricos 

do domínio do estado de Minas Gerais. 

Resolução Conjunta 

SEF/SEMAD/IGAM n.º 

4.179/2009, de 30/12 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos relativos à arrecadação 

decorrente da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos no estado de Minas 

Gerais, e dá outras providências. 

Portaria IGAM n.º 

38/2009, de 21/12 

Institui o valor mínimo anual da cobrança pelo uso de recursos hídricos para 

fins de emissão do Documento de Arrecadação Estadual – DAE; dispõe sobre o 

parcelamento do débito consolidado, e dá outras providências. 

Deliberação Normativa 

CERH n.º 34/2009, de 

16/08  

Define o uso insignificante de poços tubulares situados nos municípios da 

região semiárida. 

http://www.agbpeixevivo.org.br/images/arquivos/legislacaoambiental/COBRANCA/resoluo%20conjunta%20sef.semad.igam%20n%204179.2009.pdf
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/arquivos/legislacaoambiental/COBRANCA/resoluo%20conjunta%20sef.semad.igam%20n%204179.2009.pdf
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/arquivos/legislacaoambiental/COBRANCA/resoluo%20conjunta%20sef.semad.igam%20n%204179.2009.pdf
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Matriz legal de recursos hídricos – Minas Gerais 

Norma legal Descrição 

Lei n.º 18.030/2009, de 

13/01 (Subseção V – 

Do Critério "Recursos 

Hídricos") 

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da Arrecadação do 

ICMS pertencente aos municípios. 

Lei n.º 18.309/2009, de 

03/08 

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, cria a agência reguladora de serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais - ARSAE-MG - 

e dá outras providências. 

Deliberação Normativa 

CERH n.º 27/2008, de 

18/12 

Dispõe sobre os procedimentos para arrecadação das receitas oriundas da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado de Minas Gerais. 

Decreto n.º 

44.945/2008, de 13/11 

Altera o Decreto n.º 44.046, de 13 de junho de 2005, que regulamenta a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado, e o Decreto n.º 

41.578, de 08 de março de 2001, que regulamenta a Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Portaria IGAM n.º 

87/2008, de 24/09 

Dispõe sobre a autorização prévia para intervenção emergencial em corpo 

hídrico. 

Lei n.º 17.727/2008, de 

13/08 

Dispõe sobre a Concessão de Incentivos Financeiro a Proprietários e Posseiros 

Rurais, sob a Preservação de Bolsa Verde e altera as Leis n.º 13.199, de 

29/01/1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

14.309, de 13/06/2002, que dispõe sobre Políticas Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade no Estado. 

Decreto n.º 

44.844/2008, de 25/06 

Estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental de 

funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos 

de fiscalização e aplicação das penalidades. 

Deliberação Normativa 

Conjunta 

COPAM/CERH-MG n.º 

01/2008 

Classifica os corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes. 

Decreto n.º 

44.547/2007, de 22/07 

Altera o Decreto n.º 44.046, de 13 de junho de 2005, que regulamenta a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado. 

Portaria IGAM n.º 

15/2007, de 20/06 

Estabelece os procedimentos para cadastro obrigatório e obtenção de certidão 

de registro de uso insignificante, bem como para protocolo e tramitação das 

solicitações de renovação de Outorgas de Direitos de Uso de Recursos 

Hídricos de domínio do estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Minas Gerais 

Norma legal Descrição 

Portaria IGAM n.º 

5/2007, de 11/05 

Delega competência para a concessão de Certidões de Uso Insignificante e 

para a concessão de Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, nos 

processos de licenciamento ambiental de classes 3 e 4 e nos processos de 

Autorização Ambiental de Funcionamento, de classes 1 e 2, e dá outras 

providências. 

Lei n.º 15.910/2005, de 

21/12 

Dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do estado de Minas Gerais - FHIDRO 

Decreto n.º 

44.046/2005, de 13/07 
Regulamenta a cobrança pelo uso de Recursos Hídricos de domínio do estado. 

Lei n.º 15.660/2005, de 

06/07 

Institui a Política Estadual de Prevenção e Combate a Desastres Decorrentes 

de Chuvas Intensas e dá outras providências. 

Deliberação Normativa 

CERH n.º 15/2004, de 

22/09  

Estabelece as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos – 

UPGRH. 

Deliberação Normativa 

CERH n.º 09/2004, de 

16/06 

Define os usos insignificantes para as circunscrições hidrográficas no estado de 

Minas Gerais. 

Lei n.º 15.082/2004, de 

27/04 
Dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras providências. 

Lei n.º 14.596/2003, de 

23/01 

Altera os artigos, 17, 20, 22, e 25 da lei n.º 13.771, de 11 de dezembro de 2000, 

que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas 

subterrâneas de domínio do estado e dá outras providências. 

Lei 14.007/2001 de 

4/10 

Declara o trecho mineiro do rio São Francisco Patrimônio Cultural, Paisagístico 

e Turístico do estado. 

Lei 11.943/1995 de 

16/10 

Declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais do rio São Francisco 

e seus afluentes. 

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b; Ecoplan/Lume, 2010; 
Ecoplan/Skill, 2015; Holos/Fahma/Delgitec, 2011; IGAM, 2015a. 

 

B. BAHIA 

No quadro seguinte apresentam-se as normas legais e respectivas descrições, a partir 

do ano 2003, no estado da Bahia. Para além deste levantamento, considerou-se 

importante referir a seguinte legislação, anterior a 2003: 
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 Política e Fundo Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 6.855 de 1995 – Dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

- Lei n.º 8.194 de 2002 – criação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos da Bahia (FERHBA). 

 Outorga: 

- Decreto n.º 6.296 de 1997 – Dispõe sobre a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos, infração e penalidades e dá outras providências. 

 Efluentes de esgotos sanitários: 

- Lei n.º 7.307 de 1998 – Dispõe sobre a ligação de efluentes à rede 

pública de esgotamento sanitário e dá outras providências; 

- Decreto n.º 7.765 de 2000 – Aprova o Regulamento da Lei n.º 7.307, de 

23 de janeiro de 1998. 

Quadro 3 – Matriz legal de recursos hídricos do estado da Bahia. 

Matriz legal de recursos hídricos – Bahia 

Norma legal Descrição 

Resolução CONERH 

n.º 96/2014, de 25/02 

Estabelece diretrizes e critérios gerais para a outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos de domínio do estado da Bahia, e dá outras providências. 

Portaria n.º 

4.673/2013, de 28/03 

Estabelece a periodicidade, qualificação da equipe responsável, conteúdo 

mínimo e nível de detalhamento das inspeções de segurança regulares de 

barragens de acumulação de água, conforme art. 9° da Lei Federal n° 12.334 

de 20 de setembro de 2010. 

Portaria n.º 

4.672/2013, de 28/03 

Estabelece a periodicidade de atualização, a qualificação do responsável 

técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança 

da Barragem de Acumulação de Água e da Revisão Periódica de Segurança da 

Barragem de acumulação de água, conforme art. 8°, 10 e 19 da Lei Federal n° 

12.334 de 20 de setembro de 2010 – Política Nacional de Segurança de 

Barragens - PNSB. 

Decreto n.º 

14.024/2012, de 06/06 

Aprova o Regulamento da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que 

instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do estado 

da Bahia, e da Lei nº 11.612, de 8 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. 

Decreto n.º 

13.962/2012, de 26/04 

Altera o Decreto nº 10.436, de 31 de agosto de 2007, que instituiu, no escopo 

do estado da Bahia, o Programa Água para Todos. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Bahia 

Norma legal Descrição 

Lei n.º 12.377/2011, de 

28/12 

Altera a lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, a lei nº 11.612, de 

08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e a lei nº 11.051, de 06 de junho de 2008, que reestrutura o grupo 

ocupacional fiscalização e regulação 

Decreto n.º 

13.555/2011, de 28/12 

Altera o Decreto nº 10.436, de 31 de agosto de 2007, que instituiu o Programa 

Água para Todos. 

Resolução CONERH 

n.º 81/2011, de 25/08 

Dispõe sobre o enquadramento transitório de corpos de água considerando a 

outorga de lançamento de esgotos domésticos e outros efluentes líquidos. 

Resolução CONERH 

n.º 80/2011, de 25/08 

Altera a Resolução n.° 43, que institui a Divisão Hidrográfica Estadual em 

Regiões de Planejamento e Gestão das Águas. 

Lei n.º 12.035/2010, de 

22/11 

Altera dispositivos da Lei n.º 11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Resolução CONERH 

n.º 75/2010, de 28/07 

Estabelece procedimentos para disciplinar a prática de reúso direto não potável 

de água na modalidade agrícola e/ou florestal. 

Resolução CONERH 

n.º 71/2010, de 30/03 

Definição dos critérios para aplicação dos recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos da Bahia – FERHBA. 

Resolução CONERH 

n.º 67/2010, de 25/03 

Reconhecem as Regiões de Planejamento e Gestão das Águas - RPGAs IX, X, 

XI, XVII,XVIII e XXIII como áreas prioritárias do Programa Estadual de 

Restauração e Conservação das Matas Ciliares e Nascentes do estado da 

Bahia. 

Decreto n.º 

12.024/2010, de 25/03 

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - FERHBA, em 

face do disposto na Lei Estadual nº 11.612, de 8 de Outubro de 2009, e dá 

outras providências. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 15/2010, de 

18/03 

Dispõe sobre procedimentos administrativos e critérios técnicos para 

perfuração de poços tubulares para fins de exploração de água subterrânea no 

aquífero Urucuia de domínio do estado da Bahia. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 08/2009, de 

30/12 

Dispõe sobre critérios técnicos para a medição do volume de água captado em 

corpos de água de domínio do estado da Bahia e dá outras providências. 

Lei n.º 11.612/2009, de 

08/10 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Alterada pelas Leis 12.035/10, 12.212/11 

e 12.377/11. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 11/2009, de 

15/07 

Estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos a serem 

observados na análise do pedido de outorga para intervenções em corpos de 

água, com finalidade de drenagem urbana, no estado da Bahia. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Bahia 

Norma legal Descrição 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 01/2009, de 

22/04 

Dispõe sobre critérios técnicos para a medição do volume de água captado em 

corpos de água de domínio do estado da Bahia e dá outras providências. 

Resolução CONERH 

n.º 43/2009, de 02/03 

Institui a Divisão Hidrográfica Estadual em Regiões de Planejamento e Gestão 

das Águas. 

Resolução CONERH 

n.º 36/2008, de 04/09 

Dispõe sobre enquadramento transitório de corpos de água para a outorga de 

lançamento de esgotos domésticos e outros efluentes líquidos. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 07/2008, de 

19/08 

Estabelece procedimentos técnicos e administrativos para a operacionalização 

da fiscalização dos usos dos recursos hídricos de domínio do estado da Bahia, 

em consonância com a Lei Federal n.º 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, a Lei 

Estadual n.º 10.432, de 20 de Dezembro de 2006 e com o Decreto Estadual n.º 

10.943, de 3 de Março de 2008. 

Decreto n.º 

11.174/2008, de 18/08 

Institui, no escopo do estado da Bahia, o Programa Agentes Voluntários das 

Águas e dá outras providências. 

Decreto n.º 

10.943/2008, de 03/03 

Dispõe sobre a fiscalização do uso dos recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, de domínio do estado da Bahia, regulamentando o Capítulo VII, 

da Lei n.º 10.432, de 20 de dezembro de 2006, e dá outras providências. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 06/2008, de 

21/02 

Dispõe sobre critérios técnicos referentes à outorga e dispensa para fins de 

construção de barragens em corpos de água de domínio do estado da Bahia. 

Portaria SEMARH n.º 

14/2008, de 29/01 

Dispõe sobre instituição do Programa Velho Chico Vivo no âmbito da Secretaria 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Portaria SEMA n.º 

12/2008, de 28/01 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no 

escopo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH e dá 

outras providências. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 04/2007, de 

08/11 

O reajustamento do preço cobrado pelo serviço de fornecimento de água bruta. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 03/2007, de 

08/11 

Dispõe sobre critérios técnicos referentes à outorga para fins de diluição, 

transporte ou disposição final de esgotos domésticos em corpos de água de 

domínio do estado da Bahia. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 02/2007, de 

29/10 

Dispõe sobre o disciplinamento da cobrança da água bruta nos reservatórios de 

responsabilidade da Superintendência de Recursos Hídricos do estado da 

Bahia, e dá outras providências. 

Decreto n.º 

10.449/2007, de 11/09 

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - FERHBA, 

criado pela Lei n.º 8.194, de 21 de janeiro de 2002, e alterado pela Lei n.º 

10.432, de 20 de Dezembro de 2006, e dá outras providências. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Bahia 

Norma legal Descrição 

Decreto n.º 

10.436/2007, de 31/08 

Institui, no escopo do estado da Bahia, o Programa Água para Todos e dá 

outras providências. 

Instrução Normativa 

INGÁ n.º 01/2007, de 

27/02 

Dispõe sobre a emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de 

domínio do estado da Bahia, assim como a sua renovação, ampliação, 

alteração, transferência, revisão, suspensão e extinção, e dá outras 

providências. 

Decreto n.º 

10.255/2007, de 15/02 

Dispõe sobre a concessão, autorização ou dispensa de outorga do direito de 

uso de recursos hídricos no estado da Bahia e dá outras providências. 

Lei n.º 10.432/2006, de 

20/12 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Resolução CONERH 

n.º 06/2006, de 17/01 

Aprova o texto referente ao Capítulo da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos, constante do Plano Estadual de Recursos Hídricos, proposto pelo 

relatório do GT Plano. 

Decreto n.º 

9.747/2005, de 28/12 

Dispõe sobre a cobrança pela prestação do serviço de fornecimento de água 

bruta dos reservatórios operados pela Superintendência de Recursos Hídricos, 

vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 

Resolução CONERH 

n.º 01/2005, de 22/03 
Aprova o Plano Estadual de Recursos Hídricos do estado da Bahia - PERH-BA. 

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b; INEMA, 2015a; SEIA, 
2015. 

 

C. PERNAMBUCO 

No Quadro 4, apresenta-se a matriz legislativa referente a recursos hídricos do estado 

de Pernambuco. Para além desse levantamento, considerou-se relevante mencionar a 

seguinte legislação anterior a 2003: 

 Política Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 11.426 de 1997 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 

providências; 

- Decreto n.º 20.269 de 1997 – Regulamentação da lei n.º 11.426 de 

1997. 
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 Águas subterrâneas: 

- Lei n.º 11.427 de 1997 – Dispõe sobre a conservação e a proteção das 

águas subterrâneas no estado de Pernambuco e dá outras 

providências; 

- Decreto n.º 20.423 de 1998 – Regulamenta a Lei n.º 11.427 de 1997. 

 Licenciamento ambiental: 

- Lei n.º 11.516 de 1997 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental. 

 Outorga: 

- Portaria SRH n.º 21 de 2000 – Estabelece critérios para 

análise/concessão de outorga do uso da água para poços tubulares, 

localizados em regiões consideradas superexplotadas pela Secretaria 

de Recursos Hídricos. 

Quadro 4 – Matriz legal de recursos hídricos no estado de Pernambuco. 

Matriz legal de recursos hídricos – Pernambuco 

Norma legal Descrição 

Resolução n.º 01/2013 

– Diretoria Colegiada 

(DC), de 18/01 

Estabelece procedimentos para regularização dos empreendimentos 

licenciados sem outorga para extração mineral em leitos e/ou margens de rios 

estaduais. 

Resolução n.º 02/2012 

– DC, de 23/11 

Estabelece critérios técnicos para concessão das outorgas de captação de 

água em surgências. 

Decreto n.º 

38.752/2012, de 22/10 

Estabelece procedimentos administrativos de fiscalização do uso de recursos 

hídricos no estado de Pernambuco e dá outras providências 

Decreto n.º 

38.253/2012, de 04/06 

Institui o Manual Técnico de Defesa Civil para Resposta a Desastres no âmbito 

do estado de Pernambuco e dá outras providências. 

Resolução n.º 01/2012 

– DC, de 04/06 

Institui procedimentos para captação de água em mananciais sob o domínio do 

estado de Pernambuco, em situação de emergência. 

Resolução n.º 

001/2011 – DC, de 

22/08 

Define atividades da Sala de Situação, no âmbito da Diretoria de Regulação e 

Monitoramento, da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. 

Resolução CRH n.º 

01/2011, de 06/06  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Testes de Bombeamento de 

produção e de aqüífero com elaboração e apresentação Relatório Técnico e dá 

outras providências. Revoga a resolução CRH n.º 01/09. 

Resolução CRH n.º 

01/2010, de 31/03 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Manutenção Preventiva de 

Poços Tubulares com elaboração e apresentação de Relatório Técnico por 

Formulário Padrão e dá outras providências. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Pernambuco 

Norma legal Descrição 

Resolução CRH n.º 

10/2009, de 03/12 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de Análises Físico-químicas e 

Bacteriológicas com parâmetros físico-químicos e bacteriológicos específicos, 

com coleta e análise de amostras de água de mananciais subterrâneos 

exclusivamente por laboratórios especializados, e dá outras providências. 

Lei n.º 12.984/2005, de 

30/12 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências  

Resolução CRH n.º 

04/2003, de 11/03 
Dispõe sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas no estado. 

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; APAC, 2015b; CBHSF, 2015a; CRH, 
2015; SRHE-PE, 2015.  

 

D. ALAGOAS 

O Quadro 5 apresenta o levantamento legislativo do estado de Alagoas, a partir do 

ano 2003. Apresenta-se ainda a seguinte legislação relevante, anterior a 2003: 

 Política e Fundo Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 5.965 de 1997 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de 

Recursos Hídricos; 

- Decreto estadual n.º 532 de 2002 – Regulamenta o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos. 

 Outorga: 

- Decreto n.º 6 de 2001 – Regulamenta a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos no estado de Alagoas. 

 Outros: 

- Portaria/SERHI n.º 065/2001 – Referente à licença hídrica. 

Quadro 5 – Matriz legal de recursos hídricos do estado de Alagoas. 

Matriz legal de recursos hídricos – Alagoas 

Norma legal Descrição 

Decreto n.º 

20.029/2012, de 17/05 

Regulamenta a lei estadual nº 7.094, de 2 de setembro de 2009, que dispõe 

sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas de domínio do estado 

de Alagoas e dá outras providências. 
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Matriz legal de recursos hídricos – Alagoas 

Lei n.º 7.094/2009, de 

02/09 

Dispõe sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas de domínio no 

estado de Alagoas. 

Lei n.º 7.081/2009, de 

30/07 
Institui a Política Estadual de Saneamento Básico. 

Resolução CERH n.º 

10/2006, de 22/11 
Plano de Ação Anual – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

Resolução CERH n.º 

6/2005, de 24/05 
Cria as regiões hidrográficas do estado de Alagoas e dá outras providências. 

Portaria n.º 178/2004, 

de 15/01 

Dispõe sobre procedimentos e define atividades de fiscalização dos recursos 

hídricos, inclusive operação de infrações e aplicação de penalidades. 

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b; IBI/Engesoft, 2010a; 
SEMARH-AL, 2015a. 

 

E. SERGIPE 

No Quadro 6, encontram-se as normas legais vigentes no estado de Sergipe, 

posteriores ao ano 2003 (inclusive). Apresenta-se ainda a seguinte legislação 

relevante anterior a 2003: 

 Política e Fundo Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 3.595 de 1995 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e dá outras providências; 

- Lei n.º 3.870 de 1997 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

e dá outras providências; 

- Decreto n.º 19.079 de 2000 – Dispõe sobre a Regulamentação do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH, de que trata a Lei nº 

3.870, de 25 de setembro de 1997, e dá providências correlatas; 

- Lei n.º 4.600 de 2002 – Altera o art. 12, inciso IV, e o art. 13 da Lei nº 

3.870, de 25 de setembro de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual 

de Recursos Hídricos, e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá 

providências correlatas. 
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 Outorga: 

- Decreto n.º 18.456 de 1999 – Regulamenta a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos; 

- Decreto n.º 18.931 de 2000 – Corrige os valores de custos operacionais 

do Anexo único do Decreto n.º 18.456, de 03 de dezembro de 1999, que 

regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

- Resolução CONERH n.º 01 de 2001 – Dispõe sobre Critérios para a 

Outorga de Uso de Recursos Hídricos. 

Quadro 6 – Matriz legal de recursos hídricos do estado de Sergipe. 

Matriz legal de recursos hídricos – Sergipe 

Norma legal Descrição 

Lei n.º 6.968/2010, de 

25/10 

Acrescenta dispositivos ao art. 4º da Lei nº 6.964, de 12 de julho de 2010, que 

dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH, criado pela 

Lei nº 3.870, de 25 de setembro de 1997, e alterada pela Lei nº 4.600, de 13 de 

setembro de 2002, e dá providências correlatas. 

Decreto n.º 

27.410/2010, de 11/10 

Dispõe sobre a Regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FUNERH, de que trata a Lei nº 6.964, de 12 de julho de 2010, e dá 

providências correlatas. 

Lei n.º 6.964/2010, de 

12/07 

Dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH, criado pela 

lei nº 3.870, de 25 de setembro de 1997, e alterado pela lei nº 4.600, de 13 de 

setembro de 2002, e dá outras providências. 

Lei n.º 6.095/2007, de 

14/12 

Altera os artigos 3º, 7º, 14, 15, 16, 17, 24 e 27; e acrescenta o § 2º ao art. 4º e 

a alínea "o" ao inciso II do "caput" do art. 24, da Lei n.º 5.854, de 22 de março 

de 2006, que dispõe sobre o acompanhamento e fiscalização, pelo estado de 

Sergipe, da exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás 

natural, e também quanto a compensações financeiras, receitas não tributárias, 

decorrentes da referida exploração. 

Lei n.º 5.854/2006, de 

16/03 

Dispõe sobre o acompanhamento e fiscalização, pelo estado de Sergipe, da 

exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás natural, e 

também quanto a compensações financeiras, receitas não tributárias, 

decorrentes da referida exploração. 

Resolução CONERH 

n.º 04/2004, de 24/03 

Dispõe sobre análise e emissão de parecer técnico sobre a Proposta Técnica 

para Enquadramento dos Corpos d’Água do estado de Sergipe, segundo a 

Resolução 20/86 do CONAMA. 

Lei n.º 4.898/2003, de 

10/07 

Fixa normas sobre a prestação e cobrança dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Sergipe pela 

Companhia de saneamento de Sergipe – DESO. 
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Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b; Projetec et al., 2010. 

 

F. GOIÁS 

No Quadro 7, apresenta-se o levantamento em termos legislativos do estado de Goiás, 

ao nível dos recursos hídricos. Apresenta-se ainda a seguinte legislação relevante, 

anterior a 2003: 

 Política Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei n.º 13.123 de 1997 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e dá outras providências. 

 Água subterrânea: 

- Lei n.º 13.583 de 2000 – Dispõe sobre a conservação e proteção 

ambiental dos depósitos de água subterrânea no estado de Goiás e dá 

outras providências. 

 Pesca e aquicultura: 

- Lei n.º 13.025 de 1997 – Dispõe sobre a pesca, aquicultura e proteção 

da fauna aquática. 

 Outorga: 

- Portaria n.º 130 de 1999 – Regulamenta o Instrumento da Outorga. 

Quadro 7 – Matriz legal de recursos hídricos do estado de Goiás. 

Goiás 

Norma legal Descrição 

Resolução CERHI n.º 

26/2012, de 05/12 

Institui as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH 

no território do estado de Goiás, visando à implementação da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos; 

Instrução Normativa 

SEMARH n.º 15/2012, 

de 01/10 

Dispõe sobre os procedimentos de outorga para usos de recursos hídricos no 

estado de Goiás e dá outras providências. 

Resolução CERHI n.º 

23/2011, de 12/12 

Restringe os usos e/ou as interferências nos Recursos Hídricos Subterrâneos, 

a nível freático, em Perímetros Urbanos ou Zonas de Expansão Urbana de 

municípios onde não haja rede coletora de esgoto, de acordo com as condições 

e critérios definidos nesta resolução 
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Goiás 

Norma legal Descrição 

Resolução CERHI n.º 

22/2011, de 12/12 

Estabelece o procedimento de regularização da outorga dos poços tubulares 

profundos, em operação anterior a Instrução Normativa n.º 02/2010 da 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, de 30 de junho de 2010, 

os quais compõem os Sistemas de Abastecimento Público de Água. 

Resolução CERHI n.º 

16/2011, de 29/03 

Autoriza a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do estado de 

Goiás - SEMARH a conceder, aos usuários dos setores de Irrigação e Uso 

Agropecuário e Abastecimento, Outorga Especial, de acordo com as condições 

e critérios definidos nesta resolução. 

Instrução Normativa 

SEMARH n.º 02/2010, 

de 05/08 

Dispõe sobre licenciamento de sistemas de abastecimento de água e sistemas 

esgotamento sanitário, no estado de Goiás. 

Resolução CERH n.º 

11/2007, de 20/03 

Estabelece alterações na vazão alocável para outorga em cursos d’água sob 

domínio do estado de Goiás. 

Resolução CERH n.º 

9/2005, de 04/05 

Estabelece o Regulamento do Sistema de outorga das águas de domínio do 

estado de Goiás e dá outras providências. 

Lei n.º 14.939/2004, de 

15/09 

Institui o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário, cria o Conselho Estadual de Saneamento - 

CESAM e dá outras providências. 

Resolução CERH n.º 

7/2003, de 10/07 
Institui Câmara Técnica de Arbitragem de Conflitos pelo Uso da Água. 

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b; Inypsa/Cobrape, 
2014; SEMARH-GO, 2012. 

 

G. DISTRITO FEDERAL 

O quadro seguinte apresenta a matriz legal dos recursos hídricos referentes ao Distrito 

Federal, a partir do ano 2003. Apresenta-se ainda a seguinte legislação relevante, 

anterior a 2003: 
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 Política Estadual de Recursos Hídricos: 

- Lei Distrital n.º 2.725 de 2001 – Institui a Política de Recursos Hídricos 

do Distrito Federal, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Distrito Federal e dá outras providências. 

 Águas Subterrâneas: 

- Lei n.º 55 de 1989 – Dispõe sobre a utilização das águas subterrâneas 

situadas no Distrito Federal. 

 Outorga: 

- Decreto n.º 22.358 de 2001 – Dispõe sobre a outorga de direito de uso 

de água subterrânea no território no Distrito Federal de que trata o 

inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 2.725 de 13 de junho de 2001, e dá 

outras providências; 

- Decreto n.º 22.359 de 2001 – Dispõe sobre a outorga de direito de uso 

de recursos hídricos no território do distrito federal e dá outras 

providências. 

 Outros: 

- Decreto n.º 22.356 de 2001 – Regulamenta o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal, com a finalidade de 

executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos 

do Distrito Federal e dá outras providências. 

Quadro 8 – Matriz legal de recursos hídricos do Distrito Federal. 

Distrito Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução ADASA 

n.º 013/2014, de 

08/05 

Estabelece as diretrizes e os critérios para requerimento e obtenção de outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos por meio de caminhão-pipa em corpos de 

água de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União. 

Resolução ADASA 

n.º 013/2011, de 

26/08 

Estabelece os critérios técnicos para emissão de outorga para fins de lançamento 

de efluentes em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e naqueles 

delegados pela União. 

Resolução ADASA 

n.º 010/2011, de 

13/05 

Estabelece procedimentos gerais para requerimento e obtenção de registro e 

outorga para implantação e regularização de barragens em corpos de água de 

domínio do Distrito Federal e em outros delegados pela União. 

Resolução ADASA 

n.º 009/2011, de 

08/04 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga de 

lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e 

naqueles delegados pela União e Estados. 
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Distrito Federal 

Norma legal Descrição 

Resolução ADASA 

n.º 001/2011, de 

28/02 

Define as disponibilidades hídricas dos aquíferos subterrâneos no território do 

Distrito Federal. 

Resolução ADASA 

n.º 004/2010, de 

12/05 

Instituir o Cadastro Eletrônico dos usuários de Recursos Hídricos em corpos de 

água de domínio do Distrito Federal e em corpos de água delegados pela União e 

Estados. 

Resolução ADASA 

n.º 001/2010, de 

01/02 

Estabelece as diretrizes e critérios para requerimento e obtenção de outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos por meio de canais em corpos de água de 

domínio do Distrito Federal e delegados pela União. 

Lei Complementar 

n.º 798/2008, de 

26/12 

Altera a Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005, que cria a Taxa de 

Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário - TFS e a Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos - TFU e 

dá outras providências. 

Resolução ADASA 

n.º 350/2006, de 

23/06 

Estabelece os procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água de domínio do Distrito 

Federal e em corpos de água delegados pela União e Estados. 

Resolução ADASA 

n.º 163/2006, de 

19/05 

Estabelece os procedimentos gerais para a fiscalização, apuração de infrações e 

aplicação de penalidades pelo uso irregular dos recursos hídricos em corpos de 

água de domínio do Distrito Federal e outros, cuja fiscalização lhe sejam 

delegadas. 

Instrução Normativa 

n.º 02/2006, de 

11/10 

Estabelece valores de referência para outorga de uso de recursos hídricos em 

corpos de água de domínio do Distrito Federal e dá outras providências. 

Lei Complementar 

n.º 711/2005, de 

13/09 

Cria a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário - TFS e a Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos 

Hídricos - TFU e dá outras providências. 

Fonte: ADASA, 2015; AGB Peixe Vivo, 2014; AGB Peixe Vivo, 2015; CBHSF, 2015b. 

 

3.1.3. Deliberações do CBHSF 

No Quadro 9, apresentam-se as deliberações do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco indicadas no termo de referência do presente trabalho, com a 

respectiva atualização para os anos 2013 e 2014. 
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Quadro 9 – Deliberações CBHSF entre 2004 e 2014. 

Deliberações CBHSF 

Deliberação Descrição 

Deliberação CBHSF 

n.º 83/2014, de 

20/10 

Disciplina as ações de apoio do CBHSF previstas no Plano de Aplicação 

Plurianual com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Deliberação CBHSF 

n.º 82/2014, de 

20/10 

Institui e disciplina procedimento administrativo para a Resolução de 

Conflitos pelo Uso de Recursos Hídricos – PARH - no âmbito do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Deliberação CBHSF 

n.º 76/2013, de 

19/08 

Recomenda que o conteúdo dos Relatórios decorrentes das Oficinas participativas 

sobre os usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio São Francisco seja 

considerado na atualização do PRH-SF.  

Deliberação CBHSF 

n.º 74/2012, de 

29/11  

Institui os limites geográficos das regiões fisiográficas da Bacia Hidrográfica Rio 

São Francisco.  

Deliberação CBHSF 

n.º 72/2012, de 

29/11 

Estabelece mecanismos para a seleção de projetos a serem beneficiados com os 

recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no âmbito do CBHSF, 

detalhado no Plano de Aplicação, para execução em 2013 a 2015.  

Deliberação CBHSF 

n.º 71/2012, de 

28/11  

Aprova o PAP dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, referente ao período 2013 a 2015.  

Deliberação CBHSF 

n.º 65/2011, de 

17/11 

Aprova o Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, referente ao exercício 2012.  

Deliberação CBHSF 

n.º 64/2011, de 

17/11 

Aprova as metas intermediárias até o ano de 2014, para atendimento aos 

compromissos assumidos na Carta de Petrolina, em prol da revitalização e 

melhoria de vida dos povos da bacia.  

Deliberação CBHSF 

n.º 62/2011, de 

17/11 

Estabelece mecanismos transitórios para a seleção de projetos a serem 

beneficiados com os recursos da cobrança pelo uso da água no âmbito do 

CBHSF, detalhando o Plano de Aplicação, para execução em 2011.  

Deliberação CBHSF 

n.º 60/2011, de 

17/11 

Define o critério em complementação à Deliberação CBHSF 56/2010, que dispõe 

sobre critério complementar de cobrança para usos externos das águas da bacia 

do rio São Francisco.  

Deliberação CBHSF 

n.º 56/2010, de 

02/12 

Define o critério complementar de cobrança para os usos externos das águas da 

bacia do Rio São Francisco.  

Deliberação CBHSF 

n.º 53/2010, de 

19/08  

Estabelece as diretrizes e critérios para definição de prioridades de uso os 

recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco.  
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Deliberações CBHSF 

Deliberação Descrição 

Deliberação CBHSF 

n.º 51/2010, de 

14/05 

Estabelece mecanismos e critérios complementares de cobrança para os usos 

externos das águas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional.  

Deliberação CBHSF 

n.º 45/2009, de 

05/11 

Estabelece mecanismos e critérios complementares de cobrança, bem como 

sugere valores para os usos externos das águas pelo Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional.  

Deliberação CBHSF 

n.º 40/2008, de 

31/10 

Estabelece mecanismos e sugere valores de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos Deliberação CBHSF nº 41/2008: solicitação ao CNRH de destinação dos 

recursos da cobrança do setor elétrico na bacia.  

Deliberação CBHSF 

n.º 37/2008, de 

15/05 

Dispõe sugestões dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos  

Deliberação CBHSF 

n.º 31/2006, de 

14/07 

Institui os mecanismos para a implantação da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos  

Deliberação CBHSF 

n.º 18/2004, de 

27/10 

Define limites, prioridades e critérios de alocação e outorga para usos externos à  

bacia, como parte integrante do Plano de  Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco 

Deliberação CBHSF 

n.º 16/2004, de 

30/07 

Estabelece as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  

Deliberação CBHSF 

n.º 13/2004, de 

30/07 

Apresenta premissas básicas e recomendações para a implementação da 

fiscalização integrada propostas pelo Plano de Recursos Hídricos.  

Deliberação CBHSF 

n.º 12/2004, de 

30/07 

Apresenta proposta de enquadramento dos corpos d´água estabelecidos no Plano 

de Recursos Hídricos.  

Deliberação CBHSF 

n.º 11/2004, de 

30/07 

Propõe critérios, limites e prioridades para outorgas de uso de água.  

Deliberação CBHSF 

n.º 10/2004, de 

30/07 

Apresenta recomendações e define critérios para construção do Pacto das Águas.  

Deliberação CBHSF 

n.º 09/2004, de 

29/07 

Propõe diretrizes e critérios para o processo de revisão das outorgas.  
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Deliberações CBHSF 

Deliberação Descrição 

 

Deliberação CBHSF 

n.º 08/2004, de 

29/07 

 

Define a disponibilidade hídrica, a vazão máxima de consumo alocável, as vazões 

remanescentes média e mínima ecológica na foz.  

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2014; CBHSF, 2015a. 
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3.2. Aspectos Institucionais 

3.2.1. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos  

Os objetivos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH), expressos na Lei Federal n.º 9.433/1997, são: 

 Coordenar a gestão integrada das águas 

 Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 

hídricos 

 Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos 

 Planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos hídricos 

 Promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (MMA, 2006b). 

A visão esquemática do SINGREH é apresentada na figura seguinte: 

 

Figura 3 – Visão esquemática do SINGREH. 

Fonte: MMA, 2015a. 
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No Quadro seguinte apresenta-se a composição do SINGREH e respectiva legislação. 

Quadro 10 – Composição do SINGREH e respectiva legislação. 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

Composição Legislação Descrição 

Conselho 

Nacional de 

Recursos Hídricos 

(CNRH) 

Lei nº 9.433, de 08/01/1997 - 

Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o 

Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos 

Hídricos 

Decreto nº 2.612, de 03/06/1998 – 

Regulamenta o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 

Órgão consultivo e deliberativo que atua na 

formulação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e que promove a articulação dos 

planejamentos nacional, estaduais e dos setores 

usuários elaborados pelas entidades que integram 

o SINGREH. 

Secretaria de 

Recursos Hídricos 

e Ambiente 

Urbano 

(MMA/SRHU) 

Decreto n.º 6.101, de 26/04/2007 - 

Aprova a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções 

Gratificadas do Ministério do Meio 

Ambiente, e dá outras 

providências. 

O MMA tem como órgãos colegiados o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e o 

CNRH, estando a ele vinculadas: ANA; IBAMA e 

ICMBio. Integrante da estrutura do MMA, a SRHU 

atua como secretaria executiva do CNRH. É 

composta por 3 departamentos: de Recursos 

Hídricos (DRH), de Ambiente Urbano (DAU), e de 

Revitalização de Bacias (DRB). Propõe a 

formulação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e acompanha e monitoriza sua 

implementação. A SRHU coordena o Programa de 

Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 
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Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

Composição Legislação Descrição 

Agência Nacional 

de Águas (ANA) 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 - 

Dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas – ANA 

Resolução n.º 9 de 17 de Abril de 

2001 – Aprova o regimento interno 

inicial da ANA 

Autarquia sob regime especial, que tem 

atribuições de outorgar e fiscalizar os usos de 

água, implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e coordenar o SINGREH.  

Além de órgão outorgante de corpos hídricos de 

domínio federal, a ANA tem presença marcante no 

apoio aos Comitês de bacias de rios de domínio 

da União, como o CBH São Francisco 

São serviços realizados pela ANA: i) Cadastros: 

Cadastro Nacional de Barragens (CNB) e 

Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos (CNARH); ii) Outorga e Fiscalização: 

Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da 

Obra Hídrica (CERTOH), Declaração de Reserva 

de Disponibilidade Hídrica (DRDH),Declaração 

Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH), 

Pedido de outorga, Cobrança e Arrecadação; iii) 

Informações Hidrológicas: Dados Hidrológicos em 

Tempo Real, Sistema de Informações 

Hidrológicas, Monitoramento Hidrológico no Setor 

Elétrico e Boletins de Monitoramento; iv) 

Planejamento: Estudos e Diagnósticos e Planos 

de Recursos Hídricos. 

Conselhos de 

Recursos Hídricos 

dos Estados e do 

Distrito Federal 

(CERHs) 

Lei nº 9.433, de 08/01/1997 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 

Órgãos consultivos e deliberativos instituídos 

pelas unidades da federação; formulam as 

políticas de recursos hídricos para a respectiva 

unidade federativa 

Órgãos Gestores 

Estaduais e do 

Distrito Federal 

(OGRHs) 

Lei nº 9.433, de 08/01/1997 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 

Órgãos com competência de outorgar e fiscalizar o 

uso dos recursos hídricos em rios de domínio dos 

estados e do Distrito Federal e de implementar os 

Sistemas Estaduais e Distrital de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas 

(CBHs) 

Lei nº 9.433, de 08/01/1997 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000  

Colegiados integrantes do SINGREH onde são 

debatidas as questões relacionadas à gestão dos 

recursos hídricos, no âmbito das bacias 

hidrográficas 
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Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) 

Composição Legislação Descrição 

Agências de Água 
Lei nº 9.433, de 08/01/1997 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 

Instâncias técnicas e executivas que também 

atuam como secretaria-executiva do respectivo 

Comitê de Bacia. Prestam apoio técnico, 

financeiro e administrativo ao Comitê. 

Fonte: ANA, 2013; ANA, 2015. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco possui representantes de 

seis estados da União (MG, GO, BA, AL, SE, PE) e mais o Distrito Federal, tendo sido 

criado por Decreto em 05/06/2001.  

O CBHSF reúne representantes dos vários setores e segmentos da sociedade civil. 

Em termos numéricos, os usuários somam 38,7% do total de membros, o poder 

público (federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a sociedade civil detém 

25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%. 

No mandato 2013-2016 estão representadas como membros do CBHSF as entidades 

indicadas no Apêndice A (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – 

Apêndices). 

A estrutura organizacional do CBHSF compreende: I – Plenário; II – Diretoria 

Colegiada; III – Diretoria Executiva; IV – Câmaras Consultivas Regionais; V – Câmaras 

Técnicas. 

O plenário é o órgão deliberativo do Comitê e as suas reuniões são públicas.  

As atividades político-institucionais do Comitê são exercidas, de forma permanente, 

por uma Diretoria Colegiada, que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-

presidente e secretário) e os coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais – 

CCRs das quatro regiões fisiográficas da bacia.  

Além das Câmaras Consultivas Regionais o CBHSF conta com Câmaras Técnicas – 

CTs, que examinam matérias específicas, de cunho técnico-científico e institucional, 

para subsidiar a tomada de decisões do plenário. Essas câmaras são compostas por 

especialistas indicados por membros titulares do Comitê. 
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No plano federal, o Comitê é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH, órgão colegiado do Ministério do Meio Ambiente, e se reporta ao órgão 

responsável pela coordenação da gestão compartilhada e integrada dos recursos 

hídricos no país, a Agência Nacional de Águas – ANA. 

A função de escritório técnico do CBHSF é exercida por parte de uma agência de 

bacia (CNRH nº 114, de 10/06/2010) – a Associação Executiva de Apoio à Gestão 

de Bacias Hidrográficas (AGB Peixe Vivo), que opera como braço executivo do 

Comitê, utilizando os recursos originários da cobrança pelo uso da água do rio para 

implementar as ações do CBHSF. 

As competências da AGB Peixe Vivo são elencadas na cláusula terceira do Contrato 

de gestão n.º 014/ANA/2010 (Data de Publicação D.O.U.: 01/07/2010), que tem por 

objeto o alcance, pela AGB-PV das metas constantes no programa de trabalho 

detalhado no Anexo I daquele instrumento. 

A AGB Peixe Vivo presta apoio técnico operativo à gestão dos recursos hídricos das 

bacias hidrográficas a ela integradas, mediante o planejamento, a execução e o 

acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros 

procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada Comitê de Bacia ou 

pelos Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais ou Federal. 

A AGB Peixe Vivo é composta por: 

 Assembleia Geral – Órgão soberano da AGB Peixe Vivo, constituída por 

empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil. 

 Conselho Fiscal – Órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do 

Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. 

 Conselho de Administração – Órgão de deliberação superior da AGB 

Peixe Vivo define as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, 

orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições. 

 Diretoria Executiva – Órgão executor das ações da AGB Peixe Vivo 

composta por Diretor Executivo, Diretor de Integração, Diretor de 

Administração e Finanças e Diretor Técnico. 
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3.2.2. Sistemas estaduais 

A. MINAS GERAIS 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais. 

Quadro 11 – Composição e legislação do SISEMA – MG. 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) – MG 

Composição Legislação 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD) 

 Lei n.º 11.903, de 06/09/1995 – Cria a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, altera a denominação da Secretaria 

 Decreto nº 44.459, de 12/02/2007 – Estabelece a 

estrutura orgânica das Secretarias de Estado e 

Órgãos Autônomos do Poder Executivo. 

 Decreto nº 45.834 de 20/12/2011 – Dispõe sobre a 

organização da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

 Lei Delegada 180/ 2011 – Dispõe sobre a estrutura 

orgânica da Administração Pública do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 

Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM) 

 Decreto n.º 18.466, de 29/04/1977 - Institui a 

Comissão de Política Ambiental (COPAM) e dá outras 

providências 

 Decreto nº 44.667/2007 – Dispõe sobre a 

organização do COPAM 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH-MG) 

 Decreto n.º 26.961, de 28/04/1987 - Cria o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos 

 Decreto n.º 37.191, de 1995 – Dispõe sobre o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 

providências 

Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM) 

 Decreto n.º 45.825, de 20/12/2011 - Contém o 

Estatuto da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) 

 Lei 12.584, de 17/7/1997 - Altera a denominação do 

Departamento de Recursos Hídricos do Estado de 

Minas Gerais - DRH - MG -, para Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas - IGAM, dispõe sobre sua 

reorganização e dá outras providências 

 Decreto 46.636, de 28/10/2014 - Contém o 

regulamento do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas - IGAM e dá outras providências. 

Instituto Estadual da Floresta (IEF)  

 Lei n.º 2.606, de 1962 - Fica criado o Instituto 

Estadual de Florestas 

 Lei Delegada nº 180/2011 complementada pelo 

Decreto regulamentador nº 45.834/2011 - reformula 

as atividades do IEF. 
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Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) – MG 

Composição Legislação 

Comitês estaduais da bacia do rio São 

Francisco 

SF1 – Alto São Francisco; 

SF2 – Pará; 

SF3 – Paraopeba 

SF4 – Represa de Três Marias 

SF5 – Velhas 

SF6 – Jequitaí e Pacuí 

SF7 – Paracatu 

SF8 – Urucuia 

SF9 – Médio São Francisco 

SF10 – Verde Grande 

Criação dos comitês: 

 SF1 – Decreto nº 43.711, de 08/01/2004  

 SF2 – Decreto nº 39.913, de 22/09/1998 

 SF3 – Decreto nº 40.398, de 28/05/1999 

 SF4 – Decreto nº 43.798, de 30/04/2004 

 SF5 – Decreto nº 39.692, de 29/06/1998 

 SF6 – Decreto nº 43.720, de 21/01/2004 

 SF7 – Decreto nº 40.014, de 03/11/1998 

 SF8 – Decreto nº 44.201, de 29/12/2005 

 SF9 – Decreto nº 44.956, de 19/11/2008 

 SF10 – Decreto nº 44.758, de 17/03/2008 

Agência de bacia: AGB-PV 

 Deliberação CERH nº 56 de 18 de julho de 2007- 

Aprova a equiparação da entidade Associação 

Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 

Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo à Agência de Bacia 

Polícia ambiental da polícia militar de 

Minas Gerais  
 

Fonte: SEMAD, 2015; Comitês de Bacia – MG, 2015; IGAM, 2015a; FEAM, 2015a; 
Ecoplan/Lume, 2010; Holos/Fahma/Delgitec, 2011. 

 

B. BAHIA 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGREH da Bahia. 

Quadro 12 – Composição e legislação do SEGREH-BA. 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH–BA) 

Composição Legislação 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH) 

 Lei nº 7.354, de 14/09/1998 - Cria o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 

providências 
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Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH–BA) 

Composição Legislação 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 

 Lei nº 8.538, de 20/12/2002 - Modifica a estrutura 

organizacional da Administração Pública do Poder 

Executivo Estadual e dá outras providências 

 Lei nº 11.050, de 06/06/2008 - Altera a denominação, 

a finalidade, a estrutura organizacional e de cargos 

em comissão da Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMARH e das entidades da 

Administração Indireta a ela vinculadas, e dá outras 

providências. 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA) 

 Lei nº 12.212, de 04/05/2011 - Modifica a estrutura 

organizacional e de cargos em comissão da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual, 

e dá outras providências. 

Companhia de Engenharia Ambiental e 

Recursos Hídricos da Bahia (CERB) 

 Lei nº 12.212, de 04/05/2011 - Modifica a estrutura 

organizacional e de cargos em comissão da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual, 

e dá outras providências. 

Comitês de bacia:  

BA5 – Rios Verde-Jacaré 

BA6 – Rio Salitre 

BA7 – Rio Corrente 

BA9 – Rio Grande 

BA10 – Rios baianos do entorno do 

Lago do Sobradinho 

BA13 – Rio Paramirim e Santo Onofre  

Criação dos comitês de bacia: 

 BA5 – Decreto nº 9.939/2006 

 BA6 – Decreto nº 10.197/2006 

 BA7 – Decreto nº 11.244/2008 

 BA9 – Decreto nº 11.246/2008 

 BA10 – Decreto nº 11.247/2008 

 BA13 – Decreto nº 14.245/2012 

Fonte: INEMA, 2015a; SEIA, 2015. 

 

C. PERNAMBUCO 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Integrado 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH) de Pernambuco. 

Quadro 13 – Composição e legislação do SIGRH-PE.  

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH-PE) 

Composição Legislação 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CRH) 

 Lei nº 12.984, de 30/12/2005 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências (com atualizações da Lei Estadual nº 

14.028, de 26/03/2010) 
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Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH-PE) 

Composição Legislação 

Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos (SRHE) 

 Decreto n.º 35.294, de 07/07/2010 - Aprova o 

Regulamento da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos - SRHE, e dá outras providências 

 Lei nº 14.264, de 06/01/2011 - Dispõe sobre a 

estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, e dá 

outras providências 

Agência Pernambucana de Águas e 

Clima (APAC) 

 Lei Estadual nº 14.028, de 26/03/2010 - Cria a 

Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, 

para complementar o SIGRH e fortalecer o 

planejamento e regulação dos usos múltiplos dos 

recursos hídricos e dá outras providências 

Conselhos Gestores de Reservatórios 

(CONSUS)  
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 

Pajeú 
 Res. 03/2000 

Fonte: APAC, 2015a; SRHE, 2015. 

 

D. ALAGOAS 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos de Alagoas. 

Quadro 14 – Composição e legislação do Sistema Estadual de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos – AL. 

Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos - AL 

Composição Legislação 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH) 

 Decreto nº 37.784, de 22/10/1998 – Regulamenta o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

  Decreto nº 658 de 17/3/2001 - Consolida o 

Regimento Interno do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos 

http://www.semarh.al.gov.br/institucional/legislacao-documentos/decreto-no-658-de-17-05-02.pdf
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Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos - AL 

Composição Legislação 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMARH) 

 Lei nº 6.126, de 16/12/1999 - Cria a Secretaria de 

Estado de Recursos Hídricos – SERH/AL 

 Lei Delegada n.° 32, de 23 de Abril de 2003 - Cria a 

estrutura da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Naturais  

 Lei delegada n.º 43, de 28/06/2007 – Define as áreas, 

meios e formas de atuação do poder executivo do 

estado de Alagoas e dá outras providências (cria a 

nova estrutura organizacional da SEMARH) 

 Lei delegada n.º 44, de 8/04/2011 – Define as áreas, 

meios e formas de atuação do poder executivo do 

estado de Alagoas e dá outras providências 

CBH do Rio Piauí  Res. 05/2005 de 9/8/2005 

Fonte: IBI/Engesoft, 2009; IBI/Engesoft, 2010b; SEMARH, 2015; Comitês de Bacia, 2015. 

 

E. SERGIPE 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de Sergipe. 

Quadro 15 – Composição e legislação do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SE. 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SE 

Composição Legislação 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH) 

 Lei nº 3.870/97 – Cria o CONERH 

 Decreto nº 18.099, de 26/03/1999 – Regulamenta o 

CONERH/SE 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente 

e dos Recursos Hídricos (SEMARH) 
 Lei estadual nº 6.130 de 2/4/2007 – Cria a SEMARH 

Fonte: Projetec/Techne, 2010b. 

 

F. GOIÁS 

No quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Goiás. 
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Quadro 16 – Composição e legislação do Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos – GO. 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - GO 

Composição Legislação 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERHI) 

 Decreto nº. 2.972, de 15/06/88 - Cria o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - CERHI, dispõe sobre 

o Plano Estadual e sobre o Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dá outras 

providências 

 Decreto nº. 5.327, de 06/12/00 - Dispõe sobre o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI e 

dá outras providências 

 Decreto nº 6.999 de 17/9/2009- Revigora o CERHI e 

dispõe sobre a sua organização 

 Resolução n° 014, de 14 de dezembro de 2.010 - 

Estabelece alterações no regimento interno do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI; 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos de Goiás – SECIMA 

 Lei nº. 12.603, de 07/04/95 – Introduz alterações na 

estrutura organizacional básica do Poder Executivo e 

dá outras providências (Cria a Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH) 

 Lei nº. 16.272, de 30/05/08 - Dispõe sobre a 

organização da administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo. Altera a estrutura da 

SEMARH 

 Decreto nº. 8.269, de 07/11/2014- Decreto nº 5.858, 

de 11/11/2003 – Aprova o Regulamento da Secretaria 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e dá 

outras providências 

CBH dos Afluentes Goianos do São 

Francisco 

CBH do Rio Corumbá Veríssimo e São 

Marcos 

 Criado em 2014 

 Decreto nº 7.536, de 29/12/11: institui o Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Corumbá, Veríssimo e 

da porção Goiana do Rio São Marcos 

Fonte: SECIMA, 2015; SEMARH, 2015; Inypsa/Cobrape, 2014. 

 

G. DISTRITO FEDERAL 

O quadro seguinte apresenta-se a composição e a legislação do Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 
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Quadro 17 – Composição e legislação do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Composição Legislação 

Conselho de Recursos Hídricos (CRH) 

 Decreto nº 22.787/2002, de 13/03 – Dispõe sobre a 

regulamentação do Conselho de Recursos Hídricos 

do Distrito Federal e dá outras providências 

 Decreto nº 24.674/2004, de 22/06 – Altera o decreto 

22.787 de 13 de março de 2002. 

 Decreto n.º 30.183, de 23/03/2009 - Aprova 

alterações no regimento interno do Conselho de 

Recursos Hídricos do Distrito Federal e dá outras 

providências 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

(SEMA) 

 Decreto nº. 32.716, de 01/01/2011- Cria a Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente 

Agência Reguladora de Águas e 

Saneamento Básico do Distrito Federal 

(ADASA) 

 Lei n.º 3.365 de 16/07/2004 – Cria a ADASA, 

reestruturada através da Lei 4.285 de 26/12/2008 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos 

Afluentes Rio Preto 

 Decreto nº 31.253 de 18 de janeiro de 2010 – Cria o 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Rio Preto 

Fonte: Ecoplan, 2012; SEMA, 2015. 

 

3.2.3. Instituições atuantes na bacia 

A. ATORES DO SINGREH E DA ESFERA FEDERAL 

No presente capítulo apresentam-se as principais instituições atuantes na bacia 

ligadas aos recursos hídricos. 

As instituições integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, já anteriormente apresentadas, são sistematizadas no quadro abaixo, para a 

bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
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Quadro 18 – Instituições do SINGREH, relativamente à BHSF. 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Âmbito Conselhos Governos Órgãos Gestores "Parlamento" 
Escritório 

Técnico 

N
a
c
io

n
a
l 

e
 

B
H

S
F

 

CNRH MMA/SRHU ANA 

CBHSF 

CBH Verde 

Grande 

AGB Peixe Vivo 

E
s
ta

d
u

a
l 

e
 B

H
S

F
 

MG CERH SEMAD IGAM 
CBH-SF1 a 

SF10 

AGB Peixe Vivo 

(SF5 e SF2) 

BA CONERH SEMA INEMA 
CBH-BA 

5,6,7,9,10 e 13 

- 

PE CRH SRHE APAC CBH Pajeú - 

AL CERH SEMARH SEMARH CBH Piauí - 

SE CONERH SEMARH SEMARH - - 

GO CERHI SECIMA SECIMA 

CBH dos 

Afluentes 

Goianos do 

São Francisco 

- 

DF CRH SEMA ADASA 
CBH Afluentes 

Rio Preto 

- 

Fonte: ANA, 2013 (modificado). 

Os estados de Alagoas e Sergipe têm suas formulações de políticas em Secretarias 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; na Bahia e Distrito Federal esta 

função cabe à SEMA, em Minas Gerais à SEMAD, em Pernambuco à SRHE e em 

Goiás à SECIMA. 

Quanto aos órgãos gestores, no Distrito Federal esta função cabe à ADASA, em Minas 

Gerais ao IGAM, na Bahia ao INEMA, em Pernambuco à APAC, em Alagoas e Sergipe 

às Secretarias de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e em Goiás à 

SECIMA. 

Encontram-se em funcionamento dois comitês de bacia nos rios de domínio da União: 

o da bacia hidrográfica do rio São Francisco e o da bacia hidrográfica do rio Verde 

Grande. Na área da bacia do rio São Francisco, Minas Gerais possui 10 comitês 

estaduais em funcionamento, a Bahia seis, Goiás dois, Pernambuco, Alagoas e 

Distrito Federal um comitê. Sergipe não tem comitês na bacia. 
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Além das instituições acima, existem outros atores na bacia, que merecem destaque, 

e que são indicados em seguida. 

De entre os órgãos da esfera federal destacam-se os seguintes, cujas atribuições são 

sintetizadas no Apêndice A (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – 

Apêndices): 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

 Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH) 

 Secretaria Nacional de Irrigação (SENIR) 

 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 

 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (CODEVASF) 

 Ministério das Cidades (MC)  

 Fundação Nacional da Saúde (FUNASA)  

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)  

 Secretaria de Estado da Energia Elétrica/MME 

 Fundação Nacional do Índio (FUNAI)/MJ 

Há que se considerar ainda, independentemente do estado, o papel das Prefeituras 

Municipais, que têm atribuições legais sobre a gestão do uso do solo, cujo resultado 

está diretamente relacionado à gestão das águas nas bacias hidrográficas em que tais 

municípios estão inseridos. 

 

B. OUTROS ATORES 

Do poder público, destacam-se (além dos identificados no capítulo relativo aos 

sistemas estaduais de recursos hídricos) os órgãos indicados no quadro em baixo, 
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bem como os membros do CBHSF (Apêndice A; Volume 3 – Caracterização da bacia 

hidrográfica – Apêndices). 

Quadro 19 – Outros atores-chave do poder público. 

Unidade federativa Órgãos 

Minas Gerais 

- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana  

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

Bahia 

- Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura  

- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (inclui a Superintendência de 

Saneamento) 

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

- Secretaria de Infraestrutura  

Pernambuco 
- Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Alagoas 
- Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura 

- Secretaria de Estado do Turismo 

Sergipe 

- Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano 

- Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, 

abrangendo a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Irrigação de Sergipe, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe e Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de 

Sergipe  

- Secretaria de Desenvolvimento Urbano, abrangendo a Companhia de 

Saneamento de Sergipe (DESO) 

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia  

- Secretaria de Estado do Turismo 

Goiás 

- Secretaria de Indústria e Comércio  

- Secretaria da Agricultura e Abastecimento  

- Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

- Secretaria da Ciência e Tecnologia  

Distrito Federal 

- Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural  

- Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP), a 

que estão vinculados a Companhia Energética de Brasília; Companhia 

de Saneamento Ambiental de Brasília; e, o Serviço de Limpeza Urbana 

- Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Portais dos Governos dos Estados, 2015. 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 55 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Há que se considerar também um conjunto significativo de entidades de diversos 

setores que participaram nas 33 sessões de participação social realizadas na fase de 

diagnóstico do presente plano, entre 13 de Março e 30 de Maio de 2015, cobrindo 

cinco Estados, 27 municípios e as quatro regiões fisiográficas (Quadro 20). 

 

3.2.4. Tensões e conflitos 

O PRH-SF 2004-2013 refere que, além dos conflitos de natureza técnica, conflitos 

potenciais de ordem político-institucional foram destacados durante os Encontros de 

Mobilização, realizados em 2002, no processo de instalação do Comitê, e se referem 

“à operação de reservatórios (envolvendo a ANA e o ONS) e à multiplicidade de 

atribuições e competências de diversos órgãos federais com ações em recursos 

hídricos (ANA, ANEEL, MMA e MI).” 

Ramina (2014b) assinala os conflitos no Baixo São Francisco, causados pelas 

reduções da vazão mínima autorizadas pelo IBAMA e ANA ao setor elétrico, com 

consequências sobre os outros usuários; os efeitos negativos da operação desfasada 

dos reservatórios em relação à sazonalidade natural e o aumento da demanda de 

água por projetos de irrigação, com necessidade de aprofundar o conhecimento sobre 

as outorgas concedidas e a sua adequação à realidade da bacia. 

Como resultado das oficinas realizadas em Paulo Afonso (6 e 7/05/2013; Submédio 

SF), Penedo (9 e 10/05/2013; Baixo SF), Juazeiro (21 e 22/05/2013; Submédio SF), 

Barreiras (7/6/2013; Médio SF) e Três Marias (10/06/2013; Alto SF), identificaram-se 

os seguintes conflitos (GARJULLI, 2013): 

 Nos trechos de calha principal do rio localizados no Submédio e Baixo São 

Francisco evidenciam-se os conflitos de uso entre a forma de operação das 

barragens para geração de energia, determinadas pelo Operador Nacional 

do Sistema e gerenciadas pela CHESF com os outros setores usuários 

(abastecimento humano, navegação para transporte de cargas e 

passageiros e para pesca, irrigação, pesca, piscicultura, agricultura de 

vazante, turismo);  
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 No Médio São Francisco evidencia-se o uso indiscriminado das águas 

(inclusive as subterrâneas) e o manejo inadequado do solo, pela irrigação 

provocando conflitos com os outros usos.  

 No Alto São Francisco evidenciam-se, novamente, os conflitos entre a 

operação da barragem de Três Marias, para geração de energia, 

gerenciada pela CEMIG, operando, entretanto, segundo as determinações 

do ONS e os demais usos (turismo, esporte, lazer, abastecimento, 

irrigação, navegação, pesca, piscicultura).  

Destacaram-se, ainda como conflitos de usos, ao longo de toda bacia, a ausência de 

saneamento básico, em especial do tratamento de esgoto e da correta destinação do 

lixo, comprometendo a qualidade da água, especialmente o abastecimento humano, a 

dessedentação de animais e a reprodução dos peixes. 

Nestas oficinas foram ainda identificados os seguintes problemas de articulação 

interinstitucional (GARJULLI, 2013): 

 Ausência de participação efetiva do CBHSF no comitê gestor da 

revitalização; 

 Descompasso entre a execução de obras de saneamento básico 

(Programa de Revitalização) e a gestão dos sistemas de abastecimento e 

tratamento de esgoto na bacia;  

 Fraca articulação entre o CBHSF e os órgãos responsáveis pela geração 

de energia (CHESF, ONS, ANEEL) em termos do estabelecimento de 

regras e procedimentos de operação dos reservatórios;  

 Pouca articulação e integração entre órgãos gestores estaduais, nacional e 

o CBHSF na gestão de recursos hídricos da Bacia, em especial na 

implementação dos instrumentos de gestão; 

 Articulação insuficiente do CBHSF com CBHs afluentes e outros colegiados 

das diferentes políticas públicas. 

O “Relatório das Oficinas de Usos Múltiplos na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco” (SILVA, 2013) identifica as entidades envolvidas em conflitos de uso 

reportados nas oficinas realizadas no Submédio e Baixo SF. Estas entidades, e 

respectivos problemas identificados, são apresentados no Volume 3 – Caracterização 

da bacia hidrográfica – Apêndices. 
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Em termos da calha principal do São Francisco, o estabelecimento de regras e 

procedimentos para garantir os múltiplos usos dependerá de uma forte articulação do 

CBHSF com os órgãos responsáveis pela gestão do sistema elétrico nacional (ONS e 

ANEEL) assim como com os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e 

Meio Ambiente (ANA, MMA, IBAMA) visando garantir uma deliberação que possa ser 

efetivamente cumprida por todos os envolvidos (GARJULLI, 2013). 

Foram também feitas várias proposições no sentido de minimizar os conflitos 

identificados. Destas, destacam-se as seguintes, pelo seu caráter político-institucional: 

 Promover a articulação do CBHSF com o ONS, ANEEL, ANA, IBAMA, para 

que a alocação de água para os múltiplos usos na bacia do rio São 

Francisco seja um processo negociado com os diversos setores usuários 

da bacia (fortalecendo/reestruturando o Grupo de Trabalho Permanente de 

Acompanhamento da Operação Hidráulica da Bacia do rio São Francisco 

ou criando outra instância); 

 Definir e implementar mecanismos de articulação e integração de ações 

entre órgãos gestores estaduais, federal o CBHSF e CBHs afluentes; 

 Definir estratégias de fortalecimento das câmaras consultivas regionais 

visando sua maior interlocução com a sociedade da bacia; 

 Identificar canais de interlocução e definir estratégia de articulação do 

CBHSF com lideranças regionais e os colegiados de outras políticas 

públicas (Territórios de identidades, conselhos gestores de APAs, 

Conselhos Municipais de Saúde e Educação, Associações do prefeitos e 

vereadores, Ministério Público, entre outros) visando garantir uma atuação 

mais integrada na bacia;  

 Estimular a participação das diferentes instâncias do CBHSF no processo 

de elaboração dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico 

visando aproximá-los das prioridades identificadas no Plano de Bacia do 

São Francisco;  

 Identificar mecanismos de articulação entre as instâncias federal, estadual 

e municipal que viabilizem o planejamento e de implementação de ações 

de Saneamento Básico de forma integrada e sustentável; 

 Estabelecer regras, diretrizes e restrições para todos os usuários da bacia 

(conforme comunicação escrita da CHESF, 3/7/2015). 
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Nas sessões de participação social realizadas no âmbito do presente plano, foram 

também identificados conflitos de uso da água, e conforme sintetizado abaixo, e 

desenvolvido no RP1B- Relatório de Diagnóstico da Dimensão da Participação Social. 

 

3.2.5. Participação social na fase de diagnóstico 

Na fase diagnóstico do presente plano foram realizadas 12 consultas públicas e 21 

oficinas setoriais. No total das sessões, registraram-se 2.095 participantes. 

As oficinas setoriais abordaram cinco temáticas: a) hidroeletricidade, navegação, 

pesca, turismo e lazer; b)  povos indígenas e comunidades tradicionais; 

c) saneamento; d) indústria e mineração; e) agricultura irrigada, que se repetiram em 

cada uma das quatro regiões fisiográficas para cerca de 20 pessoas em cada (embora 

esse número tenha sido excedido na quase totalidade das sessões). O público-alvo 

era constituído pelos representantes dos segmentos em discussão nessa região 

fisiográfica.  

Na fase de diagnóstico realizaram-se três sessões de consulta pública em cada região 

fisiográfica, tendo estas sido planejadas e preparadas para receber 100 pessoas cada. 

O público-alvo era indiferenciado, tendo as sessões sido preparadas para toda a 

população residente ou trabalhadora na área envolvente à da realização da sessão, 

nomeadamente: 

 Atores locais 

 Comitês de bacias de rios afluentes  

 Usuários de recursos hídricos 

 Poder público/ órgãos públicos 

 Instituições de pesquisa sediadas na bacia 

 Concessionárias de serviços públicos 

 Prefeituras municipais 

 Organizações interessadas ou com atuação na bacia e segmentos da 

sociedade civil 

 População em geral e outros atores individuais ou coletivos 

interessados. 
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As entidades participantes nas sessões encontram-se sistematizadas no quadro 

abaixo. As federações, fundações, associações, sociedades, cooperativas, sindicatos, 

organizações não governamentais, instituições de ensino e pesquisa são assinaladas 

a itálico. 

Quadro 20 – Entidades participantes nas sessões. 

Região 

fisiográfica 
Entidade 

Oficinas de hidroeletricidade, navegação, pesca, turismo 

SFA 

AGB Peixe Vivo; ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade); CEMIG 

(Companhia Energética de Minas Gerais); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco); COMLAGO (Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias); CBHSF 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); EMATER – MG (Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais); Marinha do Brasil; Restaurante Beira-

águas; Votorantim Metais; Hotel Náutico; Secretaria de Turismo; SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial); SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); FIEMG 

(Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais); Federação dos Circuitos Turísticos; 

Colônia de Pescadores; Instituto Semeia 

SFM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico); Vapor do Vinho; SEMA (Secretaria do Meio Ambiente); INEMA (Instituto do 

Meio ambiente e Recursos hídricos; AGB Peixe Vivo; CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco); Parque Eólico de Sobradinho; Pura Ômega (sócios do Parque Eólico de Sobradinho); 

Secretaria de Meio Ambiente de Abaré; COOPETUR (Cooperativa para o Turismo de 

Sobradinho); IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada); SINERGIA 

(Sindicato dos eletricitários da Bahia); Colônia de pescadores Z-026; Associação Chico Periquito; 

Hidroviários 

SFSM 

IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco); Secretaria Municipal de Agricultura; Secretaria 

Municipal de Educação; Conselho Gestor Barra do Juá; UPE (Universidade de Pernambuco); 

Colônia de pescadores Z-027; Aldeia Aticum; Aldeia Serrote; Aldeia Pankará; ONG S.O.S 

Caatinga; Assentamento Serra Negra 

SFB 

IMA – AL (Instituto do Meio Ambiente de Alagoas); CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco); CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco); ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico); Marinha do Brasil; Angico Tour; Secretaria de Meio Ambiente de Piranhas; 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco); AGB Peixe Vivo; 

Câmara de Vereadores de Piranhas; SECULT (Secretaria de Cultura e Turismo); Secretaria de 

Esportes e Eventos de Piranhas; FEPESE (Federação de Pescadores de Sergipe); UFAL 

(Universidade Federal de Alagoas);  Grupo Defensores do São Francisco; Colônia de 

Pescadores; Espaço Ecológico Angico 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFA 

Secretaria de Educação de Itabirito; Votorantim Metais; Anglogold mineradora; Cedro Têxtil; 

IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração); AGB Peixe Vivo; ASCOM-CBHSF (Assessoria de 

Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); SAAE – Itabirito (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto); CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais); FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais); FAEMG (Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais); UNIPAC (Universidade Presidente Antônio 

Carlos) 

SFM 

INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos); EMBASA (Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento); INB (Indústrias Nucleares do Brasil); Secretaria de Meio Ambiente de Caetité; 

Bahia Mineração; Secretaria de Recursos Hídricos; ASCOM-CBHSF (Assessoria de 

Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco); Bioconsultoria; Mineração 

Livramento; Comitê da Bacia Hidrográfica do Paramirim 

SFSM 

Yamana Gold Mineração; Renova Energia; Mineração Caraíba; Conselho do Meio Ambiente; 

Prefeitura Municipal de Jacobina; SEMA (Secretaria de Meio Ambiente de Jacobina); CBHSF 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco); Maçonaria; Assistência Social; Prefeitura 

Municipal de Mirangaba; Eco Mármore; Rocha Marmoraria; CODEP (Conselho Regional de 

Desenvolvimento Sustentável do Piemonte da Diamantina); CPT (Comissão Pastoral da Terra 

Centro-Norte); UNEB (Universidade do Estado da Bahia); IBPEX (Instituto Brasileiro de Pós-

graduação e Extensão); ASPAFF Jacobina (Associação de Ação Social e Preservação das 

Águas, Fauna e Flora da Chapada Norte); Cooperativa de Mineiros de Jacobina; Assobege 

(Associação dos Empreendedores de Mármore Bege de Ourolândia) 

SFB 

Banco do Nordeste; SEBRAE – SE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); 

Câmara de Vereadores de Propriá;CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco); 

CODISE (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe); IFS (Instituto Federal de 

Sergipe); CONBASF (Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano); 

Prefeitura de Propriá; Rádio 104 FM; IT (Universidade Tiradentes) 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

Oficinas de agricultura 

SFA 

DB Sementes; COOPATOS; Projeto Jaíba; AGB Peixe Vivo; Ministério Público Estadual; Instituto 

Estadual de Florestas; CODEMA – Conselho Municipal do Meio Ambiente; EMATER-MG; 

Secretaria de Meio Ambiente; Secretario de Agricultura de Patos de Minas; Secretaria de 

Planejamento; SEST SENAT; Policia Militar/Ambiental; Comitê da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco; Projeto Jaíba; Camâra Municipal de Ibiaí; IGAM-MG; Associações de usuários; 

Agricultores Irrigantes; SIAMIG – Associação das indústrias sucroenergéticas de Minas Gerais; 

ONG ODS – Organização de Desenvolvimento Sustentável; Sindicato Trabalhadores Rurais de 

Pintópolis; Sindicato Trabalhadores Rurais de Manga; Sindicato Trabalhadores Rurais de Pedras 

Maria da Cruz; Sindicato Trabalhadores Rurais de Januária; Sindicato Trabalhadores Rurais de 

Pirapora; Associação de usuários de Rio Pará; Associação de Usuários de Itacarambi; FAEMG 

(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais); FETAEMG (Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais); UNIPAM – Centro Universitário de Patos de 

Minas; UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais); UNIMONTES (Universidade Estadual de 

Montes Claros) 

SFM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; AMMESF 

(Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco); Instituto Taboas; ABES 

(Associação Brasileira de Engenharia Sanitarista e Ambiental) 

SFSM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); IRPAA (Instituto Regional da Pequena 

Agricultura Apropriada); Articulação Popular; Representantes da UAVS – União das Associações 

do Vale do Salitre; Escola Família Agrícola e Setores do turismo agricola como a associação de 

condutores e visitantes – ACVMC 

SFB 

AGB Peixe Vivo; Associação de Piscicultores de Itiuba; Associação Comunitária do povoado de 

Capim Grosso;Comunidade de Capim Grosso; Sindicato Rural município de Porto Real do 

Colégio; Sindicato Rural do município de Piaçabuçu; Sindicato Rural de Igreja Nova; Sindicato 

Rural de Junqueira; Povoado de Borges; Povoado de Carnaíba; Pequenos agricultores e 

Piscicultores 

Oficinas de saneamento 

SFA 

AGB Peixe Vivo; CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); COPASA 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais); PETROBRAS; SAAE (Serviço Autônomo de 

Agua e Esgoto); SAMENCO; VALE; Prefeitura de Betim; Centro Mineiro de Alianças 

Intersetoriais; ONG Abrace a Serra da Moeda 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; COPASA 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco); SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Polícia Militar; IEF 

(Instituto Estadual de Florestas); Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER); Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Buritizeiro; Comitê da Bacia Hidrográfica 

(CBH) dos rios Jequitaí e Pacuí; Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER); 

FIEMG (Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais); AMMESF (Associação dos 

Municípios da Bacia do Médio São Francisco); Instituto Taboas; ABES (Associação brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental) 

SFSM 

AGB Peixe Vivo; EMBASA; Prefeitura de Juazeiro; COMPESA; INEMA; Instituto Regional da 

Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA); SAAE Juazeiro; CBHSF; CCRSM; Prefeitura de 

Sobradinho; SAAE Curaçá (BA); Comissão Pastoral da Terra; Central Unica dos Bairros de 

Petrolina (CUBAPE); Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Movimento Popular de Cidadania; 

UAV’s; ACAMIS; Cooperativa CAMPIS; CETEP–SF (Centro Territorial de Educação 

Profissional);UFBA (Universidade Federal da Bahia) 

SFB 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); Câmara de Vereadores de Poço 

Redondo; Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL); Companhia de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO); Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria 

de Saúde; Secretaria de Comunicação de Canindé; Secretaria de Eventos; Secretaria de Obras; 

Ministério Público de Sergipe; Secretaria de Meio Ambiente de Delmiro Gouveia; Secretaria de 

Educação de Canindé do São Francisco; Prefeitura de Canindé do São Francisco; Vigilância 

Sanitária; Prefeitura de Poço Redondo; Distrito de Irrigação de Propriá (DICOP) 

Oficinas de comunidades indígenas e tradicionais 

SFA 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Paraíba); AMMESF (Associação dos Municípios da 

Bacia do Médio São Francisco); Movimento Ecológico São Francisco de Assis; Associação 

Quilombola Bem Viver; Associação dos Gorutubanos; Associação dos Pequenos Produtores e 

Famílias Quilombolas do Alegre e Cacique e membros das aldeias Itapicuru, Santa Cruz, São 

Domingos, Brejo Mata Fome, Catinguinha, Racharia, Morro Vermelho e Imbaúba do Povo 

Xakriabá. 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); SEMEIA (Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente); SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Secretaria de Agricultura de Bom 

Jesus da Lapa; INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia); 

CPT (Comissão Pastoral da Terra); MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); 

Associação de Pequenos Produtores de Serra do Ramalho; Associação Santa Rosa; Conselho 

Estadual de Quilombos; Representantes das seguintes localidades e comunidades quilombolas: 

Barra do Parateca, Riacho Santana, Largo da Vitória, Agreste, Sambaíba, Mata do Sapé, Rio do 

Tanque, Lagoa do Peixe, Santo Inácio, Fortaleza, Poço Santo Antônio, Paratinga, Araçá-Volta, 

Duas Lagoas, Lagoa das Piranhas, Bebedouro, Pau D´Arco, Vila Boa Esperança, Reserva 

Extrativista Serra do Ramalho, Reserva Extrativista Boa Vista, Mundo Novo e Rio das Rãs. 

SFSM 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); Secretária de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade/ SEMAS do Estado de Pernambuco; Associação dos Índios; Articulação do São 

Francisco Vivo; Caciques e lideranças dos Povos Indígenas Truká, Tuxá, Atikum, Pakararé, 

Pankararu, Pankará, Cambiuá e dos quilombolas do município de Rodelas. 

SFB 

AGB Peixe Vivo; CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); MMTR-NE- 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste; Comunidade Quilombola de Santa 

Cruz-Brejão dos Negros-SE; Associação de Mulheres e Homens Nossa Senhora da Aparecida -

Povoado de Serrão - Ilha das Flores-SE; Conselho Indigenista Missionário - Representação 

Alagoas; Movimento de Mulheres Camponesas de Neópolis-SE; Articulação do Baixo São 

Francisco; Fundação dos Kariris do Brasil - Aldeia Kariri Xocó - Porto Real do Colégio-AL; 

Associação do Território de Cidadania do Baixo São Francisco-SE; Colônia de Pescadores de 

Barra de Itiúba; Tapera do Itiúba e São Brás; localidades de Porto Real do Colégio-AL; Colônia 

dos Pescadores de Porto Real do Colégio-AL. 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

Consultas públicas 

SFA 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; COPASA 

(Companhia de Saneamento de Minas Gerais); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco); SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Polícia Militar; Votorantim; 

IGAM; GERDAU; SEMEIA; ICMBIO; Vereadores; SEMOBS (Secretaria Executiva de Mobilidade 

Urbana); Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo; Secretaria de Agropecuária de 

Biquinhos; CEMIG; MPA-MG; AHSFRA; Câmara de Jequiti; CEDRO têxtil; Consórcio Rio Jequiti; 

EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural); EMUTUR (Empresa Municipal de 

Turismo); IEF (Instituto Estadual de Florestas); MINAS LIGAS; PMMG; Prefeitura de Buritizeiro; 

Secretaria de Educação; Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais; SEFAM (Secretaria da 

Fazenda do Município); SRE – Pirapora; THOR Construtora; AMBEV; AMS (Assistência 

Multidisciplinar de Saúde); ANGLO GOLD; ARCA; ARCELOR MITTAL; BRAGEP – Consultoria; 

BRAND MEIO AMBIENTE; CODEMIG; DIJZ; Ecolinea; EMBARÉ; GDU; IBRAM (Instituto 

Brasileiro de Mineração); IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais); JBS Ambiental; MYR PROJETOS; PETROBRAS; Prefeitura de Belo Horizonte – 

SEMED; Prefeitura de Itabirito; Prefeitura de São José da Lapa; Radio Itatiaia; Rural Minas; 

SEDE-MG; SEMAD; SES-MG (Secretaria de Estado da Saúde); SIAMIG; SIND JOIAS; 

TERRAVISION; Sindicato Rural; Associação de Pescadores de Três Marias; Colônia de 

Pescadores Z05; LIONS Clube; Fazenda Coqueiro; Colônia de Pescadores Z21; Movimento 

Ecológico São Francisco de Assis; Comunidade Baruzeiro; Equipe Ernesto Galiotto; Amigos das 

Águas; AMMESF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco); Instituto 

Taboas; ABES (Associação brasileira de Engenharia Sanitarista e Ambiental; ACMINAS 

(Associação Comercial e Empresarial de Minas); FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais); FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 

Gerais); FECITUR (Federação dos Circuítos Turísticos de Minas Gerais); IMEC (Instituto Mineiro 

de Engenharia Civil); UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto); SENAC; Escola Irene Branco; 

Instituto Guaiacui; Instituto Inhotim; Instituto Terra Brasilis 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFM 

AGB Peixe Vivo; Câmara de Vereadores; Câmara de Vereadores de Carinhanha; Câmara de 

Vereadores Ibotirama; CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CEEP 

(Centro Estadual de Educação Profissional das Águas); Cerâmica Velha Chico; CODEVASF 

(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco); DETRAN; EMBASA (Empresa 

Baiana de Aguas e Saneamento); GEOCOMERCIAL; INEMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); Polícia Militar; Prefeitura Municipal de 

Carinhanha; SAAE (Serviço Autônomo de Agua e Esgoto); Secretaria da Agricultura Ibotirama; 

Secretaria da Agricultura Múquem; Secretaria da Cultura Ibotirama; Secretaria de Administração; 

Secretaria de Cultura; Secretaria de Educação; Secretaria de Educação Ibotirama; Secretaria de 

Meio Ambiente de Carinhanha; Secretaria do Turismo Ibotirama; Secretaria Municipal de 

Educação; SEMA (Secretaria de Meio Ambiente); SEPLAN (Secretaria de Planejamento); SESAI 

(Secretaria Especial de Saúde Indígena); Vídeo Arte; Foto Estrela; Grupo de escoteiros 

Vanderley de França Barbosa; IFBA (Instituto Federal da Bahia); FUNAI (Fundação Nacional do 

Índio); CRAS Rural (Centro de Referência de Segurança Social); CRAS Urbano; Colégio 

Estadual Castelo Branco; Colégio João Duque; Colégio Municipal Antônio Pereira da Silva; 

Colégio Pequeno Príncipe; Escola Dindinha Jove; Escola Família Agrícola de Riacho de Santana; 

Escola Municipal Alice Sales Pereira; IPÊTERRAS (Instituto de Permacultura em Terras Secas); 

MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra); Movimento Mulheres de Carinhanha; ONG 

Bioeste; ONG Gérmen; FUNDIFRAN (Fundação de Desenvolvimento Integrado do São 

Francisco); CETEP Velho Chico (Centro Territorial de Educação Profissional do Velho Chico); 

Sindicato de Lavradores e Pescadores de Itaguaçu; Sindicato dos trabalhadores da Agricultura 

familiar de Ibotirama; Sindicato dos Trabalhadores STTR; Sindicato Itaguaçu da Bahia; Sindicato 

Rio Verde Jatai; Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Campanha Salve o São 

Francisco;CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial); CARITAS Diocesana; 10envolvimento; 

Agrovila; ASCONTEC (Cooperativa de Profissionais em Assessoria e Consultoria Técnica Tarrafa 

Cultural Artesanato); Associação de Lavradores e Pescadores do Povoado de São João; 

Associação de moradores de Barra; Associação de Moradores de Boa Vista; Associação do 

Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meios; Associação do Município de Barro Alto 

(Povoado do Covão); Associação do Povoado Cipó; Associação dos pequenos produtores rurais 

Rio de Contas; Associação dos Piscicultores de Carinhanha; Associação Parlamentar; 

Associação Popular São Francisco Vivo; Associação Quilombola Barra do Parateca; Associação 

Quilombola Boa Vista do Pixaim; Colônia de pescadores de Carinhanha; Colônia de Pescadores 

Z05; Colônia de pescadores Z33; Comissão Pastoral da Terra; Comunidade Barra do Parateca; 

Comunidade Canabrava; Comunidade do Frota; Comunidade Indígena Tuxá; Comunidade 

Quilombola Fazenda Grande; Colônia de Pescadores Ibotirama; Comunidade Serra do Ramalho; 

COOPAMESF (Cooperativa Regional dos Apicultores do Médio São Francisco Ltda); Cooperativa 

Socioambiental; COPEPI (Colônia de Pescadores e Piscicultores) Z64 e Z90; CPT (Comissão 

Pastoral da Terra) 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFSM 

AGB Peixe Vivo; Bahia Pesca; Câmara de Vereadores; Câmara de Vereadores de Juazeiro; 

Câmara de Vereadores de Salgueiro; Câmara de Vereadores de Terra Nova; CBHSF; Centro 

Público de Economia Solidária (CESOL); CHESF; Comitê Consultivo Regional do Submédio; 

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Cedro (PE); Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Terra Nova; Conselho Tutelar; Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA); EMSAE (Empresa Municipal de Serviço de Água e Esgoto); IGEMA (Instituto de Gestão, 

Estudos e Monitoramento Ambiental); INEMA; Instituto Ação; Instituto Chico Mendes; Instituto 

Regional da Pequena Agricultura Apropriada (IRPAA); Marinha do Brasil (Unidade Juazeiro); 

Prefeitura de Abaré; Prefeitura de Casa Nova; Prefeitura de Curaçá; Prefeitura de Juazeiro; 

Prefeitura de Salgueiro; Prefeitura de Terra Nova; SAAE Juazeiro; Secretaria de Agricultura de 

Terra Nova; Secretaria de Desenvolvimento Rural de Salgueiro; Secretaria de Educação de 

Abaré; Secretaria de Meio Ambiente de Salgueiro; 

Secretaria de Meio Ambiente de Terra Nova; Secretaria de Meio; Ambiente de Terra Nova; 

Secretaria Rural de Curaçá; Instituto Agronômico IPA- PE; Centro Técnico Profissionalizante de 

Juazeiro (CTP); Colégio Estadual José A. Filho; UFBA; UNEB; UNIVASF; FACAPE; Univasf; 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Universidade UNOPAR (Salgueiro);CETEP – SF (Centro Territorial de Educação Profissional); 

Escola José Vitorino; IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia); 

ACAMIS (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Missal); Aldeia Atikum; Aldeia 

Kambuiá; Aldeia Pancakuru; Aldeia Pankará; Aldeia Tuxá; Associação Agropastoril Riacho da 

Massaroca; Associação Alfavaca; Associação Barauna/Salitre; Associação da Lajinha; 

Associação de Pau de Colher; Associação de Pescadores de Rodelas; Associação de Santana; 

Associação de Terra Nova; Associação de três Fazendas; Associação de Vaqueiros de 

Salgueiro; Associação Fazenda Mucamo-Curaçá; Associação Nova Jatobá; Associação 

Tapera/Salitre; Casa de Candomblé; Colônia de Pescadores Z-26 de Delmiro Ghyolveia (AL); 

Comitê das Associações Rurais Angicos; Comunidade Sítio Mauicaba (Salgueiro); Federação da 

Décima Região; Movimento dos Pequenos Agricultores; Quilombolas da Casa da Juventude; 

Quilombolas de Contendas; Quilombolas de Santana; SIDESC- Salgueiro (PE); SINDAE; 

SINDAE Salvador; Sindicato de Trabalhadores Rurais de Terra Nova; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Juazeiro; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro; SINERGIA-

BA (Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia); SINTRAFER; UAV’s 
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Região 

fisiográfica 
Entidade 

SFB 

Agencia Peixe Vivo (AGBPV); Câmara de Vereadores de Igreja Nova; Câmara de Vereadores de 

Propriá; Captação e Abastecimento de Água (CAB); CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco); 5ª 

Coordenação Regional de Ensino; Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL); Defensoria 

Pública; Eletrobrás; EMATER – AL; Empresa de Saneamento de Alagoas (CASAL); Exército; 

INSS- Ministério da Previdência Social; Instituto do Meio Ambiente (IMA); Instituto Federal de 

Alagoas; Jornal Gazeta; Ministério Público Federal; Policia Militar de Penedo; Prefeitura de 

Arapiraca; Prefeitura de Penedo; Procuradoria do Estado de Alagoas; Secretaria de Agricultura 

de Arapiraca; Secretaria de Agricultura de Piaçabuçu; Secretaria de Comunicação de Penedo; 

Secretaria de Educação de Arapiraca; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Meio Ambiente 

de Arapiraca; Secretaria Municipal de Educação de Penedo; Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE); Vigilância Sanitária; APL (Arranjo Produtivo Local) de Agricultura do Agreste; 

ASA Alagoas; Associação de Campo Redondo; Associação de Cooperativas (UNICAFS); 

Associação de Moradores; Associação de Oiteiro; Associação de Santa Luzia; Associação do 

Bairro Penedo; Associação do Conjunto Madre Espirito Santo; Associação dos Servidores 

Públicos de Igreja Nova; Associação Santa Cruz; Associação Social da Diocese de Propriá 

(ASDIP); Colônia de Pescadores Z32; Colônia de Pescadores Z-8; DICOP (Distrito de Irrigação 

do Projeto Cotinguiba/Pindoba); Comunidade das Vilas; Conselho Indigenista Missionário (CIMI); 

Coperal (Cooperativa dos Produtores Rurais); ECO-AL; Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura (FETAG); IOPAN; Movimento Nacional Luta pela Moradia; ONG Avança Penedo; 

Rotary Club de Penedo; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igreja Nova (STTR); Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Porto Real do Colégio; Escola Costa Mangabeira; Escola Estadual 

Comendador; Escola João 23; Escola Municipal Alda Toledo; Escola Paulo VI; Colégio Estadual 

Alcides Andrade; Colégio Estadual Costa Rêgo; Universidade Estadual do Estado de Alagoas; 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Fonte: Registros das consultas públicas e oficinas setoriais, 2015. 

No quadro seguinte sintetizam-se as principais questões/problemas identificados 

nas oficinas e consultas (desenvolvidos no RP1B- Relatório de Diagnóstico da 

Dimensão da Participação Social). 



  
 
 

68 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Quadro 21 – Síntese de questões identificadas nas sessões de participação 

social. 

Sessões Síntese de questões identificadas 

Oficinas setoriais de 

hidroeletricidade, 

navegação, pesca, 

turismo e lazer 

 Controle de vazão das águas dos reservatórios (impacto negativo do 

setor hidroelétrico noutras atividades) 

 Matriz energética (dependência preocupante do setor hidroelétrico dos 

recursos hídricos da bacia do São Francisco) 

 Sistema de outorgas de direito do uso da água (dificuldade e burocracia 

para a obtenção da permissão para a uso interferindo com a 

regularização de captações de água, com efeitos no conhecimento sobre 

a real quantidade de água captada na bacia) 

 Degradação ambiental e seus impactos na pesca, navegação, turismo e 

lazer (fontes de degradação: descarte de lixo e lançamento de efluentes 

domésticos e industriais diretamente nos corpos d’água; supressão da 

vegetação das matas ciliares e no entorno de nascentes para o avanço 

das atividades agropecuárias e outros fins, causando assoreamento; e a 

ocupação humana desordenada nas margens dos rios) 

Oficinas setoriais de 

indústria/mineração 

 Uso e descarte de água da indústria e mineração (grande quantidade de 

água requerida para fomentar as atividades mineradoras e industriais, 

bem como a falta de controle da qualidade da água descartada no meio 

ambiente após o uso nestas atividades) 

 Sistema de outorgas de direito do uso da água (dificuldade e burocracia 

para a obtenção da permissão para a uso interferindo com a 

regularização de captações de água, com efeitos no conhecimento sobre 

a real quantidade de água captada na bacia; grande número de usuários 

considerados “usos insignificantes”) 

 Degradação ambiental causada pelos setores da indústria e da mineração 

e seus impactos (poluição direta dos corpos hídricos através do uso de 

agrotóxicos nas grandes lavouras da agroindústria; prática de queimadas 

precedente à colheita nas grandes plantações de cana-de-açúcar, 

sobretudo no Baixo São Francisco; o desmatamento de florestas para 

extração de recursos madeireiros, usados como combustível nas 

indústrias de produção cerâmica) 

 Conflitos socioeconômicos (entre as atividades da mineração e o meio 

socioeconômico no entorno, notadamente: restrição espacial de acesso 

aos corpos d’água e falta de compensação ambiental e financeira para a 

melhoria da qualidade de vida das populações que habitam as 

proximidades) 

Oficinas setoriais de 

agricultura 

 Sistema de outorgas de direito do uso da água (dificuldade e burocracia 

para a obtenção da permissão para a uso interferindo com a 

regularização de captações de água, com efeitos no conhecimento sobre 

a real quantidade de água captada na bacia) 

 Degradação ambiental (desmatamento e fraca qualidade da água 

causada por lançamento de esgoto, lixo e agrotóxicos; no Baixo São 

Francisco especificamente, há grande preocupação sobre a salinização e 

a coloração da água) 

 Fiscalização ineficaz 

 Conflitos com outras atividades e usos 
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Sessões Síntese de questões identificadas 

Oficinas setoriais de 

saneamento 

Abastecimento de água 

 Ocupação de área de recarga de aquíferos e pressão sobre os recursos 

hídricos superficiais decorrentes da expansão urbana / imobiliária, 

exploração mineral, agrícola e pecuária. 

 Falta de água para abastecimento em função dos baixos níveis dos 

reservatórios por falta de chuvas; 

 Falta de conservação dos mananciais e nascentes; 

 Dificuldade na captação da água no Lago de Sobradinho devida a grande 

oscilação do nível da água; 

 Extração de água excessiva no aquífero Urucuia por pivôs centrais de alta 

profundidade; 

 Insuficiente tratamento de água; 

 Altos índices de perdas na rede 

 Dificuldade de atender população rural 

 Perfuração demasiada de poços sem outorga 

 Falta de articulação de órgãos gestores federais com órgãos estaduais e 

municipais; 

 Falta de licenciamento ambiental em sistemas de abastecimento de água 

Esgotamento sanitário 

 Falta de rede coletora e de tratamento de esgotos em diversos municípios 

 Lançamentos clandestinos de esgoto bruto em corpos hídricos 

 Aplicação de recursos insuficientes no tratamento e aplicação ineficaz dos 

mesmos (ETE que não são concluídas e não operam, redes que não 

funcionam e não recebem ligações) 

 Falta de fiscalização no acompanhamento da eficiência das ETE; 

 Falhas no planejamento: inexistência de Plano Municipal de Saneamento 

e Plano Diretor Urbano em muitos casos 

Coleta de resíduos 

 Inexistência de coleta seletiva e de incentivo para tal prática 

 Falta de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

urbanos 

 Contaminação do solo por lixões 

 Inexistência de Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

pelos municípios 

 Ausência de Gestão dos Resíduos Sólidos na zona rural (coleta e 

destinação final) 

Oficinas setoriais de 

povos indígenas e 

comunidades tradicionais 

 Poluição das águas (por esgotos, agrotóxicos e produtos químicos 

utilizados na lavagem dos minérios e ainda por descarte de lixo) 

 Desmatamento, queimadas 

 Secas (incluindo a redução e até seca total dos riachos e afluentes do 

São Francisco que sustentam boa parte das comunidades tradicionais) 

 Assoreamento, retirada de areia dos rios 

 Salinização das terras e águas 

 Deterioração dos estoques pesqueiros e desaparecimento de outras 

espécies animais e também vegetais 

 Conflitos de uso (atividades conflitantes: agronegócio, mineração; 

hidrelétricas; piscicultura; turismo predatório; transposição do rio) 
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Sessões Síntese de questões identificadas 

Consultas públicas:  

Alto São Francisco 

 Desmatamento e eliminação da cobertura vegetal nativa 

 Poluição da água 

 Explotação irregular de água subterrânea 

 Assoreamento 

 Interferência antrópica na circulação hídrica 

 Mineração 

 Pesca (vem perdendo sua importância devido à degradação ambiental, 

gerando sérios problemas sociais) 

 Baixo investimento na revitalização do Rio São Francisco 

Consultas públicas:  

Médio São Francisco 

 Qualidade e quantidade de água 

 Agricultura de irrigação 

 Assoreamento 

 Saneamento 

Consultas públicas:  

Submédio São Francisco 

 Qualidade e quantidade de água 

 Assoreamento 

 Atuação dos órgãos públicos (falta de interesse e o descumprimento das 

resoluções do CBHSF) 

Consultas públicas:  

Baixo São Francisco 

 Qualidade e quantidade de água 

 Agricultura de irrigação 

 Assoreamento 

 Saneamento 

 Atuação de órgãos públicos 

Fonte: Consultas públicas e oficinas setoriais, 2015. 

No final de cada sessão (consulta pública ou oficina setorial) foram ainda distribuídos 

questionários, procurando saber a percepção dos participantes sobre a quantidade e 

qualidade da água e os conflitos de uso na bacia. Foram obtidas 1.126 respostas, 

cujos resultados se sintetizam em seguida. 

Quantidade de água 

A maioria da população inquirida queixa-se de falta de água. A região fisiográfica do 

Submédio é aquela onde parece ser mais consensual a existência de períodos de falta 

de água, já que mais de 80% dos participantes afirmam que esse fenômeno é comum. 

A região do Alto São Francisco é onde essa ocorrência é menos identificada. 

A falta de gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos foi a principal razão 

para a falta de água apontada pelos inquiridos no Alto e Submédio São Francisco, 

enquanto no Médio foi destacado o desmatamento. Os inquiridos do Baixo São 

Francisco responderam, maioritariamente, que as principais razões para a falta de 

água são a falta de infraestruturas de distribuição e tratamento de água e falta de 
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manutenção da rede já existente e o desperdício e distribuição irregular da água pelos 

usuários. 

No que se refere à percepção da população sobre os setores que fazem maior 

consumo de água, observa-se uma clara identificação da agricultura como o setor 

mais utilizador de água em excesso (mais de 55% das respostas na média das quatro 

RF), seguida dos setores: abastecimento de água (inclui captação, tratamento e 

distribuição), indústrias extrativas, produção hidroelétrica e pecuária. Estes últimos 

setores apresentaram porcentagens médias entre os 10% e os 20%. O único valor que 

sobressai dentre todos os setores abordados foram os 25% de respostas afirmativas 

do Alto São Francisco sobre a utilização excessiva de água por parte das indústrias 

extrativas (mineração), enquanto o mesmo setor não vai além dos 12% nas outras RF.  

Qualidade da água 

Quando questionados sobre a existência de problemas de qualidade da água na sua 

área de residência ou de atividade, a maioria dos participantes dos eventos de cada 

RF responderam que ela é uma realidade. 

Torna-se claro que, para muitos dos inquiridos, o motivo fundamental da poluição da 

água é o esgoto (a falta de uma rede de coleta, ou a falta de tratamento do mesmo), 

seguido da agricultura, com uma expressão consideravelmente superior no Submédio 

SF face à das outras RF. As indústrias extrativas são apontadas como um motivo de 

relevo no Alto SF. A gestão de resíduos sólidos e da água (captação, tratamento e 

distribuição), foram também apontadas como causas dos problemas. 

Conflitos de uso 

O Submédio foi a região com maior número de respostas afirmativas sobre a 

existência de conflitos pelo uso da água na área de residência/atividade dos inquiridos 

(54%); nas restantes regiões a presença de conflitos foi assinalada por menos de 50% 

dos inquiridos. 

As atividades identificadas como tendo maiores conflitos são: 

 Abastecimento urbano e abastecimento rural competem com outros usos 

em toda a bacia hidrográfica; 
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 A mineração é o uso mais conflitante no Alto SF; 

 A irrigação, a mineração e a pecuária são os usos mais conflitantes no 

Médio SF; 

 A irrigação, a pecuária e a energia são os usos mais conflitantes no 

Submédio SF; 

 A energia e a irrigação são os usos mais conflitantes no Baixo SF. 

As indústrias de transformação, a navegação e o turismo são as atividades cujo menor 

número de inquiridos em cada RF (sempre menos de 10%) assinalou entrar em 

conflito pelo uso da água com outro setor. 

Foram também feitas várias proposições no sentido de minimizar os conflitos 

identificados, que podem ser consultadas no RP1B – Relatório de Diagnóstico da 

Dimensão da Participação Social. 
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4. POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS 

Neste capítulo apresenta-se o levantamento das principais políticas públicas 

(nacionais e estaduais) relacionadas com os recursos hídricos, dos principais planos 

setoriais e dos programas relevantes para a bacia hidrográfica do rio São Francisco 

(BHSF). São também identificados grandes projetos planejados e em implantação, que 

podem modificar o quadro socioeconômico ou de demandas e de disponibilidades 

hídricas na bacia. 

 

 

4.1. Políticas Públicas 

Para os objetivos do presente plano, consideraram-se como mais relevantes as 

seguintes políticas nacionais: 

 Política Nacional do Meio Ambiente (1981); 

 Política Nacional dos Recursos Hídricos (1997); 

 Política Nacional de Biodiversidade (2002); 

 Política Federal de Saneamento Básico (2007); 

 Política Nacional do Desenvolvimento Regional (2007); 

 Política Nacional sobre Mudança do Clima (2009); 

 Política Nacional de Segurança de Barragens (2010); 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010); 

 Política Nacional de Irrigação (2013). 

A identificação dos seus objetivos e instrumentos, sempre que aplicável, é 

apresentada no Apêndice B (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – 

Apêndices). 

Considera-se ainda relevante apresentar as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, 

identificando-se neste âmbito os planos estaduais de recursos hídricos e os planos 

diretores de recursos hídricos em vigor e em elaboração. 
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A. MINAS GERAIS 

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais foi instituída pela lei 

estadual n.º 13.199, de 29 de Janeiro de 1999. 

São instrumentos desta política:  

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos;  

 Os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; 

 O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes;  

 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

 A compensação a municípios pela explotação e restrição de uso de 

recursos hídricos;  

 O rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 

coletivo; 

 As penalidades. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, de 2011, encontra-se 

aprovado. 

A situação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos é a seguinte: 

 Aprovados: 

- Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio das Velhas – 2015. 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Urucuia – 2014 (aprovado pelo CBH, mas dependente de Deliberação 

do CERH-MG à data de elaboração do presente documento); 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes 

do Médio São Francisco (rio Pandeiros) – 2014 (aprovado pelo CBH, 

mas dependente de Deliberação do CERH-MG à data de elaboração do 

presente documento); 

- Plano de Recursos Hídricos dos afluentes mineiros do rio Verde 

Grande – 2011; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos rios 

Jequitaí e Pacuí – 2010; 
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- Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Pará – 2008; 

- Plano diretor de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Paracatu – 2006; 

 Em elaboração:  

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Paraopeba; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos do Entorno da Represa de Três 

Marias; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos afluentes 

do Alto São Francisco – em contratação (IGAM, 2015b). 

 

B. BAHIA 

A Política Estadual de Recursos Hídricos da Bahia foi instituída pela lei n.º 11.612, de 

8 de outubro de 2009. Os instrumentos desta política estadual são: 

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

 Os Planos de Bacias Hidrográficas; 

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes; 

 A outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 O Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos 

(SEIA); 

 A qualidade e o monitoramento dos recursos hídricos;  

 A fiscalização do uso de recursos hídricos; 

 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (FERHBA). 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, de 2005, encontra-se 

aprovado (ANA, 2015d). 

A situação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos é a seguinte: 

 Aprovados: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias da Margem Direita do 

Submédio São Francisco – 1996; 
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- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Médio 

e Baixo rio Grande e Tributários da Margem Esquerda do Lago do 

Sobradinho – 1996; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Corrente – 1995; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia dos rios Verde e Jacaré 

(Margem Direita do Lago de Sobradinho) – 1995; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos rios Paramirim, 

Carnaíba de Dentro e Santo Onofre – 1995; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Grande – 1993; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Salitre – 1993 

(SILVA; CIRILO, 2011). 

 Em elaboração: 

- Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Salitre – em atualização 

(CODEVASF, 2007). 

- Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Corrente – em atualização; 

- Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Grande – em atualização 

(RAMINA, 2014b). 

 

C. PERNAMBUCO 

A lei n.º 12.984, de 30 de Dezembro de 2005 dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco e os seus objetivos. Os instrumentos 

desta política são:  

 Os Planos Diretores de Recursos Hídricos;  

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;  

 A outorga do direito de uso de recursos hídricos; 

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 O sistema de informações de recursos hídricos;  

 A fiscalização do uso de recursos hídricos; 

 O monitoramento dos recursos hídricos. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco foi aprovado em 1998, 

prevendo-se concluir a sua atualização no final de 2016 (email recebido da APAC, 

2015). 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 77 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

A situação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos é a seguinte: 

 Aprovados: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Ipanema – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Capiá 

– 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Traipu 

– 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Pontal, Garças e 

grupos de bacias interiores GI-6, GI-7 e GI-8 – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Terra Nova, 

Brígida e grupos de bacias interiores GI-4, GI-5 e GI-9 – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Pajeú e grupo de 

bacias interiores GI-3 – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Moxotó – 1997 (SILVA; CIRILO, 2011). 

 Em elaboração: 

- Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do rio Pajeú – data 

prevista: Janeiro de 2016; 

- Plano de Aproveitamento da Infraestrutura Hídrica do Semiárido – data 

prevista: Dezembro de 2015 (email recebido da APAC, 2015). 

 

D. ALAGOAS 

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas foi instituída pela lei n.º 5.965, de 

10 de Novembro de 1997. São instrumentos desta política:  

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

 Os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas;  

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderante da água;  

 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 O rateio dos custos das obras de recursos hídricos;  



  
 
 

78 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

 A compensação aos Municípios;  

 O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas é de 2010. 

A situação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos é a seguinte: 

 Aprovados: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Piauí – 

1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Ipanema – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Capiá 

– 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Traipu 

– 1998;  

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 

Moxotó – 1997 (SILVA; CIRILO, 2011; SEMARH-AL, 2014). 

 

E. GOIÁS 

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Goiás foi instituída pela lei n.º 13.123, de 

16 de julho de 1997. Os instrumentos que fazem parte desta política são: 

 A outorga de direitos de uso dos recursos hídricos;  

 Infrações e penalidades;  

 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

 Rateio de custos das obras. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás encontra-se em elaboração (P05-

Plano Estadual de Recursos Hídricos Revisão 0 - Junho 2015). 
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F. SERGIPE 

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe foi instituída pela lei n.º 3.870 de 

25 de setembro de 1997, alterada pela lei n.º 4.600 de 13 de setembro de 2002. 

Os instrumentos desta política são:  

 O enquadramento corpos de águas em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;  

 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos;  

 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 O Sistema Estadual de Informações sobre recursos hídricos. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe é de 2011. 

A situação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos é a seguinte: 

 Aprovados: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos rios Gararu, 

Salgado, Jacaré, Pilões, Betume e outros – 1998; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos rios Curituba, 

Jacaré, Capivara, Campos Novos e outros – 1998 (SILVA; CIRILO, 

2011). 

 

G. DISTRITO FEDERAL 

A Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal foi instituída pela lei n.º 2.725 de 13 

de junho de 2001. Os instrumentos desta política são:  

 Os Planos de Recursos Hídricos;  

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;  

 A outorga do direito de uso de recursos hídricos;  

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

 O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 

 O Fundo de Recursos Hídricos do Distrito Federal.  
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O Plano De Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal data 

de 2012. 
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4.2. Planos Setoriais 

Tendo em conta os usos múltiplos da bacia e os recursos hídricos, destacam-se os 

seguintes planos: 

 Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006); 

 Plano Nacional de Energia 2030 (2007); 

 Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (2014); 

 Plano Nacional de Logística e Transportes (2007); 

 Plano Nacional de Mudanças do Clima (2008); 

 Plano Nacional de Mineração 2030 (2011); 

 Plano Nacional Saneamento Básico (2013); 

 Plano Hidroviário Estratégico (2013); 

 Plano Nacional de Integração Hidroviária (2013); 

 Plano Nacional de Segurança Hídrica (em elaboração). 

Os principais objetivos destes planos, e do Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (2005), são apresentados no Apêndice 

B (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices). 

 

4.3. Programas 

Os principais programas relacionados com a bacia do rio São Francisco foram 

identificados através da consulta dos seguintes documentos: 

 PRH-SF 2004-2013 (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004); 

 Relatório de avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 (MPOG, 

2008); 

 PPA 2008-2011 (MMA, 2009); 

 PPA 2012-2015 (Plano Mais Brasil) (PPA Mais Brasil, 2015); 

 PPA estaduais 2012-2015 (SEPG, 2014; SP, 2011; SEPDE, 2011; 

SEPOE, [2011 ou 2012]; SEGP, 2012; DISTRITO FEDERAL (Governo), 

2015); 

 Programa de aceleração do crescimento (PAC 1 e 2) (MP, 2015a). 
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De entre os programas, destaca-se o Programa de revitalização da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, por ter sido fundamentado no plano de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do São Francisco vigente. 

 

4.3.1. Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco 

Este programa visa recuperar, preservar e conservar a BHSF, por meio de ações 

integradas e permanentes, com um prazo de execução de 20 anos. Criado em 2004, o 

programa foi fundamentado no Plano da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e 

integra a Política Nacional de Meio Ambiente e Política Nacional de Recursos Hídricos, 

no âmbito do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em parceria com o Ministério da 

Integração Nacional e outros 14 Ministérios. Destacam-se ainda outros parceiros na 

implementação deste programa, como a CODEVASF, a ANA, o IBAMA, o ICMBio, a 

FUNASA (Ministério da Saúde), Universidades Federais e o CBHSF. 

Entre 2004 e 2011 foram realizadas diversas ações e projetos que se traduziram em 

um investimento de R$ 6,4 bilhões (R$ 1,4 bilhões em ações concluídas até a data, R$ 

3 bilhões em ações em andamento e R$ 2 bilhões em ações programadas). Este 

programa divide-se em cinco áreas temáticas. Em cada uma delas inserem-se ações, 

projetos, convênios e atividades. As áreas temáticas deste programa e respectivas 

ações são as seguintes: 

 I – Planejamento e informação: 

- Gestão da informação; 

- Ordenamento Territorial; 

- Agenda 21; 

- Previsão e Acompanhamento de Cheias; 

- Projeto SOS São Francisco – MG; 

- Agentes voluntários do São Francisco; 

- Fiscalização preventiva integrada na bacia do rio São Francisco. 

 II – Fortalecimento Institucional e Socioambiental: 

- Educação Ambiental: Coletivos Educadores, Salas Verdes, Projeto 

Ondas do São Francisco e Centro Integrado de Referência da 

Revitalização – CENIR. 
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 III – Proteção e Uso do Solo: 

- Recuperação de microbacias do Alto São Francisco; 

- Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas – CRAD; 

- Plano de Desenvolvimento Florestal; 

- Unidades de Conservação; 

- Conservação e Uso da Biodiversidade: Projeto de conservação da 

Onça-pintada, Projeto de Controle de Queimadas – PREVFOGO. 

 IV – Saneamento Ambiental e Qualidade da Água: 

- Abastecimento de Água – Programa Água para Todos: implantação de 

adutoras, fornecimento de equipamentos e instalação de poços 

tubulares perfurados e construção de cisternas para população difusa; 

- Esgotamento Sanitário – Implantação, ampliação ou melhoria de 

sistemas de esgotamento sanitário; 

- Resíduos Sólidos – Garantir a sustentabilidade do sistema de gestão 

de resíduos sólidos; 

 V – Economia Sustentável:  

- Turismo sustentável: Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

na Bacia do rio são Francisco, Parques Fluviais e Agricultura e Reforma 

Agrária Sustentável; 

- Convivência com o Semiárido: Programa Água Doce; 

- Gestão de Recursos Pesqueiros: Censo Estrutural da Pesca (MMA, 

2011). 

 

4.3.2. Programas integrados no PPA 2004-2007 com interface com a BHSF 

Os principais programas deste PPA, com interface com a bacia, foram os seguintes: 

 Programa 1305 – Revitalização de bacias hidrográficas em situação de 

vulnerabilidade e degradação ambiental;  

 Programa 0229 – Corredor São Francisco; 

 Programa 1332 – Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros; 

 Programa 1107 – Conservação de Bacias Hidrográficas (PROBACIAS); 

 Programa 0104 – Recursos Pesqueiros Sustentáveis; 

 Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos. 
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Relativamente ao Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em situação de 

vulnerabilidade e degradação ambiental, destacam-se os seguintes resultados: 

 Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – instalação de 

três centros de apoio à gestão ambiental e territorial nos municípios de 

Montes Claros (MG), Pains (MG) e Formosa (GO) e negociação para os 

próximos cinco centros (Barreiras (BA), Araripina (PE), Petrolina (PE), 

Salgueiro (PE) e Penedo (SE); 

 Início da implantação do Sistema de Monitoramento da Cobertura 

Vegetal na BHSF; 

 Fortalecimento institucional e socioambiental no São Francisco por meio 

do Conselho da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu (AL); 

 Proteção e manejo dos recursos naturais no São Francisco com o início 

de obras de infraestrutura em Unidades de Conservação (contratação 

de execução de obras de recuperação e controle de processos erosivos 

e criação de centros de referência de áreas degradadas); 

 Desenvolvimento tecnológico para monitoramento e conservação da 

água e do solo, Projeto de Controle de Queimadas com manejo da 

biodiversidade, a conservação da onça-pintada e o levantamento e 

controle de espécies exóticas invasoras; 

 Qualidade e saneamento ambiental no São Francisco com o início dos 

processos de implantação de sistemas de abastecimento de água em 

106 Municípios, de implantação de esgotamento sanitário em 194 

municípios, de implantação de 17 sistemas de tratamento de resíduos 

sólidos; 

 Convênio para gestão integrada de resíduos sólidos em Alagoas, Minas 

Gerais, Sergipe e Bahia; 

 Melhoria da navegação no rio São Francisco no trecho entre Ibotirama 

(BA) e Juazeiro (BA); 

 Início da implementação do plano de ações estratégicas e integradas 

para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia do Rio São 

Francisco (MMA, 2009). 

Neste PPA, destaca-se a inauguração de dois centros integrados de referência da 

revitalização da BHSF, nos quais se desenvolvem ações integradas entre os diversos 

programas do Governo coordenados e executados por várias entidades interessadas 

(MMA, parceiros atuantes na revitalização e prefeituras locais).  



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 85 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Relativamente aos recursos hídricos, a revitalização e integração da bacia do rio São 

Francisco com as bacias dos rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi tinha como meta 

alcançar 1,6 milhões de habitantes. No entanto, apenas foi conseguida a 

concretização de 4,5% da meta, ou seja, 72 mil habitantes foram beneficiados por este 

projeto, até 2007. O motivo desta baixa taxa de sucesso está diretamente ligado com 

as ações judiciais impetradas em relação a este projeto de revitalização e integração, 

que fez com que as obras tivessem início apenas no ano 2007. 

O fornecimento de água potável para 3,7 milhões de habitantes de 200 localidades do 

semiárido era outra meta deste plano, que foi executada a 100%.  

Por fim, o Programa Proágua Infraestrutura, cujo objetivo é a acumulação de água e 

sua distribuição através de 2 mil km de adutoras, conseguiu transpor a meta de 5 

bilhões de m3 de água acumulada (foram acumulados 6,5 bilhões de m³ de água). 

Relativamente às hidrovias, foi neste período que se iniciaram as obras de dragagem, 

derrocamento, sinalização e balizamento na hidrovia do São Francisco (MPOG, 2008). 

 

4.3.3. Programas integrados no PPA 2008-2011 com interface com a BHSF 

Os principais programas com interface com a bacia, no PPA 2008-2011, são 

apresentados a seguir:  

 Programa 1305 – Revitalização de bacias hidrográficas em situação de 

vulnerabilidade e degradação ambiental; 

 Programa 1107 – PROBACIAS; 

 Programa 1287 – Saneamento Rural; 

 Programa 1460 – Vetor Logístico Nordeste Meridional; 

 Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa 1102 – Agenda 21; 

 Programa 1332 – Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros 

(MMA, 2009). 
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4.3.4. Programas integrados do PPA 2012-2015, com interface com a BHSF  

Este PPA contém 65 programas temáticos, 491 objetivos e 2.503 iniciativas, das quais 

1.224 são iniciativas com ações orçamentárias associadas e 1.279 são iniciativas sem 

ações orçamentárias associadas. Dentro destes programas temáticos, foram 

selecionados os que integram objetivos e iniciativas que beneficiam os recursos 

hídricos e a BHSF: 

 Programa 2033 – Energia Elétrica – Um dos objetivos deste programa 

é planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para 

orientar o desenvolvimento do setor: 

- Inventariar o equivalente a 8.240 MW de capacidade de geração 

hidroelétrica (160 MW dos quais na região hidrográfica do São 

Francisco); 

- Realizar e aprovar Estudos de Viabilidade de usinas hidroelétricas com 

potencial total da ordem de 15.365 MW (450 MW dos quais na região 

hidrográfica do São Francisco). 

 Programa 2073 – Transporte Hidroviário – Um dos objetivos deste 

programa é fortalecer os corredores hidroviários garantindo condições 

de navegabilidade: 

- Eliminar dois pontos críticos em hidrovias; 

- Garantir manutenção e melhorias nos corredores hidroviários em 9.785 

km. 

 Programa 2026 – Conservação e Gestão de Recursos Hídricos – 

Metas relacionadas com a BHSF: 

- Revitalizar 60 sub-bacias (24 na Bacia Hidrográfica do São Francisco); 

- Dotar três bacias hidrográficas de instrumentos de gestão de recursos 

hídricos: plano, outorga, cobrança ou estudos de viabilidade para 

cobrança (uma bacia na BHSF); 

- Modernizar 990 estações de Rede Hidrometeorológica Nacional (81 na 

BHSF); 

- Consolidar o funcionamento de cinco Comitês em bacias de rios de 

domínio da União (uma bacia na BHSF); 

- Definir áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos 

recursos hídricos, em cinco bacias hidrográficas prioritárias (uma bacia 

na BHSF). 
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 Programa 2013 – Agricultura Irrigada; 

 Programa 2051 – Oferta de Água (PPA Mais Brasil, 2015).  

 

4.3.5. PPA Estaduais 2012-2015 

A. MINAS GERAIS 

Os programas que estão direta e indiretamente ligados à BHSF são: 

 Programa 2005 – Infraestruturas do setor agropecuário;  

 Programa 205 – Regulação e fiscalização da prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Minas 

Gerais; 

 Programa 166 – Barragens de Minas; 

 Programa 164 – Projeto Jaíba; 

 Programa 132 – Desenvolvimento da infraestrutura municipal; 

 Programa 130 – Infraestrutura Rural; 

 Programa 113 – Desenvolvimento Sustentável de Recursos 

Hídricos; 

 Programa 112 – Viabilização da Infraestrutura e Logística; 

 Programa 109 – Proteção da biodiversidade e unidades e 

conservação; 

 Programa 053 – Saneamento para Todos; 

 Programa 050 – Melhoria da infraestrutura hídrica do norte e 

nordeste de Minas Gerais; 

 Programa 046 – Qualidade Ambiental. 

Em relação aos programas com ações diretas na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, o Programa Viabilização da Infraestrutura e Logística Rural propõe 

como ação a revitalização do rio São Francisco, tendo como finalidade aumentar a 

quantidade e qualidade de água e a conservação do solo, revitalizando as sub-bacias 

e permitindo o uso racional desses recursos (água e solo) pelos agricultores familiares 

residentes na área, conduzindo-os à prática de uma agricultura mais sustentável. 
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B. BAHIA 

Os programas com interface direta e indireta no rio são Francisco são: 

 Programa “Logística Integrada de Transporte” – Este programa tem 

como iniciativas a elaboração de estudos para recuperação e 

requalificação da hidrovia do São Francisco e das estradas estaduais 

vicinais na área de influência do rio São Francisco; 

 Programa “Planejamento e Gestão Estratégica” – Tem como objetivo 

promover a intermodalidade logística para a revitalização das áreas dos 

rios que integram a bacia do rio São Francisco em território baiano. Este 

programa tem como iniciativa realizar estudos de revitalização da bacia 

do rio São Francisco; 

 Programa “Sustentabilidade Ambiental” e Programa “Água para 

Todos” – Programas que têm como compromisso e iniciativas a 

melhoria do gerenciamento de recursos hídricos no Estado da Bahia. 

 

C. PERNAMBUCO 

Os programas com interface direta nos recursos hídricos são: 

 Programa 0912 – Ampliação do acesso à água e esgotamento 

sanitário; 

 Programa 1058 – Redução dos efeitos das catástrofes naturais e 

enxurradas; 

 Programa 1040 – Programa de desenvolvimento sustentável - 

enfoque territorial e transversalidade do meio ambiente – 

PRORURAL; 

 Programa 0030 – Apoio às ações de convivência com o semiárido. 

 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 89 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

D. ALAGOAS 

Os programas com interface direta na bacia hidrográfica do rio São Francisco e nos 

recursos hídricos, referentes ao atual PPA Estadual de Alagoas são: 

 Programa “Sustentabilidade ambiental” – O seu objetivo é ampliar os 

índices de cobertura dos serviços públicos relacionados com 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos, irrigação, barragens e 

abastecimento de água. Tem como iniciativa a construção do Canal do 

Sertão Alagoano e seus investimentos associados e complementares, 

cujo objetivo é aduzir de água do rio São Francisco para abastecer a 

região do sertão alagoano, e transportar água para abastecimento 

humano nas cidades, comunidades e povoados, e atendimento a 

projetos de irrigação e dessedentação de animais; 

 Programa “Desenvolver e expandir os arranjos produtivos locais” 

– O objetivo deste programa é aumentar as taxas de crescimento 

econômico e reduzir os índices de concentração econômica e 

diversificar as atividades econômicas. A iniciativa passa pela 

implantação do projeto de dinamização do turismo e sustentabilidade 

ambiental do São Francisco; 

 Programa “Gestão integrada do meio ambiente e dos recursos 

hídricos” – o objetivo deste programa é aumentar o número de ações 

de preservação e recuperação do meio ambiente e dos recursos 

hídricos realizadas. 

 

E. SERGIPE 

Os programas com interface direta na bacia e nos recursos hídricos, referentes ao 

atual PPA Estadual de Sergipe são: 

 Programa 0018 – Infraestrutura Urbana, Logística e Energética – 

Destacam-se as iniciativas: construção de uma nova ponte sobre o rio 

São Francisco e de aterros sanitários; 
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 Programa 0016 – Oferta de água e Saneamento Básico – Entre várias 

iniciativas destacam-se a ampliação de sistemas de abastecimento de 

água de diversos municípios e a conclusão da 2ª etapa das obras da 

adutora do São Francisco; 

 Programa 0024 – Gestão e Proteção Ambiental e de Recursos 

Hídricos – Destaca-se a recuperação de perímetros irrigados e a 

fiscalização do uso dos recursos hídricos como iniciativas deste 

programa; 

 Programa 0025 – Águas de Sergipe – Neste programa destacam-se as 

iniciativas de reenquadramento dos corpos d’água e monitoramento da 

qualidade da água dos rios, reservatórios e estuário da bacia 

hidrográfica de Sergipe. 

 

F. GOIÁS 

Os programas com interface direta nos recursos hídricos, referentes ao atual PPA 

Estadual de Goiás são: 

 Programa 1141 – Programa de Desenvolvimento Sustentável; 

 Programa 1095 – Programa de Proteção das Águas. 

 

G. DISTRITO FEDERAL 

Os programas com interface direta nos recursos hídricos, referentes ao atual PPA 

Estadual do Distrito Federal são: 

 Programa 0150 – Brasília Sustentável – Tem como objetivo assegurar 

a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região 

metropolitana de Brasília, promovendo a melhoria das condições devida 

da população e a gestão sustentável do território; 
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 Programa 1350 – Programa de Gestão das águas e drenagem 

urbana do Distrito Federal – Águas do DF – Tem como objetivo atuar 

na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições 

de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito 

Federal; 

 Programa 6210 – Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Visa 

assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente e dos 

recursos hídricos por meio de ações que possibilitem um melhor 

gerenciamento destes dois temas.  

 

4.3.6. Programa de Aceleração do Crescimento  

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007. Em 2011, o 

PAC entrou na sua segunda fase, visando a execução de obras estruturantes que 

possam melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras.  

O PAC 2 está estruturado em seis eixos distintos, dentro dos quais existem ações 

significativas para a BHSF e para os 507 municípios que a integram: 

 Cidade Melhor: Este eixo é constituído por ações de infraestrutura 

social e urbana, com o objetivo de enfrentar os principais desafios das 

grandes cidades brasileiras. Dentro deste eixo, existem ações relativas 

aos temas de saneamento e prevenção em áreas de risco; 

 Comunidade Cidadã: Neste eixo, situam-se as ações de ampliação na 

cobertura de serviços comunitários nas áreas de saúde, educação e 

cultura; 

 Minha Casa, Minha Vida: Este eixo tem como meta reduzir o déficit 

habitacional brasileiro. A meta do programa, que entrou em sua 

segunda fase (2011-2014), é construir dois milhões de unidades 

habitacionais, das quais 60% para famílias de baixa renda; 

 Água e Luz para Todos: Este eixo é composto por investimentos para 

a universalização do acesso à água e à energia elétrica no país. 

Existem ações relacionadas com a água em áreas urbanas e recursos 

hídricos; 
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 Transportes: Este eixo tem como prioridade os investimentos em 

ferrovias, rodovias e hidrovias do país, otimizando o escoamento da 

produção brasileira e garantindo a segurança dos usuários. No contexto 

da bacia, existem ações relativas à hidrovia do São Francisco; 

 Energia: Este eixo prevê investimentos que asseguram a energia 

elétrica no país a partir de uma matriz energética baseada em fontes 

renováveis e na exploração das novas jazidas de petróleo e gás natural. 

 

4.3.7. Outros programas 

A seguir são caracterizados sucintamente alguns programas considerados ao longo 

dos anos nos Planos Plurianuais ou promovidos por entidades como a ANA, o 

Ministério do Meio Ambiente, entre outras, que se consideram importantes para os 

recursos hídricos, quer no país, quer na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas: lançado 

pela ANA, tem por objetivo oferecer à sociedade conhecimento 

adequado da qualidade das águas superficiais brasileiras, de forma a 

subsidiar os tomadores de decisão (agências governamentais, 

ministérios, órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente) 

na definição de políticas públicas para a recuperação da qualidade das 

águas, contribuindo com a gestão sustentável dos recursos hídricos 

(ANA, 2015b); 

 Programa Produtor de Água: da iniciativa da ANA, tem por objetivo a 

redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. O 

programa prevê o apoio técnico e financeiro à execução de ações de 

conservação da água e do solo, atreladas ao pagamento de incentivos 

aos produtores rurais que contribuem para a proteção e recuperação de 

mananciais, gerando benefícios para as bacias hidrográficas e a 

população (ANA, 2015c); 
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 Programa Mais Irrigação: Os objetivos estratégicos deste programa 

são aperfeiçoar a ocupação agrícola e a gestão da infraestrutura, 

maximizar a ocupação e aumentar a produtividade das áreas irrigadas, 

usar a água de forma eficiente e sustentável, proporcionar modicidade 

na tarifa de água, criar parcerias com o setor privado e apoiar a 

agricultura familiar e os pequenos irrigantes. É um programa promovido 

pelo Governo Federal (MI, 2015a); 

 Programa Nacional de Águas Subterrâneas: Programa VIII do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. Embora a dominialidade das águas 

subterrâneas seja dos estados, estas estão sendo tratadas em um 

programa nacional, devido à necessidade da gestão integrada deste 

recurso e dos aquíferos quase sempre extrapolarem os limites das 

bacias hidrográficas, sendo necessários mecanismos de articulação 

entre os entes envolvidos (MMA, 2015c).  

 Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas): 

Programa promovido pela ANA, que fortalece a capacidade de 

planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões 

menos desenvolvidas do País, visando o aumento da eficiência no uso 

da água e na prestação de serviços, da oferta sustentável de água em 

quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos e melhoramento 

da aplicação de recursos públicos no setor água (INTERÁGUAS, 2015); 

 Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES): 

Promovido pela ANA, tem como objetivo incentivar a implantação de 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) para reduzir os níveis de 

poluição dos rios brasileiros, por meio do pagamento pelo esgoto 

tratado a prestadores de serviços de saneamento que investirem na 

implantação e operação das estações (ANA, 2015a); 

 Programa Água Doce (PAD): Ação do Governo Federal coordenada 

pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano, em parceria com instituições federais, 

estaduais, municipais e sociedade civil. Visa o estabelecimento de uma 

política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o 

consumo humano, promovendo e disciplinando a implantação, a 

recuperação e a gestão de sistemas de dessalinização ambiental e 

socialmente sustentáveis para atender, prioritariamente, as populações 

de baixa renda em comunidades difusas do semiárido (MMA, 2015b). 
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4.4. Grandes projetos  

Os principais grandes projetos, planejados e em implantação, que apresentam 

características que podem modificar o quadro socioeconômico das demandas e das 

disponibilidades hídricas na bacia são os seguintes: 

 Projeto de integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF); 

 Projeto de transposição suplementar: “Canal Oeste” e “Canal do Sertão 

Baiano – Eixo Sul”; 

 Canal do Sertão Alagoano; 

 Projeto do Corredor Multimodal do São Francisco (CMSF); 

 Usina nuclear em Pernambuco (em espera); 

 Expansão dos perímetros irrigados (Sertão Pernambucano; Canal de 

Xingó; Jequitaí; Jaíba; Baixio de Irecê; Marituba; Jacaré-Curituba; 

Salitre; Pontal); 

 Pequenas centrais hidroelétricas (PCH); 

 Novas usinas hidroelétricas (Pompéu; Riacho Seco);  

 Projetos hidroambientais. 

Para identificar os principais projetos listados em cima, foi necessário consultar 

informação disponibilizada nos sites de entidades relacionadas direta e indiretamente 

com a BHSF e contatar, por escrito, as seguintes entidades: Agência Nacional de 

Águas, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA – 

DILIC, órgãos estaduais de meio ambiente. Foram ainda questionadas sobre os 

investimentos em curso e previstos com influência nos recursos hídricos da bacia, as 

seguintes entidades: CODEVASF; Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de 

Saneamento Básico; FUNASA; COPASA; EMBASA; INEMA; IGAM; AIBA; ASSEMAE; 

CAESB; CEMIG; CHESF; APAC; CASAL; COMPESA; DESO; SEMARH-AL; 

SANEAGO; SEMARH-GO e SEMARH-SE. 

Para cada projeto identificado, é apresentada a sua situação atual, as entidades 

responsáveis, as principais características e a influência na alocação e qualidade dos 

recursos hídricos. 
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Os grandes projetos são representados na figura seguinte. 

 

Figura 4 – Grandes projetos. 
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4.4.1. Projeto de integração do São Francisco com as bacias hidrográficas 

do Nordeste Setentrional (PISF)  

- Objetivo: O PISF tem como finalidade garantir a segurança hídrica de 390 

municípios (cerca de 12 milhões de habitantes) da região semiárida em termos de 

consumo humano e dessedentação animal (MI, 2015b). Esta transposição é já falada 

desde 1847, tendo sido um projeto muito debatido e arquivado inúmeras vezes. É um 

projeto polêmico, com um elevado número de ações no Poder Judiciário contra a sua 

execução. Apesar disso, as obras tiveram início em 2007. 

- Situação: Em implantação. Atualmente, as obras físicas do PISF apresentam 70,7% 

de execução. Todas as etapas estão 100% contratadas, com previsão de entrega no 

primeiro semestre de 2016. O Eixo Norte e o Eixo Leste apresentam 71% e 70,2% de 

execução física, respectivamente (MI, 2015b).  

- Entidades responsáveis: A responsabilidade deste projeto pertence ao Governo 

Federal. O conselho gestor é formado pelo Ministério da Integração Nacional, 

Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil e órgãos 

gestores estaduais. O órgão regulador é a ANA. 

- Características: Este projeto é constituído por dois eixos (Norte e Leste) que 

abrangem uma área de 66.500 km2. Contribuirá para a recuperação de 23 açudes e 

engloba a construção de quatro túneis, 14 aquedutos, nove estações de 

bombeamento e 27 reservatórios.  

O Eixo Norte (com cerca de 500 km de extensão) permitirá abastecer as bacias 

hidrográficas dos rios Apodi, Piranhas-Açu e Jaguaribe e, ainda, Brígida e Terra 

Nova (localizados na bacia do rio São Francisco). A captação dá-se no município de 

Cabrobó (PE) e a água é conduzida aos rios Salgado e Jaguaribe (CE), ao rio Apodi 

(RN) e ao rio Piranhas-Açu (PB). 

As três metas no Eixo Norte são as seguintes: 

 META 1N (140 km): Vai da captação do rio São Francisco, no município 

de Cabrobó (PE), até o reservatório de Jati (CE). A Meta 1N apresenta 

76% de execução; 
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 META 2N (39 km): Começa no reservatório Jati, no município de Jati 

(CE), e termina no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE). 

A Meta 2N apresenta 40,9% de execução; 

 META 3N (81 km): Estende-se do reservatório Boi II, no município de 

Brejo Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, no município de 

Cajazeiras (PB). A Meta 3N apresenta 75,1% de execução. 

O Eixo Leste (com cerca de 225 km de extensão) aumentará a disponibilidade hídrica 

nas bacias do rio Paraíba e do Agreste Pernambucano (Ramal do Agreste). A 

captação da água dá-se no município de Floresta (PE) e será levada até ao rio 

Paraíba, após deixar parte da vazão transferida nas bacias do Pajeú, do Moxotó e da 

região agreste de Pernambuco. 

As três metas do Eixo Leste são as seguintes: 

 META 1L – Meta Piloto (16 km): Compreende a captação no 

reservatório de Itaparica até o reservatório Areias, ambos em Floresta 

(PE). É uma meta piloto para testes do sistema de operação. A Meta 1L 

apresenta 93,1% de conclusão; 

 META 2L (167 km): Inicia na saída do reservatório Areias, em Floresta 

(PE), e segue até o reservatório Barro Branco, em Custódia (PE). A 

Meta 2L apresenta 74,5% de execução; 

 META 3L (34 km): Este trecho está situado entre o reservatório Barro 

Branco, em Custódia (PE), e o reservatório Poções, em Monteiro (PB). 

A Meta 3L apresenta 33% de execução. 

- Influência na alocação e qualidade da água: Do rio São Francisco serão retirados 

continuamente 26,4 m3/s de água. Excepcionalmente, nos anos de maior volume de 

água no Sobradinho, o volume captado poderá ser ampliado até a vazão máxima 

instantânea de 127 m3/s e máxima diária de 114,3 m3/s. O Eixo Norte operará com 

uma vazão contínua de 16,4 m3/s, destinados ao consumo humano, tendo sido 

projetado para uma capacidade máxima de 99 m3/s. O Eixo Leste funcionará com uma 

vazão contínua de 10 m3/s, disponibilizados para consumo humano, tendo sido 

projetado para uma capacidade máxima de 28 m3/s (CASTRO, 2011; MI, 2015b). 

O Projeto de Integração envolve outros projetos para além dos que estão sendo 

executados (Eixo Norte e Eixo Leste): o Eixo Sul (no estado da Bahia) e o Eixo Oeste 
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(no estado do Piauí), que estão em fase de estudo de viabilidade técnica, 

socioeconômica e ambiental (SARMENTO, 2013). 

 

4.4.2. Projeto de transposição suplementar: “Canal Oeste” e “Canal do 

Sertão Baiano – Eixo Sul” 

- Objetivo: Para além dos dois eixos da transposição que se encontram em execução, 

existem mais dois eixos projetados, Oeste e Sul, para transpor as águas do São 

Francisco para regiões onde existe escassez hídrica. 

- Situação: Em estudo. Não há previsão para a expansão destes projetos. Em 2013, 

foi dada autorização para a realização dos estudos de viabilidade técnica, 

socioeconômica e ambiental do Canal Oeste, para definir a melhor alternativa para a 

construção deste novo eixo, que complementaria o projeto de transposição do São 

Francisco (MI, 2015b). Anteriormente, já teriam sido autorizados igualmente os 

estudos de viabilidade técnica do Eixo Sul, que beneficiará municípios da Bahia 

(PORTAL BRASIL, 2013). 

- Entidade responsável: Ministério da Integração Nacional e CODEVASF. 

- Características: Relativamente ao Canal Oeste, a transposição de água parte do 

rio São Francisco (Sobradinho) para os rios Piauí e Canindé, no estado de Piauí 

(barragens de Petrônio Portela, Jenipapo, Pedra Redonda, Poço de Marruás, Estreito 

e Piaus). Este canal pretende beneficiar as cidades piauienses das regiões de São 

Raimundo Nonato, São João do Piauí, Patos do Piauí, Simões, Jaicós, Monsenhor 

Hipólito, Santo Antônio de Lisboa e Bocaina. Está projetado com uma extensão de 450 

km para servir 600 mil habitantes, em 26 municípios do Piauí e a cidade de Remanso, 

no estado da Bahia (GLOBO, 2013). Existe ainda a possibilidade de retirar água dos 

aquíferos do vale do rio Gurgéia, no sul do Piauí (PITOMBO, 2014). 

O Canal do Sertão Baiano está projetado com uma extensão de 300-350 km, no qual 

o transporte de água (para abastecimento de cidades e para utilização em perímetros 

irrigados da região) dar-se-á entre o reservatório do Sobradinho e as bacias 

hidrográficas dos rios Itapecuru e Jacuípe, beneficiando neste percurso, as bacias dos 
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rios Tataui, Salitre, Tourão/Poção e Vaza-Barris, regiões em estado de elevada 

escassez hídrica. 

Atenderá os seguintes municípios: Andorinha, Antônio Gonçalves, Caém, Caldeirão 

Grande, Cansanção, Canudos, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Filadélfia, 

Gavião, Itiúba, Jacobina, Jaguarari, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Monte Santo, 

Morro do Chapéu, Mundo Novo, Nordestina, Ourolândia, Pindobaçu, Piritiba, Ponto 

Novo, Queimadas, Quixabeira, Santaluz, São José do Jacuípe, Saúde, Senhor do 

Bonfim, Serrolândia, Tapiramutá, Uauá, Umburanas, Várzea da Roça, Várzea do 

Poço, Várzea Nova (PORTAL BRASIL, 2013). 

- Influência na alocação e qualidade da água: Segundo o termo de referência do 

edital de estudos para viabilidade do projeto do canal Oeste, a água seria captada em 

Sobradinho e seguiria, com vazão de 30 m3/s, por dois canais até a fronteira seca do 

Piauí (JORNAL DA CIDADE, 2015). Em relação ao Canal do Sertão Baiano, não 

existem informações sobre a vazão de retirada deste projeto, por se encontrar ainda 

em uma fase inicial de projeto. 

 

4.4.3. Canal do Sertão Alagoano 

- Objetivo: Canal adutor que transporta água do rio São Francisco entre os municípios 

de Delmiro Gouveia e Arapiraca. O Canal do Sertão Alagoano visa promover o 

desenvolvimento socioeconômico do Sertão e Agreste do Estado, abrangendo 6 

microrregiões e um total de 42 municípios. Este projeto beneficiará 1.350.000 

habitantes até 2050 (VIEIRA et al., 2008). 

- Situação: Em implantação. Só a primeira etapa da obra (65 quilômetros de 

extensão), já inaugurada em 2013, contribuiu para a geração de mais de 15 mil 

empregos e para a irrigação de seis mil hectares. (MP, 2015b). Em 2015, o Ministério 

da Integração Nacional disponibilizou R$ 62 milhões para os trechos III e IV do Canal 

do Sertão e R$ 4 milhões para as comportas do próprio canal. O terceiro trecho está 

em fase de conclusão (98% de obras concluídas) e o quarto trecho apresenta 40% das 

obras concluídas (EXTRA, 2015). 

 - Entidade responsável: Ministério da Integração Nacional e CODEVASF 
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- Características: O Canal do Sertão Alagoano abrange 42 municípios da região do 

Sertão e Agreste de Alagoas, anualmente atingidos pela seca. Este canal tem 250 km 

de extensão, ligando Delmiro Gouveia a Arapiraca (MP, 2014). Atualmente, a obra do 

Canal do Sertão emprega aproximadamente 1.700 pessoas e é a maior obra hídrica 

do Estado (EXTRA, 2015). Além do consumo humano, a água do Canal do Sertão 

Alagoano servirá também para a atividade agrícola nos municípios de Delmiro 

Gouveia, Pariconha e Água Branca (MP, 2015b). 

- Influência na alocação e qualidade da água: Este projeto retirará 32 m³/s do rio 

São Francisco, tendo já recebido da ANA a outorga prévia de 3,6 m³/s para a primeira 

etapa (FAIÃO et al., 2008). 

 

4.4.4. Projeto do Corredor Multimodal do São Francisco (CMSF)  

- Objetivo: O CMSF é um sistema de integração de transportes, com o objetivo de 

ampliar e articular as infraestruturas hidroviária, ferroviária e rodoviária. O corredor faz 

ligação entre o norte de Minas Gerais (Pirapora) e o sul de Pernambuco (Petrolina), 

onde 504 municípios são influenciados diretamente. Este projeto pretende a 

integração e o desenvolvimento regional, promover o comércio interno (produção no 

Oeste Baiano para transferência e consumo no Nordeste), a redução de volume de 

mercadorias nas estradas e dos custos unitários de transporte, diminuir a dependência 

de importações do Nordeste e alcançar ganhos ambientais. 

- Situação: Em implantação. O ponto de partida dos investimentos no Corredor 

Multimodal deve centrar-se na melhoria das condições de navegação do rio São 

Francisco. São necessárias obras de dragagem e derrocagem no rio, principalmente 

no trecho entre Ibotirama (BA) e Petrolina (PE)/Juazeiro (BA). O rio Grande, que dá 

acesso a importantes áreas produtoras, também deve ser alvo de investimentos, 

essencialmente no município de Barreiras (BA). É necessário ainda revitalizar os 

portos fluviais já existentes (portos de Petrolina, Juazeiro, Ibotirama, Bom Jesus da 

Lapa e Pirapora), bem como dar-lhes mais automação e maior capacidade de 

armazenamento. 

- Entidades responsáveis: CODEVASF, Estado da Bahia, ANTAQ, DNIT, MI, 

Ministério dos Transportes. 
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- Características: A bacia do rio São Francisco tem como principal meio de transporte 

de carga o transporte rodoviário. O desenvolvimento de um corredor integrado de 

transporte, cujo eixo principal se baseará na hidrovia do São Francisco, está 

diretamente relacionado à criação de polos de atração de investimentos, auxiliando o 

desenvolvimento regional de longo prazo e aprimorando o escoamento de produtos de 

alta concentração e grandes volumes, de forma a agilizar a saída para exportação 

desses produtos ou até mesmo para o seu consumo interno. A melhoria da navegação 

permitirá a otimização, por exemplo, do transporte de produtos como soja, milho e 

caroço de algodão do oeste da Bahia para o porto de Juazeiro e Petrolina, e desses 

locais, por rodovia e ferrovia, para os principais portos nordestinos e para pontos de 

distribuição interna (CORREDOR MULTIMODAL, 2015). 

- Influência na alocação e qualidade da água: As obras necessárias para o 

melhoramento da hidrovia podem influenciar a qualidade da água para alguns usos. 

 

4.4.5. Usina nuclear  

- Objetivo: O Plano Nacional de Energia 2030 (PNE-2030), que subsidia o governo na 

formulação de sua estratégia para a expansão da oferta de energia até 2030, 

apontava a necessidade da implantação de 4.000 MW nucleares adicionais no período 

após a implantação de Angra 3 (2015-2030), sendo 2.000 MW no Nordeste e 2.000 

MW no Sudeste, no seu cenário de referência. Outros cenários analisados pelo PNE-

2030 consideravam a necessidade de 6.000 MW e 8.000 MW para o mesmo período e 

para as mesmas regiões. Por isso, foram realizados estudos para a escolha do local 

da Usina Nuclear nordestina, que apontaram as margens do rio São Francisco como a 

melhor opção, precisamente em Belém do São Francisco (Submédio São Francisco), 

a 8 km de Itacuruba, em Pernambuco. 

- Situação: Em espera. Em 2011, o ano horizonte do projeto era 2020, onde a 

construção e montagem começaria em 2015. Entretanto, o projeto ficou parado e, 

segundo a Eletronuclear, só avançará se o Governo Federal assim o desejar. 

- Entidades responsáveis: Eletronuclear, Governo Federal e Ministério de Minas e 

Energia. 
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- Características: É um empreendimento de R$10 bilhões, composto por seis reatores 

com capacidade de 6.600 MW.  

- Influência na alocação e qualidade da água: Quando se realizou o estudo para o 

local da usina, era referido que o uso da água do rio São Francisco nas usinas seria 

limitado a 0,4% de sua vazão mínima, caso se utilizassem torres de refrigeração 

(ELETROBRAS, 2015). 

 

4.4.6. Expansão dos perímetros irrigados 

Para o levantamento dos perímetros irrigados dentro da área da BHSF foram 

consultados os sites da CODEVASF (CODEVASF, 2015) e do DNOCS (DNOCS, 

2015). 

 

A. SERTÃO PERNAMBUCANO 

- Localização: No Submédio São Francisco, na margem esquerda, abrangendo os 

municípios de Casa Nova (BA) e Petrolina, Afrânio, Dormentes, Santa Filomena, Santa 

Cruz, Ouricuri, Trindade, Araripina, Ipubi, Bodocó, Granito, Exu, Parnamirim, 

Moreilândia, Cedro e Serrita (PE). 

- Situação: Em estudo. 

- Entidade responsável: CODEVASF. A atuação da CODEVASF, no âmbito do Canal 

do Sertão Pernambucano, compreende a realização de estudos e projetos, aquisição 

de terras, implantação de infraestrutura e adoção de medidas de proteção ambiental. 

A companhia será ainda responsável pela administração dos perímetros irrigados, pela 

organização dos produtores e pelo suporte em administração, operação, manutenção, 

assistência técnica e capacitação de técnicos e agricultores na fase inicial dos projetos 

de irrigação. 

A CODEVASF contratou dois estudos relacionados com a implantação do Canal do 

Sertão Pernambucano. Os levantamentos somam investimentos de R$ 2,8 milhões e 

deverão ser concluídos em meados de 2015.  
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O primeiro estudo contratado trata-se do levantamento cadastral (informações 

cadastrais físicas, agrícolas, jurídicas e socioeconômicas) da área correspondente à 

faixa de mil metros do futuro canal nos municípios de Casa Nova (BA) e Petrolina, 

Dormentes e Santa Cruz (PE) e das áreas dos reservatórios.  

O segundo estudo diz respeito ao levantamento cartográfico aéreo de 2.925 km² de 

áreas dos municípios de Santa Cruz, Santa Filomena, Dormentes, Lagoa Grande e 

Santa Maria da Boa Vista (PE).  

Está em andamento um contrato de adequação e atualização de estudos de 

aproveitamento integrado dos recursos hídricos do projeto Sertão Pernambucano. 

Serão ainda contratados estudos pedológicos e de classificação de terras para 

irrigação em áreas dos municípios de Santa Cruz, Dormente, Santa Filomena, Casa 

Nova e Petrolina, em Pernambuco e na Bahia (MAXPRESS, 2014). 

- Características: O início da implantação do PISF, em 2005, possibilitou também o 

atendimento de áreas irrigáveis na região oeste do estado do Pernambuco, através do 

Ramal de Entremontes. Estas áreas são as mesmas previstas para serem atendidas 

pelo Canal do Sertão Pernambuco (577 km de extensão) (LOPES, 2013). O canal 

deverá abastecer dois novos perímetros de irrigação dentro dessa área: o de Santa 

Cruz (municípios de Santa Cruz, Santa Filomena, Dormentes, Lagoa Grande e Santa 

Maria da Boa Vista) e o de Terra Nova (municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da 

Boa Vista) (MAXPRESS, 2014). Em Março de 2014, foi decidida a extensão de mais 

100 km no projeto do Canal do Sertão Pernambucano, a partir do município de Santa 

Cruz. Esta extensão possibilitará a irrigação de mais 10 mil hectares (JUNIOR, 2014). 

O volume captado de água está destinado a múltiplos usos: abastecimento humano 

(urbano e rural), agricultura irrigada, agroindústria, dessedentação animal, pecuária 

assistida (bovinocultura e caprinocultura), mineração e aquicultura (PROJETEC, 

2015). 

O Projeto Sertão Pernambuco considera um total irrigável estimado de 33.000 ha. As 

principais culturas serão banana, manga, uva, goiaba, acerola e cana. Os sistemas de 

irrigação preconizados estão ainda em estudo (CODEVASF, 2015). 

- Influência na alocação e qualidade da água: A fonte hídrica é o rio São Francisco 

e a vazão requerida é de 71,5 m3/s (captação no reservatório do Sobradinho). 
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B. CANAL DE XINGÓ 

- Localização: Está localizado entre os estados de Sergipe e Bahia, englobando os 

municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa 

Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Paulo Afonso e Santa Brígida, na 

margem direita do rio São Francisco. 

- Situação: Em estudo. O anteprojeto da primeira etapa do Canal do Xingó, contratado 

pelo valor de R$ 6,8 milhões, está atualmente em elaboração. Este documento tem 

como objetivo orientar a construção dos 130 km iniciais do canal, desde a captação de 

água no reservatório de Paulo Afonso (BA), seguindo por Santa Brígida (BA), Canindé 

de São Francisco (SE) e chegando até o reservatório R-5, em Poço Redondo (SE), 

nas proximidades do perímetro irrigado Jacaré-Curituba (PORTAL BRASIL, 2015). 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: Consiste em um sistema adutor para abastecimento hídrico 

humano, industrial, animal e para irrigação de 16.500 ha. As principais culturas e os 

sistemas de irrigação estão ainda em estudo.  

- Influência na alocação e qualidade da água: A fonte hídrica é o rio São Francisco 

e a vazão requerida é de 33 m3/s. 

 

C. JEQUITAÍ 

- Localização: Localiza-se no Médio São Francisco, nos municípios Claro dos 

Poções, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí, Lagoa dos Patos e Várzea 

da Palma. 

- Situação: Em obras (MP, 2015a). 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: Este projeto caracteriza-se pela construção de uma barragem, que 

regularizará a vazão do rio Jequitaí e servirá para conter cheias, gerar energia, 

abastecer o meio urbano e rural e implementar o aproveitamento hidroagrícola de 
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34.605 ha com infraestrutura de irrigação. O objetivo do projeto é regularizar a vazão 

do rio Jequitaí de 3 para 30 m3/s, a geração de 20MW de energia, a acumulação de 

água para abastecimento humano em 19 municípios e a irrigação de 35.000 ha no 

estado Minas Gerais. As principais culturas previstas são o abacaxi, algodão, alho, 

arroz, banana, feijão, manga, melão, milho, tomate e uva. Os sistemas de irrigação 

utilizados serão a aspersão convencional, gotejamento e bacias de inundação. 

- Influência na alocação e qualidade da água: A fonte hídrica é o rio São Francisco 

e a vazão requerida é de 8,46 m3/s. 

 

D. JAÍBA 

- Localização: Situa-se no Médio São Francisco, nos municípios de Jaíba, de Matias 

Cardoso e de Verdelândia, no estado de Minas Gerais. Localiza-se na margem direita 

do rio São Francisco. 

- Situação: Em implantação. 

- Entidades responsáveis: CODEVASF e Governo do estado de Minas Gerais. 

- Características: A área total é de 107,6 mil ha e a área irrigável está estimada em 

65,8 mil ha. As principais culturas previstas são abacaxi, abóbora, acerola, algodão, 

alho, amendoim, arroz, banana, batata-doce, melancia, café, limão, caju, cana-de-

açúcar, cebola, cenoura, coco, uva. Os sistemas de irrigação previsto de serem 

utilizados neste perímetro são a aspersão convencional, microaspersão e 

gotejamento.  

- Influência na alocação e qualidade da água: A vazão requerida é de 75 m3/s, 

sendo a vazão atual de 65 m3/s. A fonte hídrica é o rio são Francisco. 

 

E. BAIXIO DE IRECÊ 

- Localização: Localiza-se na região do Médio São Francisco e integra os municípios 

Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique. 
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- Situação: Em implantação. 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: A área irrigável prevista para o projeto Baixio de Irecê é de 59.375 

ha. As principais culturas serão o abacaxi, abóbora, algodão, banana, cana-de-açúcar, 

cebola, coco, mamão, melão, tomate, milho, melancia e uva. Os sistemas de irrigação 

preconizados são a aspersão convencional e localizada, sulcos de infiltração, 

gotejamento e microaspersão. 

- Influência na alocação e qualidade da água: A vazão requerida é de 60 m3/s e a 

vazão atual é de 10 m3/s. A fonte hídrica é o rio São Francisco. 

 

F. MARITUBA 

- Localização: O Projeto Marituba está localizado na margem esquerda do rio São 

Francisco, a 18 km de sua foz, no município de Penedo (AL). Encontra-se na região do 

vale no Baixo São Francisco. 

 -Situação: Em implantação. 

 -Entidade responsável: CODEVASF. 

 -Características: A área irrigável estimada é de 4.200 ha. As principais culturas deste 

projeto são banana, cana-de-açúcar, coco, goiaba, inhame, limão e pinha. Existe 

também a exploração de peixes, camarões e bovinos nesta área. Os sistemas de 

irrigação preconizados são sistemas pressurizados. 

 -Influência na alocação e qualidade da água: Não está disponível informação sobre 

a vazão requerida para este projeto. 
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G. JACARÉ-CURITUBA 

- Localização: Este projeto localiza-se a noroeste do estado de Sergipe, próximo da 

usina hidroelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo. 

- Situação: Em implantação. 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: Este perímetro irrigado tem de área irrigável estimada 3.105 ha. As 

principais culturas são abacaxi, abacate, acerola, algodão, manga, melão, banana, 

limão, milho, tomate e uva. Os sistemas de irrigação preconizados são a 

microaspersão e gotejamento. 

- Influência na alocação e qualidade da água: A fonte hídrica é o rio São Francisco, 

sendo a vazão requerida de 3,2 m3/s e a vazão atual de 0,54 m3/s. 

 

H. PROJETO SALITRE 

- Localização: O projeto Salitre localiza-se na margem direita do rio São Francisco, no 

município de Juazeiro (BA). 

- Situação: Em implantação. 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: As principais culturas são abacaxi, abacate, acerola, algodão, 

manga, melão, banana, limão, milho, tomate, uva. Os sistemas de irrigação 

preconizados são a microaspersão e gotejamento 

- Influência na alocação e qualidade da água: A vazão requerida é de 42 m3/s, 

sendo a vazão atual de 6 m3/s. 
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I. PONTAL 

- Localização: O Projeto Pontal está localizado na área rural do município de 

Petrolina, (PE), na margem esquerda do rio São Francisco. Encontra-se por isso na 

região do Submédio São Francisco. 

- Situação: Em implantação. 

- Entidade responsável: CODEVASF. 

- Características: A área irrigável estimada de cerca de 7,7 mil ha. As principais 

culturas são basicamente frutíferas (em especial caju, maracujá, goiaba, manga, uva e 

coco). Em consórcio com a fruticultura, poderão ser plantados cultivos anuais como 

milho, feijão, amendoim, melão, melancia, abóbora, tomate, entre outros. Os sistemas 

de irrigação preconizados são a microaspersão e gotejamento. 

- Influência na alocação e qualidade da água: A vazão requerida e a vazão atual 

são de 7,8 m3/s. 

 

4.4.7. Pequenas centrais hidroelétricas (PCH) 

As PCH causam menos impactos que as usinas hidroelétricas, contudo não se podem 

menosprezar os impactos ambientais deste tipo de projeto. Segundo a resolução 

ANEEL n.º 652/2003, “…será considerado com características de PCH o 

aproveitamento hidroelétrico com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 

30.000 kW, destinado a produção independente, autoprodução ou produção 

independente autônoma, com área do reservatório inferior a 3,0 km2...” (Portal PCH, 

2015). 

Os principais impactos ambientais com a construção de PCH são: inundação de áreas 

agricultáveis; perda de vegetação e de fauna terrestres; interferência na migração dos 

peixes; mudanças hidrológicas a jusante da represa; alterações na fauna do rio; 

interferências no transporte de sedimentos; aumento da distribuição geográfica de 

doenças de veiculação hídrica; perdas de herança históricas e culturais, alterações em 

atividades econômicas e usos tradicionais da terra; problemas de saúde pública, 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 109 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

devido à deterioração ambiental; perda de biodiversidade, terrestre e aquática; efeitos 

sociais por realocação (NILTON, 2009). 

As etapas de implantação de uma PCH incluem, entre outras, a necessidade de 

realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) /Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) ou relatório de impacto ambiental simplificado e a consulta aos órgãos de 

recursos hídricos para obtenção de outorga de uso da água (Portal PCH, 2015). 

Foram identificadas como previstas 145 PCH na BHSF (78 no Médio SF, 66 no Alto 

SF e uma no Submédio SF).  

No Apêndice B (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices), 

apresentam-se essas PCH, a sua localização (município, estado, região fisiográfica e 

o rio onde se localizam) e estágio: eixo disponível, Projeto Básico (PB) com aceite, PB 

Aprovado, PB com registro). 

 

4.4.8. Novas usinas hidroelétricas  

A. USINA POMPÉU 

- Localização: Encontro do rio São Francisco com o Rio Pará, na região que abrange 

os municípios de Abaeté, Pompéu e Curvelo (MG). 

- Situação: Estudo de viabilidade aceito pela ANEEL; contudo, em 2014 o registro foi 

tornado inativo por desistência do titular (Despacho n.º 4.371/2014) (MME/EPE, 2015). 

- Entidade responsável: ANEEL, Concremat, Andrade Gutierrez, Cemig e EDP. 

- Características: Não existe informação disponível sobre as características deste 

projeto. 

- Influência na alocação e qualidade da água: Não existe informação disponível 

sobre este tópico para este projeto. 
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B. USINA RIACHO SECO 

- Localização: Entre as usinas hidroelétricas de Itaparica e Sobradinho, na região que 

abrange os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa vista (PE), Curaçá e 

Juazeiro (BA). 

- Situação: Estudo de viabilidade aceite. Em ação preparatória no Programa de 

Aceleração do Crescimento 2. 

- Entidade responsável: Desenvix, Chesf, CNO, Engevix e Odebrecht. 

- Características: É um projeto de baixa queda (aproximadamente 10 metros) e 

grandes vazões, com potência instalada de 276 MW, que vai operar a fio d’água. Está 

planejado para ser instalado no rio São Francisco, mais especificamente entre as 

usinas hidroelétricas de Itaparica e Sobradinho, aproveitando o potencial hidroelétrico 

entre as duas usinas (DESENVIX, 2015). 

- Influência na alocação e qualidade da água: Não existe informação disponível 

sobre este tópico para este projeto. 

 

4.4.9. Projetos hidroambientais 

Os projetos hidroambientais (Apêndice B, Volume 3 – Caracterização da bacia 

hidrográfica – Apêndices) foram financiados pelos recursos provenientes pelo uso das 

águas do São Francisco e aprovado em novembro de 2011 pela Diretoria Colegiada, 

em conjunto com as Câmaras Técnicas e a agência AGB Peixe Vivo, contando com o 

envolvimento total das Câmaras Consultivas Regionais nas quatro áreas fisiográficas 

da bacia. A aplicação inicial foi de aproximadamente R$20 milhões para a execução 

de 22 projetos prioritários. Essas primeiras obras tiveram início no segundo semestre 

de 2012, no mesmo momento em que o CBHSF aprovou um novo conjunto de 25 

projetos. Em 2013, mais 14 projetos foram aprovados. Em 2014, o Comitê iniciou a 

execução do segundo conjunto de 25 obras, ao mesmo tempo em que finalizou a 

entrega da primeira etapa das 22 obras iniciais. 

Estes projetos surgiram devido a reivindicações comunitárias, motivadas pela poluição 

dos cursos d´água e a erosão dos terrenos próximos, que afeta a qualidade e a 
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quantidade de água disponível. As intervenções focam-se em micro ou pequenas 

bacias e pretendem controlar a erosão e proteger as nascentes, para promover a 

melhoria hidroambiental. 

As principais ações incluem a construção de curvas de nível, paliçadas, terraços e 

barraginhas para a contenção de águas pluviais; melhorias ecológicas nas estradas 

vicinais; recomposição vegetal; cercamento de nascentes e mobilização das 

comunidades em torno de iniciativas de educação ambiental (CBHSF, 2015c). 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

A atualização da caracterização da bacia é efetuada em seguida, através da análise 

das seguintes temáticas: 

 Caracterização do uso do solo (seção 5.1); 

 Caracterização socioeconômica e cultural (seção 5.2). 

A caracterização física e biótica é apresentada no Volume 2. 

 

5.1. Caracterização do Uso do Solo 

A caracterização do uso do solo baseia-se na análise dos grandes grupos e tipos de 

usos do solo em 2010, de acordo com a informação disponibilizada pelo IBGE. Estes 

usos são também comparados com os do ano 1996, assinalando-se as principais 

diferenças verificadas. 

Esta caracterização é complementada pelas análises apresentadas no âmbito da 

caracterização socioeconômica e cultural (Capítulo 5.2): 

 A análise das áreas rurais e urbanas e do grau de urbanização é 

apresentada no Capítulo 5.2.1 – Aspectos demográficos e dinâmica 

populacional; A. Distribuição e composição da população; 

 A análise da evolução da área destinada à colheita/plantada das 

lavouras, entre 2005 e 2013, é apresentada no Capítulo 5.2.2 – 

Estrutura produtiva e serviços; C. Análise dos principais setores da 

economia utilizadores de água – Agropecuária; 

 A identificação das áreas de valor histórico e outras de possível 

interesse para preservação é apresentada no Capítulo 5.2.3 – 

Patrimônio natural e cultural; 

 A identificação da infraestrutura regional é apresentada no Capítulo 

5.2.4 – Nível de vida e infraestrutura. 

São também identificadas as áreas de fragilidade ambiental, considerando processos 

de degradação relacionados com o desmatamento em biomas de elevado valor do 

ponto de vista da conservação da natureza, a erosão, a eutrofização e contaminação 
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por tóxicos das águas superficiais, as áreas com riscos geológicos e geomorfológicos 

e as áreas vulneráveis à poluição das águas subterrâneas. 

A caracterização das áreas protegidas por lei da BHSF, bem como, de entre estas, as 

que são alvo de processos de degradação, é efetuada no Capítulo 2.2.3. Áreas 

protegidas e prioritárias para conservação (Volume 2). 

 

5.1.1. Tipos de uso do solo 

O Quadro 22 e o Mapa 2 (Volume 9) mostram a repartição detalhada dos usos do solo 

em 2010, por região fisiográfica, nos grandes grupos “área urbanizada”, “lavouras”, 

“matas e/ou florestas”, “pastagens”, “estabelecimentos agropecuários” e 

“outros/diversos”. 

O grupo “estabelecimentos agropecuários” domina na bacia de São Francisco e em 

todas as regiões fisiográficas, à exceção do Baixo São Francisco, em que o grupo 

mais representativo são as pastagens.  

Quadro 22 – Usos do solo, por região fisiográfica e por tipo de uso do solo, em 

porcentagem (2010). 

Grandes grupos de uso do solo 

Tipo do uso do solo 
SFA SFM SFSM SFB BHSF 

ÁREA URBANIZADA 3,3 0,3 0,7 1,0 0,9 

LAVOURAS 1,9 5,6 1,6 5,4 4,3 

Lavouras 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 

Lavouras + Matas e/ou florestas 0,1 1,3 0,3 0,1 0,9 

Lavouras + Outras coberturas e usos 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Lavouras + Pastagens 0,8 1,2 0,6 2,3 1,1 

Lavouras + Sistemas agroflorestais 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 

Lavouras permanentes 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 

Lavouras temporárias 0,6 2,7 0,5 2,0 1,9 

MATAS E/OU FLORESTAS 5,4 11,7 7,9 2,4 9,7 

Florestas Plantadas 0,9 0,1 0,0 0,4 0,2 

Matas e/ou florestas 0,6 0,5 0,0 0,0 0,4 

Matas e/ou florestas + Lavouras 0,0 1,9 0,5 0,0 1,3 
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Grandes grupos de uso do solo 

Tipo do uso do solo 
SFA SFM SFSM SFB BHSF 

Matas e/ou florestas + Outras coberturas e 

usos 
0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 

Matas e/ou florestas + Pastagens 3,7 4,1 3,8 1,1 3,9 

Matas e/ou florestas naturais 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

PASTAGENS 32,5 17,8 8,6 52,6 19,9 

Pastagens 10,4 3,2 1,0 9,9 4,2 

Pastagens + Lavouras 3,9 0,9 1,5 14,9 2,0 

Pastagens + Matas e/ou florestas 11,3 8,5 3,1 5,2 7,9 

Pastagens + Outras coberturas e usos 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 

Pastagens + Sistemas agroflorestais 0,4 0,6 0,4 1,9 0,6 

Pastagens naturais 1,5 0,5 1,5 11,3 1,2 

Pastagens plantadas 4,9 3,1 0,3 7,0 3,0 

Sistemas agroflorestais 0,1 0,6 0,2 0,4 0,4 

Sistemas agroflorestais + usos diversificados 0,1 0,4 0,7 1,8 0,4 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS 44,5 57,6 72,8 27,1 56,9 

Área com menos de 10% de ocupação por 

estabelecimentos agropecuários 
7,5 16,5 15,7 3,0 14,4 

Área entre 25% e 10% de ocupação por  

estabelecimentos agropecuários 
8,2 16,1 22,4 3,9 15,4 

Área entre 50% e 25% de ocupação por  

estabelecimentos agropecuários 
28,8 25,0 34,7 20,2 27,1 

OUTROS / DIVERSOS  12,3 7,1 8,4 11,5 8,3 

Outras coberturas e usos 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Usos diversificados 12,3 7,0 8,0 0,0 8,2 

Outras coberturas e usos + Usos 

diversificados 
0,0 0,1 0,4 11,4 0,1 

Fonte: IBGE, 2010 (valores obtidos através de cálculos com base na informação 
georreferenciada disponível no portal do MMA). 

 



  
 
 

116 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

 

 

Figura 5 – Usos do solo na BHSF (2010) (Mapa 2 do Volume 9, reduzido).  

Fonte: IBGE, 2010 (informação georreferenciada obtida a partir do portal do MMA). 
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LEGENDA: 

 

Uma análise mais detalhada sobre os usos do solo em 2010, para cada região 

fisiográfica, permite verificar que: 

 No Alto, no Médio e no Submédio São Francisco existe o mesmo 

padrão de uso do solo, ainda que com diferenças quantitativas 

relativamente à representatividade de cada grupo. Os estabelecimentos 

agropecuários, sobretudo os que ocupam entre 25% e 50% da área 

total da propriedade, têm uma elevada importância relativa nas três 

regiões fisiográficas (28,8% 25,0% e 34,7%, respectivamente). Do ponto 

de vista dos grandes grupos de uso do solo, destacam-se também, pelo 

grau de importância relativa, as pastagens (32,5%, 17,8% e 8,6%), as 

matas e/ou florestas (5,4%, 11,7% e 7,9%), outros usos/diversos 

(12,3%, 7,1% e 8,4%) e, por fim, as lavouras (1,9%, 5,6% e 1,6%).  

 No Baixo São Francisco predomina o grande grupo pastagens (52,6%), 

havendo uma significativa complementaridade de outros usos do solo 

com as pastagens: pastagens com lavoura, 14,9%; pastagens com 

matas e florestas, 5,2%; lavouras com pastagem, 2,3%; pastagens com 

sistemas agroflorestais, 1,9%; matas e florestas com pastagens, 1,1%. 

Apenas estes cinco tipos representam, no total, 25,4% dos usos do solo 

da região fisiográfica. Dentro dos grandes grupos de uso do solo, as 



  
 
 

118 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

matas e/ou florestas e as lavouras são os menos expressivos (2,4% e 

5,4%, respectivamente).  

 As áreas urbanizadas ocupam, em termos porcentuais da abrangência 

geográfica da bacia, um papel residual (note-se que apenas uma região 

fisiográfica tem, no total do seu território, uma área urbanizada superior 

a 1%).  

Com base nos dados sobre o uso do solo em 2010, é possível verificar através das 

atividades desenvolvidas em complementaridade com outros usos, que as matas e/ou 

florestas predominam no Alto e no Submédio São Francisco (11,4% e 9,8%, 

respectivamente). Já no Médio São Francisco destaca-se a complementaridade com 

as pastagens (4,4%) e no Baixo São Francisco as lavouras (14,9%), conforme se 

demonstra no quadro seguinte. 

Quadro 23 – Complementaridade de usos do solo, por região fisiográfica, em 

porcentagem (2010). 

Complementaridade de usos do solo SFA SFM SFSM SFB BHSF 

Pastagens 4,5 5,3 4,4 3,4 4,9 

Matas e/ou florestas 11,4 9,8 3,4 5,3 8,8 

Lavouras 3,9 2,8 2,0 14,9 3,3 

Sistemas agroflorestais 0,4 0,8 0,5 1,9 0,7 

Fonte: IBGE, 2010 (valores obtidos através de cálculos com base na informação 
georreferenciada disponível no portal do MMA). 

Nota: O resultado das pastagens é obtido através da soma das classes Lavouras + 
Pastagens e Matas e/ou florestas + Pastagens. O resultado das matas e/ou florestas é 
obtido através da soma das classes Lavouras + Matas e/ou florestas e Pastagens + 
Matas e/ou florestas. O resultado das lavouras é obtido através da soma das classes 
Matas e/ou florestas + Lavouras e Pastagens + Lavouras. O resultado dos sistemas 
agroflorestais é obtido através da soma das classes Lavouras + Sistemas agroflorestais, 
Pastagens + Sistemas agroflorestais e Matas e/ou florestas + Sistemas agroflorestais. 

Quando se comparam os resultados do uso do solo de 2010 com os valores da 

sistematização realizada pelo IBGE, em 1996, é possível verificar que se registrou um 

aumento do solo ocupado com estabelecimentos agropecuários (apenas no caso dos 

estabelecimentos agropecuários no Submédio São Francisco ocorreu uma ligeira 

diferença de p.p. negativa). O Alto São Francisco é a região em que estas diferenças 

são maiores (p.e., mais 10,6 p.p. de estabelecimentos agropecuários), e no que diz 
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respeito às matas e/ou florestas e às pastagens houve uma diminuição porcentual das 

terras afetas a estes usos (Quadro 24).  

Em relação às áreas urbanizadas, em 1996 estas não estavam individualizadas em 

uma classe, pelo que não é possível proceder a uma comparação. O grande grupo 

“Outros / Diversos” tinha, em 2010, um menor peso porcentual do que em 1996 em 

duas das regiões fisiográficas (Submédio e Médio São Francisco), apesar de ocorrer 

um ligeiro aumento no total da bacia (0,3 p.p.). 

Quadro 24 – Diferenças de usos do solo, por grandes grupos, entre 1996 e 2010, 

por região fisiográfica, em pontos porcentuais.   

Grandes grupos de uso do solo SFA SFM SFSM SFB BHSF 

Área urbanizada * * * * * 

Lavouras 1,6 2,4 -0,3 -3,3 1,6 

Matas e/ou florestas -0,2 2,5 -2,7 -0,1 1,1 

Pastagens -21,2 -4,0 -0,3 -1,8 -6,0 

Estabelecimentos agropecuários 10,6 -0,2 2,6 27,1 2,1 

Outros / diversos  5,9 -1,0 -0,1 11,5 0,3 

Fonte: IBGE, 1996; IBGE, 2010 (valores obtidos através de cálculos com base na 
informação georreferenciada disponível no portal do MMA). 

Nota: * Não calculada.  

 

5.1.2. Áreas de fragilidade ambiental 

Para identificar as áreas de fragilidade ambiental da bacia, foram analisados os 

seguintes processos: desmatamento em biomas de elevado valor do ponto de vista da 

conservação da natureza; susceptibilidade a riscos geológicos e geomorfológicos; 

erosão; eutrofização e contaminação por tóxicos das águas superficiais; 

vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas. Cada um destes fatores de 

fragilidade é descrito em seguida em maior detalhe quanto aos conceitos e 

metodologia utilizados para representação das áreas de risco. Após a descrição de 

todos os fatores é apresentada a figura síntese das áreas de fragilidade ambiental. As 

áreas de fragilidade ambiental identificadas são sistematizadas no Mapa 5 (Volume 9). 

Este mapa das áreas de fragilidade ambiental inclui ainda a representação das áreas 

protegidas por lei na bacia passíveis de espacialização, que integram na generalidade 
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as unidades de conservação (ICMBio, 2015; MMA, 2015; SEMAS, 2013; SEMARH, 

2015) e as terras indígenas (ANA, 2015), de forma a permitir uma visualização global 

das áreas protegidas por lei na bacia com processos de degradação. 

 

A. DESMATAMENTO 

A informação acerca do desmatamento foi obtida a partir do Projeto de Monitoramento 

do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (IBAMA, 2015), por meio da 

parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e o 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, sendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – o responsável pela execução técnica 

do projeto.  

Parte da descrição que acompanha a apresentação do mapa do desmatamento no 

Brasil no site do PMDBBS1 é relevante no contexto da bacia do rio São Francisco, tal 

como pode ser verificado na citação seguinte: 

A extração florestal é um fenômeno que acompanha a ocupação do território brasileiro 

desde o início de sua colonização. O impacto do desmatamento nos biomas brasileiros 

vai muito além da perda da biodiversidade, a alteração da cobertura vegetal de uma 

bacia hidrográfica altera sobremaneira a qualidade da água e o regime de vazão dos 

corpos hídricos, aumentando substancialmente os gastos com tratamento da água para 

abastecimento urbano e em programas de combate a secas e inundações. 

Se a facilidade de colonização em decorrência da proximidade do Oceano Atlântico e da 

abundância de recursos naturais foi determinante para o desmatamento do bioma Mata 

Atlântica e das Regiões Hidrográficas do Atlântico, o mesmo pode-se dizer em relação 

ao rio São Francisco e sua Região Hidrográfica. O maior rio exclusivamente brasileiro 

foi o grande indutor da colonização de parte do nordeste brasileiro e às suas margens 

surgiram grandes cidades, cinco hidrelétricas de grande porte foram construídas em seu 

leito e, em período mais recente, a agricultura cresceu exponencialmente. Isso explica, 

                                                           
 
 
1
 Disponível em <http://www2.snirh.gov.br/arquivos/atlasrh2013/3-III-TEXTO.pdf>. Acessado em Abril de 

2015. 
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em grande parte, o porquê de quase metade da sua vegetação nativa, 47,29%, ter sido 

desmatada até 2009. 

Na bacia do rio São Francisco estão presentes biomas de elevado valor do ponto de 

vista da conservação da natureza e com papel relevante no contexto dos recursos 

hídricos: a mata atlântica, o cerrado e a caatinga, destacando-se o seguinte, de acordo 

com o PMDBBS: 

 Caatinga: em 2009, a caatinga apresentava uma área de cobertura vegetal 

nativa de cerca de 441.117 km2, o que equivale a um desmatamento da 

ordem dos 45,9%. No que diz respeito à BHSF, a caatinga cobre cerca de 

38,5% da sua superfície, tendo sofrido um desmatamento de 39,35% face 

à área total desmatada da bacia. 

 Cerrado: em 2009, o cerrado apresentava uma cobertura vegetal nativa de 

cerca de 1.043.346 km2, tendo registrado um desmatamento da ordem dos 

48,2%. Ocupa cerca de 56,7% do território da BHSF, o que corresponde a 

36.049.704 ha, distribuindo-se na bacia do rio São Francisco pelos Estados 

de Goiás, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Neste bioma foi verificado 

um desmatamento de 55,7% face à área total desmatada da bacia. 

 Mata Atlântica: estima-se que o desmatamento em 2009 ascendesse já a 

75,9% da sua área original. Na BHSF tem uma cobertura bastante 

reduzida, da ordem dos 3,2%, estando descrito um desmatamento de 

4,95% em relação à área total desmatada da bacia.  

A quantificação das áreas de desmatamento na BHSF, por região fisiográfica, está 

sintetizada no quadro seguinte: 

Quadro 25 – Desmatamento, por bioma, na BHSF e por região fisiográfica. 

Bioma 
BHSF Alto SF Médio SF Submédio SF Baixo SF 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Caatinga 11.868.278 39,35 - - 5.287.870 17,53 4.884.824 16,2 1.695.583 5,62 

Cerrado 16.797.972 55,7 4.839.982 16,05 11.957.990 39,65 - - - - 

Mata 

atlântica 
1.491.924 4,95 1.044.024 3,46 3.152 0,01 - - 444.746 1,47 

Total 30.158.174 100 5.884.006 19,51 17.249.012 57,20 4.884.824 16,2 2.140.329 7,19 

Fonte: IBAMA, 2015.  
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O desmatamento dos biomas da bacia do rio São Francisco é apresentado na figura 

seguinte e no Mapa 3 (Volume 9). 

 

Figura 6 – Desmatamento na bacia hidrográfica do rio São Francisco (Mapa 3 do 

Volume 9, reduzido).  

Fonte: IBAMA, 2009, 2010. 
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B. RISCOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

A análise da susceptibilidade a riscos geológicos e geomorfológicos é efetuada 

detalhadamente no âmbito do Capítulo 2.1.4. Geomorfologia; F. Suscetibilidade a 

riscos geológicos (Volume 2). 

No âmbito da presente análise de fragilidade ambiental, foram consideradas as 

seguintes tipologias: alagamentos, instabilidade dos terrenos de fundação, avanço de 

dunas, enchentes, movimentos de massa de vertentes, subsidência cárstica, e 

processos erosivos (CPRM, 2003; CPRM, 2010a; CPRM, 2010b; CPRM, 2010c; 

CPRM, 2012; CPRM, 2013). Praticamente toda a área do Alto e Baixo São Francisco 

está sujeita a este tipo de riscos; a região do Médio São Francisco é a que apresenta 

menor porcentagem de risco. 

 

C. EROSÃO 

As áreas da bacia sujeitas aos principais processos erosivos foram identificadas 

recorrendo, por um lado, às áreas susceptíveis à desertificação e erosão, definidas no 

Programa Proágua Semiárido Antidesertificação (MMA, 2014); e, por outro, a áreas 

que do ponto de vista geológico e geomorfológico apresentam risco de erosão (CPRM, 

2003; CPRM, 2010a; CPRM, 2010b; CPRM, 2010c; CPRM, 2012; CPRM, 2013). Estes 

últimos riscos estão associados a movimentos de massa de vertente, subsidência 

cárstica e processos erosivos e são um subconjunto dos riscos geológicos e 

geomorfológicos referidos na seção anterior.  

Ao nível da desertificação são assinalados: 

 O núcleo de desertificação de Cabrobó - PE (incluindo os municípios de 

Belém do São Francisco, Cabrobó e Floresta), oficializado em 

1998/1999 pelo MMA como um dos quatro primeiros núcleos de 

desertificação (MI/MMA/UNESCO, 2006); 

 As áreas afetadas por processos de desertificação (AAPD), com graus 

variados de comprometimento ambiental, desde a condição muito 

grave, a grave e moderada; 
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 As áreas prioritárias do PPSAA (estruturadas em torno das categorias: i) 

Serras (úmidas ou secas); ii) núcleos de desertificação existentes; iii) 

áreas piloto para estudos de desertificação (APED). 

As APED integram o seguinte número de municípios, por estado (dentro e fora da 

BHSF): 39 em Pernambuco, 27 em Alagoas, 7 em Sergipe, 12 na Bahia e 11 em 

Minas Gerais. 

Na região de Rodelas (BA), existe um deserto instalado, com cerca de 400ha, formado 

por dunas com mais de cinco metros de altura. Essa área, localizada na beira do lago 

da barragem de Itaparica, é conhecida como deserto de Surubabel. Esse local serviu 

como área de pastoreio excessivo, e sofreu desmatamento acentuado, passando por 

um processo acelerado de erosão hídrica após a retirada da cobertura vegetal dos 

solos arenosos (Paiva, A. et. al, 2007).  

O Diagnóstico do macrozoneamento ecológico-econômico da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (MMA, 2011) destaca, como zona particularmente vulnerável à 

erosão, a área do Espinhaço, cujas características do relevo e solo favorecem a 

desagregação mecânica e a queda de blocos nas áreas rochosas; e também as áreas 

dos Chapadões Ocidentais nas veredas e nos vales, onde predominam solos 

arenosos. Neste contexto, há que considerar outros fatores que potenciam os 

fenômenos erosivos na bacia do Rio São Francisco: o desmatamento das margens do 

Rio São Francisco; a irrigação por pivô central realizada nos cultivos de cebola, 

beterraba e cenoura; o manejo inadequado dos solos em geral, e notadamente o 

revolvimento constante dos solos através da utilização intensiva de maquinário nas 

lavouras, que leva à degradação de sua estrutura física (MMA, 2011).  

Para o bioma cerrado em particular, a produção agropecuária em expansão na região 

é referida como responsável pela eliminação de parte expressiva da cobertura vegetal 

nativa, acarretando, entre outras consequências, um aumento sem precedentes da 

erosão dos solos (IBGE, 2004 apud MARTINELLI; MORAES, 2013). 

As áreas da BHSF com processos erosivos significativos estão representadas na 

figura abaixo e no Mapa 4 (Volume 9). Estes processos afetam, de forma geral, a 

maior parte da superfície da bacia. São de realçar as extensas áreas da bacia 

afetadas, por um lado, por processos de desertificação, sobretudo na região do Médio 
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São Francisco; e, por outro, a área de subsidência cárstica que se estende ao longo 

da quase totalidade das regiões do Alto e Médio São Francisco, na sua porção 

oriental.  

 

Figura 7 – Áreas com processos erosivos significativos da bacia hidrográfica do 

rio São Francisco (Mapa 4 do Volume 9, reduzido). 

Fonte: MMA, 2014; CPRM, 2003; CPRM, 2010a; CPRM, 2010b; CPRM, 2010c; CPRM, 2012; 
CPRM, 2013. 

Legenda: PPSAA – Programa Proágua Semiárido Antidesertificação.  
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D. ÁREAS DE FRAGILIDADE RELATIVAS AOS RECURSOS HÍDRICOS 

A análise da qualidade das águas superficiais e subterrâneas (incluindo a 

vulnerabilidade destas últimas à poluição) é apresentada em detalhe, respectivamente, 

nos Volumes 4 e 5. 

Para efeitos da presente análise, e no que diz respeito à identificação das áreas de 

fragilidade relativas aos recursos hídricos, consideraram-se os seguintes indicadores: 

 Estações com registros de eutrofização nas classes eutrófica, 

supereutrófica e hipereutrófica (CPRH, 2008; IGAM, 2015d; INEMA, 2015b; 

ITPS, 2011);   

 Estações com registros de índice de contaminação por tóxicos na classe 

“contaminação alta: pelo menos uma substância tóxica tem concentração 

que excede em mais de 100% o limite da classe de enquadramento 

vigente” (FADURPE/CHESF, 2015; IGAM, 2015d; INEMA, 2015b; LUCAS 

et al., 2014); 

 Vulnerabilidade alta e média a alta à poluição de águas subterrâneas 

(CPRM, 2003; CPRM, 2010a; CPRM, 2010b; CPRM, 2010c; CPRM, 2012; 

CPRM, 2013, dados editados pela equipe). 

As estações com registros de nível trófico nas classes eutrófica, supereutrófica e 

hipereutrófica, no último ano com dados disponíveis, distribuem-se por todas as 

regiões fisiográficas da bacia, sendo que os registros destas classes são mais 

abundantes no Alto São Francisco e zona sul do Médio São Francisco.  

Quanto às estações com registros de índice de contaminação por tóxicos na classe 

“contaminação alta: pelo menos uma substância tóxica tem concentração que excede 

em mais de 100% o limite da classe de enquadramento vigente”, estas situam-se 

apenas no Alto São Francisco e no sul do Médio São Francisco (à semelhança do 

parâmetro anterior, relativamente às estações que evidenciaram mais pontos com 

níveis elevados de eutrofização). 

Relativamente a estes registros de classe de eutrofização e de contaminação por 

tóxicos há que ter em consideração que a distribuição das estações não é homogênea 

ao longo da BHSF e que os dados não apresentam a mesma regularidade de coleta (é 

no Alto São Francisco que existe maior número de estações de medição). Assim, 
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embora a presente informação reflita o estado trófico das águas nas estações para as 

quais existem dados, os padrões geográficos da qualidade da água ao longo da bacia 

devem ser interpretados com precaução. 

As áreas de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas distribuem-se com 

maior amplitude no Médio e Submédio São Francisco; estão presentes também no 

extremo sudoeste do Alto São Francisco, e são escassas, quase vestigiais, no Baixo 

São Francisco.  

As áreas de fragilidade ambiental anteriormente identificadas (desmatamento em 

biomas de elevado valor do ponto de vista da conservação da natureza; 

susceptibilidade a riscos geológicos e geomorfológicos; erosão; eutrofização e 

contaminação por tóxicos das águas superficiais; vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas) são sintetizadas na figura seguinte. 
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Figura 8 – Áreas de fragilidade ambiental (Mapa 5 do Volume 9, reduzido). 
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LEGENDA: 
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5.2. Caracterização Socioeconômica e Cultural 

De modo a dar suporte ao trabalho de caracterização socioeconômica e cultural, a 

NEMUS desenvolveu uma Base de Dados Socioeconômicos da Bacia do rio São 

Francisco (BD-BSF) com cerca de sete mil variáveis carregadas para os 507 

municípios integrados, total ou parcialmente, nessa bacia. A principal fonte de 

informação foi o sítio Cidades@ do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), tendo sido produzidas estimativas desagregadas pelas 

regiões fisiográficas do Alto (SFA), Médio (SFM), Submédio (SFSM) e Baixo (SFB) 

São Francisco. Para o efeito, foi considerada a porcentagem de cada município 

inserida em cada uma dessas regiões, com tratamento adequado dos casos extremos 

(municípios com menos de 1% ou mais de 99% da respectiva área na bacia) bem 

como do Distrito Federal, cuja parte inserida no SFM é escassamente povoada apesar 

de representar cerca de 24% da sua área total. 

50%

24%

16%

10%

SFA

SFM

SFSM

SFB

 

Figura 9 – Distribuição da população residente por região fisiográfica (2010). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 131 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

5.2.1. Aspectos demográficos e dinâmica populacional 

A. DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO  

De acordo com os cálculos efetuados tendo por base as variáveis carregadas na BD- 

BSF, estima-se que a população residente na bacia do rio São Francisco fosse 

próxima de 14,3 milhões de habitantes em 2010. Metade (50%) da mesma residia no 

Alto São Francisco mas o Médio concentrava, ainda assim, cerca de um quarto (24%) 

dos habitantes. As duas regiões mais a jusante (SFSM e SFB) tinham, no seu 

conjunto, um peso relativo (26%) comparável ao do SFM em termos demográficos, 

como o sugere a Figura 9 (acima). 

Quadro 26 – Indicadores selecionados de distribuição da população (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

População residente urbana 
1.000 6.788,1 2.130,0 1.374,9 752,2 11.045,2 

% 94,8% 61,7% 60,4% 53,3% 77,2% 

População residente rural 
1.000 368,8 1.323,9 899,9 660,3 3.252,8 

% 5,2% 38,3% 39,6% 46,7% 22,8% 

Municípios integrados na 

bacia e suas regiões 
Nº 169 178 91 90 507 

Área total km
2
 99.760 400.610 109.827 25.404 635.603 

Área urbana 
km

2
 3.336 1.252 769 242 5.600 

% 3,3% 0,3% 0,7% 1,0% 0,9% 

Área rural 
km

2
 96.424 399.358 109.058 25.162 630.002 

% 96,7% 99,7% 99,3% 99,0% 99,1% 

Densidade demográfica total 
Pessoas 

por km
2
 

71,7 8,6 20,7 55,6 22,5 

Densidade demogr. urbana 2.034,6 1.700,9 1.786,7 3.105,7 1.972,2 

Densidade demogr. rural 3,8 3,3 8,3 26,2 5,2 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). 

A maior parte (77%) da população do São Francisco reside em áreas urbanas, mas 

observam-se algumas assimetrias entre regiões (cf. quadro anterior). Assim, no Alto 

São Francisco, onde se localiza a área metropolitana de Belo Horizonte, a população 

rural é residual (cerca de 5%) mas no Baixo São Francisco é próxima dos 47%. De um 

modo geral, é possível afirmar que a urbanidade está associada às regiões mais 
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populosas, subsistindo a ruralidade nas regiões menos povoadas, tipicamente nas 

zonas mais a jusante do rio São Francisco. Tal não significa que não existam 

importantes aglomerações urbanas, designadamente no Submédio, como 

Petrolina/Juazeiro e Paulo Afonso. 

A heterogeneidade interna à bacia do rio São Francisco em termos de grau de 

urbanização resulta em uma distribuição da população, apesar de tudo, menos 

assimétrica face à distribuição da área total. É que esta última caracteriza-se pela 

preponderância do Médio São Francisco, que concentra 63% da área total da bacia. A 

região mais populosa, isto é, o SFA, ocupa apenas 16% da área total, em proporção 

similar à do SFSM (17%). O Baixo São Francisco é, simultaneamente, a região menos 

povoada e mais pequena (4% da área total). 

A distribuição da área urbana é também algo assimétrica, agora com a 

preponderância do Alto São Francisco (60%), fruto da presença da referida área 

metropolitana (cf. Figura 10). Curiosamente, o Médio São Francisco apenas abarca 

22% das áreas urbanas, uma porcentagem relativamente modesta face ao seu peso 

relativo na área total da bacia (os referidos 63%). As suas áreas urbanas são também 

as menos densas da bacia, com apenas 1.700 pessoas por quilômetro quadrado (cf. 

ainda Quadro 26). As áreas urbanas mais densas localizam-se no Baixo São 

Francisco (cerca de 3.100 hab/km2), onde prevalecem formas mais espontâneas e 

orgânicas (não planejadas) de «cidade». No Alto São Francisco, as áreas urbanas têm 

cerca de dois mil habitantes por quilômetro quadrado em média, mas as densidades 

deverão ser mais elevadas nas zonas mais habitadas de Belo Horizonte, pressionando 

os recursos hídricos de forma mais intensa face às demais zonas urbanas da bacia. 
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Figura 10 – Distribuição da área urbana por região fisiográfica. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de SIG. 
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A figura seguinte representa o grau de urbanização na bacia do rio São Francisco, 

desagregado por município. 

 

Figura 11 – Grau de urbanização (2010) (Mapa 6 do Volume 9, reduzido).  

Fonte: IBGE, 2010 (informação georreferenciada obtida a partir do portal do INDE).  

De um modo geral, a bacia do rio São Francisco é um território de baixa densidade 

demográfica, com apenas 22,5 pessoas por quilômetro quadrado (cf. quadro anterior, 

complementado pela Figura 12). Mesmo no mais urbanizado Alto São Francisco, esse 
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indicador demográfico é de apenas 71,7 hab/km2, sinal da importância relativa dos 

espaços agrícolas e silvestres face à área ocupada por Belo Horizonte e demais zonas 

urbanas da região, estimada em 3.336 km2 de acordo com os cálculos realizados com 

apoio de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

Figura 12 – Densidade demográfica por município (2010) (Mapa 7 do Volume 9, 

reduzido). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de SIG. 
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De acordo com a Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 da ANA, a vazão 

de retirada para satisfazer a demanda de abastecimento urbano na região 

hidrográfica do São Francisco era, em 2010, de 31,3 metros cúbicos por segundo (p. 

90). Cálculos realizados pela NEMUS, com base em dados municipais do Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE, sugeriram, por seu turno, que a população urbana 

residente nessa bacia era de aproximadamente 11 milhões de pessoas (11.045.184 

habitantes), tratando de forma adequada o caso especial do Distrito Federal cuja área 

inserida na bacia do São Francisco é escassamente povoada. 

A retirada média per capita de cerca de 245 litros por habitante/dia, indicada no quadro 

seguinte, resultou da multiplicação dessa vazão de 31,3 por 60 segundos, 60 minutos, 

24 horas e 1000 litros (= 2.704.320.000) o que, a dividir pela referida população 

residente urbana, é igual a 244,8 L.hab/dia. É de notar que nem toda essa água 

retirada é distribuída ao consumidor por ocorrerem perdas nos sistemas de 

abastecimento humano, estimadas em cerca de 40% da retirada. Logo, a retirada 

média sem perdas é de 146,9 L.hab/dia que corresponde a 60% de 244,8 L.hab/dia. 

Quadro 27 – Retiradas, perdas, consumos e retornos médios associados às 

demandas urbana e rural (2010).  

Indicador Unidade 
Abastecimento Humano 

Urbano Rural 

Vazão de retirada m
3
/s 31,3 3,7 

População residente 1.000 11.045,2 3.252,8 

Retirada média per capita L.hab/dia 244,8 98,3 

Perdas médias (*) L.hab/dia 97,9 39,3 

Retirada média sem perdas L.hab/dia 146,9 59,0 

Consumo médio per capita (**) L.hab/dia 29,4 29,5 

Retorno médio ao meio hídrico (**) L.hab/dia 117,5 29,5 

Retorno médio total ao meio hídrico (***) L.hab/dia 215,4 68,8 

Vazão total de retorno m
3
/s 27,5 2,6 

Fonte: ANA (2013) e dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
(*) Perdas médias dos sistemas de distribuição de água para abastecimento humano, 
estimadas em cerca de 40% da retirada. 
(**) Calculados a partir da retirada média sem perdas, considerando os coeficientes de 
retorno indicados pelo Operador Nacional Elétrico (ONS): 0,8 no abastecimento urbano e 
0,5 no abastecimento rural. 
(***) Considerando também as perdas médias (*) dos sistemas de abastecimento. 

 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 137 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

É sobre essa retirada média sem perdas (146,9 L.hab/dia) que deve incidir o 

coeficiente de retorno ao meio hídrico indicado pelo Operador Nacional Elétrico (ONS) 

e adotado pela ANA no citado relatório (p. 87), que é de 80% no caso do 

abastecimento urbano, correspondendo a 117,5 L.hab/dia de águas servidas. Desta 

forma, o consumo médio per capita de água é de 29,4 L.hab/dia em meio urbano, 

correspondendo a 20% da respectiva retirada média sem perdas. 

O retorno total ao meio hídrico considerando, quer as águas servidas, quer as perdas 

médias, é de 215,4 L.hab/dia (117,5 + 97,9). Multiplicando este último valor médio pela 

população residente urbana (11.045.184 habitantes) e dividindo por 86.400.000 (60 

segundos × 60 minutos × 24 horas × 1000 litros), obtém-se a vazão total de retorno 

associada aos sistemas de abastecimento urbano do São Francisco: 27,5 m3/s. 

A retirada média de 98,3 litros por habitante/dia para o abastecimento rural resultou 

de um processo de cálculo similar, considerando a respectiva demanda indicada na 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, isto é, 3,7 metros cúbicos por 

segundo, bem como a população residente no espaço rural, estimada pela NEMUS 

em 3.252.806 habitantes com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. A 

retirada média sem perdas é estimada em 59 L.hab/dia para uma taxa de perda 

idêntica (40%). 

O coeficiente de retorno ao meio hídrico no abastecimento rural é de 50%. Da 

aplicação do mesmo à retirada média sem perdas de 59 L.hab/dia resultam um retorno 

médio (águas servidas) e um consumo médio per capita equivalentes e idênticos a 

29,5 L.hab/dia. Notar a similitude com o consumo médio apurado para o 

abastecimento urbano, de 29,4 L.hab/dia. 

O retorno total ao meio hídrico dos sistemas de abastecimento rural é estimado em 

68,8 L.hab/dia considerando, simultaneamente, as perdas médias e as águas 

servidas. Tal corresponde a uma vazão total de retorno de 2,6 metros cúbicos por 

segundo dada a referida população residente no espaço rural do São Francisco. 

Uma análise da composição da população por sexo revela um ligeiro predomínio 

das mulheres (50,8%), especialmente no Alto São Francisco (51,5%). 
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Quadro 28 – Composição da população por sexo (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

Homens 
1.000 3.472,6 1.741,1 1.120,7 695,4 7.029,8 

% 48,5% 50,0% 49,3% 49,3% 49,1% 

Mulheres 
1.000 3.684,3 1.712,7 1.154,1 717,1 7.268,2 

% 51,5% 49,6% 50,7% 50,8% 50,8% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A composição da população por escalão de idade evidencia uma estrutura ainda 

pouco envelhecida, com as crianças e jovens até aos 14 anos a corresponderem a ¼ 

da população total. O índice de envelhecimento, que corresponde ao quociente entre a 

população com 65 e mais anos e a população mais jovem, é de apenas 29%, sendo 

menos favorável no Alto São Francisco (34,1%) onde os modos de vida urbanos (e 

metropolitanos) estão mais enraizados. 

Quadro 29 – Composição da população por escalão de idade (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

Com menos de 1 ano % 1,3% 1,5% 1,7% 1,8% 1,4% 

Com 1 a 4 anos % 5,1% 6,4% 7,1% 7,4% 6,0% 

Com 5 a 9 anos % 7,0% 9,0% 9,6% 10,0% 8,2% 

Com 10 a 14 anos % 8,3% 10,2% 10,5% 11,5% 9,4% 

Com 15 a 24 anos % 17,6% 19,6% 19,5% 19,7% 18,6% 

Com 25 a 34 anos % 18,0% 16,4% 16,3% 15,4% 17,1% 

Com 35 a 44 anos % 14,7% 12,7% 12,7% 12,0% 13,6% 

Com 45 a 64 anos % 20,6% 16,8% 15,5% 15,3% 18,4% 

Com 65 e mais anos % 7,4% 7,3% 7,0% 7,0% 7,3% 

Índice de envelhecimento % 34,1% 26,8% 24,3% 22,7% 29,0% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A taxa de alfabetização da população residente na bacia do rio São Francisco é 

próxima dos 80% em média (cf. Quadro 30). No entanto, apresenta uma importante 

variação entre regiões, estando acima dos 88% no SFA e sendo de apenas 62% no 
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SFB. De um modo geral, as mulheres apresentam um maior índice de alfabetização 

(80,6%) face aos homens (78,4%), com exceção do SFA onde se observa uma 

situação de relativa igualdade de gênero em torno dos referidos 88%. A alfabetização 

é também mais frequente nas áreas urbanas (83,7%) face às rurais (65,2%), refletindo 

a distribuição por região antes descrita. 

Quadro 30 – Taxa de alfabetização da população residente por sexo e tipo de 

área (urbana/rural) (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Taxa de alfabetização – Total % 88,2% 74,7% 70,1% 62,2% 79,5% 

Homens % 88,2% 73,6% 67,5% 58,9% 78,4% 

Mulheres % 88,3% 75,8% 72,6% 65,4% 80,6% 

Áreas urbanas % 88,6% 79,2% 75,2% 68,2% 83,7% 

Áreas rurais % 82,1% 67,3% 62,4% 55,4% 65,2% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A uma alfabetização não universal junta-se, em geral, o baixo nível de instrução da 

população com 10 e mais anos de idade dado que mais de metade da mesma 

(55,8%) não tem instrução ou não completou o ensino fundamental. A situação é 

particularmente crítica no Baixo e Submédio São Francisco (73,0% e 65,4%, 

respectivamente). É de assinalar que a proporção da população (com 10 e mais anos) 

com o ensino superior completo é de apenas 6,7% em média na bacia, sendo mais 

elevada no SFA (9,8%) e mais baixa no SFB (2,4%), o que se compreende pelo 

diferente grau de urbanização dessas duas regiões e pelo fato do Alto incluir uma 

capital estadual (Belo Horizonte). 

Quadro 31 – Nível de instrução da população com 10 e mais anos de idade 

(2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População com 10+ anos 1.000 6.199,8 2.867,2 1.854,9 1.141,8 12.063,7 

Sem instrução e fundamental 

incompleto 
% 46,4% 63,2% 65,4% 73,0% 55,8% 
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Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Fundamental completo e 

médio incompleto 
% 17,6% 14,9% 13,9% 12,7% 16,0% 

Médio completo e superior 

incompleto 
% 25,4% 17,7% 16,6% 11,6% 20,9% 

Superior completo % 9,8% 3,7% 3,5% 2,4% 6,7% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Como acontece na generalidade dos países, a deficiência visual é o tipo de 

deficiência permanente mais comum, com 15% da população residente na bacia a 

ver “com alguma dificuldade”, 3,3% “com grande dificuldade” e 0,2% que “não 

consegue [ver] de modo algum”. O fato mais relevante a assinalar é a maior frequência 

da deficiência visual na região menos desenvolvida da bacia, ou seja, no Baixo São 

Francisco, onde 17,2% e 4,5% das pessoas veem com alguma ou com grande 

dificuldade, respectivamente. É de assinalar, ainda, a maior ocorrência no SFB de 

deficiências auditivas e, sobretudo, motoras (cf. quadro seguinte). 

Quadro 32 – Composição da população por tipo de deficiência permanente 

(2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

Deficiência visual - não 

consegue de modo algum 
% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Deficiência visual - grande 

dificuldade 
% 2,9% 3,4% 3,8% 4,5% 3,3% 

Deficiência visual - alguma 

dificuldade 
% 14,3% 15,0% 16,0% 17,2% 15,0% 

Deficiência auditiva - não 

consegue de modo algum 
% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Deficiência auditiva - grande 

dificuldade 
% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 1,0% 

Deficiência auditiva - alguma 

dificuldade 
% 3,7% 4,0% 4,6% 4,8% 4,1% 

Deficiência motora - não 

consegue de modo algum 
% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
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Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Deficiência motora - grande 

dificuldade 
% 1,8% 1,9% 2,1% 2,5% 2,0% 

Deficiência motora - alguma 

dificuldade 
% 4,2% 4,6% 4,8% 5,4% 4,5% 

Mental/intelectual % 1,4% 1,6% 1,6% 1,9% 1,5% 

Nenhuma dessas deficiências % 77,5% 76,2% 74,5% 72,5% 76,2% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A maior parte (99,9%) da população residente na bacia tem nacionalidade brasileira. 

As diferenças entre regiões são da ordem das centésimas e mesmo numa região mais 

urbana e aberta ao exterior, como é o caso de Belo Horizonte e do Alto São Francisco, 

a população estrangeira representava, em 2010, pouco mais de 0,1% do total. 

Quadro 33 – Composição da população por nacionalidade (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

Brasileira % 99,88% 99,98% 99,99% 100,00% 99,94% 

Brasileira – Nata % 99,84% 99,97% 99,99% 100,00% 99,91% 

Brasileira – por naturalização % 0,05% 0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 

Estrangeira % 0,12% 0,02% 0,01% 0,00% 0,06% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A análise comparada da composição da população por estado conjugal e por 

estado civil revela que as pessoas com 10 e mais anos que viviam em união (47,7%) 

eram mais frequentes do que as casadas (36,2%) em 2010. Este fenômeno é comum 

em todas as regiões fisiográficas se bem que assuma maior expressão no Baixo São 

Francisco, com uma diferença de 16,2 pontos entre a incidência de unidos e de 

casados, sendo essa diferença menor no Alto São Francisco (9,1 pontos; comparar os 

dois quadros mais abaixo). 

Desta forma, o estado conjugal de união formalizado através do casamento tende a 

ser mais frequente nas zonas mais urbanizadas e de maior rendimento (cf. análise 

mais abaixo), sendo também no SFA que se observam as maiores incidências de 
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desquitados/separados (2,1% da população com 10 e mais anos) e de divorciados 

(3,7%). Nos meios rurais, pelo contrário, a vivência em união é simultaneamente mais 

comum e menos suportada no estado civil de casado(a), talvez por questões de 

natureza econômica e/ou de menor oferta de habitação, mas as situações de 

separação também são menos frequentes, porventura fruto da sua menor aceitação 

social ou por questões puramente econômicas. 

Quadro 34 – Composição da população por estado conjugal (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População com 10+ anos 1.000 6.199,8 2.867,2 1.854,9 1.141,8 12.063,7 

Viviam em união % 46,5% 48,6% 49,0% 49,3% 47,7% 

Não viviam em união % 53,4% 51,4% 50,9% 50,7% 52,3% 

Não viviam, mas já viveram 

em união 
% 14,3% 12,2% 13,5% 12,9% 13,5% 

Nunca viveram em união % 39,1% 39,2% 37,5% 37,8% 38,8% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

Quadro 35 – Composição da população por estado civil (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População com 10+ anos 1.000 6.199,8 2.867,2 1.854,9 1.141,8 12.063,7 

Casado(a) % 37,5% 35,3% 35,2% 33,1% 36,2% 

Desquitado(a) ou separado(a) 

judicialmente 
% 2,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,6% 

Divorciado(a) % 3,7% 1,6% 1,8% 1,7% 2,7% 

Viúvo(a) % 5,0% 4,6% 4,7% 4,7% 4,8% 

Solteiro(a) % 51,7% 57,3% 57,0% 59,5% 54,6% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A região do Alto São Francisco é, de fato, aquela que apresenta uma distribuição 

mais favorável da população (com 10 e mais anos) por classes de rendimento 

nominal mensal (RNM). Como revela o quadro seguinte, a proporção de pessoas 

desta região que auferem até um salário mínimo (25,6%) é bastante mais baixa face 
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ao que acontece nas demais regiões fisiográficas, especialmente no Baixo São 

Francisco (43,8%). Pelo contrário, as pessoas que auferem rendimentos superiores a 

um salário mínimo correspondem a 45,5% do total no SFA mas apenas a 13,3% no 

SFB. É também no Baixo São Francisco que a ausência de rendimento é mais 

comum, abrangendo 42,8% da população com 10 e mais anos (média: 33,8%). 

Quadro 36 – Distribuição da população com 10 e mais anos de idade por classes 

de rendimento nominal mensal (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População com 10+ anos 1.000 6.199,8 2.867,2 1.854,9 1.141,8 12.063,7 

Até 1 salário mínimo % 25,6% 42,8% 42,6% 43,8% 34,0% 

+1 a 2 salários mínimos % 23,4% 12,5% 11,7% 8,8% 17,7% 

+2 a 3 salários mínimos % 8,0% 2,9% 2,7% 1,9% 5,4% 

+3 a 5 salários mínimos % 6,4% 2,3% 2,1% 1,4% 4,3% 

+5 a 10 salários mínimos % 4,7% 1,4% 1,3% 0,9% 3,0% 

+10 a 20 salários mínimos % 1,9% 0,4% 0,4% 0,2% 1,2% 

+20 salários mínimos % 1,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 

Sem rendimento % 28,9% 37,4% 38,9% 42,8% 33,8% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

O Quadro 37 confirma que o valor do RNM médio no SFA (cerca de 1.478 reais) é 

bastante superior face ao SFB (553 reais), SFSM (693 reais) e SFM (697 reais). A 

mesma análise se aplica ao RNM mediano, havendo ainda a assinalar o fato de os 

homens, em geral, auferirem rendimentos superiores às mulheres. 

Quadro 37 – Valor do rendimento nominal mensal por sexo (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População de 10+ anos com 

rendimento – Total 
1.000 4.408,2 1.793,7 1.132,7 652,5 7.986,9 

Valor do RNM médio Reais 1.477,9 696,8 692,8 553,0 1.073,0 

Valor do RNM mediano Reais 774,5 498,2 478,4 459,5 629,5 

População de 10+ anos com 

rendimento – Homens 
1.000 2.311,2 898,2 546,9 304,4 4.060,8 

Valor do RNM médio Reais 1.789,6 834,3 823,8 657,3 1.293,3 
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Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Valor do RNM mediano Reais 899,0 546,4 506,3 497,6 711,7 

População de 10+ anos com 

rendimento – Mulheres 
1.000 2.096,9 895,4 585,8 348,0 3.926,1 

Valor do RNM médio Reais 1.144,6 552,3 566,4 461,9 842,1 

Valor do RNM mediano Reais 622,4 443,1 430,6 359,2 522,6 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

B. DINÂMICAS DE NATALIDADE E MORTALIDADE 

Os dados fornecidos pelo Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2015) possibilitam 

calcular alguns indicadores gerais de natalidade e fecundidade para a bacia do rio São 

Francisco e suas regiões fisiográficas, que se apresentam no Quadro 38. Tal é o caso 

da taxa bruta de natalidade, que corresponde ao número de filhos nascidos vivos nos 

últimos 12 meses por cada 1000 residentes. Esta taxa tende a ser mais baixa em 

territórios mais urbanizados, como no Alto São Francisco (12,4 ‰), e mais elevada 

onde os modos de vida rural estão mais enraizados, como acontece no Submédio 

(17,3 ‰) ou no Baixo São Francisco (17,6 ‰). A taxa de natalidade média da bacia 

era, em 2010, de 14,4 nascidos vivos por 1000 habitantes. 

Quadro 38 – Indicadores gerais de natalidade e fecundidade (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente (a) 1.000 7.156,9 3.453,9 2.274,7 1.412,5 14.298,0 

Mulheres de 10 anos ou mais 

de idade (b) 
1.000 3.213,2 1.424,8 947,4 583,8 6.169,1 

Filhos nascidos vivos das 

mulheres de 10+ anos nos 

últimos 12 meses (c) 

1.000 88,4 53,2 39,3 24,9 205,8 

Taxa bruta de natalidade = 

1000 * (c) / (a) 
‰ 12,4 15,4 17,3 17,6 14,4 

Taxa bruta de fecundidade = 

1000 * (c) / (a) 
‰ 27,5 37,3 41,5 42,7 33,4 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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O Censo Demográfico também permite calcular uma taxa bruta de fecundidade, 

dada pelo número de nascidos vivos por cada 1000 mulheres com 10 e mais anos. 

Esta taxa era, em 2010, de 33,4 ‰ em média na bacia, com valores mais elevados 

(acima de 40 ‰) nas regiões SFSM e SFB, e mais moderados no SFA (27,5 ‰). 

Estes indicadores demográficos normalmente não variam muito de ano para ano, mas 

é conveniente considerar a informação mais recente disponível para efeito do 

exercício de projeção da população apresentado na seção seguinte. Em particular, o 

IBGE (2015) disponibiliza Estatísticas do Registro Civil de 2011 a 2013 que 

possibilitam atualizar, de forma recursiva a partir da informação do Censo de 2010, as 

taxas natalidade e de fecundidade, de acordo com o indicado no quadro seguinte: 

Quadro 39 – Taxas de natalidade e mortalidade estimadas (2011-2013). 

Indicador Ano 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Taxa bruta de natalidade  

(‰) 

2011 13,5 15,3 17,8 17,5 15,0 

2012 13,7 15,0 17,2 16,6 14,9 

2013 13,6 14,5 15,8 16,3 14,5 

Taxa bruta de fecundidade (‰) 

2011 30,1 37,1 42,7 42,4 34,8 

2012 30,5 36,1 41,2 40,0 34,3 

2013 30,2 34,7 37,6 38,9 33,3 

Taxa de mortalidade  

(‰) 

2011 5,7 4,9 5,1 5,4 5,4 

2012 5,8 5,1 5,1 5,5 5,5 

2013 5,8 5,0 5,3 5,6 5,5 

Taxa de mortalidade infantil 

(‰) 

2011 10,9 10,5 11,1 9,4 10,6 

2012 11,2 10,3 10,2 10,3 10,7 

2013 10,9 10,8 11,1 12,3 11,1 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Nota: Taxas calculadas recursivamente a partir dos dados do Censo Demográfico 2010 
tendo por base os agregados populacionais relevantes no ano imediatamente anterior. 

Os dados do Registro Civil também possibilitam estimar uma taxa de mortalidade que 

corresponde ao número de óbitos ocorridos em determinado ano n por cada 1000 

habitantes no final do ano imediatamente anterior (n - 1). Essa taxa é também 

apresentada no quadro anterior, sendo consideravelmente mais baixa (5,5 ‰ em 

2013) do que a taxa de natalidade (14,5 ‰). Na prática, tal conduz a um crescimento 

natural (ou vegetativo) positivo, como se ilustrará mais abaixo. É, ainda, de notar que a 
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taxa de mortalidade não varia muito de região para região, sendo um pouco mais 

baixa (4,9 ‰) no Médio, e ligeiramente mais elevada face à média no Alto São 

Francisco (5,8 ‰). 

No Quadro 39 (acima) é também apresentada uma estimativa da taxa de mortalidade 

infantil, ou seja, de crianças com menos de um ano, que se tem deteriorado nos 

últimos anos, tendo ultrapassado a fasquia de 11 ‰ em 2013. Estima-se que essa 

taxa tenha sido, nesse ano, ligeiramente mais elevada no Baixo São Francisco 

(12,3 ‰), porventura fruto de condições sanitárias pontualmente desfavoráveis, dado 

que, em 2011, essa mesma região apresentou a mais baixa taxa de mortalidade 

infantil entre regiões (9,4 ‰). 

 

C. PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 

A análise da evolução da população foi desenvolvida com base em modelos micro-

demográficos por região fisiográfica que, partindo da população residente (urbana e 

rural) em 2010 e de forma recursiva até 2035, permitiram estimar o crescimento 

natural ou vegetativo com base nos indicadores de natalidade e mortalidade 

descritos na seção anterior. No exemplo do Alto São Francisco, o ponto de partida foi 

a seguinte informação: 

Quadro 40 – Caracterização sumária da população do Alto São Francisco (2010). 

População com: Homens Mulheres Total 

Menos de 1 ano de idade 45.551 44.353 89.904 

1 ano 44.955 43.979 88.934 

2 anos 45.983 44.200 90.182 

3 anos 46.366 45.210 91.576 

4 anos 48.023 46.190 94.213 

5 anos 48.983 47.238 96.221 

6 anos 48.610 47.459 96.070 

7 anos 50.303 48.723 99.027 

8 anos 51.466 49.727 101.193 

9 anos 55.688 54.083 109.771 

10 anos ou mais 2.986.640 3.213.179 6.199.818 

População urbana 3.274.758 3.513.333 6.788.091 
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População com: Homens Mulheres Total 

População rural 197.810 171.008 368.817 

População total 3.472.568 3.684.340 7.156.908 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A partir do quadro anterior, a projeção de evolução da população no horizonte de 2013 

é relativamente simples dado que o IBGE disponibiliza, até esse ano, um conjunto 

relevante de Estatísticas do Registro Civil que permitem calcular as taxas de 

fecundidade e mortalidade (infantil e total), de acordo com o ilustrado anteriormente 

(cf. Quadro 39, mais acima). A partir de 2014, o crescimento vegetativo foi estimado 

com base nas últimas taxas observadas, relativas a 2013, perspetivando-se, assim, 

que a população do SFA possa atingir os 8,7 milhões de habitantes no limiar de 2035 

face aos quase 7,2 milhões estimados em 2010. 

Contudo, considerando também o saldo migratório médio, a população do Alto São 

Francisco poderá atingir as 10,2 milhões de pessoas no mesmo horizonte temporal. 

Esse saldo foi estimado em cerca de +60 mil pessoas por ano no SFA, notando que as 

estimativas da população residente em 2014, fornecidas pelo IBGE por município, 

sugerem uma população próxima dos 7,62 milhões de habitantes em 2014; ora, o 

modelo do crescimento vegetativo indica uma evolução natural até aos 7,38 milhões 

de habitantes no Alto São Francisco, correspondendo a diferença entre esses dois 

volumes a um saldo migratório acumulado de 240 mil novos residentes durante quatro 

anos ou médio de 60 mil pessoas por ano, como referido. 
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Figura 13 – Projeção de evolução da população do Alto São Francisco (2035). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

No gráfico anterior, para além das evoluções natural (vegetativa) e com saldo 

migratório, considerou-se também um cenário mediano de evolução da população 

residente no Alto São Francisco que aponta para uma população próxima dos 9,4 

milhões de habitantes em 2035. Trata-se, em princípio, de uma estimativa mais 

robusta dada a incerteza sempre presente nestes modelos demográficos, quer por via 

da possibilidade de alteração dos padrões de natalidade e mortalidade no horizonte de 

projeção, quer pela imprevisibilidade do saldo migratório que poderá, eventualmente, 

abandonar o padrão médio observado entre 2010 e 2014. 

Todas as regiões fisiográficas da bacia apresentaram, nesse mesmo período, um 

saldo migratório positivo que é de aproximadamente 28,5 mil pessoas/ano no Médio, 

13 mil no Submédio e 3,5 mil no Baixo São Francisco. Desta forma, o território em 

estudo tem atraído populações vindas de outras regiões e estados que se fixam, quer 

nos meios urbanos como é o caso de Belo Horizonte (Alto São Francisco), quer em 

zonas mais rurais e/ou com oportunidades de trabalho na agricultura, mineração e 

indústria de transformação. Os quadros seguintes sintetizam as projeções de 

evolução da população urbana, rural e total por região no horizonte de 2035, 

havendo a assinalar o maior dinamismo demográfico esperado para o Submédio São 

Francisco cuja população aumentar 38,5% no cenário mediano.  
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Quadro 41 – Projeção de evolução da população urbana (103) por região (2035). 

Região Cenário 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Variação 

Alto 

A 6.788 7.057 7.335 7.621 7.918 8.225 21,2% 

B 6.788 7.198 7.617 8.045 8.482 8.930 31,6% 

C 6.788 7.339 7.899 8.468 9.046 9.635 41,9% 

Médio 

A 2.130 2.236 2.347 2.464 2.587 2.716 27,5% 

B 2.130 2.280 2.435 2.596 2.763 2.936 37,8% 

C 2.130 2.324 2.523 2.728 2.938 3.155 48,1% 

Submédio 

A 1.375 1.455 1.535 1.621 1.711 1.805 31,3% 

B 1.375 1.474 1.574 1.679 1.789 1.904 38,5% 

C 1.375 1.494 1.613 1.738 1.868 2.002 45,6% 

Baixo 

A 752 795 839 887 937 989 31,5% 

B 752 800 849 901 955 1.012 34,6% 

C 752 804 858 914 973 1.035 37,6% 

Total 

A 11.045 11.542 12.056 12.593 13.152 13.735 24,4% 

B 11.045 11.752 12.475 13.221 13.989 14.781 33,8% 

C 11.045 11.961 12.893 13.848 14.826 15.827 43,3% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Cenário: A – Evolução natural; B – Mediano; C – Evolução com saldo migratório. 

Quadro 42 – Projeção de evolução da população rural (103) por região (2035). 

Região Cenário 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Variação 

Alto 

A 369 384 399 414 431 447 21,3% 

B 369 391 414 437 461 486 31,7% 

C 369 399 429 460 492 524 42,1% 

Médio 

A 1.324 1.390 1.459 1.532 1.608 1.688 27,5% 

B 1.324 1.417 1.513 1.614 1.717 1.825 37,8% 

C 1.324 1.444 1.568 1.695 1.826 1.961 48,1% 

Submédio 

A 900 952 1.005 1.061 1.120 1.183 31,4% 

B 900 965 1.031 1.100 1.172 1.247 38,6% 

C 900 978 1.056 1.138 1.223 1.311 45,7% 

Baixo 

A 660 698 737 779 823 869 31,6% 

B 660 702 745 791 839 889 34,6% 

C 660 706 753 803 855 909 37,7% 

Total 

A 3.253 3.423 3.600 3.786 3.982 4.187 28,7% 

B 3.253 3.475 3.703 3.942 4.189 4.446 36,7% 

C 3.253 3.527 3.807 4.097 4.396 4.705 44,7% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Cenário: A – Evolução natural; B – Mediano; C – Evolução com saldo migratório. 

Quadro 43 – Projeção de evolução da população total (103) por região (2035). 

Região Cenário 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Variação 

Alto 

A 7.157 7.440 7.734 8.036 8.349 8.672 21,2% 

B 7.157 7.589 8.031 8.482 8.944 9.416 31,6% 

C 7.157 7.738 8.328 8.928 9.538 10.160 42,0% 

Médio 

A 3.454 3.626 3.806 3.996 4.195 4.404 27,5% 

B 3.454 3.697 3.948 4.210 4.480 4.760 37,8% 

C 3.454 3.769 4.091 4.423 4.765 5.116 48,1% 

Submédio 

A 2.275 2.407 2.540 2.682 2.831 2.988 31,4% 

B 2.275 2.439 2.605 2.779 2.961 3.150 38,5% 

C 2.275 2.472 2.670 2.877 3.091 3.313 45,6% 

Baixo 

A 1.412 1.493 1.576 1.666 1.759 1.858 31,5% 

B 1.412 1.501 1.594 1.691 1.794 1.901 34,6% 

C 1.412 1.510 1.611 1.717 1.828 1.944 37,6% 

Total 

A 14.298 14.966 15.656 16.379 17.134 17.923 25,4% 

B 14.298 15.227 16.178 17.162 18.178 19.228 34,5% 

C 14.298 15.488 16.700 17.945 19.222 20.533 43,6% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Cenário: A – Evolução natural; B – Mediano; C – Evolução com saldo migratório. 

Os gráficos seguintes complementam a Figura 13 e os quadros anteriores, ilustrando a 

evolução projetada da população do Médio, Submédio e Baixo São Francisco, bem 

como da bacia na sua totalidade. De acordo com estes modelos demográficos, o São 

Francisco poderá vir a ter uma população total entre 18 e 20,5 milhões de pessoas 

no limiar de 2035, com um cenário mediano de 19,2 milhões de habitantes. 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 151 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

3 400 000

3 600 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

4 400 000

4 600 000

4 800 000

5 000 000

5 200 000

Evolução natural Cenário mediano Evolução com saldo migratório

 

Figura 14 – Projeção de evolução da população do Médio São Francisco (2035). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Figura 15 – Projeção de evolução da população do Submédio São Francisco 

(2035). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Figura 16 – Projeção de evolução da população do Baixo São Francisco (2035). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Figura 17 – Projeção de evolução da população total da bacia (2035). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A metodologia acima ilustrada será de grande importância para a construção de 

cenários e prognósticos de demandas de água para abastecimento humano. 

Trata-se de um tema a desenvolver com detalhe no relatório RP3, em princípio por 

bacia hidrográfica de modo a servir de insumo ao modelo AQUANET de identificação 

de potenciais conflitos futuros pelo uso do recurso. 

Não obstante estar-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento do Plano de 

recursos hídricos do rio São Francisco, é possível apresentar, desde já, os primeiros 
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cenários de demandas para abastecimento humano no limiar de 2035, 

desagregados por região fisiográfica. Para o efeito, foram consideradas as projeções 

de evolução da população descritas nos quadros anteriores, bem como as retiradas 

médias per capita do São Francisco indicadas no Quadro 27 (Seção 5.2.1.A). 

Os quadros e gráficos das páginas seguintes condensam o resultado desse exercício 

preliminar, que ora se apresenta com propósito meramente ilustrativo, por via do seu 

futuro desenvolvimento por bacia hidrográfica, ou seja, com um maior grau de detalhe 

em termos territoriais, no âmbito do relatório RP3 – Cenários de Desenvolvimento e 

Prognóstico. 

Quadro 44 – Cenários de vazão de retirada por região fisiográfica – 

Abastecimento urbano (m3/s). 

Região Cenário 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Alto 

A 19,2 20,0 20,8 21,6 22,4 23,3 

B 19,2 20,4 21,6 22,8 24,0 25,3 

C 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 27,3 

Médio 

A 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 

B 6,0 6,5 6,9 7,4 7,8 8,3 

C 6,0 6,6 7,1 7,7 8,3 8,9 

Submédio 

A 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 

B 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

C 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,7 

Baixo 

A 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 

B 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 

C 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 

Total 

A 31,3 32,7 34,2 35,7 37,3 38,9 

B 31,3 33,3 35,4 37,5 39,6 41,9 

C 31,3 33,9 36,5 39,2 42,0 44,9 

Fonte: ANA (2013) e dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Figura 18 – Cenários de vazão de retirada – Abastecimento urbano (m3/s). 

Fonte: ANA (2013) e dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Quadro 45 – Cenários de vazão de retirada por região fisiográfica – 

Abastecimento rural (m3/s). 

Região Cenário 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Alto 

A 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

B 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 

C 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Médio 

A 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 

B 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 

C 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 

Submédio 

A 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 

B 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 

C 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Baixo 

A 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 

B 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 

C 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

Total 

A 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 

B 3,7 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1 

C 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 

Fonte: ANA (2013) e dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Figura 19 – Cenários de vazão de retirada – Abastecimento rural (m3/s). 

Fonte: ANA (2013) e dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

D. COMUNIDADES DIFUSAS E TRADICIONAIS 

INTRODUÇÃO 

A construção do conceito de povos tradicionais está fortemente sustentada na 

preservação de seus modos de vidas, na questão agrária, nos conflitos pela posse e 

uso da terra e dos recursos naturais, na luta pela construção de identidades e pelo 

reconhecimento.  

Por comunidades tradicionais entende-se uma grande variedade de grupos étnicos e 

culturais como ciganos, quilombolas, catadores, marisqueiros, pescadores, 

extrativistas, quebradoras de coco, seringueiros, caiçaras, pomeranos, vazanteiros e 

outros, compondo os 14 grupos com assento na Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

Dentre esses, os Assentados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, os quilombolas, as comunidades de Fundo e Fecho de Pasto e os povos 

indígenas possuem órgãos representativos – como a FUNAI e a Fundação Cultural 
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Palmares – FCP e Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI, e são 

objeto de legislação específica. 

Essas comunidades, de maneira geral, estão localizadas em áreas de difícil acesso, 

apresentam pouco ou nenhuma infraestrutura e elevado grau de vulnerabilidade 

social. 

No plano prático, essas comunidades tradicionais são amparadas pela Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNPCT), instituída em 2007 pelo Decreto n.º 6.040. 

A caracterização das comunidades tradicionais localizadas na bacia do São Francisco 

procurou descrever a multiplicidade dos aspectos da vida sociocultural, com base em 

dados secundários obtidos em instituições públicas e privadas de pesquisas, 

fundações e órgãos públicos, como FUNAI, INCRA, Fundação Cultural Palmares, 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDF, Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, entre outros. 

As transformações da região do São Francisco, a localização territorial, os ciclos 

econômicos, os conflitos, assim como a organização política e identitária, contribuíram 

para ampliar ainda mais a fragmentação das identidades gerando algumas 

designações de grupos específicos como os catingueiros (habitantes da catinga) 

geralzeiros (típicos do Cerrado) e brejeiros (que vivem em áreas alagadas). Essas 

classificações, contudo, não são mutuamente excludentes nem abrangentes, com 

algumas localidades, frequentemente, integrando mais de uma categoria de 

comunidade tradicional. Para minimizar possíveis conflitos de categorização das 

comunidades, utilizam-se as classificações mais institucionalizadas e mais 

abrangentes. 

Em seguida apresentam-se alguns fatores que integram a vida das comunidades de 

fundo e fecho de pasto, de vazanteiros, quilombolas, povos indígenas, assentados da 

reforma agrária e pescadores, como sua forma de produção e subsistência, suas lutas 

e conflitos e a questão agrária, realçando a análise da realidade local com o rio São 

Francisco.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
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COMUNIDADES DE FUNDO E FECHO DE PASTO 

Por Comunidade de Fundo e Fecho de Pasto entende-se uma forma tradicional de 

criação de animais, praticada por pequenas comunidades de agricultores da caatinga 

e do cerrado, que envolve o acesso a recursos naturais (pasto e água) e às terras de 

fundo de roças das famílias, de forma livre e comunal. O termo ‘fundos’ refere-se à 

criação de pequenos animais, como cabras e ovelhas, e ’fecho’, ao gado em geral. A 

competência para certificar essas comunidades é da Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial – SEPROMI. A certificação é necessária à celebração de contratos 

de concessão de direito real de uso das terras públicas estaduais, rurais e devolutas 

ocupadas tradicionalmente por essas comunidades. A identificação, demarcação e 

regularização desses territórios são efetuadas pela Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia (CDA/Seagri). 

Segundo o site da Articulação Popular pela Revitalização da Bacia do São Francisco 

(SÃO FRANCISCO VIVO, 2015): 

A origem destas comunidades remonta ao século XVIII, quando da crise do 

setor açucareiro e, por consequência, da pecuária no Nordeste, com 

desinteresse e mesmo abandono de terras por seus donos. Deu-se início ao 

processo de desmembramento das sesmarias em fazendas e destas em áreas 

menores, de apossamentos pacíficos, consentidos ou comprados (a partir da 

Lei de Terras de 1850) e revendidos, sem registros públicos, no mais das 

vezes, ou com registros quase sempre precários. Ao par ou nas fissuras do 

latifúndio decadente, formou-se aí um campesinato relativamente autônomo 

baseado na posse comunal das terras. 

Essas comunidades podem envolver relações de parentesco e compadrio, níveis 

expressivos de solidariedade, além de desenvolverem atividades de criação extensiva, 

extrativismo e agricultura de base familiar. Os principais conflitos envolvem a luta pela 

terra, grilagem e disputas com agronegócio e reconhecimento.  

As comunidades de Fundo e Fecho de Pasto se localizam fundamentalmente na 

região nordeste, ao longo da Bacia do Rio São Francisco, no semiárido dos estados 

da Bahia, Pernambuco e Piauí. Segundo o site Repórter Brasil (CAMPOS, 2015), o 

estado da Bahia concentra o maior número dessas comunidades, com 487 Fundos de 
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Pasto identificados, onde residem aproximadamente 16 mil famílias (Apêndice C, 

Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices). 

A SEPROMI divulgou a lista das 139 comunidades de Fundo de Pasto certificadas em 

junho de 2014, conforme portaria de 18 de junho de 2014, publicada no DOB de 27 de 

junho de 2014. Desse total, 112 comunidades integravam a Bacia do São Francisco, 

no estado da Bahia, conforme Apêndice C (Volume 3 – Caracterização da bacia 

hidrográfica – Apêndices). 

Em 2013, a Lei Estadual nº 12.910/13 concedeu um prazo até 31 de dezembro de 

2018 para as comunidades interessadas protocolarem os "pedidos de certificação de 

reconhecimento para que a regularização fundiária seja feita através de Contratos de 

Concessão de Direito Real de Uso por período de 90 anos, podendo ser prorrogados 

por iguais e sucessivos períodos" (IRPAA, 2015). 

 

VAZANTEIROS 

Vazanteiros ou lameiros são os membros de diversos grupos sociais que podem, 

muitas vezes, ser identificados com outras populações tradicionais da BSF, como os 

quilombolas e pescadores. O nome ‘vazanteiro’ deve-se ao fato de sua atividade estar 

associada à vazante e aos demais ciclos do rio, envolvendo pequenos agricultores e 

também comunidades que praticam extrativismo, a criação de animais e a pesca 

tradicional. 

Chamam-nos de Vazanteiros porque a nossa agricultura está associada aos 

ciclos de enchente, cheia, vazante e seca do rio São Francisco. Somos um 

povo que vive em suas ilhas e barrancas, manejando suas “terras crescentes”, 

tirando o sustento da pesca, da agricultura, do extrativismo e da criação de 

animais (SÃO FRANCISCO VIVO, 2015). 

Essa prática, segundo a organização Articulação Popular pela Revitalização da Bacia 

do São Francisco, tem origem nos povos indígenas que viviam na região por volta do 

século XVI: 
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Deles, herdaram o transporte em canoas, a pesca e a lavoura de vazante. 

Atividades que se tornaram fundamentais para os colonizadores portugueses 

no século XVI, seja no tráfego pelo rio seja no fornecimento de víveres para os 

trafegantes e, depois, para a implantação das fazendas de gado nas 

imediações (SÃO FRANCISCO VIVO, 2015). 

Essas comunidades apresentam traços identitários fortes e estão organizadas em 

diversas associações, como a Associação dos Vazanteiros do Município de 

Palmeirante, Associação dos Vazanteiros do Município de Itacarambí, a Asvama - 

Associação dos Vazanteiros de Miguel Alves, a AVACULTURA – Associação dos 

Vazanteiros e Agricultores Que Cultivam a Área do DNOCS Setores I, II, III, entre 

outras.  

 

QUILOMBOLAS 

Para a FCP a população remanescente de quilombos pode ser definida como: 

Grupos sociais afro-descendentes trazidos para o Brasil durante o período 

colonial, que resistiram ou, manifestamente, se rebelaram contra o sistema 

colonial e contra sua condição de cativo, formando territórios independentes 

onde a liberdade e o trabalho comum passaram a constituir símbolos de 

diferenciação do regime de trabalho adotado pela metrópole (FCP, 2015). 

Na Bacia do São Francisco existem diversas comunidades quilombolas que, segundo 

a Articulação Popular pela Revitalização da Bacia do São Francisco, em muito se 

confundem com a história dos vazanteiros. 

Segundo a página da internet da "Articulação Popular",a chegada dos negros ao São 

Francisco se deu no século XVII, ao mesmo tempo em que se desenvolvia a pecuária 

ao longo das margens do rio.  

Famílias de negros escravos, com algumas cabeças de gado, eram postadas 

às margens do rio. Desde esta época há notícias de “mocambos” (quilombos), 

lugares para onde escravos fugiam e passavam a viver com liberdade e 

autonomia. Isto explica no São Francisco, especialmente na região do Médio 

http://www.cnpjbrasil.com/e/cnpj/asvama/06308980000170
http://www.cnpjbrasil.com/e/cnpj/asvama/06308980000170
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnpjbrasil.com%2Fe%2Fcnpj%2Favacultura%2F04358082000100&ei=PcstVdv-LOHjsATm2IDABg&usg=AFQjCNEI5G_NuWXi52n9JZ_YDbdGmelO8w&sig2=3fAs43Bt4Y_QcVSyvCwibQ&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnpjbrasil.com%2Fe%2Fcnpj%2Favacultura%2F04358082000100&ei=PcstVdv-LOHjsATm2IDABg&usg=AFQjCNEI5G_NuWXi52n9JZ_YDbdGmelO8w&sig2=3fAs43Bt4Y_QcVSyvCwibQ&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnpjbrasil.com%2Fe%2Fcnpj%2Favacultura%2F04358082000100&ei=PcstVdv-LOHjsATm2IDABg&usg=AFQjCNEI5G_NuWXi52n9JZ_YDbdGmelO8w&sig2=3fAs43Bt4Y_QcVSyvCwibQ&bvm=bv.90790515,d.cWc
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baiano e mineiro, não só a forte presença negra na composição étnica da 

população como também o grande número de comunidades quilombolas 

atualmente. 

Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a 

identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a desintrusão, a 

titulação e o registro imobiliário das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência comum e concorrente dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a sua a Instrução Normativa 

Nº 49, de 29 de Setembro de 2008 (D.O.U. 01/10/2008). 

Quanto à certificação, a autodefinição da comunidade é certificada pela Fundação 

Cultural Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos do referido órgão, nos termos do § 4º, 

do art. 3º, do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

No âmbito do presente relatório, o levantamento de dados sobre os quilombos 

abrangeu os 507 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF), e é 

apresentado no Apêndice C (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – 

Apêndices), por estado. Além da identificação da comunidade, e respectiva situação 

jurídica, data e número dos processos, é indicada, sempre que possível, a população 

da comunidade e a extensão da mesma.  

A busca das fontes foi bastante delicada, pois os dados existentes sobre os quilombos 

não são reunidos, e podem ser provenientes de vários órgãos jurídicos, muitas vezes 

de formas conflitantes. Documentos pesquisados na Fundação Cultural Palmares, 

instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-

brasileira, vinculada ao Ministério da Cultura, foram bastantes úteis. As informações do 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) permitiram notar que mais de 150 

comunidades do estado da Bahia não apareciam em outras bases de dados. Quanto 

ao site do INCRA, os vários documentos encontrados fornecem detalhes precisos 

sobre a área e a população dos quilombos, mas poucos são listados. A quase 

totalidade dos dados não incluía localização precisa das comunidades. Por fim, 

justamente para ampliar as buscas de documentos sobre a população e a extensão 

das áreas dos territórios quilombolas, recorreu-se a órgãos estaduais, como o Instituto 

de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (ITERAL), que forneceu muitas informações 
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sobre as comunidades de Alagoas, e as bases de dados da ONG Comissão Pró-Índio 

de São Paulo (CPISP), cujos dados fornecidos são quase exclusivamente sobre a 

Bahia.  

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das comunidades identificadas (n.º de 

comunidades e n.º de municípios, por unidade federativa). 

Quadro 46 – Resumo do levantamento das comunidades quilombolas. 

 
Unidade federativa 

Total BA DF GO MG PE SE AL 

N.º Comunidades Quilombolas 478 0 2 320 143 29 51 1.023 

N.º Municípios 74 0 2 85 39 19 24 243 

Fontes: CRISP, 2015; FCP, 2015; INCRA, 2015; Iteral, 2015; MDS, 2015b (modificado). 

Notas: Certos quilombos podem aparecer mais de uma vez no quadro, caso sua área 
esteja situada na interseção entre dois ou mais municípios. Comunidades quilombolas 
podem aparecer duas vezes na mesma lista, sugerindo a existência de dois processos 
em andamento. Neste caso, mantiveram-se as duas citações. Há ainda, em um mesmo 
município, quilombos com nomes parecidos e que conseguiram a regularização no 
mesmo dia, provavelmente reunidos em um só território, como o “Povoado dos 
Gurutubanos”, em Pai Pedro - MG – (mais de 10 comunidades terminando da mesma 
forma).  

Foram identificados 1.023 quilombos, o que representa uma média de dois quilombos 

por município da BHSF. Em 238 cidades (47% do total), há uma comunidade 

quilombola. Entre os seis estados representados – Alagoas, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Pernambuco e Sergipe – é na Bahia que se encontra a maior densidade média 

– quatro quilombos por município. O estado de Goiás, com poucas cidades, não é 

muito representativo. Alagoas e Sergipe têm uma média de um quilombo por 

município, Minas Gerais um pouco mais, e Pernambuco dois quilombos por município. 

Nos 239 municípios de Minas Gerais situados na BHSF, em apenas 35% há 

comunidades quilombolas, e elas são bem mais concentradas naquele estado. 

Inclusive, é no município de Januária onde se encontra a maior quantidade de 

quilombos de todo o levantamento em Minas Gerais: 36.  

No total, 12.475 famílias foram contabilizadas e, apesar dos esforços empreendidos, 

elas representam apenas 10% dos quilombos levantados. Nesta pequena amostra, a 

média é de 130 famílias por comunidade.  
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Na figura seguinte assinalam-se os municípios em que foram identificadas 

comunidades quilombolas, de acordo com o levantamento apresentado no Apêndice C 

(Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices), independentemente 

da situação jurídica dos processos de regularização das terras. São também 

assinaladas as comunidades quilombolas do INCRA disponíveis no site do Acervo 

Fundiário do INCRA.  
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Figura 20 – Comunidades quilombolas. 

Fontes: CRISP, 2015; FCP, 2015; INCRA, 2015; Iteral, 2015; MDS, 2015b (modificado). 

 

POVOS INDÍGENAS 

Em 2010, a população indígena distribuía-se assimetricamente pelas quatro regiões 

da bacia do rio São Francisco (cf. quadro em baixo). Assim, mais de metade (53%) de 

toda a população indígena da bacia residia na região do Submédio São Francisco, e 
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era também nesta região que a população indígena era mais frequente (1,7%; média 

da bacia: 0,5%).  

Quadro 47 – Indicadores escolhidos da população indígena (2010). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População residente – indígena (mil pessoas) 9,0 13,0 38,1 12,9 73,0 

Proporção de população indígena da região 

no total (%) 
12,3% 17,8% 53,2% 17,7% 100,0% 

Proporção de população indígena no total de 

população residente na região (%) 
0,1% 0,4% 1,7% 0,9% 0,5% 

Proporção de homens (%) 46,4% 50,5% 49,5% 50,3% 49,4% 

Proporção de mulheres (%) 53,6% 49,5% 50,5% 49,7% 50,6% 

População indígena analfabeta 

com 15 e mais anos (% no total da região) 7,1% 24,8% 26,2% 29,0% 23,6% 

no grupo de 15 a 24 anos (%) 0,7% 7,8% 7,7% 10,2% 7,5% 

no grupo de 25 a 39 anos (%) 2,3% 21,2% 21,0% 21,3% 18,4% 

no grupo de 40 a 59 anos (%) 7,3% 40,6% 38,4% 40,2% 32,7% 

no grupo mais de 60 anos (%) 22,7% 63,4% 61,9% 66,4% 55,7% 

no grupo de homens (%) 9,1% 38,5% 39,4% 39,4% 35,8% 

no grupo de mulheres (%) 11,7% 33,0% 33,4% 35,5% 30,9% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em três das regiões (todas exceto o Alto São Francisco), mais de um quinto da 

população indígena com 15 e mais anos era analfabeta. No entanto, esta realidade é 

mais frequente nas gerações mais velhas, pelo que tenderá a diminuir ao longo do 

tempo. É, ainda, notório que no Médio, Submédio e Baixo São Francisco, o 

analfabetismo atingia, em 2010, mais o gênero masculino do que o feminino, 

ocorrendo o simétrico no Alto São Francisco. 

A estrutura etária da população indígena é semelhante nas regiões, exceto no Alto 

São Francisco, onde se denota uma menor proporção das gerações mais novas (cf. 

figura abaixo). Por conseguinte, esta população apresenta características de um maior 

envelhecimento, com uma pirâmide etária manifestamente invertida nesta região mais 

urbanizada no contexto da bacia. 
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Figura 21 – Grupos de idade da população indígena na bacia (2010). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A distribuição de rendimentos obtidos pela população indígena é mais uma vez 

similar no Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Nestas regiões, mais de metade 

da população indígena (com mais de 10 anos) não possuía qualquer rendimento em 

2010 (cf. quadro abaixo). Este indicador é de apenas 31% no Alto São Francisco, 

evidenciando uma maior integração no mercado de trabalho. É também pertinente 

verificar que menos de 10% da população indígena nas regiões do Submédio e Baixo 

recebiam um rendimento médio mensal igual ou superior ao salário mínimo em 2010 

(510 reais), o que sugere a persistência de modos de vida assentes em economias 

familiares e de subsistência. 

No mesmo ano, o rendimento nominal mensal médio da população indígena era 

superior no Alto São Francisco (1088 reais) e registrava o menor valor no Baixo São 

Francisco (464 reais). Contudo, é de ressalvar que, nesta última região, o rendimento 

médio nominal da comunidade indígena é o que mais se aproxima do rendimento 

médio nominal da comunidade branca (73%).  
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Quadro 48 – Indicadores de rendimento da população indígena (2010). 

Indicador 
Regiões Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População 

indígena com 

mais de 10 anos - 

classes de 

rendimento 

Sem rendimento 30,6% 52,0% 51,7% 51,5% 48,7% 

RNM até 1/4 SM 1,6% 7,1% 10,1% 12,1% 8,7% 

RNM de 1/4 até 1/2 do SM  2,2% 6,6% 7,6% 7,1% 6,6% 

RNM de 1/2 até 1 do SM  25,1% 23,1% 20,8% 21,0% 21,8% 

RNM de 1 até 2 SM  24,0% 8,0% 6,9% 5,9% 9,4% 

RNM de 2 até 3 SM  7,2% 1,6% 1,4% 1,0% 2,2% 

RNM de 3 até 5 SM   5,1% 0,9% 1,0% 0,7% 1,5% 

RNM mais de 5 SM 4,3% 0,7% 0,6% 0,7% 1,2% 

Valor médio do RNM da população indígena (reais) 1.088 522 466 464 552 

Razão entre médias RNM - indígena/branca 0,61 0,60 0,59 0,73 0,40 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Nota: O salário mínimo em 2010 eram 510 reais. 

O trabalho de pesquisa realizado para o presente relatório procurou levantar dados 

mais específicos sobre as aldeias indígenas existentes na Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco (BHSF). As aldeias indígenas foram listadas de acordo com as 

modalidades de territórios indígenas, definidas pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), consideradas Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas, Reservas 

Indígenas, Terras Dominiais e Interditadas (ANAI, 2015). 

De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas detêm o direito 

originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam.  

As fases do procedimento demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas, são 

definidas por Decreto da Presidência da República e atualmente consistem em: em 

estudo; delimitadas; declaradas; homologadas; regularizadas e interditadas. 

O levantamento, apresentado no Apêndice C (Volume 3 – Caracterização da bacia 

hidrográfica – Apêndices), por estado, considerou as aldeias indígenas, uma vez que 

não existem dados que permitam formular um diagnóstico da situação mais 

abrangente, dos indígenas que não estão em aldeias.  

As fontes da pesquisa foram os dados oficiais da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e também de pesquisadores 

http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-26-02
http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-26-02
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reconhecidos por sua atuação na área. Foram também utilizados dados da Associação 

Nacional de Ação Indigenista (Anaí), da Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP), 

além de dados das instituições de ensino superior Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Sergipe (UFSE).  

Em todas as regiões fisiográficas há comunidades indígenas, sendo a maior 

concentração no Submédio São Francisco, com 35 comunidades nos estados de 

Pernambuco, Bahia e Alagoas. Há 12 comunidades indígenas no Baixo São 

Francisco, 13 no Médio São Francisco e quatro no Alto São Francisco (todas 

localizadas em Minas Gerais). 

Foram identificadas 12 Terras Indígenas em Alagoas, 24 na Bahia, 6 em Minas Gerais 

e 22 em Pernambuco, não aparecendo nos dados comunidades indígenas nos 

estados de Goiás e Sergipe. Contudo, na região do Submédio São Francisco, sabe-se 

da existência de comunidades indígenas que convivem às margens do rio, 

estendendo-se até Sergipe.  

Quadro 49 – Resumo do levantamento das terras indígenas. 

 
Unidades federativas 

Total 
BA DF GO MG PE SE AL 

N.º Terras Indígenas 24 0 0 6 22 0 12 64 

N.º Municípios 13 0 0 6 17 0 9 45 

Fontes: ANAI, 2015. 

A partir dos dados levantados, é ainda possível afirmar que a grande maioria das 

Terras Indígenas da BHSF encontra-se em situação jurídica irregular, em condições 

de degradação e com territórios insuficientes. Apenas 23% das Terras Indígenas da 

Bacia estão em situação regular.  

Em Alagoas, das 12 Terras Indígenas, apenas Terra Aconã está regular; as outras 11 

aldeias são Terras Tradicionais em regularização ou sem providência do estado. Na 

Bahia, há oito Terras Indígenas regularizadas, duas em regularização e outras sete 

sem providência. Em Pernambuco, são nove comunidades regularizadas, 12 

parcialmente regulares, mas o território da etnia Pancará está sem providência. Em 

Minas Gerais, o território dos Xacriabá, nos municípios de Itacarambi e São João das 



  
 
 

168 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Missões, está regularizado, mas outras duas etnias, Pataxó e Caxixó, aguardam o 

processo de regularização, realizando retomadas dos territórios.  

Na figura seguinte assinalam-se os municípios em que foram identificadas aldeias 

indígenas, de acordo com o levantamento apresentado no Apêndice C (Volume 3 – 

Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices), independentemente da situação 

jurídica dos processos de regularização das terras. São também assinalados os 

perímetros de terras indígenas da FUNAI. 
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Figura 22 – Terras indígenas. 

Fontes: ANAI, 2015 (modificado). 

 

ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 

Entre as comunidades difusas no território da Bacia Hidrográfica do São Francisco 

existem inúmeros assentamentos do Programa de reforma agrária do INCRA que vêm 

sendo instalados na região desde o governo Sarney na década de 80 do século 
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passado. Essas comunidades agregam um amplo espectro de possíveis classificações 

envolvendo extrativistas, agricultores familiares, quilombolas, entre outros. 

Segundo os dados do Laboratório de Geografia Agrária (LAGEA) e do Núcleo de 

Estudos Agrários e Territoriais (NEAT), vinculado ao diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq., a relação dos assentamentos ao longo dos municípios que compõem a 

Bacia Hidrográfica do São Francisco, indicam cerca de 980 unidades assim 

distribuídas: 204 no estado de Minas Gerais; 240 na Bahia; 54 em Alagoas; 40 em 

Goiás e Distrito Federal; 324 em Pernambuco e 118 em Sergipe. Ao todo, 55.603 

famílias ocupam uma área de 2.275.758 hectares. Todos estão com sua situação 

regularizada, conforme apresentado no Apêndice C (Volume 3 – Caracterização da 

bacia hidrográfica – Apêndices). 

 

PESCADORES 

A pesca, apesar de vir demonstrando historicamente certo declínio, é uma das 

principais atividades produtivas para as pequenas comunidades da BHSF e o pescado 

integra a base alimentar da população. Estimativas atuais situam a produção em 

apenas 2.500 toneladas por ano, devido a inúmeros problemas – pesca predatória, a 

poluição dos mananciais, a presença de barragens, o esgotamento dos estoques 

naturais, a presença de espécimes exóticos, os criatórios etc. 

Segundo a Articulação Popular pela Revitalização da Bacia do São Francisco (2015) 

existem cerca de 30 mil pescadores profissionais em toda a bacia.  

O Censo Estrutural da Pesca no São Francisco, realizado pelo IBAMA, 

conforme relatório publicado em 2006, identificou na parte baiana do rio, cerca 

de 30 mil pessoas dependentes da pesca, sendo cerca de 9.550 os pescadores 

cadastrados. A frota pesqueira aí utilizada é de 11.334 embarcações, sendo 

91,4% delas a remo (e pano). 

As comunidades voltadas para a pesca tradicional estão localizadas de forma difusa 

ao longo do Rio São Francisco. Parte dessas comunidades foi objeto de um estudo 

concluído em 2011 (ROCHA et. al., 2011), que observou a população voltada para 

pesca em 12 municípios ribeirinhos do São Francisco, no norte de Minas Gerais. As 
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comunidades pesqueiras da Bacia do Rio São Francisco estão organizadas em 

colônias e contam com o apoio das Comunidades Eclesiais de Base e da Comissão 

Pastoral da Pesca, criada em 1960 e ligada à CNBB. Sua ação está voltada para os 

pescadores que atuam ao longo do rio, até o litoral norte paraibano e em Alagoas. 

Atualmente, o Conselho Pastoral dos Pescadores está sediado em Sobradinho e 

articulado por meio de quatro equipes regionais que, no norte e nordeste, abrangem a 

Bahia, Minas Gerais, Pará, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. 

 

CONFLITOS 

O principal conflito registrado por essas comunidades tradicionais, na região, diz 

respeito a terras e a distribuição e uso dos recursos hídricos. Historicamente, a 

construção de represas para as usinas hidroelétricas provocou conflitos, com o 

reassentamento dos moradores de suas terras ou alteração da forma como as 

populações situadas à margem do rio utilizavam os recursos naturais para produção e 

desenvolvimento social. 

Algumas lideranças chegam a destacar casos de “pistolagem”, a escassez de água 

ocasionada pela utilização da água sem outorga em pivôs e em grandes fazendas, e a 

exploração dos lençóis freáticos em grandes propriedades com a construção de poços 

de 1000 m de profundidade. 

Mais recentemente, conflitos ligados à vazão e a proposta de transposição do rio 

mobilizaram diversos segmentos da população da região. Organizações locais 

apontam ainda a pressão exercida por parte de órgãos ambientais para comunidades 

tradicionais "se afastarem das margens e ilhas tornadas Unidades de Conservação 

ambiental. Nem se dão estes órgãos à obviedade de que se há o que preservar nestas 

áreas é porque elas têm sido há séculos “territórios vazanteiros” (SÃO FRANCISCO 

VIVO, 2015). 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

A organização de uma sociedade está alicerçada na multiplicidade de atores, formas 

de mobilização e interesses dispostos na relação com a sociedade política. Ou seja, 

dificilmente um grupo atua na sociedade civil sem almejar suas demandas em contato 

com a sociedade política. Essa relação existente vislumbra o sentido da esfera 

pública, bem como a organização social formal e informal dos atores contemporâneos. 

Como escopo de análise sobre a organização social nos municípios pertencentes à 

BHSF, escolheu-se como recorte analítico o intuito de compreender as entidades que 

mais participaram de mobilizações (diversos repertórios de ação) nos últimos anos, 

bem como aquelas que fazem parte da composição do Comitê da Bacia.  

Assim, a presente análise tem como objetivo: a) listar as principais Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), de modo representativo, a partir do critério de mobilização; b) 

analisar o segmento de atuação destas organizações, sejam elas formais ou informais 

(sem um processo de institucionalização jurídica e de execução de projetos sociais); c) 

analisar o grau de institucionalização (usando uma escala de 0 a 4, considerando itens 

como nível de mobilização e recrutamento de apoiadores, personalidade jurídica, 

execução de projetos sociais, captação de recurso e interação com as instituições 

políticas). Este item tem como fonte dados secundários e consulta à internet, e 

entrevistas informais com lideranças, bem como as consultas estruturadas na 

realização das audiências públicas.   

Ao analisar as entidades, conforme quadro apresentado no Apêndice C (Volume 3 – 

Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) percebe-se a forte presença de 

entidades ligadas ao mundo produtivo, envolvendo trabalhadores, pescadores e 

agricultores familiares. Isso indica que os padrões de mobilização estão relacionados 

ao uso e preservação do Rio São Francisco, enquanto elemento material, mas 

também simbólico, enquanto uma cultura e ethos lastreados por intersubjetividades.  

Com base no levantamento realizado de organização social, é possível observar a 

tendência macro social dos segmentos mais relevantes junto à Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (BHSF). Na figura abaixo, podem ser percebidas as entidades mais 

articuladoras, em termos culturais, sociais e políticos. 
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Esses segmentos mantêm articulação social e política com dezenas de entidades, 

funcionando enquanto redes sociais, conformação vivenciada por dezenas de 

movimentos sociais latino-americanos, de acordo com pesquisas consolidadas nas 

últimas décadas (SCHERER-WARREN, 2014). 

 

Figura 23 – Articulação das Organizações Sociais. 

A organização social em torno da BHSF é amplamente plural e irrompe a Área de 

Influência Direta, possuindo, portanto, uma articulação rural-urbana alastrada em 

todos os segmentos de atuação, agregando mobilizações e o envolvimento de grupos 

religiosos, de pressão, movimentos sociais, sindicatos, etc. Nessa direção, a análise 

por ora desenvolvida categorizou as entidades em torno da identificação de um eixo 

central de atuação, mesmo sabendo que as fronteiras são precipuamente gelatinosas.  

Uma análise das categorias de atuação permite observar, no quadro apresentado no 

Apêndice C (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices), uma 

distribuição relativamente equânime na amostra realizada, de acordo com 

mobilizações recentes em torno do Rio São Francisco, e na análise das entidades que 

compõem atualmente o Comitê da BHSF. Destaca-se, no entanto, o papel social e 

político relevante das instituições ligadas à Igreja Católica, com vastos repertórios de 

ação, sendo este conjunto de entidades uma rede social, de alguma forma 
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estabelecida pelas pastorais, que no caso da BHSF ocorre articulando indivíduos e 

grupos em todos os estados que compõem a bacia.  

De uma maneira geral, todas as organizações da sociedade civil possuem uma 

interface de atuação entre meio ambiente, geração de oportunidades de produção, de 

defesa de aspectos simbólicos, de valorização de um caráter identitário, de alguma 

forma considerando o caráter tradicional dos povos ligados ao Rio São Francisco em 

seus diversos matizes socioculturais. 

Há tempos que as teorias de ação coletiva (mobilização de recursos) reconhecem que 

um nível razoável de mobilização de recursos materiais é uma determinante para o 

sucesso de organizações sociais, em termos de mobilização. Desse modo, é bastante 

razoável o grau de institucionalização das organizações sociais, em geral 

responsáveis por coordenar projetos sociais, com apoio de órgãos governamentais, 

assim como a ocupação de espaços públicos (conselhos gestores) e fóruns informais 

de articulação social e política, mantendo também de alguma forma uma relação na 

sociedade política (DAGNINO et. al., 2006) com os partidos políticos.  

Essa institucionalização aponta para a consolidação de um quadro democrático de 

pluralidade social e política, bem como para uma maturidade das instituições e do 

florescimento de atores políticos guiados por uma cultura política de participação. 

Desse modo, as políticas de atualização da BHSF devem considerar essa pluralidade 

nas suas instâncias deliberativas, enquanto mecanismo de legitimação democrática.  

O grau de institucionalização observado na BHSF difere de outros cenários 

observados no país, uma vez que é incomum a manutenção de mobilizações 

articuladas por ações coletivas e repertórios de interação Estado-sociedade, conforme 

a agenda de pesquisas recentes em diversas universidades do País.  

 

E. DOMICÍLIOS URBANOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Em 2010, existiam quase 5 milhões de domicílios na bacia do rio São Francisco (cf. 

quadro em baixo), sendo que mais de 80% eram para uso particular permanente. A 

região do Alto São Francisco concentrava mais de metade do total de domicílios 

particulares permanentes de toda a região. Este indicador é similar ao da proporção 
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da respectiva população no total da bacia (48%). Também mais de 60% dos domicílios 

particulares permanentes urbanos situavam-se no Alto São Francisco. Este dado 

reflete a alta porcentagem de domicílios urbanos nesta região (quase 95%), muito 

acima das de outras regiões (a média da Bacia é de cerca de 80%). Contendo a região 

metropolitana de Belo Horizonte, o Alto São Francisco é, de fato, a região mais 

urbanizada em estudo. Quanto às restantes regiões, à medida que nos aproximamos 

do Atlântico, a proporção de domicílios urbanos tende a diminuir, até cerca de 56% no 

Baixo São Francisco. 

Quadro 50 – Indicadores selecionados da distribuição de domicílios (2010). 

Indicador 
Regiões Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Total de domicílios (10
3
) 2.555,1 1.196,6 769,2 461,0 4.981,9 

Total de domicílios particulares (10
3
) 2.551,0 1.193,9 767,9 460,6 4.973,4 

Total de domicílios coletivos (10
3
) 4,0 2,7 1,3 0,4 8,4 

Domicílios particulares permanentes (10
3 

/ 

 % do total) 

2.202,5 950,7 620,6 377,6 4.151,4 

53,1% 22,9% 15,0% 9,1% 100,0% 

Domicílios particulares permanentes urbanos 

(10
3 

/ % do total / % domicílios particulares 

permanentes da região) 

2.088 602 389 210 3.288 

63,5% 18,3% 11,8% 6,4% 100,0% 

94,8% 63,3% 62,7% 55,6% 79,2% 

Domicílios subnormais (10
3 
/ % domicílios 

particulares permanentes da região) 

140 4 0 0 144 

6,3% 0,4% 0,0% 0,0% 3,5% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Os domicílios subnormais caracterizam-se por ocuparem, ou terem ocupado até 

recentemente, propriedade alheia e possuírem serviços públicos precários e/ ou 

estando dispostos de forma desordenada e densa (IBGE, 2013a).  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 existiam, nesse ano, quase 150 mil 

domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais na bacia do rio São 

Francisco. Todos estes domicílios situavam-se em Minas Gerais, estando a maioria 

inserida no Alto São Francisco (cf. quadro seguinte). 

Belo Horizonte era o município com maior número de domicílios particulares ocupados 

em aglomerados subnormais na bacia, em 2010. No total quase 90 mil domicílios e 

mais de 300 mil pessoas residiam em aglomerados subnormais neste município, com 

uma densidade demográfica perto dos 22 mil habitantes por km2.  
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No total da bacia e em 2010, mais de 500 mil pessoas residiam em aglomerados 

subnormais, cerca de 3,5% do total de residentes na bacia. No SFA estavam 97% 

dessas pessoas, sendo que nesta região, quase 7% da população residia em 

aglomerados subnormais. 

Quadro 51 – Aglomerados subnormais na bacia (2010). 

Região 
Fisiográfica 

Município 
Domicílios 

particulares 
ocupados 

População 
residente 

Densidade 
demográfica 

(hab./km
2
) 

SFA 

Belo Horizonte 87.763 307.038 21.997 

Betim 13.045 43.713 11.143 

Contagem 16.789 58.163 7.356 

Esmeraldas 509 1.765 5.639 

Ibirité 4.971 17.400 14.055 

Pará De Minas 174 628 1.644 

Ribeirão Das Neves 4.123 14.621 18.890 

Sabará 1.393 5.130 5.084 

Santa Luzia 5.044 19.166 1.872 

São José Da Lapa 163 649 9.406 

Vespasiano 5.806 21.008 5.392 

Total SFA (N.º / % 
Região) 

139.780 489.281 
11.195 

6,3% 6,8% 

SFM 

Januária 63 266 5.660 

Montes Claros 4.110 15.607 20.269 

Total SFM (N.º / % 
Região) 

4.173 15.873 
19.428 

0,4% 0,5% 

Total Total (N.º / % Total) 
143.953 505.154 

11.347 
3,5% 3,5% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

5.2.2. Estrutura produtiva e serviços 

A. ANÁLISE DO EMPREGO 

Em 2010, mais de metade da população ocupada da bacia (6,3 milhões) residia na 

região fisiográfica do SFA (3,5 milhões). A região do Médio tinha cerca de 1,4 milhões 

de pessoas ocupadas, enquanto o Submédio e o SFB tinham, respectivamente, 880 

mil e 517 mil pessoas ocupadas (cf. quadro abaixo). O Alto São Francisco também 
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tinha a maior proporção de população total ocupada (57%). À medida que 

caminhamos para o Atlântico, este indicador diminuía até cerca de 45% no Baixo São 

Francisco. No total, cerca de 53% de toda a população residente na bacia, com dez ou 

mais anos estava ocupada. 

Quadro 52 – Indicadores selecionados de emprego (2010). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Pessoas com 10 ou mais anos – ocupadas (10
3
) 3.542 1.402 880 517 6.342 

Proporção de ocupados na população com 10 ou mais anos 57,1% 48,9% 47,5% 45,3% 52,6% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

O perfil de ocupação por tipo de atividade é bastante assimétrico de região para 

região (cf. figura em baixo). Assim, em 2010, mais de um quinto da população 

ocupada na bacia do rio São Francisco trabalhava na agricultura, pecuária, produção 

florestal e na aquicultura. No entanto, essa proporção era bem menor no SFA (apenas 

6%) e bastante mais elevada no SFB (50%).  

O elevado peso do setor agrícola no emprego faz-se sentir em todas as regiões, 

exceto no SFA, que é uma região mais industrializada. De fato, nesta última região 

sobressai o emprego nas indústrias de transformação (13%) e no comércio, reparação 

de veículos e motocicletas (17%), o que evidencia uma economia mais diversificada e 

baseada na indústria e nos serviços, por oposição às restantes regiões. O emprego 

nas indústrias extrativas e na saúde humana e serviços sociais também ocorre em 

proporções mais elevadas no SFA comparativamente às outras regiões. 
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Figura 24 – Ocupação por tipo de atividade – proporção no total (2010) 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em 2012, o número de empresas locais (cf. quadro em baixo), era de cerca de 358 

mil, situando-se a sua maioria no SFA (69%). O SFM detinha quase um quinto das 

empresas, enquanto o Submédio e o SFB tinham, em conjunto, apenas 13% do total 

de empresas, o que reflete um tecido produtivo menos denso e diversificado, 

sobretudo no caso do SFB.  

Quadro 53 – Indicadores selecionados de emprego nas empresas (2012). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Empresas locais (10
3
) 246 66 32 14 358 

Proporção no total das empresas (%) 68,7% 18,4% 9,0% 3,9% 100,0% 

Pessoal ocupado nas empresas (10
3
) 2.838 407 256 129 3.630 

Proporção no total da região (%) 78,2% 11,2% 7,1% 3,5% 100,0% 

Proporção de assalariados (%) 88,1% 81,9% 86,8% 88,9% 87,3% 

Pessoas por empresa – média (n.º) 12 6 8 9 10 

Salário médio mensal (mil reais) 1,7 1,1 1,2 1,1 1,4 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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O trabalho nas empresas era assalariado em cerca de 87% dos casos, salientando-se 

o valor abaixo da média no SFM (82%). De destacar, que a região do SFA tinha uma 

proporção do total de ocupados nas empresas na região (78%) superior à proporção 

do número de empresas. Assim, o número médio de pessoas ocupadas por empresa 

era superior nesta região (12) em relação às restantes, sendo a média da bacia de dez 

pessoas por empresa. Neste indicador, sobressai, mais uma vez, o SFM com um 

número médio de pessoas por empresa que é cerca de metade do que acontecia no 

SFA em 2012. 

O salário médio mensal era também superior no Alto São Francisco, representando 

cerca de 1,5 vezes o das restantes regiões. O salário médio nas empresas da bacia 

era de cerca de 1.400 reais, em 2012. No entanto, é de ressaltar que esta média é 

muito influenciada pelo elevado peso relativo dos trabalhadores do SFA no total da 

bacia, pois estes auferem um salário médio de cerca de 1.700 reais. 

 

B. ANÁLISE DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) E DA POPULAÇÃO 

ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) 

O Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado corresponde ao valor 

adicionado bruto (VAB) por todos os setores de atividade econômica em determinado 

ano, acrescido dos impostos sobre os produtos e excluindo os subsídios à produção.  

De acordo com os últimos dados disponíveis de base municipal (IBGE, 2015), o PIB 

da bacia do rio São Francisco era avaliado em quase 250 bilhões de reais em 2012. 

Tal corresponde a 5,7% da riqueza total gerada na República Federativa nesse ano 

(4.392 bilhões de reais), com uma importante contribuição do Alto São Francisco 

(72%) para o total da bacia. As regiões do Submédio e do Baixo contribuíram, no seu 

conjunto, para apenas 13% da riqueza gerada na bacia, com o Médio a representar 

15% do total. 
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Figura 25 – Distribuição do PIB por região fisiográfica (2012). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A decomposição do PIB em termos de valor adicionado (VAB) pelos principais 

setores de atividade econômica coloca em evidência a importância global dos 

serviços (55,9%) na economia da bacia. Tal poderia sugerir, numa primeira análise, 

uma estrutura produtiva evoluída e «pós-moderna», em que a indústria já teria dado 

lugar, a partir da década de 1970, a uma economia baseada em atividades como o 

comércio, o conhecimento (educação e I&D), os serviços prestados às empresas ou 

os serviços pessoais. No entanto, este diagnóstico é apenas parcialmente aplicável ao 

Alto São Francisco onde a indústria, ainda assim, contribui para 27% do PIB face a 

uma média de 25,2% ao nível da bacia, se bem que a agropecuária detenha já uma 

posição residual (2,4%), sinal de uma economia mais avançada. 

De fato, como sugere o quadro seguinte, os serviços tendem a ser mais importantes, 

em termos relativos, em territórios menos desenvolvidos como é o caso do Baixo São 

Francisco (63,8%). Tal reflete, porventura, a importância dos serviços públicos a nível 

local/municipal e uma industrialização relativamente incipiente que, ainda assim, 

contribui para quase 21% do PIB regional, dado que esta região concentra algumas 

unidades agroindustriais relevantes, designadamente, relacionadas com a indústria 

sucroenergética (cf. seção mais abaixo). 
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Quadro 54 – Decomposição setorial do PIB em cada região (2012). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

PIB a preços correntes de 

mercado 

Milhões de 

reais 
180.461 37.705 21.164 10.121 249.451 

Valor adicionado bruto (VAB) 

da agropecuária  
% 2,4% 21,6% 6,8% 9,3% 5,9% 

Valor adicionado bruto da 

indústria  
% 27,0% 15,2% 29,1% 20,7% 25,2% 

Valor adicionado bruto dos 

serviços  
% 55,2% 56,2% 57,0% 63,8% 55,9% 

Impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios 
% 15,4% 7,4% 7,1% 6,2% 13,1% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Com base apenas nestes indicadores, o Submédio aparenta ser uma região tão 

desenvolvida quanto o Alto São Francisco, com importantes contribuições da indústria 

(29,1%) e dos serviços (57,0%) e com um setor agropecuário que, não deixando de 

representar quase 7% do PIB regional, não assume a importância detida no Baixo 

(9,3%) e, sobretudo, no Médio (21,7%). 

No entanto, a componente de impostos sobre produtos líquidos de subsídios 

assume no Submédio um peso relativamente pequeno (7,1%), tal como acontece no 

Baixo São Francisco (6,2%) e mesmo no Médio (7,4%). Tal parece refletir uma 

economia em que, por um lado, a informalidade é ainda evidente na forma de uma 

reduzida coleta de impostos indiretos e, por outro lado, em que os subsídios são 

largamente utilizados como instrumento de desenvolvimento regional – veja-se o caso 

da alimentação, analisado em outra seção deste relatório. Pelo contrário, no mais 

urbanizado Alto São Francisco, a componente de «impostos menos subsídios» 

assume já uns expressivos 15,4% como resultado de uma economia mais formal e 

aberta ao exterior e menos subsidiada. 
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Figura 26 – Distribuição do VAB da agropecuária por região fisiográfica (2012). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de SIG. 

A distribuição do valor adicionado bruto pela agricultura e pecuária sugere a 

importância do Médio São Francisco neste âmbito, que concentra 55% da produção da 

bacia, seguida do Alto, com 29%. Já nos demais setores, o SFA é sempre a região 

preponderante por concentrar 78% do VAB industrial e 72% do VAB dos serviços. 

Em 2010, a população economicamente ativa (PEA) da bacia era estimada em 

quase 6,9 milhões de pessoas, estando a maioria (92,4%) ocupada. Como sugere o 

quadro seguinte, o índice de desocupação é maior nas regiões do Médio e do 

Submédio (8,7%), o que pode estar associado à sazonalidade dos trabalhos agrícolas 

ou, simplesmente, a menores oportunidades de trabalho face, designadamente, ao 

SFA que tinha a menor porcentagem de ativos desocupados (6,9%) entre regiões. 

Quadro 55 – Composição da PEA por condição de ocupação (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

População com 10+ anos 

economicamente ativa 
1.000 3.805,9 1.535,1 964,6 560,0 6.865,7 

Ocupada % 93,1% 91,3% 91,3% 92,4% 92,4% 

Desocupada % 6,9% 8,7% 8,7% 7,6% 7,6% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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É igualmente interessante observar o padrão de distribuição da população ocupada 

por atividade econômica (cf. quadro seguinte). Desde logo, se confirma que a 

população ocupada em atividades inseridas na agricultura, pecuária, produção 

floresta, pesca ou aquicultura é largamente predominante no Médio (37,4%), no 

Submédio (39,5%) e, sobretudo, no Baixo São Francisco (49,7%). Contudo, no Alto, 

essas atividades apenas abarcam 5,7% da respectiva população ocupada, 

observando-se uma composição mais equilibrada por atividade, com algum destaque 

para as indústrias de transformação (13,4%), comércio (17,3%) e construção (8,5%). 

Os serviços são também muito comuns, designadamente, as atividades de transporte 

e armazenagem (5,2%), alojamento e alimentação (3,6%), atividades profissionais 

(3,5%), atividades administrativas (4,0%), saúde (4,3%) e serviços domésticos (7,6%), 

entre outras. Na prática, o Alto São Francisco contrasta com as demais regiões da 

bacia por ter um tecido produtivo mais denso e diversificado, como resultado de um 

processo mais avançado de urbanização e de desenvolvimento socioeconômico. 

Quadro 56 – Composição da população ocupada por atividade (2010). 

Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Pop. 10+ anos ocupada 1.000 3.541,9 1.402,3 880,4 517,3 6.341,8 

Agricultura, pecuária, prod. 

florestal, pesca e aquicultura 
% 5,7% 37,4% 39,5% 49,7% 21,0% 

Indústrias extrativas % 1,2% 0,4% 0,4% 0,1% 0,8% 

Indústrias de transformação % 13,4% 4,9% 4,6% 4,2% 9,6% 

Eletricidade e gás % 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 

Água, esgoto, gestão de 

resíduos e descontaminação 
% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 

Construção % 8,5% 6,8% 7,2% 4,7% 7,6% 

Comércio, reparação de 

veículos e motocicletas 
% 17,3% 14,5% 14,2% 12,1% 15,8% 

Transporte, armaz. e correio % 5,2% 2,9% 2,9% 2,4% 4,1% 

Alojamento e alimentação % 3,6% 2,5% 2,4% 1,5% 3,0% 

Informação e comunicação % 1,6% 0,4% 0,3% 0,1% 1,0% 

Atividades financeiras e de 

seguros 
% 1,4% 0,5% 0,5% 0,3% 1,0% 

Atividades imobiliárias % 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 
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Indicador Unidade 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 
% 3,5% 1,2% 0,9% 0,6% 2,4% 

Atividades administrativas e 

serviços complementares 
% 4,0% 1,4% 1,4% 0,8% 2,8% 

Administração pública, 

defesa e seguridade social 
% 5,2% 5,0% 5,3% 5,7% 5,2% 

Educação % 5,6% 6,4% 5,9% 5,7% 5,8% 

Saúde humana e serviços 

sociais 
% 4,3% 2,5% 2,2% 2,0% 3,4% 

Artes, cultura, esporte e 

recreação 
% 1,0% 0,4% 0,5% 0,4% 0,7% 

Outras atividades de 

serviços 
% 3,1% 1,8% 1,6% 1,5% 2,5% 

Serviços domésticos % 7,6% 6,7% 5,1% 4,1% 6,8% 

Organismos internacionais e 

instituições extraterritoriais 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Atividades mal especificadas % 6,3% 3,5% 3,8% 3,2% 5,1% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A produtividade aparente do trabalho pode ser calculada cruzando o VAB com a 

população ocupada em cada setor de atividade principal. De um modo geral, a 

indústria é atividade mais produtiva do São Francisco (cerca de 51 mil reais 

adicionados por pessoa ocupada, em 2010), o que se explica pelo caráter capital 

intensivo da mineração, da siderurgia e de outras indústrias preponderantes na bacia 

(cf. seção mais abaixo). Pelo contrário, a agricultura é menos produtiva (cerca de 10 

mil reais de valor adicionado por pessoa ocupada), se bem que possa assumir valores 

mais expressivos no Alto e mesmo no Médio, quer pelo maior valor econômico dos 

produtos agropecuários em causa, quer pelo recurso intensivo a irrigação. Em termos 

médios, cada ativo ocupado gera cerca de 30 mil reais por ano no São Francisco, 

sendo a produtividade dos serviços semelhante (cf. gráfico seguinte). 
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Figura 27 – Produtividade aparente do trabalho por setor e região (2010). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios e apoio de SIG. 

Também é possível calcular a produtividade média da água, ou seja, o valor 

adicionado por cada metro cúbico de água fornecida (retirada ao meio hídrico) ou 

consumida (que não retorna ao meio hídrico) pela agropecuária e pela indústria. Como 

sugere o quadro abaixo, a agricultura carateriza-se pelas baixas produtividades da 

água que retira e retém, passando-se exatamente o contrário com a indústria cujo 

coeficiente de retorno ao meio hídrico (0,8) é também bastante maior face ao da 

agropecuária (0,2), o que favorece a produtividade da água efetivamente consumida. 

No caso da hidroeletricidade, a produtividade é também baixa, se bem que se trate de 

uma demanda não consuntiva, cujo coeficiente de retorno ao meio hídrico é igual a 1. 
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Quadro 57 – Produtividade média da água na bacia do rio São Francisco por 

setor de atividade (2010). 

Setor de atividade Unidade 
Produtividade média da água: 

Retirada Consumida Turbinada 

Agropecuária (*) Reais / m
3
 1,85 2,31 - 

Indústria (*) Reais / m
3
 98,70 493,48 - 

Hidroeletricidade (**) Reais / m
3
 - - 0,76 

Fonte: ANA, 2013; CEMIG, 2015 (comunicação escrita); CHESF, 2015 (comunicação 
escrita) e dados municipais (IBGE, 2015), com cálculos próprios.  

Nota: foi considerado o VAB de cada setor (*) ou de todos os setores incluindo os 
serviços (**) nos cálculos apresentados. 

De especial utilidade para o prognóstico de demandas futuras é a intensidade de 

utilização de água que consiste, simplesmente, no inverso da produtividade da água. 

Como seria de esperar, a agropecuária é a atividade econômica que mais água utiliza, 

mais precisamente 540 ou 432 metros cúbicos por cada mil reais de valor adicionado 

(VAB) caso se considerem as vazões, respectivamente, retiradas e consumidas por 

esse setor (cf. quadro seguinte). Já a indústria consome, em média, apenas dois 

metros cúbicos de água por cada mil reais de valor adicionado. 

Quadro 58 – Intensidade média de utilização de água na bacia do rio São 

Francisco por setor de atividade (2010). 

Setor de atividade Unidade 
Intensidade média de utilização da água: 

Retirada Consumida Turbinada 

Agropecuária (*) m
3
 / Mil reais 540,0 432,0 - 

Indústria (*) m
3
 / Mil reais 10,1 2,0 - 

Hidroeletricidade (**) m
3
 / Mil reais - - 1.323,9 

Fonte: ANA, 2013; CEMIG, 2015 (comunicação escrita); CHESF, 2015 (comunicação 
escrita) e dados municipais (IBGE, 2015), com cálculos próprios. 

Nota: foi considerado o VAB de cada setor (*) ou de todos os setores incluindo os 
serviços (**) nos cálculos apresentados. 

A elevada intensidade de utilização de água associada à hidroeletricidade decorre, por 

um lado, das elevadas vazões turbinadas e, por outro lado, de se ter considerado no 

denominador apenas o VAB gerado na bacia do São Francisco; caso de considerasse, 

também, o VAB associado a outras regiões/atividades econômicas que usufruem da 
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hidroeletricidade gerada pelas usinas do São Francisco, a intensidade indicada no 

quadro anterior (cerca de 1.324 m3/s) seria certamente menor. 

 

C. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA UTILIZADORES DE 

ÁGUA 

Esta secção apresenta uma análise detalhada das principais atividades econômicas 

que utilizam e consomem água do São Francisco: agropecuária, indústria extrativa, 

indústria de transformação e turismo. A análise desta última atividade justifica-se por 

se tratar de um serviço com uma importante demanda de água, designadamente 

associada a piscinas, lavandarias, cozinhas, rega de jardins, entre outros usos. 

Naturalmente que existem outras atividades que são também importantes utilizadores 

de água do São Francisco como a hidroeletricidade, a pesca ou a navegação. 

Contudo, estas atividades têm em comum o fato de consumirem quantidades 

relativamente pequenas (ou nulas) de água face à respetiva vazão de retirada. Por 

isso não foram alvo de análise detalhada nesta secção, remetendo-se para outras 

partes deste relatório a respetiva caraterização, a saber:  

 Hidroeletricidade: abordada no âmbito das infraestruturas para a 

produção de eletricidade e no Capítulo 2.1 – Caracterização dos usos 

múltiplos do Volume 7 (2.1.7. Geração de Energia); 

 Pesca: abordada na parte D – Comunidades difusas e tradicionais da 

Secção 5.2.1, na análise da composição da população ocupada por 

atividade (parte B da Secção 5.2.2) e também no referido Capítulo 2.1 

do Volume 7 (2.1.7. Pesca e aquicultura); 

 Navegação: abordada na parte G – Equipamentos de uso público desta 

secção (mais abaixo) e também no Capítulo 2.1 do Volume 7 (2.1.10. 

Navegação). 
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AGROPECUÁRIA 

Para a realização da caracterização da agropecuária, tal como nas anteriores análises, 

recorreu-se às variáveis carregadas na BD-BSF para os 507 municípios integrados, 

total ou parcialmente na bacia. 

Foram produzidas estimativas desagregadas para cada uma das regiões fisiográficas 

e para o total da bacia (conferir última coluna do quadro seguinte, por exemplo). Para 

o efeito, foi considerada a porcentagem de cada município inserida em cada uma 

dessas regiões, como explicado no início do presente capítulo.  

Os dados do Censo Agropecuário de 2006, disponíveis por município (dados 

municipais) no portal Cidades@ do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), indicam que na bacia do rio São Francisco existiam 630 mil 

estabelecimentos dedicados a atividades agrícolas e pecuárias (cf. quadro em baixo). 

Estes ocupavam uma área de mais de 30 milhões de hectares, o que correspondia a 

cerca de metade da área geográfica da bacia. Quase dois terços da área total dos 

estabelecimentos agropecuários situavam-se na região do SFM (62,9%), seguido do 

SFA (17,2%), do Submédio (14,1%) e do SFB (5,8%).  

Quadro 59 – Indicadores selecionados de características de estabelecimentos 

agropecuários (2006). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Estabelecimentos agropecuários (10
3
) 67 281 159 123 630 

Estabelecimentos de agricultores familiares 

(10
3
) 

50 246 144 112 552 

Proporção de agricultores familiares (%) 74,2% 87,5% 90,6% 90,7% 87,5% 

Proporção de produtor feminino (%) 9,2% 13,2% 16,3% 16,4% 14,2% 

Área total (10
3
 hectares) 5.292 19.373 4.344 1.774 30.783 

Área de agricultura familiar (10
3
 hectares) 1.188 5.381 2.423 928 9.921 

Proporção de área de agricultura familiar 22,5% 27,8% 55,8% 52,3% 32,2% 

Área média por estabelecimento (hectares) 79 69 27 14 49 

Área média de agricultura familiar (hectares) 24 22 17 8 18 

Proporção área na região (%) 53,0% 48,4% 39,5% 69,8% 48,4% 

Proporção área no total da região Bacia (%) 17,2% 62,9% 14,1% 5,8% 100,0% 

Pessoal ocupado em 31/12/2006 
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Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Homens com mais de 14 anos (10
3
) 151 593 336 253 1.334 

Mulheres com mais de 14 anos (10
3
) 49 266 163 114 592 

Homens até 14 anos (10
3
) 3 37 22 14 75 

Mulheres até 14 anos (10
3
) 2 30 16 10 58 

Total de pessoal ocupado (10
3
) 206 925 536 391 2.058 

Proporção de Mulheres (%) 25,0% 31,9% 33,3% 31,8% 31,6% 

Proporção de pessoas até 14 anos (%) 2,6% 7,2% 7,0% 6,1% 6,4% 

Média de pessoal por estabelecimento (10
3
) 3,1 3,3 3,4 3,2 3,3 

Estabelecimentos com trator (%) 14,0% 4,4% 1,8% 1,4% 4,1% 

Tratores por 1000 hectares de área (n.º) 2,6 1,2 0,8 1,2 1,4 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) e Censos Agropecuários de 2006 (IBGE, 2009) 
com cálculos próprios. 

É de salientar a elevada proporção de agricultores familiares, 88% do total na bacia e 

mais de 90% no Submédio e Baixo São Francisco. Assim a agricultura familiar é mais 

preponderante nestas regiões do que no Alto São Francisco, por exemplo. Contudo, a 

área destes estabelecimentos tem um peso inferior: menos de um terço da área dos 

estabelecimentos agropecuários pertence a agricultores familiares.  

O agricultor familiar foi definido na Lei n.º 11.326, de 24 de Julho de 2006, e 

compreende “aquele que pratica atividades no meio rural”, tendo que observar que: 

não detenha área maior do que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente 

mão de obra da própria família; tenha percentual mínimo da renda familiar originada 

de atividades econômicas do seu estabelecimento e o dirija com a sua família. 

Deste modo, o agricultor familiar, apesar de estar em elevado número na bacia, tem 

apenas uma pequena parte da área (menos de um terço) porque tem áreas para 

cultivo menores do que os restantes estabelecimentos agropecuários. Contudo, não 

pode ser deixado de notar que mais de 50% da área de estabelecimentos 

agropecuários no Submédio e Baixo São Francisco pertence a estes pequenos 

empreendimentos de origem familiar. 

A área média de cada estabelecimento no total da bacia era de cerca de 50 hectares, 

sendo que essa média era superior no SFA (79 hectares) e inferior no SFB (14 

hectares). Por outro lado, é possível observar a diferença entre a área média do total 
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de estabelecimentos (50 hectares) contra a área média dos estabelecimentos 

familiares (18 hectares), comprovando a definição de agricultura familiar. A proporção 

de produtores femininos era superior no Submédio e Baixo São Francisco (16%) e 

menor no Alto São Francisco (9%).  

Mais de dois milhões de pessoas estavam empregadas na agropecuária em 

31/12/2006, sendo que só o SFM ocupava 925 mil pessoas (45%). Este indicador é 

semelhante ao peso desta região no total dos estabelecimentos agropecuários.  

A proporção de mulheres empregadas na agropecuária era superior no Submédio (um 

terço), se bem que também as regiões do Médio e Baixo São Francisco possuíssem 

proporções superiores a 30%. Também nestas regiões se encontravam as maiores 

proporções de menores de 15 anos a trabalhar (7%). Esse indicador era de apenas 

2,6% no Alto São Francisco.  

A média de pessoal por estabelecimento era semelhante em todas as regiões, com 

mais de 3 pessoas por estabelecimento. É, no entanto, no SFA que se encontra a 

menor média de pessoal por estabelecimento e também o maior número de 

estabelecimentos com trator (14%). Este indicador desce ao caminharmos para o 

Atlântico, pois no SFB, apenas 1,4% dos estabelecimentos agropecuários possuíam 

trator em 2006, revelando uma agricultura menos mecanizada e sofisticada. 

A utilização da terra dos estabelecimentos agropecuários era muito diferente de 

região para região, em 2006. Assim, de acordo com o Censo Agropecuário, as 

pastagens eram responsáveis pela parte maior da utilização da terra (42,6% no total 

da bacia). Neste particular, é de realçar que nas regiões do Alto e Baixo São 

Francisco, mais de metade da área dos estabelecimentos de agropecuária era 

destinada a pastagens (cf. quadro seguinte). A região do Alto São Francisco 

caracterizava-se pela importante ocupação de terras para pastagens plantadas e em 

boas condições (32,5% do total), enquanto o Baixo São Francisco possuía uma 

significativa proporção de pastagens naturais (36%). 

Era também no SFB que se encontrava a proporção mais elevada de terra destinada a 

lavouras (26,5%), essencialmente temporárias (17,2%). As lavouras temporárias 

também ocupavam proporções superiores a 10% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários no Médio (14,0%) e no Submédio (11,3%). As regiões do Médio e 
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Submédio São Francisco possuíam, em 2006, elevadas proporções de áreas de matas 

e/ou florestas no total da área dos estabelecimentos agropecuários (mais de 30%). 

Quadro 60 – Utilização das terras - proporção na área de cada região destinada a 

agropecuária (2006). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Lavouras 12,5% 16,7% 17,0% 26,5% 16,6% 

Permanentes 3,7% 1,3% 3,2% 2,7% 2,0% 

Temporárias 5,7% 14,0% 11,3% 17,2% 12,4% 

Plantada com forrageiras para corte 3,1% 1,4% 2,5% 6,6% 2,2% 

Pastagens 59,8% 37,5% 39,1% 55,8% 42,6% 

Naturais 23,4% 12,0% 27,5% 36,0% 17,5% 

Plantadas degradadas 3,8% 4,2% 2,5% 2,2% 3,7% 

Plantadas em boas condições 32,5% 21,4% 9,1% 17,7% 21,3% 

Matas e/ou florestas 21,6% 36,4% 30,4% 10,5% 31,6% 

Naturais de preservação 13,8% 15,8% 7,6% 3,5% 13,6% 

Naturais - outras 4,4% 19,5% 22,5% 6,7% 16,6% 

Com essências florestais 3,3% 1,1% 0,3% 0,3% 1,3% 

Sistemas agroflorestais - floresta com áreas de lavoura e pastejo 1,8% 5,7% 6,1% 4,2% 5,0% 

Tanques, lagos, açudes e outros para exploração da aquicultura 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 

Construções, benfeitorias ou caminhos 1,7% 1,1% 3,0% 1,1% 1,5% 

Terras degradadas 0,3% 0,4% 0,6% 0,2% 0,4% 

Terras inaproveitáveis  2,0% 2,0% 3,4% 1,2% 2,1% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em 2013, o efetivo pecuário das quatro regiões era relativamente díspar (cf. quadro 

seguinte). De fato, o gado bovino era predominante nas regiões do SFA (81,6%), do 

SFM (77,2%) e do SFB (69,1%). Já no SFSM, os caprinos (43%) e os ovinos (37,3%) 

eram as espécies mais presentes. É de notar que o efetivo bovino do SFM representa 

55% do total da bacia. Mais ainda, o efetivo caprino e ovino do Submédio era, 

respectivamente, 76% e 66% do total de efetivos destas espécies na bacia. 
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Quadro 61 – Efetivo pecuário (2013). 

Efetivo 

Pecuário 

Regiões Fisiográficas 
Total 

SFA SFM SFSM SFB 

10
3
 % 10

3
 % 10

3
 % 10

3
 % 10

3
 % 

Bovinos 3.972 81,6% 7.280 77,2% 889 15,7% 1.206 69,1% 13.347 61,5% 

Suínos 859 17,6% 723 7,7% 222 3,9% 157 9,0% 1.961 9,0% 

Caprinos 10 0,2% 678 7,2% 2.430 43,0% 94 5,4% 3.212 14,8% 

Ovinos 29 0,6% 752 8,0% 2.108 37,3% 287 16,5% 3.176 14,6% 

Total 4.870 100,0% 9.433 100,0% 5.650 100,0% 1.744 100,0% 21.697 100,0% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em 2013, a produção de leite de vaca era uma das principais atividades econômicas 

da agricultura da bacia do rio São Francisco, com um valor de produção superior a 4 

mil milhões de reais (cf. quadro em baixo). É necessário realçar que o valor médio de 

produção de leite por vaca é bastante mais elevado nas regiões do Alto (2,12 mil reais) 

e Baixo (2,11 mil reais) face às regiões do Médio (970 reais) e do Submédio (1,24 mil 

reais). Estes valores indicam produtividades superiores nas primeiras regiões, o que 

estará relacionado com modos de produção mais intensivos, isto porque o valor médio 

por litro do leite é semelhante, de um modo geral (apenas o Submédio apresenta um 

valor mais elevado). Os valores associados a outros produtos pecuários, apresentados 

no quadro seguinte, são muito inferiores aos do da produção de leite. 

Quadro 62 – Indicadores selecionados de produção pecuária (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

L
e

it
e
 d

e
 v

a
c
a
 Vacas ordenhadas (10

3
) 1.108 1.012 192 309 2.621 

Valor da produção (10
6
 reais) 2.346 981 238 652 4.216 

Quantidade produzida (10
6
 litros) 2.253 973 163 587 3.977 

Valor unitário médio (reais/ litro) 1,04 1,01 1,46 1,11 1,06 

Valor médio por vaca (10
3
 reais) 2,12 0,97 1,24 2,11 1,61 

Ovos de galinha (10
6
 reais) 194 165 40 45 444 

Aquicultura (10
6
 reais) 32 23 45 35 135 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Em 2013 (cf. quadro e figuras seguintes), a área colhida de lavouras permanentes 

era superior no Submédio (42%), seguido do Médio (30%), do Alto (22%) e do Baixo 

São Francisco (6%). Este indicador mostra uma especialização da região do 

Submédio em lavoura permanente, pois esta representa menos de 15% do total de 

área dedicada à agropecuária, mas 42% da área colhida de lavoura permanente.  

Quanto às lavouras permanentes mais importantes em termos de área colhida, 

destaca-se o café (quase um terço da área colhida na bacia) nas regiões do Alto e 

Médio, o sisal no Submédio (mais de metade da área colhida na região) e o coco-da-

baía no SFB (71% do total da região). 

Quadro 63 – Indicadores de lavoura permanente: área colhida – culturas com 

área superior a 5.000 hectares (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Á
re

a
 c

o
lh

id
a

 (
m

il 
h

e
c
ta

re
s
) 

Banana 4 24 10 1 39 13,2% 

Café 52 35 1 0 89 30,3% 

Coco-da-baía 0 2 6 12 20 7,0% 

Limão 1 4 0 0 5 1,8% 

Mamão 0 5 1 0 5 1,8% 

Manga 1 7 19 1 27 9,4% 

Sisal 0 6 70 0 77 26,2% 

Uva 0 1 8 0 9 3,1% 

Total (hectares / %) 
65 88 121 17 292 100% 

22,3% 30,3% 41,5% 6,0% 100%  

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em termos de quantidade, a maior produção em 2013, foi a de banana (mais de quarto 

do total da bacia), produzida na sua maioria (mais de dois terços) no SFM. A manga, 

principalmente produzida no Submédio, é a segunda maior produção de lavoura 

permanente da bacia, em termos de quantidade. O café e o coco-da-baía são as 

culturas permanentes mais produzidas e de maior área colhida no Alto e no Baixo São 

Francisco, respectivamente. 
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Quadro 64 – Indicadores de lavoura permanente: produção – culturas com área 

superior a 5.000 hectares (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Q
u

a
n

ti
d
a

d
e

 p
ro

d
u
z
id

a
 (

m
il 

to
n
e

la
d

a
s
) Banana 74 556 176 16 822 27,5% 

Café 97 69 1 0 167 5,6% 

Coco-da-baía (mil frutos) 10 28 192 55 286 9,6% 

Limão 18 107 5 7 136 4,6% 

Mamão 3 265 11 1 280 9,4% 

Manga 15 132 436 13 595 19,9% 

Sisal 0 3 55 0 58 1,9% 

Uva 5 26 253 0 284 9,5% 

Total (toneladas / %) 
356 1.265 1.263 105 2.989 100% 

11,9% 42,3% 42,2% 3,5% 100%  

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A lavoura temporária tinha, em 2013, uma área colhida mais de 12 vezes superior à 

da lavoura permanente (cf. figura e quadro seguintes), o que reflete, em parte, a 

importância da irrigação nesta bacia hidrográfica. Há que considerar que apenas a 

região do Submédio possuía uma área colhida permanente superior à temporária. É 

nesta região que se localiza o importante centro de produção de fruta de Petrolina 

(ANA, 2013) bem como uma vasta área dedicada à produção de sisal. 

A região do SFM representa cerca de 85% de toda a área colhida de lavoura 

temporária da bacia. A cultura responsável por esta realidade é a soja, pois representa 

quase metade (46,7%) de toda a área colhida de lavoura temporária na região, sendo 

que 98% da área de colheita de soja concentra-se no SFM, o que é facilmente 

verificado na figura seguinte. É nesta região que se situa o importante polo de 

Barreiras de produção de soja, cultura que é produzida intensivamente em regime de 

regadio (ANA, 2013), como é possível conferir na figura anterior. 

Em 2013, outras culturas temporárias importantes em área colhida são o milho 

(18,9%), o feijão (9,5%) e o algodão (8,4%), que se destaca das restantes por se tratar 

de uma matéria-prima agrícola não alimentar. As lavouras temporárias que ocupam 

maior área em cada região são o milho (SFA), a soja (SFM) e a cana-de-açúcar 

(SFSM e SFB). 
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Figura 28 – Lavoura com maior área colhida em cada município da bacia (2013). 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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Quadro 65 – Indicadores de lavoura temporária: área colhida – culturas com área 

superior a 5.000 hectares (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Á
re

a
 C

o
lh

id
a
 (

m
il 

h
e
c
ta

re
s
) 

Algodão herbáceo 3 304 0 0 307 8,4% 

Arroz 1 14 2 7 24 0,7% 

Cana-de-açúcar 82 101 15 70 269 7,4% 

Cebola 0 3 6 0 9 0,3% 

Feijão 42 253 12 40 347 9,5% 

Fumo (folha) 0 0 0 7 7 0,2% 

Mamona 0 25 0 0 25 0,7% 

Mandioca 7 62 11 20 102 2,8% 

Melancia 0 1 5 0 6 0,2% 

Milho 141 499 14 33 687 18,9% 

Soja 32 1.668 0 0 1.700 46,7% 

Sorgo 3 134 0 0 137 3,8% 

Tomate 2 3 2 0 7 0,2% 

Total (hectares / %) 
318 3.073 69 180 3.641 100% 

8,7% 84,4% 1,9% 4,9% 100%  

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Apesar de ocupar a maior área, a soja tem uma quantidade produzida relativamente 

modesta, apenas 13,5% de toda a produção das lavouras temporárias (cf. quadro 

seguinte). Neste indicador sobressai a cana-de-açúcar, com uma quantidade 

produzida de quase 20 milhões de toneladas (63% do total). Salienta-se também o 

milho, com uma quantidade produzida um pouco inferior à da soja, apesar de ter 

menos de metade da sua área para produção. 
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Quadro 66 – Indicadores de lavoura temporária: produção – culturas com área 

superior a 5.000 hectares (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Q
u

a
n

ti
d
a

d
e

 p
ro

d
u
z
id

a
 (

m
il 

to
n
e

la
d

a
s
) 

Algodão herbáceo 11 963 0 0 974 3,2% 

Arroz 3 22 12 37 74 0,2% 

Cana-de-açúcar 5.751 7.605 1.369 4.567 19.293 63,0% 

Cebola 13 95 122 0 230 0,8% 

Feijão 70 2856 5 18 379 1,2% 

Fumo (folha) 0 0 0 9 9 0,0% 

Mamona 0 8 0 0 8 0,0% 

Mandioca 109 463 85 240 897 2,9% 

Melancia 4 31 108 1 145 0,5% 

Milho 828 2.875 14 44 3.761 12,3% 

Soja 94 4.036 0 0 4.130 13,5% 

Sorgo 11 168 0 0 179 0,6% 

Tomate 146 175 73 7 402 1,3% 

Total (toneladas / %) 
7.097 16.761 1.839 4.941 30.638 100% 

23,2% 54,7% 6,0% 16,1% 100%  

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Na figura seguinte podemos verificar a evolução das áreas plantadas (lavouras 

temporárias) e áreas destinadas à colheita (lavouras permanentes) na bacia de 2005 a 

2013. Se de 2005 para 2009 observamos um ligeiro aumento das áreas totais para 

colheita, nos primeiros anos da década de 2010 observamos uma queda das mesmas, 

essencialmente devido ao milho e ao feijão, que viram as suas áreas diminuírem 33% 

e 41% de 2009 para 2013, respectivamente. É de salientar que, em sentido contrário, 

a soja e a cana-de-açúcar aumentaram a sua área de cultivo em 38% e 70%, 

respectivamente, de 2005 a 2013. A soja é a cultura com maior área de cultivo, cerca 

de 1.700 mil hectares em 2013. É de notar, ainda, que todas as seis primeiras culturas 

com maior área são temporárias.  
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Figura 29 – Evolução da área destinada à colheita/plantada das lavouras 

permanentes e temporárias. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

As quatro primeiras culturas (soja, milho, feijão e algodão herbáceo) representam 

cerca de 77% das áreas destinadas à colheita nos anos considerados. Se 

considerarmos as cinco culturas mais importantes (juntando a cana-de-açúcar) já se 

observa um crescimento na proporção total de 81% para 84% de 2005 para 2013. 

Quadro 67 – Evolução da área destinada à colheita/ plantada das lavouras 

permanentes e temporárias no SFA e SFM. 

Indicador 
SFA SFM 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo (10
3
 ha) 2 3 36,6% 273 305 11,8% 

Cana-de-açúcar (10
3
 ha) 44 82 85,2% 38 103 167,1% 

Feijão (10
3
 ha) 40 44 8,2% 405 297 -26,7% 

Mandioca (10
3
 ha) 8 7 -7,5% 107 65 -39,3% 

Milho (10
3
 ha) 188 147 -21,7% 595 602 1,2% 

Sisal ou agave (10
3
 ha) 0 0 - 6 7 2,1% 

Soja (10
3
 ha) 39 32 -16,9% 1.194 1.670 39,9% 

Outros (10
3
 ha) 72 76 6,2% 388 312 -19,5% 

Total (10
3
 ha) 393 391 -0,5% 3.007 3.361 11,8% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios 

+3,6% 
-8,2% 

+3,6% 
-8,2% 
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Como já notado anteriormente, a produção de soja concentra-se essencialmente no 

SFM, a única região onde a sua área de produção cresceu, e de forma significativa, 

quase 40% de 2005 a 2013 (cf. quadro anterior). A cana-de-açúcar, como verificado 

em cima, teve as maiores taxas de crescimento, muito graças ao crescimento de 

167% no SFM e de 85% no SFA. 

Quadro 68 – Evolução da área destinada à colheita/ plantada das lavouras 

permanentes e temporárias no SFSM e no SFB. 

Indicador 
SFSM SFB 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo (10
3
 ha) 5 0 -97,2% 11 0 -99,9% 

Cana-de-açúcar (10
3
 ha) 19 16 -15,8% 58 71 22,6% 

Feijão (10
3
 ha) 228 36 -84,3% 1167 57 -50,9% 

Mandioca (10
3
 ha) 27 15 -44,5% 20 21 4,9% 

Milho (10
3
 ha) 221 36 -83,7% 119 53 -55,6% 

Sisal ou agave (10
3
 ha) 85 83 -3,3% 0 0 - 

Soja (10
3
 ha) 0 0 - 0 0 - 

Outros (10
3
 ha) 111 71 -36,1% 44 35 -20,8% 

Total (10
3
 ha) 697 256 -63,2% 368 236 -35,8% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

De um modo geral, só o SFM teve áreas destinadas à colheita superiores em 2013 em 

relação a 2005 (cf. quadros anteriores). A diminuição das áreas para colheita foi muito 

significativa no SFSM, onde existiam em 2013 pouco mais de um terço das áreas de 

2005. 

O Baixo São Francisco também diminuiu as áreas destinadas à colheita em mais de 

35%. Nestas regiões, as culturas significativas tiveram áreas expressivamente mais 

diminutas em 2013, o que é claro no caso do milho e do feijão. Outro exemplo 

revelador é o do algodão herbáceo, pois se em 2005, no SFSM e no SFB, tinha áreas 

de plantação modestas, em 2013 quase desapareceu das lavras destas regiões, com 

reduções de área bem perto dos 100%. 

Se no caso das áreas para colheita tivemos uma evolução negativa de 2005 para 

2013, já a produção agrícola cresceu de forma muito significativa, muito graças à 

cana-de-açúcar (cf. figura seguinte).  
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As três lavouras com maior produção em 2005 (cana-de-açúcar, soja e milho) tiveram 

aumentos de produção muito relevantes, 93%, 20% e 22%, respectivamente. É de 

salientar que, apesar de ter menos área para cultivo (diminuição de cerca de um 

quarto), o milho viu a sua produção crescer em 22%, o que revela uma maior 

produtividade nas terras afetadas a esta lavoura temporária. Já a soja teve um 

crescimento da produção de 22% de 2005 para 2013, apesar de as áreas plantadas 

nesta lavoura temporária terem aumentado cerca de 38%, revelador de um 

alargamento para terras menos férteis.  

 

Figura 30 – Evolução da produção das lavouras permanentes e temporárias. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
Nota: Para efeitos comparativos, um fruto de abacaxi e de coco-da-baía equivale a 1 kg. 

Das cinco culturas com maior produção em 2005, apenas a mandioca viu a sua 

produção baixar e para cerca de metade, sendo ultrapassada pelo algodão herbáceo 

em 2013, que teve um crescimento de 9% desde 2005. A cana-de-açúcar, que em 

2005, representava cerca de 43% do total da produção, em 2013 já acumulava uma 

proporção de 57%. As três principais culturas em quantidade produzida (cana-de-

açúcar, soja e milho) constituíam mais de 80% da produção total da bacia, em 2013, 

um crescimento de dez pontos percentuais desde 2005. 

O aumento da produtividade no cultivo de cana-de-açúcar está bem patente no SFM, 

onde houve um crescimento da produção de mais de 300%, apesar da área cultivada 

ter aumentado apenas 167%. À exceção do SFSM, a produção de cana-de-açúcar 

+23,3% 

+15,1% 
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aumentou em todas as regiões (cf. quadros seguintes). Tal como nas áreas destinadas 

à lavra, a soja também só viu a sua produção crescer no Médio São Francisco. 

Quadro 69 – Evolução da produção das lavouras permanentes e temporárias no 

SFA e SFM. 

Indicador 
SFA SFM 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo (10
3
 ton) 7 11 63,1% 884 963 8,8% 

Cana-de-açúcar (10
3
 ton) 2.975 5.751 93,3% 1.889 7.605 302,6% 

Feijão (10
3
 ton) 47 70 48,5% 353 286 -19,0% 

Mandioca (10
3
 ton) 114 109 -4,3% 1.136 463 -59,2% 

Milho (10
3
 ton) 791 828 4,8% 2.096 2.874 37,2% 

Sisal ou agave (10
3
 ton) 0 0 - 0 0 - 

Soja (10
3
 ton) 97 94 -3,3% 3.344 4.036 20,7% 

Outros (10
3
 ton) 423 588 39,0% 1.709 1.799 5,3% 

Total (10
3
 ton) 4.455 7.453 67,3% 11.410 18.026 58,0% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

Quadro 70 – Evolução da produção das lavouras permanentes e temporárias no 

SFSM e SFB. 

Indicador 
SFSM SFB 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo (10
3
 ton) 3 0 -98,8% 3 0 -99,8% 

Cana-de-açúcar (10
3
 ton) 1.804 1.369 -24,1% 3.343 4.567 36,6% 

Feijão (10
3
 ton) 68 5 -92,4% 54 18 -66,1% 

Mandioca (10
3
 ton) 283 85 -70,1% 254 240 -5,4% 

Milho (10
3
 ton) 100 14 -86,1% 96 44 -53,8% 

Sisal ou agave (10
3
 ton) 5 3 -42,9% 71 55 -22,3% 

Soja (10
3
 ton) 0 0 - 0 0 - 

Outros (10
3
 ton) 1.588 1.625 2,4% 169 121 -28,5% 

Total (10
3
 ton) 3.852 3.101 -19,5% 3.989 5.046 26,5% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A região do SFB aumentou a produção nas lavouras temporárias e permanentes de 

2005 para 2013, apesar de ter visto as suas áreas para produção diminuírem em cerca 
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de um terço. O caso do SFA é idêntico, pois apesar de uma ligeira queda na superfície 

destinada às lavouras, a produção cresceu mais de dois terços de 2005 para 2013. 

Uma maior produtividade também se observa no SFSM, onde a uma queda de dois 

terços na área de produção corresponde uma diminuição na produção de 20%.  

O aumento da área destinada à cana-de-açúcar poderá explicar parte deste aumento 

de produtividade, mas não no SFSM, onde houve uma maior diminuição da produção 

do que da área lavrada, nesta cultura em particular.  

O aumento do valor da produção das lavouras temporárias e permanentes é 

expressivamente maior do que o crescimento das quantidades produzidas (cf. figura 

seguinte), o que reflete preços mais elevados em 2013, em relação a 2005. O valor da 

produção mais do que duplicou de 2005 para 2013, o que é possível graças a 

crescimentos médios anuais na ordem dos 10%. 

 

Figura 31 – Evolução do valor da produção das lavouras permanentes e 

temporárias. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A cana-de-açúcar viu a sua produção duplicar, mas o valor da mesma triplicou entre 

2005 e 2013. O algodão herbáceo, que observou um crescimento da quantidade 

produzida de 9%, sofreu uma elevada valorização, valendo em 2013, 173% mais do 

que valia em 2005. A soja também mais do que duplicou o valor da sua produção 

+46,8% 

+42,2% 
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(crescimento de 133%), apesar de um crescimento na quantidade de apenas 20% de 

2005 para 2013.  

O aumento do valor das produções agrícolas neste período reflete a valorização 

destas commodities nos mercados internacionais (ver figura seguinte). Os preços do 

açúcar, da soja e do algodão tiveram valorizações elevadas de 2005 a 2013, com 

taxas anuais médias de crescimento de 7,5%, 8,8% e 6,4%, respectivamente. 

 

Figura 32 – Evolução dos preços dos produtos agrícolas nos mercados 

internacionais. 

Fonte: Banco Mundial (2015) com cálculos próprios. 

De salientar que nos últimos anos os preços das commodities agrícolas no mercado 

mundial têm sofrido desvalorizações, o que pode trazer futuras descidas no valor da 

produção agrícola na bacia do rio São Francisco, já muito especializada em quatro 

culturas (cana-de-açúcar, soja, milho e algodão). Se em 2005, estas quatro culturas 

representavam 51% do valor da produção na bacia, em 2013 já constituíam 58% do 

total do valor da lavoura agrícola. Se a essas culturas adicionarmos o feijão, a banana 

e a uva, temos 7 lavouras que representam 76% do valor total em 2013, um 

crescimento de mais de 3 pontos percentuais em relação a 2005. 

É de relevar o caso da uva, pois é a sétima produção mais valiosa da bacia em 2013, 

apesar de ser apenas a 17.ª produção com maior área destinada à colheita e a 12.ª 

em termos de quantidade produzida. Isto revela um elevado rendimento por hectare e 

ainda um elevado preço por quantidade produzida. A uva é uma lavoura permanente 

quase totalmente produzida no Submédio São Francisco. 
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Nos quadros seguintes podemos verificar a evolução do valor de produção de cada 

cultura por região. No caso do SFA e do SFM temos várias culturas com valorizações 

superiores a 100%, como o algodão e a cana-de-açúcar. No total, estas duas regiões 

mais do que duplicaram o valor das suas produções agrícolas de 2005 para 2013. 

Quadro 71 – Evolução do valor da produção das lavouras permanentes e 

temporárias no SFA e SFM. 

Indicador  

(milhões reais) 

SFA SFM 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo 8 23 170,6% 902 2.472 174,1% 

Banana 34 67 96,3% 141 601 324,9% 

Café 245 445 81,5% 195 319 63,6% 

Cana-de-açúcar 100 325 224,3% 98 463 374,8% 

Feijão 58 207 254,8% 443 715 61,2% 

Manga 3 14 323,8% 52 87 68,4% 

Milho 232 348 50,0% 528 1.163 120,3% 

Soja 46 91 97,7% 1.464 3.427 134,1% 

Uva 23 17 -23,8% 23 67 188,8% 

Outros 231 498 115,7% 660 839 27,2% 

Total Geral 980 2.033 107,4% 4.505 10.153 125,3% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Das principais culturas consideradas no anterior quadro, apenas a uva no SFA viu o 

valor da sua produção descer, não por um efeito preço, mas porque a produção desta 

cultura passou para menos de metade de 2005 a 2013. 

No Submédio as produções com maior aumento de valor entre 2005 e 2013 foram a 

banana, o café e a manga. A uva mais do que duplicou o seu valor entre estes anos 

no Submédio, apesar de um crescimento na quantidade produzida de apenas 3%. O 

mesmo acontece com a valorização do preço da cana-de-açúcar, pois a uma menor 

quantidade produzida (-24%) corresponde um maior valor de produção (+35%). Aliás 

os aumentos dos preços explicam o porquê do aumento do valor das produções no 

Submédio, uma vez que esta região produziu cerca de menos 19% entre 2005 e 2013. 

No SFB, a uma maior quantidade produzida de 37% na cana-de-açúcar corresponde 

um aumento de 120% no seu valor, a maior valorização das culturas consideradas. 
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Quadro 72 – Evolução do valor da produção das lavouras permanentes e 

temporárias no SFSM e SFB. 

Indicador  

(milhões reais) 

SFSM SFB 

2005 2013 Variação 2005 2013 Variação 

Algodão herbáceo 2 0 -98,2% 3 0 -99,7% 

Banana 81 159 95,8% 13 15 17,0% 

Café 1 3 151,2% 1 1 -20,3% 

Cana-de-açúcar 62 83 34,7% 119 261 120,0% 

Feijão 73 14 -80,6% 49 37 -26,0% 

Manga 189 431 128,0% 9 10 6,1% 

Milho 34 8 -77,6% 26 19 -24,9% 

Soja 0 0 - 0 0 -100,0% 

Uva 477 717 50,4% 0 0 - 

Outros 409 732 79,0% 105 227 117,1% 

Total Geral 1.329 2.148 61,7% 325 570 75,4% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

De uma forma geral verifica-se, na evolução das lavouras permanente e temporária, 

um crescimento da importância do Médio São Francisco de 2005 para 2013 (cf. figura 

seguinte). O SFM representava em 2013 quase 80% da área plantada/ destinada a 

colheita, mais de metade da quantidade produzida e 68% do valor da produção de 

toda a bacia, um incremento em todos estes indicadores relativamente a 2005. As 

restantes regiões perdem importância relativa nestes indicadores, à exceção do SFA, 

que mantém a mesma proporção relativa de área e de valor da produção, aumentando 

na quantidade produzida, graças ao crescimento da cana-de-açúcar na região. 

O SFB diminuiu de importância relativa em todos os indicadores apresentados mesmo 

tendo obtido crescimentos de quantidade e valor da produção significativos de 2005 

para 2013. No caso do Submédio, assistiu-se a uma diminuição muito significativa de 

áreas para lavoura e de quantidade produzida desde 2005, o que leva a uma perda 

expressiva da sua posição relativa nestes indicadores. Em relação ao valor da 

produção, apesar de um aumento de mais de 60% de 2005 para 2013, o SFSM obtém 

o pior registro de evolução neste indicador. 
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Figura 33 – Evolução da área, produção e valor das lavouras permanentes e 

temporárias na bacia. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A evolução na última década da pecuária na bacia do rio São Francisco caracteriza-

se pelo aumento do efetivo bovino e ovino, por uma estabilização do efetivo suíno e 

por uma diminuição do efetivo caprino (cf. figura seguinte). No total estas espécies 

cresceram 6,5% de 2005 para 2013, impulsionadas pelo aumento de 12,3% do efetivo 

bovino (a um ritmo de crescimento anual de 1,5%) e pelo incremento de 27,2% do 

efetivo ovino (3%/ano). A produção de leite de vaca cresceu de forma muito 

significativa entre 2005 e 2013 (36%) a um ritmo de 4%/ano.  
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Figura 34 – Evolução do efetivo e produção pecuária na bacia. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

 

A distribuição do efetivo pecuário pelas quatro regiões da bacia do rio São Francisco 

pode ser observada na figura seguinte. O efetivo bovino cresce em todas as regiões 

de 2005 para 2013, exceto no Submédio (ainda que ligeiramente). Assim, nesta 

espécie, a distribuição entre as regiões quase não se altera nos anos considerados, 

tendo o SFM mais de metade do efetivo. 

O efetivo suíno decresce bastante de 2005 para 2013, no SFM e no SFSM, 21% e 

16%, respectivamente. No entanto, o crescimento desta espécie no SFA (34%) e no 

SFB (14%) compensa o decréscimo nas restantes regiões, mantendo a espécie com 

um efetivo estável de quase dois milhões de cabeças no total da bacia. 

No SFM apenas o efetivo bovino cresce, pois também as espécies caprinas e ovinas 

diminuem nesta região de 2005 para 2013. Nestas duas últimas espécies sobressai o 

SFSM, com crescimentos absolutos de 6% (caprino) e de 57% (ovino) entre 2005 e 

2013. No total da bacia, o Submédio representava 76% do efetivo caprino e 66% do 

efetivo ovino em 2013, um crescimento significativo em relação a 2005.  
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Figura 35 – Evolução da distribuição pelas regiões do efetivo pecuário.  

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Na última década a produção de leite de vaca cresceu bastante na bacia, cerca de 

36% entre 2005 e 2013. Neste espaço temporal, todas as regiões aumentaram a sua 

produção, destacando-se o SFM com um crescimento de 46%, a uma média anual de 

5%. Contudo, de 2009 para 2013 as regiões do SFSM e do SFB diminuíram as suas 

produções de leite de vaca, como é possível verificar na seguinte figura.  

 

Figura 36 – Evolução nas regiões da produção de leite de vaca. 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 
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INDÚSTRIA EXTRATIVA 

As últimas informações disponíveis sobre reservas lavráveis no Brasil referem-se ao 

ano de 2009 (DNPM, 2010). Nesse ano, os minerais com maiores reservas na bacia 

do rio São Francisco eram o calcário e o ferro (cf. quadro em baixo). A quase 

totalidade das reservas de ferro (cerca de 3,7 mil milhões de toneladas) situava-se no 

Alto São Francisco com um teor médio de ferro de 52,3%. Já as reservas de calcário 

estavam distribuídas pelas quatro regiões, ainda que o SFA (73,4%) e o SFM (22,1%) 

concentrassem 95% do total de reservas deste mineral.  

Outro minério com elevadas reservas lavráveis é o ouro (primário). Neste caso, as 

reservas do minério estavam mais concentradas no SFM (95% do total), mais 

precisamente no município de Paracatu, em Minas Gerais. No entanto, as reservas 

lavráveis de ouro primário deste município possuíam relativamente pouco ouro 

contido. Pelo contrário, as reservas do Submédio, localizadas em torno do município 

de Jacobina (Bahia), tinham um teor elevado de ouro contido, contribuindo para que 

esta região possuísse o mais elevado valor de ouro contido (cerca de 500 toneladas), 

mais de metade do total da bacia, em 2009.  

Quadro 73 – Indicadores selecionados de reservas lavráveis (2009). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Zinco (minério) (mil ton.) - 8.253 - - 8.253 

Zinco (contido) (mil ton.) - 1.305 - - 1.305 

Cobre (minério) (mil ton.) - - 16.336 - 16.336 

Cobre (contido) (mil ton.) - - 254 - 254 

Calcário (minério) (mil ton.) 3.974.126 1.197.210 227.510 17.490 5.416.336 

Ouro Primário (minério) (mil ton.) 24.949 694.128 1.128 11.540 731.725 

Ouro Primário (contido) (mil ton.) 0,1 0,3 0,5 0,3 0,9 

Ferro (mil ton.) 3.737.397 278 - 129 3.737.804 

Teor Reservas Ferro (%) 52,3% 16,8% - 65,0% 52,3% 

Fonte: DNPM, 2010. 
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A maior reserva lavrável de zinco do Brasil situava-se no município de Vazante, em 

Minas Gerais, na região do Médio São Francisco. Em 2009, nenhuma outra região da 

bacia de São Francisco possuía reservas lavráveis de zinco.  

Quanto à mineração de cobre, apenas uma mina, em Jaguarari (Bahia), possuía 

reservas lavráveis em toda a bacia. As atuais explotações de cobre situam-se, 

exclusivamente, no Submédio São Francisco. 

Face ao descrito anteriormente, não é surpreendente que o ferro seja, atualmente, o 

minério mais extraído na bacia do rio São Francisco, com 167 milhões de toneladas 

em 2013 provenientes, na sua totalidade, do SFA (cf. quadro e figura em baixo). De 

fato, Minas Gerais representa 69% da produção de ferro do Brasil (DNPM, 2014) e a 

região do Alto São Francisco, situada nesse estado, representa cerca de 43% do total 

de produção no país (em 2013, o Brasil produziu 386 milhões de toneladas de minério 

de ferro). Se considerarmos as 200 maiores minas do Brasil (com uma produção 

superior a 3.000 toneladas), o ferro representa 75% da quantidade total de minério 

extraído na bacia. 

Quadro 74 – Produção anual das maiores minas (2013). 

Indicador 
Regiões Fisiográficas 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Bentonita (mil ton.) 0 0 213 0 213 0,1% 

Calcário (mil ton.) 1.725 882 0 0 2.606 1,2% 

Cobre (mil ton.) 0 0 2.377 0 2.377 1,1% 

Cromita (mil ton.) 0 0 294 0 294 0,1% 

Diamante (mil ton.) 74 0 0 0 74 0,0% 

Feldspato (mil ton.) 83 0 0 0 83 0,0% 

Ferro (mil ton.) 167.032 0 0 0 167.032 75,0% 

Fosfato (mil ton.) 0 1.271 0 0 1.271 0,6% 

Gipsita (mil ton.) 0 0 740 0 740 0,3% 

Ouro (mil ton.) 2.175 42.891 579 0 45.645 20,5% 

Urânio (mil ton.) 0 66 0 0 66 0,0% 

Zinco (mil ton.) 0 2.200 0 0 2.200 1,0% 

Total (mil ton. / %) 
171.090 47.310 4.206 0 222.605 100,0% 

76,9% 21,3% 1,9% 0,0% 100,0%  

Fonte: Minérios & Minerales, 2014, com cálculos próprios. 
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Figura 37 – Municípios da bacia do rio São Francisco com minas com produção 

superior a 3.000 toneladas (2013). 

O minério de ouro representou 20,5% do total de produção em 2013, num total 

estimado de 46 milhões de toneladas extraídas. O calcário, o cobre e o zinco são os 

restantes minerais mais extraídos, com um peso superior ou igual a 1% no total. Há 

que considerar que o calcário, apesar de possuir as maiores reservas lavráveis da 

bacia, é apenas o terceiro mineral mais extraído, longe das quantidades de ouro e de 
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ferro. Este dado traduz a baixa valorização deste minério, utilizado na agricultura e na 

indústria do cimento. 

Como seria de esperar, devido à grande importância do ferro, a região do SFA 

representa mais de três quartos de toda a produção do sector mineiro da bacia. O 

SFM possuiu uma produção de 47 milhões de toneladas, essencialmente minério de 

ouro, e representa mais de 20% da extração mineral da bacia. A região do SFB não 

apresenta qualquer produção, pois não possui qualquer mina significativa.  

Quanto ao SMSF, o cobre é o principal minério extraído (na única mina em Jaguarari), 

representando mais de metade da produção da região. No total, esta região tem uma 

produção inferior a 2% do total da bacia. 

Desde 2010 até 2012, a extração de ferro cresceu de forma significativa no SFA, 

havendo depois uma queda de 2012 para 2013. O elevado aumento observado em 

2012 poderá ter ocorrido por forma a compensar o decréscimo do preço do minério de 

ferro nos mercados internacionais nesse ano (cf. figura seguinte). No ano seguinte, 

com novo aumento do preço, a indústria ajustou-se, baixando a produção. 

A produção de ouro na bacia, concentrada no SFM, tem também crescido de forma 

expressiva desde 2010 até 2013, produto de um aumento consistente do preço do 

ouro nos mercados internacionais, apenas interrompido a partir de 2013. 

 

Figura 38 – Evolução da produção da indústria extrativa na bacia. 

Fonte: Revista Minérios & Minerales, 2014; Banco Mundial, 2015, com cálculos próprios. 
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INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

Em 2010, o setor industrial era responsável por 7% dos usos consuntivos de água na 

bacia de São Francisco. Dentro do setor, a metalurgia básica tinha mais de 60% da 

vazão outorgada na bacia. A fabricação de produtos minerais não-metálicos e de 

produtos alimentícios e bebidas representavam cerca de 30% das outorgas para 

captação de água. Em conjunto estes três subsetores correspondiam a cerca de 90% 

das captações de água outorgadas para usos industriais, em 2010 (ANA, 2013). 

Assim, torna-se relevante a análise das indústrias mais importantes na bacia do rio 

São Francisco. 

 

Figura 39 – Valor da transformação industrial nos principais estados da bacia por 

Divisão CNAE 2.0 em 2007 e 2012. 

Fonte: Pesquisa Industrial Anual Empresa (IBGE, 2015). 
Nota: Dados de empresas com cinco ou mais pessoas ao serviço. 
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A anterior figura mostra as indústrias mais significativas nos principais estados da 

bacia. Destaca-se a indústria alimentar em Alagoas e Sergipe, mas também em 

Pernambuco. Esta indústria representava em 2012 44% do valor da produção 

industrial dos estados do SFB, uma queda em relação a 2007, e mais de um quarto do 

estado de Pernambuco. Nestes estados, mas também na Bahia, evidencia-se a 

fabricação de produtos químicos, como a segunda indústria mais importante. É de 

salientar que parte significativa destas indústrias se encontrará fora da bacia, até 

porque as capitais de cada um destes estados o estão também.  

Na Bahia a fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis era 

a atividade industrial mais importante em 2012, contudo a maioria desta realiza-se no 

litoral, fora da bacia do rio São Francisco. Apenas a produção de biocombustíveis se 

realiza dentro da bacia, como será visto. 

Em Minas Gerais, a maior economia das consideradas, três atividades dominam o 

setor da indústria transformadora: a fabricação de produtos alimentícios; metalurgia e 

fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias. É de salientar que parte 

importante das empresas industriais de Minas Gerais se encontrará dentro da bacia, 

no SFA e SFM, até devido ao fato de a primeira região incorporar a capital do estado. 

Seguidamente procede-se a um levantamento das indústrias mais significativas e 

avaliamos a sua presença na bacia do rio São Francisco, destacando as grandes 

unidades industriais de produção. 

A metalurgia é a indústria com maior uso consuntivo de água, mas também uma das 

mais importantes geradoras de valor da bacia, principalmente em Minas Gerais. Como 

foi verificado no ponto anterior, o ferro é o mineral mais produzido pela indústria 

extrativa na bacia e este fato potencia o desenvolvimento desta indústria a jusante. Em 

2013, do total de minério de ferro produzido pela indústria extrativa, cerca de um 

quarto teve como destino o consumo interno (DNPM, 2014). Esta produção de ferro 

alimenta uma indústria siderúrgica muito significativa no SFA. O estado de Minas 

Gerais possuiu nove usinas de siderurgia, seis das quais localizadas no Alto São 

Francisco (cf. quadro e figura seguintes), e produz cerca de um terço de todo o aço 

bruto do Brasil. Em mais nenhuma região da bacia do rio São Francisco existem 

usinas de siderurgia (IAB, 2015b). 
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Quadro 75 – Usinas siderúrgicas no Alto São Francisco. 

Município Empresa 

Belo Horizonte Vallourec 

Divinópolis Gerdau 

Itaúna ArcelorMittal 

Jeceaba VSB 

Ouro Branco Gerdau 

Sabará ArcelorMittal 

Fonte: IAB, 2015b. 

A cana-de-açúcar representava, em 2013, quase dois terços da quantidade produzida 

do total da lavoura temporária na bacia (ver agropecuária). Esta cultura é a matéria-

prima mais importante para a indústria sucroenergética – produção de açúcar 

(indústria alimentar) e etanol (fabricação de biocombustíveis). Em 2012, o etanol foi o 

9.º produto com produção mais valiosa no Brasil. O açúcar, o 13.º, na sua variedade 

cristal, e 16.º na variedade VHP. Em conjunto, a produção destes bens, em 2012, 

superou o valor de 60 mil milhões de reais, ultrapassando o valor do produto mais 

vendido (IBGE, 2014b). Na figura e quadro seguintes é possível conferir as usinas de 

produção de açúcar e etanol nos municípios da bacia do rio São Francisco.  

No Brasil existem dois grandes polos de produção de etanol e açúcar: o Centro-Sul e o 

Nordeste. O estado de Minas Gerais tem 42 usinas, dez das quais situadas na bacia 

do rio São Francisco (quatro no SFA e seis no SFM). Na Bahia estão situadas seis 

usinas, mas apenas uma na bacia do rio São Francisco, mais precisamente na região 

do Submédio, município de Juazeiro (BA). As usinas do polo de produção de etanol e 

açúcar do Nordeste estão situadas ao longo da costa, desde Sergipe até ao Rio 

Grande do Norte. Assim, não é surpreendente que existam 10 usinas para produção 

de etanol e açúcar nos municípios do Baixo São Francisco (NOVACANA, 2015). 

Outro biocombustível que tem visto a sua produção crescer no Brasil é o biodiesel. 

Em 2013, foram produzidos quase três milhões de metros cúbicos de biodiesel no 

Brasil (ANP, 2014). Das mais de 60 unidades produtoras de biodiesel no Brasil, 

apenas duas se localizam nos municípios da bacia do rio São Francisco, mais 

precisamente no SFM, em Formosa (GO) e Montes Claros (MG) (cf. figura seguinte).  
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Em 2013, as duas unidades representavam cerca de 4% da capacidade instalada de 

produção de biodiesel no Brasil. A principal matéria-prima utilizada na produção de 

biodiesel é o óleo de soja, que compõe cerca de três quartos deste biocombustível. 

Não é assim de estranhar que seja no SFM que se situam as únicas unidades 

produtoras de biodiesel, pois é esta a região com maior produção de soja (cf. 

observações anteriores). 

A soja alimenta também uma indústria de produção de óleos vegetais (fabricação de 

produtos alimentícios). Em 2014, existiam unidades de processamento e refinamento 

de soja para produção de óleo em três municípios na bacia do rio São Francisco, dois 

no Médio (Barreiras e Luís Eduardo Magalhães) e um no Submédio (Petrolina) (cf. 

figura seguinte). É de destacar o polo de Barreiras/ Luís Eduardo Magalhães, 

municípios com uma importante produção de soja e também com unidades de 

produção de óleo de soja (ABIOVE, 2015). 

Outra indústria importante, presente em todas as regiões da bacia, é a de produção de 

cimentos (fabricação de produtos minerais não-metálicos). Trata-se de um sector que, 

em 2012, tinha produções no valor de cerca de 4,5 mil milhões de reais nos Estados 

de Minas Gerais (77% desse valor), Bahia e Pernambuco (IBGE, 2014b).  

Quadro 76 – Unidades produtoras de cimento (2013). 

Região Estado Município Empresa 

SFA Minas Gerais 

 

Arcos 
Lafarge 

CSN 

Matozinhos Lafarge 

Pains Carmocal 

Pedro Leopoldo Holcim 

Pedro Leopoldo Intercement 

Santa Luzia Lafarge 

Sete Lagoas Brennand 

SFM Montes Claros Lafarge 

SFSM 
Bahia Campo Formoso Intercement 

Pernambuco Carnaíba Pajéu 

SFB Sergipe Pacatuba Mizu 

Fonte: SNIC, 2014. 
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Na bacia do rio São Francisco existiam, em 2013, 12 unidades produtoras de cimento 

(cf. quadro anterior e figura seguinte). É de salientar que das 15 unidades produtoras 

de cimento no estado de Minas Gerais, nove estavam em território da bacia do rio São 

Francisco, oito das quais no SFA. As principais matérias-primas para a produção de 

cimento são a argila e o calcário, produzidas em grande quantidade pela indústria 

extrativa da região. É também por isso que o estado de Minas Gerais possuiu um 

elevado número de fábricas de cimento, próximas da mineração. As restantes 

unidades produtivas ficam na Bahia, em Pernambuco (SFSM) e em Sergipe (SFB). 

Em 2012, a indústria automobilística representava quase 20% do PIB industrial do 

Brasil (ANFAVEA, 2014). Este importante setor industrial está muito concentrado no 

estado de São Paulo. No entanto, existem, em Minas Gerais, cinco unidades de 

produção que representam um valor bruto de produção industrial de cerca de 35 mil 

milhões de reais (IBGE, 2015), sendo o terceiro setor mais valioso da indústria 

transformadora de Minas Gerais em 2012, como foi verificado anteriormente. 

No SFA localizam-se quatro das cinco unidades de produção desse estado (cf. figura 

seguinte), em municípios que ficam relativamente perto de Belo Horizonte (Betim, 

Contagem e Sete Lagoas). A empresa CNH Industrial está, ainda, a edificar uma 

unidade de produção de máquinas de construção no município de Montes Claros 

(Minas Gerais), localizado no SFM. 

No seguinte quadro e figura podemos verificar as indústrias mais importantes de cada 

região fisiográfica da bacia do rio São Francisco. A região mais industrializada é o 

SFA, até porque nenhuma outra região engloba uma capital de estado.  

Quadro 77 – Indústrias por região. 

Indústria 
Região Fisiográfica 

SFA SFM SFSM SFB 

Siderurgia     

Sucroenergética     

Biodiesel     

Óleo Soja     

Cimento     

Automóvel     

Fonte: Nemus, 2015. 
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Figura 40 – Localização de algumas indústrias na bacia do rio São Francisco. 

O SFA possuiu uma indústria diversificada, contado com unidades de produção 

siderúrgica, usinas para processamento de cana-de-açúcar, indústria cimenteira e 

automóvel, citando apenas os sectores aqui destacados.  

A produção sucroenergética é a mais presente em toda a bacia, porque, normalmente, 

as usinas se situam perto das lavouras de cana-de-açúcar. O Médio tem também um 

polo de produção de biodiesel e de óleo devido à grande produção agrícola de soja. 
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TURISMO 

Em 2013, a contribuição direta do turismo para o PIB do Brasil foi de 3,4%, cerca de 

166 bilhões de reais (WTTC, 2015). Se avaliarmos os estados pertencentes à bacia 

em estudo, a Bahia destaca-se com o maior número de entrada de turistas 

internacionais, seguido de Pernambuco e Minas Gerais (cf. quadro em baixo). Apesar 

do crescimento da chegada de turistas internacionais ao Brasil, que aumentou de 5,2 

milhões em 2010 para 5,8 milhões em 2013 (mais 12,6%), os estados citados tiveram 

evoluções negativas neste indicador. Apenas o Distrito Federal teve um crescimento 

na chegada de turistas internacionais, a uma média anual de 25%, de 2010 a 2013. 

Quanto ao transporte utilizado para entrada no Brasil, a via aérea foi a mais utilizada 

pelos turistas internacionais em 2013.  

Quadro 78 – Chegada de turistas internacionais ao Brasil. 

Indicador 
Total Variação 

 2010/13 

Vias de acesso (2013) 

2010 2011 2012 2013 Aérea Outros 

Bahia 165.966 166.278 142.803 128.838 -22,4% 126.651 2.187 

Distrito Federal 37.911 63.384 68.540 74.287 96,0% 74.287 - 

Minas Gerais 56.230 52.134 54.480 46.639 -17,1% 46.639 - 

Pernambuco 85.336 79.835 70.259 75.174 -11,9% 61.337 13.837 

Brasil 5.161.379 5.433.354 5.676.843 5.813.342 12,6% 4.066.216 1.747.126 

Fonte: MTur, 2012; MTur, 2014a. 

É de salientar, contudo, que os aeroportos mais importantes da Bahia e de 

Pernambuco, bem como o aeroporto de Brasília, não se localizam no território da 

bacia do rio São Francisco (cf. quadro em baixo). De fato, os aeroportos de Paulo 

Afonso (Bahia) e de Petrolina (Pernambuco), localizados na região do Submédio, 

apenas movimentam uma pequena proporção do total de passageiros de cada estado. 

O Alto São Francisco tem três aeroportos que servem a área metropolitana de Belo 

Horizonte. O mais importante é o aeroporto Internacional de Confins / Tancredo 

Neves, que recebeu 5,2 milhões de pessoas, em 2013, sendo 3,7% estrangeiros. Há 

ainda outro aeroporto de Minas Gerais, o aeroporto de Montes Claros / Mário Ribeiro, 

que se situa no SFM. Apenas a região do SFB não possui qualquer aeroporto. 
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Quadro 79 – Desembarque de passageiros nos aeroportos da bacia do rio São 

Francisco. 

Unidades da Federação e 

aeroportos 

2010 2013 Variação 

 2010/13 Total Nacionais Total Nacionais 

Alagoas 710.658 98,6% 972.958 99,5% 36,3% 

Bahia 3.922.427 95,5% 4.429.979 96,5% 9,0% 

Paulo Afonso (SFSM) 1.840 100,0% 1.930 100,0% 4,9% 

Pernambuco 3.163.357 96,9% 3.740.997 96,6% 14,2% 

Petrolina / Senador Nilo Coelho 
(SFSM)  

126.868 100,0% 237.230 100,0% 87,0% 

Sergipe 471.140 100,0% 666.588 100,0% 41,5% 

Minas Gerais 4.386.529 96,3% 6.548.035 97,0% 44,9% 

Belo Horizonte / Pampulha / Carlos 
Drummond de Andrade (SFA) 

391.398 99,6% 521.973 99,9% 33,2% 

Belo Horizonte / Carlos Prates 
(SFA) 

10.604 100,0% 17.403 100,0% 64,1% 

Internacional de Confins / 
Tancredo Neves (SFA) 

3.508.108 95,5% 5.209.638 96,3% 43,0% 

Montes Claros / Mário Ribeiro 
(SFM) 

60.209 100,0% 161.404 100,0% 168,1% 

Distrito Federal 7.098.024 98,8% 8.640.593 96,8% 17,9% 

SFA 3.910.110 95,9% 5.749.014 96,6% 47,0% 

SFM 60.209 100,0% 161.404 100,0% 168,1% 

SFSM 128.708 100,0% 239.160 100,0% 85,8% 

SFB 0 - 0 - - 

Total BSF 4.099.027 96,1% 6.149.578 96,8% 50,0% 

Fonte: MTur, 2012; MTur. 2014a. 

No total, mais de seis milhões de pessoas desembarcaram na bacia, em 2013, a 

maioria (93,5%) no SFA. É de destacar o elevado crescimento do número de 

passageiros (mais 50%) que desembarcaram em aeroportos da bacia, entre 2010 e 

2013. Este crescimento foi maior nos passageiros nacionais. Quanto aos passageiros 

internacionais, apenas no Alto São Francisco foram realizados desembarques.  

O SFB, apesar de não possuir qualquer aeroporto, é servido pelos aeroportos que 

existem nos estados de Alagoas, em Maceió, e de Sergipe, em Aracaju.  

A oferta hoteleira na bacia é muito díspar de região para região (cf. quadro em baixo 

e figura seguinte). A maioria dos meios de hospedagem, 54%, está situada no SFA, 

região que possui uma proporção ainda maior de unidades habitacionais e de leitos. 
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Este indicador mostra que os meios de hospedagem nesta região possuem, em 

média, maior número de quartos que nas restantes regiões. De fato, a média de 

unidades habitacionais por meio de hospedagem no SFA é mais do dobro da média do 

das restantes regiões. Destaca-se Belo Horizonte, com uma oferta hoteleira de 96 

meios de hospedagem, com mais de 10 mil quartos e 18 mil leitos. 

Quanto a outras regiões, o SFM, com 21% dos meios de hospedagem é a segunda 

região com maior oferta hoteleira. Nesta região (SFM), destacam-se, com elevada 

oferta hoteleira, Montes Claros (MG) e Luís Eduardo Magalhães (BA). O SFB 

diferencia-se por ter, em média, 2,5 leitos por cada unidade habitacional, o que pode 

indicar uma oferta hoteleira mais virada para famílias e grupos. No Submédio, 

sobressaem Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), municípios com grande oferta hoteleira. 

Apenas pouco mais de um terço dos meios de hospedagem possuíam piscina, 

estando a maioria (65%) no SFA, também porque é nesta região que uma maior 

proporção de meios de hospedagem possui piscina (44%). 

Quadro 80 – Oferta hoteleira na bacia do rio São Francisco em 2015. 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Meios de hospedagem (MH) (%/ n.º) 54,2% 21,4% 13,3% 11,2% 421 

Unidades habitacionais (UH) (%/ n.º) 73,1% 13,2% 8,5% 5,3% 23.416 

Média de UH por MH 75 34 35 26 56 

Leitos (%/ n.º) 68,4% 15,4% 9,5% 6,8% 46.424 

Média de leitos por UH 1,9 2,3 2,2 2,5 2,0 

Meios de hospedagem com piscina (%/ n.º) 64,9% 18,2% 9,7% 7,1% 154 

Proporção de meios de hospedagem com piscina 43,9% 31,1% 26,8% 23,4% 36,6% 

Fonte: MTur, 2015. 

Nota: A oferta hoteleira do município de Brasília (DF) não foi considerada. 

Belo Horizonte é o polo turístico mais dinamizador na bacia. A cidade tem sido palco 

de vários eventos internacionais nos últimos anos. Em 2013, teve 11 eventos desse 

tipo, ficando no sexto lugar das cidades com mais eventos internacionais no Brasil, à 

frente de Brasília. A cidade foi, ainda, a 6.ª mais procurada quando o motivo era 

negócios, eventos e convenções, em 2012 e 2013 (MTur, 2014a). 
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Figura 41 – Oferta de leitos por município na Bacia (2015). 

Fonte: MTur, 2015. 

Na copa do mundo que se realizou no Brasil em 2014, Belo Horizonte foi a única 

cidade dentro da bacia do rio São Francisco a receber alguns jogos, inclusive um jogo 

da semifinal. Durante o evento, esta foi a 3.ª cidade mais visitada por turistas 

estrangeiros, cerca de um quinto do total, apenas perdendo para o Rio de Janeiro e 

São Paulo (MTur, 2014b). 
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5.2.3. Patrimônio natural e cultural 

A. PATRIMÔNIO NATURAL 

A bacia hidrográfica do rio S. Francisco caracteriza-se pela significativa diversidade 

geológica e geomorfológica, aliada a uma complexa evolução dos sistemas naturais 

que se reflete num significativo conjunto de áreas e sítios de interesse geológico 

(geossítio) (Mapa 8, Volume 9). 

A Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) gere um banco 

de dados nacional de geossítios distribuídos por diferentes categorias (paleontológico, 

paleoambiental, sedimentológico, geomorfológico, marinho, ígneo, espeleológico, 

história da Geologia, estratigráfico, hidrográfico, tectônico e astroblemas), estando já 

publicados diversos na área da bacia hidrográfica do rio S. Francisco.  

Quadro 81 – Geossítios publicados na bacia hidrográfica do rio S. Francisco. 

Região fisiográfica 
Geossítios 

publicados (nº) 
Categorias de geossítios 

Alto 8 

Sítio da História da Geologia e da Mineração 

Espeleológico 

Paleoambiental 

Sedimentar paleoambiental 

Paleoambiental sedimentar estratigráfico 

Geomorfológico  

Médio 10 

Paleontológico 

Geomorfológico sedimentar 

Geomorfológico 

Espeleológico 

Geomorfológico paleontológico 

Paleoambiental 

Submédio 2 
Espeleológico 

Paleontológico estratigráfico 

Baixo 0 -- 

Fonte: SIGEP, 2015. 

 

http://sigep.cprm.gov.br/index.html
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Figura 42 – Patrimônio geológico (Mapa 8 do Volume 9, reduzido). 
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LEGENDA: 

 

Para além dos geossítios cadastrados pelo SIGEP, as Cartas de Geodiversidade ao 

Milionésimo dos diferentes estados abrangidos pela bacia hidrográfica do rio S. 

Francisco apresentam um conjunto de atrativos geoturísticos que incluem os 

geossítios, pontos geoturísticos e geoparques. 

Quadro 82 – Atrativos geoturísticos na bacia hidrográfica do rio S. Francisco. 

Região fisiográfica Atrativos geoturísticos (nº) Categorias de atrativos 

Alto 2 

Canyon 

Cachoeira 

Beleza paisagística 

Médio 2 
Beleza paisagística 

Cachoeira 

Submédio 1 (sem informação) 

Baixo 9 

Sedimentar geomorfológico 

Ígneo 

Ígneo geomorfológico 

Metamórfico geomorfológico 

Fonte: CPRM, 2003; CPRM, 2010a; CPRM, 2012; CPRM, 2013. 

Pela importância da geoconservação de alguns dos geossítios, a qual se pode aliar, 

com outro patrimônio natural e cultural, a um desenvolvimento econômico sustentável 

das populações da região em que se insere, a CPRM tem atualmente proposto um 
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projeto para criação de alguns geoparques em estados abrangidos pela bacia 

hidrográfica do rio S. Francisco. As propostas pressupõem que um geoparque deve 

gerar atividade econômica, notadamente através do turismo, e envolver um número de 

geossítios ou sítios geológicos de importância científica, raridade ou beleza, incluindo 

formas de relevo e suas paisagens. Outros aspectos a serem considerados no 

conjunto são os arqueológicos, os ecológicos e os históricos ou culturais.  

Esta proposta destina-se a incluir a Rede Global de Geoparques, sob os auspícios da 

UNESCO, estando a ser concluída a maioria dos processos destinados à sua 

apresentação. 

Quadro 83 – Proposta de geoparques. 

Região fisiográfica 
Propostas de 

geoparques (nº) 
Estados 

Alto 1 Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero) 

Médio 2 
Bahia (Morro do Chapéu) 

Minas Gerais (Vale do Rio Peruaçu) 

Submédio 2 
Pernambuco (São José do Belmonte) 

Pernambuco (Triunfo) 

Baixo 0 -- 

Fonte: CPRM, 2014. 

Dos geoparques propostos destacam-se o Quadrilátero Ferrífero (Alto S. Francisco) e 

o Morro do Chapéu (Médio S. Francisco). O Quadrilátero Ferrífero ocupa uma 

extensão de território de 7.000 km2, no centro-sudeste do estado de Minas Gerais. É 

internacionalmente conhecido como um importante terreno pré-cambriano, com 

significativos recursos minerais, em especial ouro e ferro. No proposto geoparque 

Quadrilátero Ferrífero são reconhecidos 55 sítios de interesse natural e cultural, 

representativos da história geológica e da história da mineração bem como da 

ecologia e da cultura local. 

A região proposta para a implantação do Geoparque do Morro do Chapéu possui 

7.134,50 km2 e localiza-se em Chapada Diamantina (BA). Possui uma grande 

diversificação geológica, sendo mesmo reconhecida como área-escola sobre 

sedimentologia, onde se destacam os sistemas deposicionais siliciclásticos e 

carbonáticos pré-cambricos. A região é dominada por três grandes afloramentos: 
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Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu, integrando todos o grupo Chapada 

Diamantina. São afloramentos com boas condições de conservação e facilidades de 

acesso, o que possibilita o desenvolvimento de atividades científicas, pedagógicas e 

geoturísticas. 

Grande parte do território brasileiro é composta por terrenos propícios à ocorrência de 

ambientes cársicos. Na bacia de S. Francisco existem várias regiões cársicas, 

destacando-se o grupo Bambuí e a região cársica do Quadrilátero Ferrífero para além 

do Grupo Paranoá, Grupo Una, Supergrupo Canudos e da formação Caatinga. Estas 

cavernas são ricas em vestígios paleontológicos, como por exemplo, ossadas de 

animais como a preguiça-gigante, o mastodonte, o tigre dentes de saber, entre outros. 

Também é evidente a relação entre a arqueologia e as cavernas, já que muitas 

mostram registros de usos diferenciados como abrigos, palcos rituais, cemitérios e 

suporte de arte do homem pré-histórico. 

No grupo Bambuí, no Médio S. Francisco, destaca-se a gruta do Padre, em Santana 

(BA) pelas dimensões impressionantes e beleza das cavernas de grande valor 

espeleológico e geomorfológico. Neste grupo está incluída a terceira maior gruta em 

extensão e a primeira com maior desnível. No Médio S. Francisco destaca-se ainda a 

Área de Proteção Ambiental Estadual de São Desidério (BA) que inclui a caverna 

Garganta do Bacupari, que possui o maior salão subterrâneo do Brasil. 

No Submédio S. Francisco, integrados no grupo Una, situam-se as duas maiores 

cavernas brasileiras em extensão, a Toca da Boa Vista (cerca de 110 km) e a Toca da 

Barriguda (cerca de 33 km), ambas em Campo Formoso (BA). 

Há ainda a registrar a existência, entre o Submédio e o Baixo São Francisco, dos 

abrigos sob rocha da região de Canindé de São Francisco, ricos em patrimônio 

arqueológico e paleontológico. 

A juntar a toda esta riqueza, há a referir ainda toda a beleza cênica atribuída à maioria 

das cavidades da região da Bacia de São Francisco, onde se podem observar 

espeleotemas das mais variadas formas. 

De acordo com o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil do 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV, 2014), cerca de 

25% da bacia hidrográfica apresenta muito alto a alto potencial de desenvolvimento de 
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cavernas. A maioria dessas cavernas está associada a terrenos de sedimentos 

arenosos e argilo carbonáticos do Neoproterozóico. Atualmente são conhecidas cerca 

de 5.500 cavernas (73,82% no Alto S. Francisco, 23,46% no Médio S. Francisco, 

2,70% no Submédio S. Francisco e 0,02% no Baixo S. Francisco). 

Quadro 84 – Potencial de ocorrência de cavernas. 

Região fisiográfica 
Potencial de ocorrência de cavernas (%) 

Muito alto Alto Médio Baixo 

Alto 334 110 361 518 

Médio 711 274 945 1306 

Submédio 384 277 632 822 

Baixo 156 199 274 298 

Fonte: CECAV, 2014. 

 

B. PATRIMÔNIO CULTURAL 

A OCUPAÇÃO HUMANA DESDE AS ORIGENS AO SÉC. XIX 

O território abrangido pela bacia hidrográfica do rio S. Francisco possui um elevado 

valor histórico. São de Minas Gerais os vestígios mais antigos associados à ocupação 

humana no atual território brasileiro. Em Lagoa Santa, no sítio da Lapa Vermelha, foi 

descoberto um cemitério que pelas evidências indiretas é datado pelos especialistas 

em 11,5 – 16,4 mil anos. Para tornar este local ainda mais emblemático, na década de 

1970 foi descoberto um fóssil humano, batizado de Luzia, considerado o mais antigo 

da América do Sul. 

Os estudos realizados na região habitada por Luzia e por outros paleoíndios 

demonstram que, apesar de desconhecerem a cerâmica e de sua indústria lítica ser 

relativamente simples, esses homens seriam sedentários.  

Os povos dessas regiões teriam mudado sua forma de vida cerca de 6.500 anos atrás, 

quando teriam passado a se alimentar de moluscos e frutos. O aparecimento de 

plantas cultivadas em Minas Gerais data de 4 mil anos atrás. 

No período recente pré-cabralino, o atual território brasileiro era ocupado por vários 

grupos linguísticos. As línguas associadas à matriz linguística Macro-Jê devem ter 
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sofrido diferenciação por volta de 6 mil anos atrás, tendo tido sua expansão há 3 mil 

anos, pela Região Centro-Oeste do Brasil. O grupo Jê propriamente dito é 

possivelmente originário das regiões das nascentes dos rios São Francisco e 

Araguaia. A zona da foz do rio de São Francisco era ocupada pelos Caetés. Estes 

habitavam a região de Pernambuco desde Olinda, "a Marim dos Caetés", até onde 

encontra-se hoje o estado de Alagoas, desmembrado de Pernambuco. 

Antes da chegada dos europeus à América em 1500, calcula-se que o atual território 

do Brasil (a costa oriental da América do Sul) fosse habitado por dois milhões de 

indígenas, do norte ao sul. O local de chegada dos primeiros portugueses deu-se na 

região do que viria a ser o estado da Bahia.  

A ocupação da região do São Francisco iniciou-se no século XVI e foi facilitada pela 

presença do rio que servia de via navegável, propiciando a ocupação através de 

pequenos povoados que foram se estabelecendo ao longo de suas margens. Com a 

presença da população foi desenvolvida a atividade pecuária bovina, caprina e ovina.  

Esta colonização se deu a partir de três frentes: a baiana, partindo de Salvador, 

alcançando a margem direita do Rio nas terras atuais da Bahia; a Pernambucana, 

partindo de Recife e Olinda e alcançando a margem esquerda do rio, em territórios 

atuais de Pernambuco; e a Paulista, passando por Minas Gerais e construindo uma 

ligação entre a região Sudeste e Nordeste do Brasil. Essas expedições foram 

constituídas em função de vários motivos, mas se destacavam a busca de pedras 

preciosas, o interesse no apresamento dos índios e uma busca de confirmação da 

posse do território e consolidação administrativa da colônia (FALCÓN, 2012). 

Entre as modificações, o início da criação de gado teve um impacto fundamental, em 

termos econômicos mas também culturais. Conforme sintetizou Falcón (2012, p. 321), 

“[...] a criação extensiva de gado não foi apenas uma atividade econômica. Foi um 

modo de vida, uma transformação de costumes que colocou uma nova estrutura social 

no lugar da vida nômade e tribal do vale”.  

Passou a se configurar uma nova cultura na região, base da vida sertaneja. Além dos 

mega fazendeiros, surgiram tipos ocupacionais como o vaqueiro, o cantingueiro, o 

brejeiro, o beiradeiro, remeiro, barqueiro e demais categorias ligadas à terra ou à vida 

dos rios. 
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Também passou a compor esse cadinho cultural a matriz africana. Embora na região 

do São Francisco a escravidão não se tenha configurado uma forma dominante no 

mundo do trabalho, ela não deixou de existir e marcar sua presença. Além disso, a 

região do São Francisco atraiu muitos escravos em fuga, que constituíram diversas 

comunidades quilombolas (FALCÓN, 2012). 

No início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da 

colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por 

volta de 1750, levando a Metrópole – Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas 

de arrecadação de impostos, o que resultou no mais conhecido movimento político e 

histórico da região – A Inconfidência Mineira. 

A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX. A 

prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização. As 

indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes concentradas, 

principalmente, nos ramos de produtos alimentícios (laticínios e açúcar), têxteis e 

siderúrgicos. No setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, 

como o algodão, a cana-de-açúcar e cereais. 

As lutas pela emancipação tiveram início ainda em 1821, em conflitos que foram de 

pequenos motins à conflagração entre as tropas portuguesas e os "brasileiros”. A 2 de 

Julho de 1823 os brasileiros entram vitoriosos na capital, selando de modo definitivo a 

independência da Bahia de Portugal, tornando-se parte da nova nação brasileira. 

 

O PATRIMÔNIO EM NÚMEROS 

As unidades federativas apresentam um grande número de registros e tombamentos 

patrimoniais, totalizando 358 tombamentos (Apêndice D, Volume 3 – Caracterização 

da bacia hidrográfica – Apêndices). Na Figura 43 não é apresentado o tombamento 

municipal pois só se acedeu ao de Minas Gerais e de Sergipe, o que não permite uma 

análise equilibrada.  

Na Figura 44 é apresentado o patrimônio tombado pelo tipo definido pelo IPHAN, 

tendo-se optado por uma maior especificação dos bens imóveis que se apresentam 

subdivididos. Ao observar-se a figura, é possível perceber que a grande maioria de 
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patrimônio tombado corresponde a edificações (132 tombamentos), seguido por 

edificações e acervos (82 tombamentos). Depois, surgem os conjuntos urbanos e/ou 

rurais e as paisagens naturais, mas com grandes diferenças ao nível do número de 

tombamentos (nomeadamente 32 e 27 tombamentos). Os menos representativos são 

os jardins e parques históricos (1 tombamento em Minas Gerais) e o patrimônio 

ferroviário (2 tombamentos em Minas Gerais, 1 em Pernambuco e 1 em Sergipe).  

Tombamento

Estadual

33%

Federal

67%
 

1,69%
7,63%

9,04%

5,37%

1,13%

37,29%

23,16%

5,65%

5,08%

3,67%

0,28%

Ruínas

Paisagem Natural

Jardins e Parques Históricos

Conjunto Patrimonial

Conjunto urbano ou Rural

Equipamento e /ou Infra-

estrutura

Patrimônio Ferroviário

Edificação

Edificação e Acervo

Patrimônio Imaterial

Bens Móveis
 

Figura 43 – Porcentagem 

de patrimônio tombado. 
Figura 44 – Porcentagem de patrimônio tombado por tipo. 

Nas figuras seguintes representa-se o patrimônio arquitetônico (conjunto urbano ou 

rural, equipamentos e/ou infraestruturas, edificações e patrimônio ferroviário), o 

patrimônio natural (jardins e parques históricos e as paisagens naturais) e o patrimônio 

arqueológico. 
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Figura 45 – Patrimônio cultural: arquitetônico (Mapa 9 do Volume 9, reduzido). 
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Figura 46 – Patrimônio cultural: natural. 
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Figura 47 – Patrimônio cultural: arqueológico (Mapa 9 do Volume 9, reduzido). 

No que diz respeito ao patrimônio arqueológico, tem havido um grande aumento dos 

registros nos últimos anos (Mapa 9, Volume 9).  

Esta situação resulta da inclusão do estudo arqueológico no licenciamento ambiental, 

prévio e concomitante à instalação de determinados tipos de empreendimentos pela 

Resolução Normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente 001 de 1986, 

posteriormente complementada pela Resolução CONAMA 237, em 1997. Contudo, o 
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fato dos trabalhos de pesquisa decorrerem sobretudo em função dos processos de 

licenciamento ambiental faz com que a identificação de sítios arqueológicos e a sua 

dispersão no território seja irregular, podendo suscitar más leituras de interpretação. 

A grande maioria do patrimônio arqueológico não se encontra tombado, tendo-se 

identificado 1.824 registros (Apêndice D, Volume 3 – Caracterização da bacia 

hidrográfica – Apêndices). Este valor corresponde apenas a 42% dos municípios 

abrangidos, não havendo qualquer informação para os restantes 58%, pelo que se 

pode auferir a grandeza do número de sítios arqueológicos efetivos ao extrapolar-se a 

informação existente. 

Os sítios arqueológicos são maioritariamente unicomponenciais de época pré-colonial, 

abrangendo grutas, lapas, povoados, oficinas e arte rupestre. Há ainda que considerar 

o potencial patrimônio subaquático a existir no rio S. Francisco, pela sua 

navegabilidade desde os tempos pré-coloniais bem como pelo patrimônio subaquático 

já identificado, notadamente, no município de Penedo (Alagoas) (FREIRE,2015). 

Quadro 85 – Porcentagem de patrimônio arqueológico por unidades federativas. 

Unidade federativa Valor numérico Valor porcentual 

AL 194 10,6% 

BA 460 25,2% 

DF 26 1,4% 

GO 40 2,2% 

MG 771 42,3 % 

PE 140 7,7% 

SE 193 10,6% 

total 1.824 100% 

O número reduzido de registros em Distrito Federal e em Goiás resulta sobretudo do 

território abrangido pela bacia hidrográfica do rio S. Francisco ser muito inferior ao das 

restantes unidades federativas.  

No Apêndice D (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) é 

apresentado o número de registros e patrimônio arqueológico por município. A 

discrepância de registros não se deve à inexistência de patrimônio arqueológico 

nesses municípios, nem nos municípios que por não terem registros não são 
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representados no quadro, mas sim ao menor número de trabalhos de pesquisa 

direcionada. 

 

5.2.4. Nível de vida e infraestrutura 

A. ASSENTAMENTO HUMANO 

Em 2010, os domicílios particulares permanentes na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco apresentavam características muito diversas de região para região. O tipo 

de parede mais comum nos domicílios era a alvenaria com revestimento (cf. quadro 

seguinte). Contudo, o revestimento das paredes deste tipo era mais comum nos meios 

urbanos do que nos meios rurais. Por exemplo, 20,8% dos domicílios da zona rural do 

SFM tinham paredes de alvenaria sem revestimento, proporção que era de apenas 

13% nas zonas urbanas da região. A taipa era, também, um tipo de parede 

relativamente comum nos domicílios rurais, principalmente no SFSM e SFB, com 

proporções de 8,5% e 8,9%, respectivamente. Assim, é possível notar assimetrias, 

não só entre diferentes regiões, mas sobretudo entre o meio rural e o meio urbano.  

Quadro 86 – Tipos de parede dos domicílios particulares permanentes (2010). 

Indicador Zona 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Alvenaria com revestimento 
Urbana 88,1% 85,8% 88,7% 90,9% 88,0% 

Rural 85,0% 68,7% 73,8% 77,8% 74,0% 

Alvenaria sem revestimento 
Urbana 11,5% 13,0% 9,8% 7,8% 11,4% 

Rural 12,8% 20,8% 15,9% 13,1% 16,9% 

Madeira aparelhada 
Urbana 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Rural 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Madeira aproveitada 
Urbana 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Rural 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 

Taipa não revestida 
Urbana 0,0% 0,1% 0,5% 0,4% 0,1% 

Rural 0,1% 1,5% 3,9% 3,9% 2,4% 

Taipa revestida 
Urbana 0,0% 0,3% 0,4% 0,7% 0,2% 

Rural 0,8% 3,4% 4,6% 5,0% 3,7% 

Palha 
Urbana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rural 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 
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Indicador Zona 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Outro material 
Urbana 0,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,3% 

Rural 0,8% 5,0% 1,6% 0,1% 2,6% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

No quadro seguinte pode ser verificada a porcentagem de domicílios particulares 

permanentes com abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, para 

cada região fisiográfica e para o total da bacia (última coluna), para o ano de 2010. O 

abastecimento de água na bacia do rio São Francisco era realizado, na sua maioria 

(84%), através de redes de distribuição de água. Isto significa que 84% dos domicílios 

particulares permanentes da bacia do rio São Francisco tinham abastecimento de 

água através da rede. Esta realidade era mais comum no SFA, com cerca de 95% dos 

domicílios particulares cobertos com redes. Nas restantes regiões, esta proporção era 

menor, baixando até menos de dois terços no SFB. Sobressai, ainda, a captação de 

água recorrendo a poços ou nascentes, sobretudo nas regiões do Médio e Baixo São 

Francisco. No Submédio, os domicílios particulares eram fornecidos de água através 

de carros-pipa em 7,3% dos casos, o que revela falta de estruturas de distribuição e 

de poços ou nascentes ricas em água. A retirada de água diretamente de rios, açudes, 

lagos ou igarapés tem algum significado nas regiões do Submédio e Baixo São 

Francisco, abastecendo mais de 5% dos respectivos domicílios. 

Quadro 87 – Características dos domicílios particulares permanentes – 

proporção no total (2010). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

A
b

a
s
te

c
im

e
n
to

 d
e

 á
g
u

a
 

Rede geral 94,5% 76,4% 71,3% 64,0% 84,1% 

Poços ou nascentes 4,7% 13,8% 8,5% 12,1% 8,0% 

Carro-pipa 0,1% 1,4% 7,3% 2,7% 1,7% 

Água da chuva armazenada 0,2% 2,9% 3,9% 9,0% 2,2% 

Rio, açude, lago ou igarapé 0,2% 4,1% 5,6% 6,0% 2,4% 

Outras 0,2% 1,4% 3,5% 6,1% 1,5% 
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Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

E
s
g

o
ta

m
e
n

to
 

s
a

n
it
á

ri
o
 Rede geral de esgoto ou pluvial 82,3% 22,9% 45,2% 18,1% 57,3% 

Rio, lago ou mar 1,9% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 

Outros destinos (fossas, valas)  15,5% 65,7% 40,9% 70,3% 35,8% 

Sem banheiro nem sanitário 0,3% 11,3% 13,5% 10,7% 5,7% 

D
e

s
ti
n
o

 d
o
 

lix
o
 

Coletado 95,2% 63,4% 65,8% 63,5% 80,6% 

Jogado em rio, lago ou mar 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Outros destinos 4,7% 36,6% 34,1% 36,3% 19,3% 

Sem energia elétrica  0,2% 5,0% 2,2% 1,6% 1,7% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

O tipo de esgotamento sanitário diferia bastante entre as regiões da bacia do rio São 

Francisco em 2010. Se a rede de esgotos ou pluvial chegava a mais de 80% dos 

domicílios do SFA, no SFB menos de 20% dos domicílios estavam ligados a este tipo 

de redes. Nesta última região, era mais comum a utilização de fossas e valas, também 

bastante frequentes no Médio São Francisco. De notar que, mesmo no Alto São 

Francisco, quase 2% dos domicílios expeliam os seus esgotos diretamente para rios 

ou lagos, enquanto a média da bacia era próxima de 1%. É de salientar outro 

indicador, pois em todas as regiões exceto no SFA, mais de 10% dos domicílios 

não possuíam sequer sanitário. 

Mais de 80% dos domicílios particulares permanentes tinham o seu lixo coletado. 

Mais uma vez, esta proporção é superior no Alto São Francisco (95,2%) e bem menor 

nas restantes regiões (inferior a 70%). 

A quase totalidade (98,3%) dos domicílios da bacia tinha acesso a energia elétrica, 

em 2010. No entanto, é de destacar que, no Médio São Francisco, 5% dos domicílios 

não tinham eletricidade.  

Os dados relativos às características dos domicílios particulares permanentes são 

apresentados por município no Volume 9 – Mapas e Quadros Notáveis. 
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B. EDUCAÇÃO 

Em 2010, 32% da população residente na bacia do rio São Francisco frequentava a 

rede de ensino (cf. quadro seguinte). Essa proporção era superior no SFB (35,3%) e 

inferior no SFA (29,7%), como resultado da estrutura etária da população, mais 

envelhecida nesta última região. Pela mesma razão, a proporção de pessoas que 

nunca frequentaram a escola era também superior no SFB (16,8%) face a uma média 

de cerca de 11% na bacia. O ensino particular era mais frequente no SFA, o que 

espelha o maior rendimento médio per capita da região e um tecido socioeconômico 

mais denso e urbanizado. 

Quadro 88 – Indicadores selecionados de frequência na rede de ensino (2010). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Pessoas que frequentavam a rede de ensino 

(10
3
 / % da população residente) 

2.128 1.151 778 499 4.556 

29,7% 33,3% 34,2% 35,3% 31,9% 

Pública (%) 22,3% 29,6% 29,8% 31,3% 26,2% 

Particular (%) 7,4% 3,8% 4,4% 4,0% 5,7% 

Não frequentavam, mas já frequentaram (%) 63,0% 52,5% 51,0% 47,9% 57,1% 

Nunca frequentaram (%) 7,3% 14,1% 14,8% 16,8% 11,1% 

Frequência na rede de ensino      

Até aos 3 anos (%) 24,2% 14,4% 15,5% 14,1% 18,8% 

Dos 4 aos 5 anos (%) 81,9% 78,1% 79,4% 78,3% 80,0% 

Com 6 anos (%) 97,3% 96,5% 95,1% 93,6% 96,2% 

Dos 7 aos 14 anos (%) 97,7% 97,4% 96,6% 96,1% 97,2% 

Dos 15 aos 17 anos (%) 85,6% 82,8% 80,2% 80,6% 83,3% 

Dos 18 aos 19 anos (%) 42,4% 42,8% 46,4% 48,9% 43,8% 

Dos 20 aos 24 anos (%) 25,8% 20,1% 22,3% 23,9% 23,6% 

Com 25 ou mais anos (%) 7,5% 7,2% 7,3% 6,3% 7,3% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A frequência na rede de ensino era superior no grupo de idade dos 6 aos 14 anos, 

correspondendo ao anterior ensino obrigatório. Neste grupo de idade, as proporções 

de frequência na rede de ensino eram superiores a 95% em todas as regiões, exceto 

no SFB, para a idade de 6 anos (93,6%). Tal demonstra que a elevada proporção de 

pessoas dessa região que nunca frequentaram o sistema de ensino não é 
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exclusivamente devido à elevada juventude da sua população, mas também a 

eventuais fenômenos de ingresso tardio nesse sistema. 

O atual ensino obrigatório, dos 4 anos 17 anos, só estará totalmente implementado até 

2016, por forma a permitir a extensão da rede de ensino (MEC, 2014). Os grupos de 

idade dos 4 aos 5 anos e dos 15 aos 17 também têm proporções de frequência 

relativamente elevadas e sempre superiores a ¾ em todas as regiões, o que revela já 

uma aproximação à universalidade do ensino nestas idades. 

A maior proporção de pessoas a frequentar o ensino no SFB pode também ser 

explicada pela elevada taxa de frequência na rede de ensino dos adultos de 18 e 19 

anos (48,9%), bem acima das proporções das restantes regiões. Tal pode refletir 

menos oportunidades no mercado de trabalho nesta região relativamente às restantes, 

o que leva os jovens a permanecerem mais tempo no sistema de ensino. É também de 

salientar que mais de um quarto da população de 20 a 25 anos do SFA frequentava a 

rede de ensino em 2010, valor superior a qualquer outra região da bacia e que resulta 

de uma elevada importância do ensino superior na região. 

O ensino fundamental (do 1.º ao 9.º ano) era o que agregava, em 2010, um maior 

número de pessoas em todas as regiões (cf. quadro seguinte). Porém, enquanto no 

SFB esta proporção aproximava-se dos dois terços, no SFA não correspondia sequer 

a metade, mais uma vez, mostrando o maior envelhecimento da população da região.  

No SFA destaca-se o ensino médio, superior e de especialização com maiores 

proporções face às restantes regiões. Na bacia, 10,3% dos estudantes frequentavam o 

ensino superior, mas este valor é bastante influenciado pela realidade do SFA 

(proporção de 14,8%), pois nas demais regiões não havia sequer valores superiores a 

7%. No SFB e no SFSM apenas 4,5% e 6,2% dos estudantes frequentavam o ensino 

superior, respectivamente. Esta realidade é, também, decorrente de ofertas de ensino 

superior mais incipientes nas últimas regiões, de acordo com o exposto mais abaixo. 
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Quadro 89 – Distribuição dos alunos na rede de ensino (2010). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Pessoas que frequentavam rede de ensino (10
3
) 2.128 1.151 778 499 4.556 

Creche (%) 3,4% 2,4% 2,5% 1,9% 2,8% 

Pré-escolar (%) 8,8% 8,8% 9,1% 9,3% 8,9% 

Classe de alfabetização (%) 5,5% 6,7% 5,9% 5,0% 5,8% 

Alfabetização de jovens e adultos (%) 1,1% 3,2% 2,7% 2,0% 2,0% 

Fundamental (%) 47,8% 54,6% 57,9% 63,2% 52,9% 

Médio (%) 18,6% 17,4% 15,7% 14,0% 17,3% 

Superior de graduação (%) 12,9% 6,1% 5,6% 4,1% 9,0% 

Especialização de nível superior, mestrado ou doutorado (%) 1,9% 0,8% 0,6% 0,4% 1,3% 

Local de ensino      

Município de residência (%) 91,3% 94,6% 93,9% 92,5% 92,7% 

Outro município (%) 8,6% 5,4% 6,1% 7,5% 7,3% 

País estrangeiro (%) 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Em 2010, o local de ensino era, em mais de 90% dos casos, no município de 

residência. Porém, não é de estranhar que fosse no SFA que uma maior proporção de 

pessoas estudava em outro município que não o de residência, pois esta região 

apresentava um maior número de estudantes no ensino superior, e uma estrutura de 

povoamento caracterizada pela presença de uma importante área metropolitana (Belo 

Horizonte), que favorece os movimentos intermunicipais. Por outro lado, apesar de 

pouco significativo no geral, quatro em cada dez mil estudantes oriundos do SFA 

estudavam no estrangeiro, valor que era o dobro do que acontecia no SFM e quatro 

vezes a realidade do SFSM e do SFB. 

Em 2015, o ensino superior estava mais presente nos municípios do Alto e do Médio 

São Francisco (cf. quadro e figura seguintes). Belo Horizonte é o município com maior 

número de instituições de ensino superior, mais de 50. O seguinte município com mais 

campi2 de instituições do ensino superior é Montes Claros, que fica, na sua maior 

parte, localizado no Médio São Francisco. De notar que, apesar de o município de 

                                                           
 
 
2
 Campi: dois ou mais campus. 
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Brasília estar parcialmente contido na bacia, as suas instituições de ensino não estão 

presentes no território da bacia, pelo que não foram contabilizadas. 

Quadro 90 – Campi de instituições de educação superior cadastrados no 

Ministério da Educação nos municípios da Bacia (2015). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Campi de Instituições de Ensino Superior 168 103 46 27 344 

T
ip

o
 d

e
 

O
rg

a
n

iz
a

ç
ã
o
 

Faculdade 67,3% 41,7% 39,1% 48,1% 54,4% 

Universidade 20,2% 49,5% 50,0% 40,7% 34,6% 

Instituto Federal/ Centro Federal 7,7% 7,8% 10,9% 11,1% 8,4% 

Centro Universitário 4,8% 1,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

C
a
te

g
o

ri
a

 a
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a

 Pública 22,0% 57,3% 87,0% 55,6% 43,9% 

Pública Municipal 0,6% 1,0% 26,1% 7,4% 4,7% 

Pública Estadual 8,9% 43,7% 39,1% 22,2% 24,4% 

Pública Federal 12,5% 12,6% 21,7% 25,9% 14,8% 

Privada 78,0% 42,7% 13,0% 44,4% 56,1% 

Com fins lucrativos 32,7% 26,2% 10,9% 22,2% 27,0% 

Sem fins lucrativos 45,2% 16,5% 2,2% 22,2% 29,1% 

Fonte: MEC, 2015. 

Nota: As instituições de educação superior do município de Brasília (DF) não foram 
consideradas. 

O Submédio e o Baixo São Francisco continuam a ter poucas instituições de ensino 

superior, principalmente devido ao fato de nestas regiões não se situar nenhuma 

capital estadual. Destacam-se os municípios de Serra Talhada, no SFSM, e Arapiraca, 

no SFB, com seis campi de ensino superior em cada caso.  

As faculdades são o tipo de organização de ensino superior mais comum em toda a 

bacia, seguidas das universidades. No SFA, o ensino superior privado é mais comum, 

representando 78% dos campi de instituições de ensino superior. O ensino público é 

mais preponderante nas restantes regiões, principalmente no Submédio, onde 87% 

das instituições de ensino superior são públicas. 
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 As instituições privadas de ensino superior podem ser de caráter lucrativo ou sem 

esse fim, sendo que, na bacia, o número de cada uma era idêntico. No SFA era muito 

significativo o número de instituições particulares sem fins lucrativos, 45% do total, 

enquanto no SFM, as instituições com fins lucrativos estavam em maioria.  

 

Figura 48 – Distribuição geográfica dos campi de instituições de educação superior 

cadastradas no Ministério da Educação nos municípios da Bacia (2015). 
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Os campi de instituições públicas podem ser municipais, estaduais ou federais. No 

total da bacia, os campi de escolas superiores estaduais eram os mais importantes, 

com quase 25% do total. A sua importância era superior no SFM e no SFSM, 

representado, nessas regiões, 43,7% e 39,1% do total de campi de ensino superior.  

Já no Baixo São Francisco, o tipo de escola pública superior mais significativo era o 

federal, essencialmente devido aos vários campi da Universidade Federal de Alagoas. 

No global, as instituições de ensino superior públicas são mais preponderantes nas 

regiões menos desenvolvidas, tendo um papel essencial na oferta de educação 

superior e corrigindo, por essa via, as assimetrias de desenvolvimento entre regiões. 

No total da bacia, mais de 2400 cursos de graduação eram oferecidos nas 

instituições de ensino superior, sendo que dois terços destes eram ministrados no SFA 

(MEC, 2015). Nesta região destaca-se Belo Horizonte com mais de 800 cursos de 

graduação superior oferecidos. As assimetrias na oferta de cursos de graduação 

superior são ainda maiores do que a existência de instituições de ensino superior nas 

regiões da bacia. Isto acontece porque o número médio de cursos de graduação 

oferecidos por instituição de ensino superior no SFA (dez) é maior do que nas 

restantes regiões (cinco no SFM e SFB e quatro no SFB).  

Os cursos na área de negócios e administração eram os mais oferecidos na bacia, 

representando 23% do total. Apesar de esta área ser a mais comum na oferta de 

cursos no SFA e SFM, no SFSM e no SFB o domínio com mais cursos era o de 

educação, o que pode ter por objetivo colmatar a escassez de professores nestas 

regiões (MEC, 2015). 

 

C. SAÚDE 

Em 2009, data da última pesquisa de assistência médico-sanitária no Brasil (IBGE, 

2010a), existiam quase oito mil estabelecimentos de saúde na bacia do rio São 

Francisco, quase metade dos quais situados no SFA, o que reflete a maior 

concentração de população nesta região. Os estabelecimentos de saúde públicos 

eram de elevada importância na bacia, estando em maioria em todas as regiões. 

Contudo, se no SFA os estabelecimentos de saúde públicos representavam pouco 

mais de metade do total, à medida que nos dirigimos para o Atlântico, a 
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preponderância destes estabelecimentos crescia até níveis de quase 90% no SFB. 

Assim, os estabelecimentos privados são relevantes, essencialmente no SFA, onde 

representam quase metade do total de estabelecimentos, a maioria dos quais com fins 

lucrativos.  

O sistema único de saúde (SUS), criado como resposta ao direito dos brasileiros à 

saúde inscrito na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), é essencial nas regiões da 

bacia do rio São Francisco. Este sistema público de saúde garante a universalidade e 

gratuidade do acesso a serviços de saúde aos brasileiros. Não é de estranhar que a 

vasta maioria dos estabelecimentos públicos de saúde sejam municipais, isto porque 

cabe ao município a responsabilidade pela saúde da sua população, realidade que 

começou a ganhar contornos no início dos anos 90 (FADEL et al., 2009; MS/CNS, 

2013). Mesmo nos estabelecimentos privados de saúde, o SUS é um ator muito 

importante, operando como um fundamental financiador das suas atividades, visto 

mais de ¼ dos estabelecimentos privados de saúde na bacia estarem vinculados ao 

sistema público de saúde, porcentagem que é superior a 50% no SFB, o que revela, 

mais uma vez, a importância do SUS nas áreas mais a norte e menos desenvolvidas 

da bacia. 

Grande parte dos estabelecimentos de saúde oferecia atendimento ambulatorial na 

bacia em 2009 (cf. quadro seguinte). Como seria de esperar, a maior parte situa-se no 

SFA e também no SFM; no entanto, é no SFB que existe uma maior razão de 

unidades com ambulatorial por cem mil pessoas. É de salientar que é no SFA e SFM 

que uma maior porcentagem (16,7% e 12,1%, respectivamente) dos estabelecimentos 

de saúde com atendimento ambulatorial não tem atendimento médico, valor que é 

mais do dobro do das restantes regiões. Porém, é também nestas regiões que existe 

uma maior porcentagem de outras especialidades nos atendimentos ambulatórios, o 

que sugere uma maior diversidade de oferta.  
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Quadro 91 – Estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial, com 

emergência e com internação na bacia (2009). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Atendimento ambulatorial (10
3
/ unidade ambulatorial por cem mil 

pessoas*) 

2,7 1,5 1,0 0,7 6,0 

37,80 43,60 44,52 52,54 41,73 

Sem atendimento médico (%) 16,7% 12,1% 5,6% 5,0% 12,2% 

Com especialidades básicas (%) 71,8% 82,9% 89,6% 92,7% 80,2% 

Com outras especialidades (%) 34,6% 18,1% 16,1% 14,1% 24,8% 

Com odontologista/dentista (%) 42,2% 49,6% 53,5% 50,4% 47,0% 

Emergência (10
3
/ unidade com emergência por cem mil 

pessoas*) 

0,20 0,15 0,09 0,04 0,48 

2,84 4,23 3,90 2,94 3,36 

Pediatria (%) 65,2% 69,3% 63,8% 48,4% 64,7% 

Obstetrícia (%) 41,9% 74,6% 64,6% 47,1% 56,5% 

Psiquiatria (%) 10,8% 14,8% 8,3% 6,9% 11,2% 

Clínica (%) 84,7% 93,5% 92,1% 85,4% 88,8% 

Cirurgia (%) 26,4% 22,6% 25,6% 14,1% 24,0% 

Traumato ortopedia (%) 41,7% 52,6% 33,9% 18,1% 41,5% 

Neuro cirurgia (%) 10,7% 3,1% 9,2% 4,6% 7,6% 

Cirurgia buco maxilofacial (%) 10,2% 3,3% 6,7% 5,7% 7,1% 

Outros (%) 15,0% 8,9% 6,7% 11,7% 11,3% 

Estabelecimentos de Saúde com internação (10
3
/ % do total) 

0,18 0,15 0,11 0,05 0,49 

5,0% 8,3% 8,4% 5,6% 6,4% 

Leitos para internação - total (10
3
) 15,4 6,0 4,1 1,8 27,4 

Leitos para internação por mil pessoas* 2,2 1,7 1,8 1,3 1,9 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Nota: * Para o cálculo destas razões foi utilizado o valor da população residente em 2010. 

Os estabelecimentos de saúde com serviço de urgência eram menos de 500 na 

bacia do rio São Francisco em 2009. Se relativamente ao atendimento ambulatorial o 

SFB tinha um rácio superior de unidades por cem mil pessoas, esta região e o SFA 

tinham as menores razões de unidades com urgência. No caso do SFA isto será 

indicativo de uma maior densidade populacional, mas no SFB pode indicar uma 

relativa carência de oferta, o que também pode ser verificado nas especialidades 

contidas nas unidades de emergência nas regiões, já que o SFB tem, em quase todas, 

as porcentagens mais baixas. Isso mesmo pode ser verificado no caso da presença da 

especialidade de cirurgia e de traumato ortopedia. 
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Figura 49 – Leitos para internação por mil pessoas em cada município da Bacia 

(2009). 

Em 2009, relativamente poucos estabelecimentos de saúde ofereciam o serviço de 

internação, unicamente 6,4% do total, porcentagem que era superior no SFM e no 

SFSM (cf. quadro anterior). Apenas no SFA os estabelecimentos privados eram a 

maioria dos que ofereciam internação; porém, mais de metade destes estavam 

vinculados ao SUS.  
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Era também no SFA que existia um maior número de leitos para internação e ainda 

um maior rácio de leitos para internação por mil pessoas, o que sugere uma elevada 

oferta comparativamente às restantes regiões. Neste particular destaca-se o SFB, pois 

tem uma oferta de leitos para internação relativamente baixa, traduzindo uma carência 

que já se tinha observado nas unidades com emergência (cf. figura anterior). 

Evidencia-se nesta região a inexistência de leitos para internação de unidades federais 

e uma oferta em unidades estaduais abaixo da média. 

 

D. ALIMENTAÇÃO 

A bacia do rio São Francisco contém algumas das zonas com maior insegurança 

alimentar do Brasil (BENÍCIO, et al., 2010; BENÍCIO, et al., 2011). Segundo estas 

fontes, a região do Nordeste é uma das mais afetadas com a prevalência de 

insegurança alimentar grave. Neste particular destacam-se os estados de Alagoas, 

Bahia e Pernambuco, parcialmente integradas no território em estudo. 

Com o objetivo de combater a insegurança alimentar, mas também de “incentivar a 

agricultura familiar” (MDS, 2015a), foi criado, em 2003, o PAA - Plano de Aquisição 

de Alimentos. Este programa permite aos governos federal, estadual ou municipal 

comprarem, diretamente aos agricultores familiares, alimentos que depois serão 

destinados a pessoas em situações de insegurança ou carência alimentar. Uma das 

modalidades específicas do plano é o incentivo à produção e ao consumo de leite – 

PAA Leite. Esta modalidade é exclusiva para os municípios do norte de Minas Gerais 

e do Nordeste.  

Mais de 6% da população da bacia do rio São Francisco se beneficiaram destes 

programas em 2013 (cf. quadro seguinte), sendo que a incidência do apoio é superior 

nas regiões do Médio e Baixo São Francisco (cerca de 12% e 15% da população, 

respectivamente). No SFA, esta iniciativa atinge relativamente poucas pessoas, o que 

pode ser explicado pelo seu maior grau de urbanização e desenvolvimento. De 

destacar que mais de um terço das pessoas apoiadas tem entre 7 e 14 anos, o que 

sugere um apoio de âmbito escolar. 

Em todas as regiões, com exceção do Submédio, os lacticínios representam mais de 

90% de todo o tipo de produtos que são recolhidos através do PAA (cf. figura 
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seguinte). Este indicador mostra a importância do PAA Leite para a população desta 

região. Seguidamente, os produtos mais presentes são as hortaliças e as frutas 

(representam quase 5%). Do total de produtos, mais de metade dos mesmos é 

recolhido na região do Baixo São Francisco. Assim, nesta sub-região e em 2013, cada 

beneficiário foi apoiado, em média, com cerca de 114 kg de alimentos, mais do dobro 

do que no Submédio, a segunda sub-região mais apoiada. 

Quadro 92 – Indicadores selecionados do PAA (2013). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Beneficiários da doação de alimentos do PAA 

(exceto PAA Leite) (10
3
) 

88,6 164,0 33,9 116,0 402,5 

0-6 anos  (%) 4,8% 19,9% 17,6% 13,2% 14,5% 

7-14 anos (%) 36,3% 40,9% 28,9% 26,9% 34,9% 

15-23 anos (%) 12,5% 23,3% 23,7% 25,4% 21,6% 

24-65 anos (%) 43,9% 13,4% 22,7% 25,0% 24,3% 

mais de 65 anos (%) 2,58% 2,42% 7,01% 9,38% 4,85% 

Proporção dos beneficiários do PAA (exceto 

leite) no total da população (%) 
1,2% 4,5% 1,4% 7,8% 2,7% 

PAA Leite - famílias beneficiadas - (10
3
) 21,8 97,1 27,2 32,0 178,1 

Proporção dos beneficiários com a doação do 

PAA Leite* (%) 
0,9% 7,0% 3,6% 6,9% 3,4% 

PAA - Total de alimentos recolhidos por 

beneficiário da sub-região (kg/pessoa) 
15 25 42 114 47 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios; PAA Data (MDS/MDA, 
2015). 

Nota: * - Para o cálculo deste indicador considerou-se o número médio de pessoas por 
domicílio nos Censos de 2010. 
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Figura 50 – Alimentos recolhidos pelo PAA (2013) 

Fonte: MDS/MDA, 2015. 

Cerca de um quarto de todos os municípios da bacia do rio São Francisco possuía, em 

2012, um conselho de segurança alimentar. No entanto, apenas 20% tinha um plano 

de segurança alimentar e nutricional (cf. quadro em baixo). A oferta de alimentação 

escolar era a política mais comum dos planos de segurança alimentar, com cerca de 

18% dos municípios da bacia a estabelecerem este apoio, quase todos os que 

possuíam plano desse tipo. A doação de alimentos e a oferta de refeições eram 

políticas menos habituais, com apenas 8,5% e 12,2% dos municípios da região a 

prestarem estes tipos de apoio às populações. Das quatro regiões fisiográficas, o 

Submédio São Francisco destaca-se, dado que mais de 20% de todos os seus 

municípios prestam apoio mediante oferta de refeições, doação de alimentos e 

alimentação escolar.  
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Quadro 93 – Indicadores selecionados de política de segurança alimentar e 

nutricional (2012). 

Proporção de municípios com: 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Conselho de segurança alimentar e nutricional (%) 22,5% 23,6% 39,6% 24,4% 26,0% 

Plano de segurança alimentar e nutricional (%) 22,5% 20,8% 27,5% 15,6% 20,3% 

Com oferta de refeições (%) 8,3% 7,3% 18,7% 6,7% 8,5% 

Com doação de alimentos (%) 14,8% 9,6% 20,9% 10,0% 12,2% 

Com alimentação escolar (%) 20,1% 19,1% 22,0% 14,4% 17,9% 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2013b). 

Em 2013, os frutos mais produzidos (mais de 500.000 toneladas) na bacia do rio São 

Francisco eram a banana e a manga (cf. indicadores de agropecuária no ponto C do 

Capítulo 5.2.2). Estes resultados vão ao encontro da análise do consumo alimentar no 

Brasil (IBGE, 2011) para 2008-2009, isto porque a banana era o fruto mais presente 

na dieta dos brasileiros. 

Entre outros produtos alimentares provenientes da agropecuária, os mais 

produzidos na região eram a cana-de-açúcar, a soja, o leite de vaca e o milho, todos 

estes, com produções superiores a mil milhões de toneladas, em 2013. Há que 

considerar, ainda, a produção, relativamente elevada, de mandioca e de feijão. Mais 

uma vez, estes indicadores podem ser comparados com a análise do consumo 

alimentar em 2008-09 no Brasil (IBGE, 2011). Com mais de 50% de prevalência no 

consumo alimentar, o arroz, o feijão, o pão de sal e o café, são os produtos mais 

comumente encontrados na dieta típica desta região. Todos estes bens alimentares 

são produzidos na região, notando que a farinha de milho é o principal ingrediente do 

pão de sal. 
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E. LAZER E CULTURA 

IDENTIDADE E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

A cultura sertaneja centraliza boa parte da identidade dos estados que integram a 

Bacia do Rio São Francisco, especialmente a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Conforme destacaram Moreno e Da Silva (2012, p. 145), “esta vocação para a criação 

animal acabou marcando profundamente a identidade cultural dos polos sociais que se 

desenvolveram ao longo do sertão São Franciscano. Os rastros desta tradição se 

mantêm ainda hoje” (MORENO; DA SILVA, 2012, p. 145). 

Esta tradição está marcada em diversos elementos, como na gastronomia típica da 

região, que oferece pratos de bode e ligados à pecuária bovina e à caprinocultura; nos 

festejos de São João e nas demais manifestações que abrangem a dança e a música, 

como as bandas de pífano, os aboiadores, as toadas e violeiros, gaiteiros e 

repentistas3 (MORENO; DA SILVA, 2012).  

Outro elemento constitutivo da identidade da região é a relação com as águas do São 

Francisco. A navegação, os barcos e a vida ribeirinha contribuíram para o surgimento 

de tradições, como a pesca artesanal e lendas e folclores como a história do Nego 

D´água, personagem mítico que, segundo reza a tradição, seria um virador de barcos 

e canoas. Essa lenda está relacionada também com a tradição dos usos das 

carrancas nos barcos do vale do São Francisco, esculturas de proa de olhos 

esbugalhados e feições antropomorfas, que servem para proteção e afugentamento 

dos maus espíritos (MORENO; DA SILVA, 2012).  

Além dessas matrizes, a religiosidade, cristã e de tradição africana, também é um dos 

elementos que dão origem às manifestações culturais da região da Bacia do São 

Francisco. 

A forte presença da religiosidade popular na cultura do interior são franciscano 

existe desde os primeiros estabelecimentos de freguesias e das missões 

religiosas fundadas no início do século XVIII [...]. Assim, com o passar dos 

                                                           
 
 
3
 As cidades de Juazeiro e Petrolina, por exemplo, realizam conjuntamente um Festival da Sanfona no 

mês de Novembro.  
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anos, as manifestações de caráter religioso destacavam-se entre as tradições 

sustentadas nas microrregiões (MORENO; DA SILVA, 2012, p. 155). 

Nesse aspecto, destacam-se manifestações do catolicismo popular como as festas a 

diferentes padroeiros, reisados, novenas, alvoradas, missas, procissões, festas 

dançantes e queimas de fogos. Da matriz africana, estão presentes também 

manifestações religiosas como o candomblé e a umbanda, assim como festas como a 

marujada, por exemplo. Contudo, observa-se que muitos destes traços culturais de 

origem africana vêm sendo substituídos em função da presença de cultos Evangélicos, 

principalmente nos quilombos e pequenas comunidades rurais do país. Houve uma 

redução significativa das práticas religiosas como a do candomblé, das músicas e 

danças, como Congados e batuques, das festas e de consumo de bebidas alcoólicas, 

como cachaça entre outras. A influência de outras culturas mais atuais também é 

visível entre os grupos de população mais jovem destas comunidades, com destaque 

para o movimento "Hip Hop"4 e a música "Rap" e "Reggae". 

A região do São Francisco também se destaca pela riqueza de seu artesanato 

desenvolvidos por comunidades tradicionais e indígenas, que utilizam cerâmica, 

madeira, sementes, couro e palha, além de outros materiais (MORENO; DA SILVA, 

2012).  

A grande extensão territorial da Bacia do São Francisco contribuiu ao longo dos anos 

para uma grande diversificação da cultura e formação de identidades.  

As localidades construídas ao longo da calha do São Francisco guardam atualmente 

um grande patrimônio arquitetônico e histórico como a cidade de Penedo e de Porto 

Real do Colégio (AL) com seu convento e Colégio "que teriam originado o nome da 

cidade, em frente à capela. O colégio localizava-se próximo ao local onde hoje 

encontramos a Prefeitura Municipal e a Casa Paroquial" (IPHAN, 2015). 

No Baixo São Francisco encontram-se cidades, como Santana do São Francisco (SE), 

que são palcos de manifestações de religiosidade, como a festa de Senhora de 

                                                           
 
 
4
 O Hip Hop pode ser enquadrado na categoria de movimento social dada sua abrangência, sua natureza 

política e por apresentar uma visão definida de aliados e opositores. 
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Santana, ou o seu artesanato em cerâmica que é produzida com argila retirada da 

beira do rio. Essa atividade é bem difundida na região e as peças conhecidas em todo 

país (IPHAN, 2014), assim como as carrancas de madeira que enfeitavam as proas 

das embarcações que navegavam no rio. 

A cidade de Neópolis "abriga a Igreja Nossa Senhora do Rosário, tombada pelo 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional; e a Igreja Matriz de Santo Antônio, que, 

inclusive possui Orquestra Filarmônica" (IPHAN, 2015). 

As áreas urbanas de sedes municipais do oeste baiano, que constituem áreas de 

expansão mais recentes, como Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, ainda não 

conformaram um polo cultural, turístico e lazer em consonância com as 

potencialidades locais. A região, de uma forma geral, possui um largo potencial para o 

turismo de negócios, de aventura e ecológico, uma vez que existem inúmeros cursos 

d´água com atrações como a cachoeira do “Acaba Vida”, em Luís Eduardo Magalhães, 

que está registrada no Guia Quatro Rodas. Existem ainda iniciativas voltadas para 

criar um fluxo turístico associado ao agronegócio, com tours pelas fazendas, para que 

os turistas possam conhecer mais de perto as plantações e suas especificidades. O 

turismo de negócios conta com alguns eventos no calendário, como a Bahia Farm 

Show, considerada uma das mais importantes feiras de tecnologia agrícola e negócios 

do país (BAHIA FARM SHOW, 2015). 

Devido à influência de habitantes do sul do País, a culinária é bastante diversificada, 

com cardápios regionais, nacionais e internacionais. Algumas prefeituras desenvolvem 

projetos culturais, com shows musicais como o Projeto “Cultura Viva”, realizados aos 

sábados e domingos pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo. 

As áreas rurais já apresentam características bem estratificadas nesta região, com 

grandes propriedades rurais que contam com seus equipamentos privados de lazer. 

Muitas fazendas têm seu próprio “clube”, com piscinas e quadras de esportes, ao lado 

de áreas precárias, com infraestrutura deficiente e sem áreas de lazer. 

Na formação cultural de Minas Gerais ainda está presente a herança colonial e a 

miscigenação característica da formação da identidade brasileira com a mistura de 

culturas europeias com a africana e indígena.  
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A cultura foi marcada pela mineração e por ter sido passagem obrigatória dos 

bandeirantes que deixaram as marcas de sua colonização, principalmente os que 

saíam da região de Taubaté e Guaratinguetá, em São Paulo.  

Atualmente, o estado de Minas Gerais encontra-se dividido em seis regiões culturais 

que foram construídas considerando esse desenvolvimento histórico junto com as 

características físicas do estado: Café oeste sul, Mineração, Nordeste Mineiro, 

Sanfranciscana Mineira, Triângulo Mineiro e Zona da Mata (DESCUBRA MINAS, 

2015). 

A área da bacia abrange os seguintes circuitos turísticos de Minas Gerais: Belo 

Horizonte; Diamantes; Grutas; Guimarães Rosa, Lago Três Marias; Ouro; Serra do 

Cipó; Trilha dos Inconfidentes; Verde – Trilha dos Bandeirantes; Veredas do 

Paraopeba; Villas e Fazendas de Minas; Nascentes das Gerais; Caminhos do 

Cerrado; Canastra; Caminhos do Indaiá; Grutas e Mar de Minas; Noroeste das Gerais; 

Serra do Cabral; Serra Geral do Norte de Minas; Sertão Gerais e Velho Chico. 

 

F. SEGURANÇA SOCIAL 

A análise às questões de segurança social na bacia do rio São Francisco incide sobre 

a infraestrutura policial e judiciária existente, bem como sobre o sistema de defesa civil 

e corpo de bombeiros.  

Este estudo verifica a existência ou não de equipamentos e infraestruturas em cada 

um dos 507 municípios que integram a bacia. Por forma a proceder com a análise, 

cada município foi alocado a uma região fisiográfica. Nos casos em que um município 

está situado em mais do que uma região, este foi alocado àquela onde se situa a 

maior parte do seu território. É o caso, por exemplo, do município de Montes Claros 

em Minas Gerais, que se localiza na fronteira entre o SFA e o SFM. Por cerca de 85% 

da sua área se situar no SFM, este município foi alocado nesta região, para efeito da 

análise seguinte.  

No quadro seguinte, é possível verificar algumas estruturas de segurança social 

existentes na bacia em 2012, informação retirada da pesquisa anual de Informações 

Básicas Municipais realizada pelo IBGE. 
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Quadro 94 – Municípios da bacia com estruturas de segurança social (2012). 

Municípios com: 

Região Fisiográfica 
Total 

SFA SFM SFSM SFB 

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

Delegacia de polícia civil 129 77,7% 136 79,1% 83 100% 85 98,8% 433 85,4% 

Delegacias de polícia especializadas 21 12,7% 8 4,7% 4 4,8% 1 1,2% 34 6,7% 

Delegacia de proteção ao meio ambiente 4 2,4% 5 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 9 1,8% 

Guarda Municipal 23 13,9% 42 24,4% 27 32,5% 25 29,1% 117 23,1% 

Unidade do Corpo de Bombeiros 25 15,1% 9 5,2% 7 8,4% 5 5,8% 46 9,1% 

Presídio 37 22,3% 26 15,1% 6 7,2% 6 7,0% 75 14,8% 

Instituto médico legal 14 8,4% 9 5,2% 4 4,8% 3 3,5% 30 5,9% 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012 (IBGE, 2013b). 

É de ressalvar que mais de 85% dos municípios possuíam delegacias de polícia civil 

em 2012. Contudo, se no Submédio e no Baixo a quase totalidade dos municípios 

possuía delegacia de polícia civil, no SFA e SFM essa proporção era de menos de 

80% dos municípios. Esta realidade estará, também, relacionada com o número de 

delegacias especializadas existente. No SFA, 21 municípios possuía este tipo de 

delegacias, de apoio a grupos menos protegidos, como as mulheres vítimas de 

violência, os mais jovens e os idosos.  

É de ressalvar, igualmente, o número de municípios com delegacias de proteção ao 

meio ambiente. Em 2012, apenas nove municípios possuíam esta estrutura, de 

especial relevância para o manejamento dos recursos hídricos. Os municípios eram 

todos do estado de Minas Gerais, excetuando, também, Brasília (DF). Entre eles Belo 

Horizonte, Nova Lima (SFA) ou Paracatu (SFM). 

Na bacia do rio São Francisco existiam 117 municípios com Guarda Municipal em 

2012 (cf. quadro anterior). Tal como a presença de delegacias de polícia civil, a 

Guarda Municipal era mais comum nos municípios do SFSM e do SFB. No SFA, 

apenas cerca de 14% dos municípios possuíam Guarda Municipal, em 2012.  

Outras infraestruturas de Segurança Pública, como presídio ou Instituto Médio Legal, 

eram relativamente pouco frequentes no municípios da bacia, como é possível verificar 

no quadro anterior. As unidades do corpo de Bombeiros, essenciais para a resposta a 

eventos extremos ou calamidades, não existiam em todos os municípios da bacia. 
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Apenas 46 municípios da bacia tinham unidades de corpos de bombeiros, a maioria no 

SFA, ainda assim apenas com uma proporção de 15% dentro da região, em 2012. 

A existência de sistemas de Defesa Civil nos municípios da bacia do rio São 

Francisco pode ser verificada no seguinte quadro. Estes sistemas são essenciais para 

a resposta a calamidades ou eventos extremos, como secas ou inundações.  

Em 2012, a maioria dos municípios da bacia possuía uma coordenadoria municipal 

responsável pela Defesa Civil do município. A evolução de 2006 para 2012 é muito 

significativa, principalmente no Submédio. Em 2006, três em cada quatro municípios 

no SFSM não possuía qualquer unidade de Defesa Civil. Porém, seis anos depois, 

mais de 60% dos municípios desta região possuía uma unidade de Defesa Civil.  

O Alto São Francisco é a região com maior proporção de municípios com algum tipo 

de unidade de Defesa Civil, mais de 70% em 2012. No extremo oposto, o SFB tinha 

uma proporção de apenas 56%.  

Quadro 95 – Municípios da bacia e sistemas de Defesa Civil (2006 e 2012). 

Unidade de Defesa Civil Ano 

Região Fisiográfica 
Total 

SFA SFM SFSM SFB 

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

Coordenadoria municipal 
2006 63 38,0% 57 33,1% 11 13,3% 34 39,5% 165 32,5% 

2012 107 64,5% 97 56,4% 41 49,4% 41 47,7% 286 56,4% 

Outro tipo de unidade 
2006 8 4,8% 14 8,1% 9 10,8% 1 1,2% 32 6,3% 

2012 12 7,2% 14 8,1% 10 12,0% 7 8,1% 43 8,5% 

Sem qualquer unidade 
2006 95 57,2% 101 58,7% 63 75,9% 51 59,3% 310 61,1% 

2012 47 28,3% 61 35,5% 32 38,6% 38 44,2% 178 35,1% 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006 e 2012 (IBGE, 2007; IBGE, 
2013b). 

No quadro seguinte é possível verificar, também, o número de comarcas existentes 

na bacia, 246 em 2012. No âmbito da Justiça Estadual de primeira instância, o 

território brasileiro é dividido em comarcas. Estas podem conter um ou mais 

municípios e na sua sede localizam-se os tribunais de primeira instância da Justiça 

Estadual.  
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O município de Brasília, por abarcar todo o território do Distrito Federal, está dividido 

em regiões administrativas, não sendo aplicável a este município o modelo de divisão 

por comarcas do restante território.  

Pouco menos de metade dos municípios da bacia eram sede de comarca, em 2012. 

Assim, e em média, uma comarca abrangia dois municípios. É de salientar a maior 

proporção de sedes de comarca no SFB e no SFSM em relação às restantes regiões. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho são responsáveis exclusivos pelo julgamento 

de conflitos entre trabalhadores e patrões. Existe um Tribunal Regional do Trabalho 

em cada um dos estados pertencentes à bacia do rio São Francisco. No total existem 

46 municípios da bacia com Varas dos vários tribunais regionais do trabalho, sendo 

que grande parte destes se situa no SFA, o que não é de estranhar, devido à maior 

densidade populacional e maior tecido empresarial. 

Quadro 96 – Municípios da bacia sede de comarca, com varas de tribunais e com 

Ministério Público. 

Municípios com: Ano 

Região Fisiográfica 
Total 

SFA SFM SFSM SFB 

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

Sede de comarca 2012 69 41,6% 75 43,6% 52 62,7% 50 58,1% 246 48,5% 

Varas T.R. Federal 2013 5 3,0% 8 4,7% 7 8,4% 3 3,5% 23 4,5% 

Varas T.R. Trabalho 2015 21 12,7% 10 5,8% 7 8,4% 8 9,3% 46 9,1% 

Varas T.R. Eleitoral 2015 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

M.P. Estadual 2015 72 43,4% 62 36,3% 54 65,1% 50 58,1% 238 47,0% 

M.P. Federal 2015 4 2,4% 5 2,9% 5 6,0% 1 1,2% 15 3,0% 

M.P. Trabalho 2015 3 1,8% 2 1,2% 2 2,4% 1 1,2% 8 1,6% 

Fontes: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012 (IBGE, 2013b); CJF, 2015; 
TRT 3.ª Região, 2015; TRT 5.ª Região, 2015; TRT 6.ª Região, 2015; TRT 18.ª Região, 2015; 
TRT 19.ª Região, 2015; TRT 20.ª Região, 2015; MPF, 2015; MPT 3.ª Região, 2015; MPT 5.ª 
Região, 2015; MPT 6.ª Região, 2015; MPT 18.ª Região, 2015; MPT 19.ª Região, 2015; MPT 
20.ª Região, 2015; Ministério da Justiça, 2015; TREMG, 2015. 

Nota: Não aplicável ao município de Brasília. 

É de notar que, apesar de existirem Varas de Tribunal Regional do Trabalho em cerca 

de 9% dos municípios da bacia, o Ministério Público do Trabalho está presente em 

apenas 1,6% destes, 8 municípios em concreto. Não há, assim, correspondência 
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geográfica completa entre os tribunais dedicados às questões do trabalho e o 

Ministério Público específico, na bacia. 

Isto mesmo também ocorria no caso das Varas de Tribunal Regional Federal, pois 

estas estavam sediadas em 4,5% dos municípios da bacia (em 2013), mas o Ministério 

Público Federal estava presente em apenas 3% (em 2015). 

De notar que o Ministério Público Estadual tinha sede em quase metade dos 

municípios da bacia, em 2015, num valor muito próximo do das sedes de comarca 

existentes. 

 

G. EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO 

A caracterização dos equipamentos de uso público na bacia do rio São Francisco 

abrange as redes rodoviária, ferroviária e hidroviária, e ainda uma menção aos 

aeroportos existentes. Procede-se também a uma breve descrição dos transportes 

existentes em cada município e da infraestrutura de comunicações e energética. 

A rede rodoviária distribuiu-se de forma assimétrica na bacia, como é possível 

observar no quadro seguinte que indica um conjunto de indicadores para os estados 

mais representativos da bacia do rio São Francisco. Em 2014, e em todos os estados 

considerados à exceção de Sergipe, a proporção de rede não pavimentada sobre o 

total era sempre superior a 80%. No caso da rede pavimentada, 87% ou mais, em 

todos os estados, era de pista simples. Sobressai nestes indicadores Sergipe, com 8% 

da rede pavimentada em pista dupla e com apenas 57% da rede não pavimentada. 
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Quadro 97 – Rede rodoviária nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e Minas Gerais (2014). 

Indicador PE AL SE BA MG 

Rede não pavimentada (km /  

proporção da rede existente) 

37.063 10.768 3.011 111.805 245.242 

83,4% 82,0% 57,0% 87,5% 89,8% 

Rede pavimentada (km) 7.365 2.360 2.276 15.922 27.942 

Pista simples (%) 91,7% 87,2% 88,4% 98,9% 94,8% 

Em obras para duplicação pistas (%) 2,1% 10,5% 3,6% 0,0% 0,8% 

Pista dupla (%) 6,3% 2,3% 8,0% 1,1% 4,5% 

Total (km) 44.428 13.128 5.287 127.727 273.184 

Rácio rede total / área (km/km
2
) 0,45 0,47 0,24 0,23 0,47 

Rácio rede pavimentada / área (km/km
2
) 0,08 0,08 0,10 0,03 0,05 

Rácio rede (km) / 1000 pessoas* 4,79 3,95 2,38 8,44 13,18 

Rácio rede pavimentada (km) / 1000 pessoas* 0,79 0,71 1,03 1,05 1,35 

Fonte: DNIT (2015) com cálculos próprios; Dados estaduais (IBGE, 2015) com cálculos 
próprios. 

Notas: * População estimada pelo IBGE para cada estado, no ano de 2014. 

Os resultados para Sergipe mostram, contudo, outra realidade. Em 2014, este era o 

estado, entre os considerados, com menor rácio de rede viária por 1000 pessoas. 

Assim, apesar de a rede viária ser pavimentada em mais de 40% dos casos, esta era 

a de menor extensão relativamente à população do estado.  

Tendo em conta estes indicadores, rácio de rede por área e população residente, o 

estado de Minas Gerais destaca-se. Este estado possuía, em 2014, os valores 

superiores no rácio de rede por população residente e ainda o maior rácio de rede total 

por área (0,47, em conjunto com o estado de Alagoas). De fato, a malha viária em 

Minas Gerais é de elevada densidade, essencialmente na RMBH.  

O SFA apresenta, comparativamente às restantes regiões e em relação à sua área e 

população residente, a mais extensa rede viária, o que era esperado, pois é a região 

que apresenta uma maior densidade populacional e uma maior população urbana. 

Na análise à rede viária do SFM é necessário ter em conta que a rede viária do estado 

da Bahia está concentrada no litoral, região não incluída na bacia do rio São 

Francisco. O mesmo pode ser afirmado para as restantes regiões, já que nenhuma, 

exceto o SFA, integra a capital de um estado. 
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A figura seguinte apresenta algumas rodovias federais que atravessam uma ou várias 

regiões da bacia do rio São Francisco. A BR-020 é uma rodovia radial que liga o 

Distrito Federal ao Nordeste, mais propriamente ao Ceará. Esta via proporciona a 

ligação entre municípios afastados do Médio São Francisco, como Brasília (DF), 

Formosa (GO) e Luís Eduardo Magalhães (BA), distância esta de quase 500 km. Este 

trecho é asfaltado e mais de 80% foi considerado bom em 2013 (DNIT/SGP, 2015). 

A BR-040 é outra via radial que parte do Distrito Federal com direção ao Rio de 

Janeiro, ligando, desse modo, o SFM e o SFA. Recentemente esta via foi 

concessionada à INVEPAR, no trecho até Juiz de Fora, pelo que será pedagiada ainda 

durante 2015 (ANTT, 2015b). Esta via liga as cidades de Brasília e Belo Horizonte, 

numa distância de mais de 700 km, que demorará cerca de nove horas a percorrer.  

Em 2013, apenas 55% do trecho desta rodovia foi considerado bom (DNIT/SGP, 

2015), pelo que a concessão deverá ser importante para a requalificar e melhorar. No 

entorno de Belo Horizonte e de Brasília esta via possui pista dupla. 

As rodovias BR-101 e BR-110 são duas vias longitudinais importantes para o 

Nordeste. A primeira liga, pelo litoral, o sul do Brasil ao norte, passando no entorno 

das capitais dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. A extensão nos dois últimos 

estados é essencial para a ligação entre os diversos municípios. A BR-110 é uma via 

longitudinal que passa pelo interior do Nordeste, mais propriamente por Jeremoabo e 

Paulo Afonso, até Petrolândia (PE). Esta ligação, de 120 km, está completamente 

asfaltada, apesar de ter uma boa classificação em apenas metade da sua extensão. 
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Figura 51 – Rede viária na Bacia. 

A via longitudinal BR-135 liga Belo Horizonte ao norte do Brasil. Dentro da bacia esta 

permite a ligação entre o SFA e o SFM. Contudo, uma parte da via está por realizar e 

outra significativa parte por asfaltar (20%). A ligação de Belo Horizonte a Barreiras, na 

Bahia, num percurso de mais de 900 km, demoraria bastante tempo a percorrer, até 

dadas as condições da via. Em todo o caso, na classificação dada em 2013, cerca de 

68% da via que está pavimentada foi considerada boa (DNIT/SGP, 2015). 
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Por fim, a figura anterior apresenta três vias federais transversais: a BR-232; BR-235; 

BR-242. A primeira junta o interior de Pernambuco ao litoral e em 2013 a classificação 

da sua pavimentação foi boa em 95% da sua extensão. A ligação entre Salgueiro, no 

SFSM e Arcoverde, no SFB pode ser realizada por esta via, numa distância de cerca 

de 260 km.  

A rodovia BR-235 é uma das que possui grande potencial para a interligação entre as 

regiões da bacia do rio São Francisco. Esta percorre o interior da Bahia até o litoral de 

Alagoas, permitindo ligar o SFM ao SFB, passando pelo SFSM e pelos municípios de 

Petrolina e Juazeiro, em Pernambuco e Bahia, respectivamente. Contudo, em 2013, o 

trecho considerado (600 km) não estava asfaltado em metade da sua extensão, 

impedindo a sua utilização em condições ideais.  

A rodovia BR-242, exclusiva da Bahia, permite a ligação do interior à capital do 

estado. A extensão na bacia do rio São Francisco junta os municípios de Luís Eduardo 

Magalhães e Seabra, numa distância de cerca de quase 500 km. Esta rodovia 

apresentava uma classificação de bom em cerca de 73% do seu trecho.  

Na década de 1990, a rede ferroviária brasileira foi privatizada, tendo sido adquirida 

por grupos que asseguram a exploração exclusiva de estradas de ferro regionais 

(SILVEIRA, 2002). No quadro seguinte podemos ver as quatro concessões com 

ferrovias na bacia do rio São Francisco, estando as mesmas representadas na figura 

anterior. 

A FCA é a concessão com maior extensão de estradas de ferro na bacia, estando 

presente em todas as regiões fisiográficas. Esta ferrovia permite a ligação de Brasília 

(DF), no SFM, até Belo Horizonte (MG) no SFA. Tal como a concessão MRS, a FCA 

tem ainda caminho de ferro desde esta última cidade até ao estado do Rio de Janeiro.  

Contudo, a ligação entre as regiões da bacia pela ferrovia da FCA é indireta, isto 

porque a estrada de ferro que segue de Belo Horizonte em direção a Montes Claros 

(MG) no SFM tem como destino o litoral da Bahia, mais especificamente o porto de 

Aratu. Este porto, no entorno de Salvador (BA) tem ainda duas ligações: uma a norte, 

até ao estado de Alagoas e a fronteira com Sergipe (SFB), e uma outra que liga o 

litoral da Bahia a Petrolina (PE) e a Juazeiro (BA), no SFSM.  
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Quadro 98 – Concessões ferroviárias na bacia (2014). 

Estrada de 

Ferro 

Região Fisiográfica 

SFA SFM SFSM SFB 

EFVM - Estrada 

de Ferro Vitória 

Minas 

Belo Horizonte (MG) 

Caeté (MG) 

Ouro Preto (MG) 

- - - 

FCA – Ferrovia 

Centro Atlântica 

Belo Horizonte (MG) 

Curvelo (MG) 

Pirapora (MG) 

Brasília (DF) 

Montes Claros 

(MG) 

Urandi (BA) 

Petrolina (PE) 

Juazeiro (BA) 

Jaguarari (BA) 

Capela (SE) 

Propriá (SE) 

FTL – 

Transnordestina 

(Antiga CFN) 

- - - 
Arapiraca (AL) 

Palmeira dos Índios (AL) 

MRS Logística 

Sarzedo (MG) 

Brumadinho (MG) 

Jeceaba (MG) 

Conselheiro Lafaiete (MG) 

- - - 

Fonte: ANTT (2015a). 

Na fronteira de Alagoas com Sergipe, a estrada de ferro da FCA está ligada à da FTL. 

A Transnordestina Logística tem uma extensa linha de estradas de ferro em todo o 

Nordeste, ligando Alagoas a Pernambuco, indo até ao estado do Maranhão. 

A estrada de ferro da MRS Logística liga o sul de Minas Gerais ao estado do Rio de 

Janeiro e de São Paulo e aos portos que aí se situam. Esta importante ligação permite 

a escoação de produtos do SFA para outros estados e para exportação. 

A rede ferroviária na bacia do rio São Francisco é, quase exclusivamente, de 

transporte de mercadorias. Aliás, em todo o Brasil, só duas estradas de ferro de longa 

distância são utilizadas para transporte de passageiros. A Estrada de Ferro Vitória 

Minas é a única em toda a bacia que é utilizada para o movimento de pessoas. Esta 

via ferroviária operada pela empresa Vale, permite a ligação de Belo Horizonte em 

Minas Gerais (SFA) ao estado de Espírito Santo, mais propriamente à cidade de 

Vitória. Em 2013, quase 900 mil pessoas viajaram por esta estrada de ferro.  

Assim a rede ferroviária é utilizada quase exclusivamente para o transporte de 

mercadorias. O transporte de minério de ferro representa cerca de 80% do total de 
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mercadoria transportada nas concessões ferroviárias da bacia, o que nos mostra a 

importância, não só da mineração de ferro em Minas Gerais, mas também, da ferrovia 

para o seu transporte (cf. quadro seguinte). 

Quadro 99 – Mercadorias transportadas por concessão (2014). 

Mercadoria (10
6 
TKU*) EFVM FCA FTL MRS  Total 

Adubos e fertilizantes 712 1.308 - 8 2.027 

Carvão/coque 3.042 - 16 339 3.396 

Cimento - 153 119 941 1.213 

Combustíveis, derivados do 

petróleo e álcool 
- 997 234 14 1.244 

Granéis minerais 160 1.787 - 1.193 3.141 

Indústria siderúrgica 2.071 901 91 2.472 5.535 

Minério de ferro 65.200 1.009 47 54.513 120.769 

Produção agrícola - 5.696 17 856 6.569 

Soja e farelo de soja - 5.293 - 536 5.828 

Outras mercadorias 824 647 11 597 2.079 

Total geral 72.009 17.789 535 61.468 151.801 

Fonte: ANTT (2015a). 

Nota: * – TKU: toneladas-quilômetro úteis. 

É possível verificar, também, que as concessões que maior quantidade de mercadoria 

transportam são a EFVM e a MRS, que ligam Minas Gerais e o SFA aos portos dos 

estados mais próximos.  

A FCA é bastante utilizada para o transporte de produção agrícola, predominando o 

transporte de soja. Estes resultados são esperados tendo em conta que esta é a única 

ferrovia a atravessar o SFM e o polo de Petrolina/ Juazeiro, grandes produtores 

agrícolas.  

Também de ressalvar é a relativa pouca quantidade de mercadoria transportada pela 

Transnordestina Logística, empresa concessionária das estradas de ferro do Nordeste. 

O Governo Federal, através de programas de investimento como o PAC – Programa 

de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007 e o PIL – Plano de Investimento em 

Infraestruturas, lançado em 2012, pretende fazer crescer o número de ferrovias em 

funcionamento no Brasil. Visto como chave para incentivar a produção e exportação 
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de mercadorias, as ferrovias em construção, em estudo e planejadas para a bacia do 

rio São Francisco podem ser verificadas no quadro seguinte. 

Quadro 100 – Novas ferrovias em construção, em estudo e planejadas na bacia 

(2015). 

Estrada de Ferro Extensão Estado 
Região Fisiográfica 

SFA SFM SFSM SFB 

Ferrovia Nova Transnordestina – 

PAC 
1.728 km Em construção   X  

Ferrovia de Interligação Oeste 

Leste – PAC 
1.527 km Em construção  X   

Ferrovia Anápolis (GO) - Corinto 

(MG) – PIL 
775 km Em estudo X    

Ferrovia Belo Horizonte (MG) – 

Corinto (MG) – Guanambi (BA) - 

PIL 

845 km Em estudo X X   

Ferrovia Corinto (MG) – Campos 

(RJ) - PIL 
648 km Planejada X    

Ferrovia Feira de Santana (BA) – 

Ipojuca (PE) - PIL 
893 km Planejada    X 

Fonte: MP, 2015; SEAP, 2015; VALEC, 2015. 

A Ferrovia Nova Transnordestina e a Ferrovia de Interligação Oeste Leste (FIOL) 

estão já em fase de construção. Estas duas novas concessões serão essenciais para 

a ligação do interior do Nordeste ao litoral e, claro está, aos portos, por forma a reduzir 

custos de transporte e aumentar o potencial exportador destas regiões. A primeira 

ligará o SFSM, mais propriamente o interior de Pernambuco, aos portos de Recife 

(PE) e de Fortaleza (CE). A última (FIOL) vai juntar o estado de Tocantins ao porto de 

Ilhéus (BA), passando pelo interior baiano, mais especificamente por Barreiras e 

Correntina, no SFM. 

A hidrovia do rio São Francisco é um importante meio de transporte na bacia, tendo a 

potencialidade de ligar todas as regiões. O rio São Francisco é navegável no trecho 

que vai desde Pirapora (MG), no SFA, até Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) na região do 

Submédio, num total de 1.371 km (AHSFRA, 2015). Devido à presença de pedrais e 

de traçados sinuosos, entre as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) e Piranhas 

(AL), no SFB, o rio São Francisco não é navegável neste seu trecho mais a jusante.  
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O Subcapítulo 2.1.10. Navegação (Volume 7; Capítulo 2.1. Caracterização dos Usos 

Múltiplos dos Recursos Hídricos da Bacia) apresenta uma caracterização 

pormenorizada dos trechos navegáveis na bacia, bem como das obras de dragagem e 

sinalização em realização no âmbito do PAC. Estas obras beneficiarão a navegação 

no rio São Francisco, aumentando o seu potencial de utilização.  

As produções agrícolas do Médio São Francisco ou as produções da indústria 

extrativa do SFA têm nesta via navegável uma forma de escoamento do seu produto. 

Contudo, o transporte de mercadorias tem decrescido significativamente nas hidrovias 

da bacia do rio São Francisco (cf. figura seguinte). Este fenômeno não será estranho 

ao fato de se estarem a realizar obras para expansão da navegação no rio, pelo que 

se espera aumentos consideráveis após conclusão dos investimentos. 

Salienta-se que a combinação com outras redes viárias é essencial para a 

dinamização da hidrovia do São Francisco. A interligação com a rede rodoviária a 

montante, no SFA e no SFM, e com a rede ferroviária a jusante, em Petrolina e 

Juazeiro, será a chave para um crescimento sustentado do transporte de mercadorias.  

 

Figura 52 – Evolução do transporte de mercadorias nas vias navegáveis da bacia 

do rio São Francisco. 

Fonte: ANTAQ, 2015. 

Os transportes de uso coletivo existentes em cada município são brevemente 

descritos no quadro mais abaixo. Em 2012, o ônibus de transporte intermunicipal era o 

meio de transporte público mais comum, presente em cerca de 87% dos municípios, 

sendo que no SFA estava presente na quase totalidade dos municípios. 
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O ônibus para deslocações dentro do município era menos comum em 2012. Apenas 

40% dos municípios possuíam este serviço para ligações internas, sendo mais 

comum, por exemplo, o táxi ou o mototáxi.  

Os municípios ao longo da hidrovia do São Francisco possuíam, em grande parte dos 

casos, barcos para transporte público. Tal explica a sua maior proporção nas regiões 

do Médio e Baixo São Francisco. 

O metrô estava presente na cidade de Belo Horizonte e Contagem em Minas Gerais 

(SFA) e também em Brasília (DF). Contudo, o metrô da capital brasileira não estava 

presente no território da bacia do rio São Francisco, território esse predominantemente 

rural e escassamente povoado. 

Quadro 101 – Serviços de transporte nos municípios da bacia (2012). 

Serviços de transporte 

Região Fisiográfica 
Total 

SFA SFM SFSM SFB 

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

Barco 1 0,6% 26 15,1% 11 13,3% 17 19,8% 55 10,8% 

Metrô 2 1,2% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,6% 

Mototáxi 73 44,0% 127 73,8% 73 88,0% 79 91,9% 352 69,4% 

Táxi 163 98,2% 132 76,7% 59 71,1% 75 87,2% 429 84,6% 

Trem 8 4,8% 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 10 2,0% 

Van 109 65,7% 130 75,6% 80 96,4% 83 96,5% 402 79,3% 

Transporte coletivo por ônibus intramunicipal 82 49,4% 74 43,0% 20 24,1% 29 33,7% 205 40,4% 

Transporte coletivo por ônibus intermunicipal 165 99,4% 144 83,7% 57 68,7% 73 84,9% 439 86,6% 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012 (IBGE, 2013b). 

No Capítulo 5.2.2. Estrutura produtiva e serviços, ponto C – Análise dos principais 

setores da economia utilizadores de água; Turismo é possível verificar os aeroportos 

existentes na bacia e no seu entorno. Destaca-se o aeroporto Internacional de Confins 

(SFA) que, em 2013, recebeu mais de cinco milhões de passageiros, 85% dos 

desembarques nos aeroportos da bacia. 

A região do SFA é a única a receber passageiros estrangeiros, através do 

Internacional de Confins e do aeroporto Carlos Drummond de Andrade em Belo 

Horizonte. A região do SFM tem apenas um aeroporto, localizado em Montes Claros 

(MG), existindo mais dois no Submédio (Paulo Afonso e Petrolina). Estes são 
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utilizados apenas para viagens internas à Federação. No SFB não existem aeroportos 

porque, em Alagoas e em Sergipe, os aeroportos situam-se nas respectivas capitais 

de estado. 

Em relação ao tema das comunicações, todas as prefeituras na bacia possuíam 

computadores com acesso à internet em 2012. A maioria (64%) tinha também políticas 

ou planos de inclusão digital que permitiam o acesso público e gratuito à Internet em 

centros de acesso. Esta proporção era superior no SFB (71%) e inferior no SFA (55%) 

(IBGE, 2013b). 

Quanto ao acesso à Internet móvel 3G, existem algumas assimetrias entre as regiões 

da bacia do rio São Francisco, como é possível verificar no quadro seguinte. Se, em 

2013, mais de 90% dos municípios do SFA tinham acesso a internet móvel 3G, no 

Submédio, essa proporção era inferior a metade. 

No que diz respeito à presença de correios, apenas o município de São Brás em 

Alagoas, no SFB, não tinha qualquer estação em 2013. Os habitantes deste município 

teriam, desta forma, de se dirigir aos municípios vizinhos para poderem usar os 

serviços dos correios. 

Quadro 102 – Acesso à internet nas prefeituras da bacia (2013). 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Estação de correios 100% 100% 100% 98,8% 100% 

Internet móvel 3G 90,4% 76,7% 43,4% 52,3% 71,6% 

Fonte: MC, 2015. 

A infraestrutura para produção de eletricidade na bacia pode ser verificada na figura 

seguinte. Imediatamente se constata a importância das usinas hidroelétricas que 

representam mais de 80% do total da capacidade instalada em 2015. Também é 

possível aferir que as regiões do Submédio e do Baixo são as mais importantes, sendo 

responsáveis por mais de 80% de toda a capacidade instalada. 

Das dez maiores usinas para produção de eletricidade, nove são usinas hidroelétricas 

e todas se situam no rio São Francisco. Acresce ainda uma usina termoelétrica em 

Ibirité (MG), no SFA, com uma potência de 226 MW. Mas esta potência não se 
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compara à da usina hidroelétrica de Xingó (3.162 MW) ou a Paulo Afonso IV (2.462 

MW). Para uma descrição das características das usinas mais importantes na bacia, 

verificar no Capítulo 2 (Volume 7). 

 

Figura 53 – Capacidade instalada para produção de eletricidade na bacia (2015). 

Fonte: ANEEL, 2015. 
Notas: As usinas hidrelétricas de Sobradinho e de Xingó, que dividem o SFM do SFSM e o 

SFSM do SFB, foram consideradas nas regiões a jusante. 

No total, a bacia tinha no início de 2015 uma potência instalada para produção elétrica 

de cerca de 13 GW. Em construção ou planejadas estavam 3.424 MW de potência, 

sendo 83% de centrais eólicas e situadas quase exclusivamente no SFM. Contudo, 

mesmo com a construção das novas centrais geradoras planejadas, a potência 

instalada das usinas hidrelétricas do rio São Francisco ainda representará 64% do 

total. Não se espera, portanto, num futuro próximo, uma perda da importância destas 

usinas, situadas ao longo do rio São Francisco. 

 

H. SANEAMENTO BÁSICO 

INTRODUÇÃO 

A caracterização dos serviços de saneamento na Bacia Hidrográfica do Rio de São 

Francisco inclui a análise dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem pluvial. 
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Para a caracterização da situação atual, a principal fonte oficial de dados utilizada foi o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que disponibiliza on-line 

o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos e o Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pela Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental vinculada ao Ministério das Cidades. À data da coleta de dados para a 

presente análise, estavam disponíveis os diagnósticos para o ano 2012, sendo este o 

ano de base utilizado na maior parte das análises. No caso da análise dos planos de 

saneamento, utilizaram-se os diagnósticos relativos a 2013. 

Como fontes de informação complementar, utilizaram-se dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), relativos aos Censos Demográficos de 2010 e à 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. No âmbito da comparação dos 

índices de atendimento atuais com os apresentados no PRH-SF 2004-2013 é feita 

referência aos dados do IBGE relativos aos Censos Demográficos de 2000, que foram 

utilizados como base das análises dos serviços de saneamento efetuadas nesse 

documento. 

A principal fonte de informação utilizada para a caracterização dos mananciais de 

abastecimento de água foi o Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água da Agência 

Nacional de Águas (ANA), tendo-se recorrido a dados do IBGE como fonte de 

informação complementar.  

Com vista à obtenção de dados de base para a elaboração do presente descritor, 

solicitou-se também informação às seguintes entidades: Agência Nacional de Águas 

(ANA), Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG), Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal (CAESB), Companhia de Saneamento de Alagoas 

(CASAL), Saneamento de Goiás SA. (SANEAGO), Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. (EMBASA), Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) e 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Contudo, apenas a 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA) facultou informação neste 

domínio. 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Quadro 103 mostra, por estado, o número de municípios cujos sistemas de 

abastecimento de água são administrados por serviços de abrangência regional e local 

(exceto para 31 municípios, maioritariamente inseridos no Médio São Francisco, cuja 

informação não se encontrava disponível na base de dados do SNIS). 

Verifica-se que, na maioria dos municípios da BHSF, o abastecimento de água é 

efetuado por prestadores de serviço regionais.  

Quadro 103 – Administração dos sistemas de abastecimento de água. 

Unidades 

federativas 

Número de 

municípios 

na BHSF 

Prestadores de 

serviço de 

abrangência 

regional 

Prestadores de 

serviço de 

abrangência local 

Municípios não 

disponíveis no 

SNIS 

Alagoas 50 CASAL 44(1) 5(1) 2 

Bahia 117 EMBASA 77(1) 24(1) 17 

Goiás 3 SANEAGO 3 - 0 

Minas Gerais 239 COPASA 182 47 10 

Pernambuco 69 COMPESA 67 - 2 

Sergipe 28 DESO 27 1 0 

Distrito Federal 1 CAESB 1 - 0 

Total 507 401 77 31 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b). 

Nota: (1) Um dos municípios de cada estado é servido pelo prestador de serviço regional 
e também pelo prestador de serviço local (Município de Pão de Açúcar e Tabocas do 
Brejo Velho, em Alagoas e Bahia, respectivamente). 

No quadro seguinte apresenta-se, com base nos dados disponíveis no SNIS, o índice 

de cobertura com rede de abastecimento público de água para a totalidade da bacia 

hidrográfica, e por região fisiográfica. 

Este índice baseia-se na existência de rede de água, não entrando no mérito da 

qualidade da água distribuída. 

A região do Alto São Francisco é a que exibe maior índice de atendimento total, 

situação associada à presença de cidades de grande dimensão, como é o caso de 

Belo Horizonte (aproximadamente 2,4 milhões de habitantes), Contagem (cerca de 

614 mil habitantes), Betim (390 mil habitantes) e outras cidades com população 
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superior a 100 mil habitantes, em que a instalação de redes de abastecimento é 

facilitada pela menor dispersão geográfica da população. 

O Baixo e o Submédio São Francisco expressam índices mais baixos, 64,7% e 68,3%, 

respectivamente. Nestas regiões estão presentes cidades de menor dimensão, sendo 

que as que apresentam população superior a 100 mil habitantes, dizem respeito a: 

Petrolina (Pernambuco) (305 mil habitantes), Juazeiro (Bahia) (201,5 mil habitantes) e 

Paulo Afonso (Bahia) (cerca de 101 mil habitantes) no Submédio SF, e Arapiraca 

(Alagoas) no Baixo SF, com 218 mil habitantes. 

Quadro 104 – Índice de atendimento com rede de abastecimento público de água 

por região fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
População atendida (%) 

Total Urbano Rural 

Alto SF  95,5 99,7 14,9 

Médio SF  72,8 97,9 27,8 

Submédio SF 68,3 97,3 23,8 

Baixo SF  64,7 91,6 33,3 

Total BHSF 82,9 98,5 26,2 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b), com cálculos próprios. 

Notas: i) Devido à falta de informação quanto ao número de habitantes rurais, estes 
foram estimados através da diferença entre o número de habitantes total e o número de 
habitantes urbanos; ii) No cálculo do índice de atendimento foi considerada a 
população residente de todos os municípios disponíveis no SNIS, e a população 
atendida dos municípios que apresentam dados para esta variável. 

A população urbana é abastecida na totalidade no Alto São Francisco. No Médio e 

Submédio São Francisco, os índices de atendimento urbano rondam os 98% e 97%, 

respectivamente. O Baixo São Francisco é o que apresenta menor índice de 

atendimento à população urbana (91,6%). 

O abastecimento às zonas rurais é ainda muito baixo, estando os índices de 

atendimento entre os 15% e 33% no Alto e Baixo São Francisco, respectivamente. 

A Figura 54 mostra a população (total, urbana e rural) residente e atendida com rede 

de abastecimento público de água, para as quatro regiões fisiográficas. 
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Figura 54 – População (total, urbana e rural) residente e atendida com rede de 

abastecimento de água. 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

A figura seguinte representa espacialmente a porcentagem de cobertura com rede de 

abastecimento de água de cada município da bacia. 
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Figura 55 – Cobertura de abastecimento de água nos municípios da BHSF (Mapa 

10 do Volume 9, reduzido). 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b), com cálculos próprios. 
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No Quadro 105 apresenta-se o número de municípios com índice de atendimento 

inferior a 40% em cada região fisiográfica. 

Quadro 105 – Municípios com atendimento de abastecimento de água inferior a 

40% por região fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
Municípios com atendimento < 40% 

Número de municípios (1) % de municípios (2) 

Alto SF  4 2,4 

Médio SF  26 14,6 

Submédio SF 11 12,1 

Baixo SF  20 22,2 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

(1) Três municípios estão inseridos em duas regiões fisiográficas: Submédio e Baixo 
SF, sendo contabilizados nas duas regiões. 

(2) Considerou-se o número total de municípios de cada RF (Alto SF: 169; Baixo SF: 90; 
Médio SF: 178; Submédio SF: 91), sendo que alguns municípios estão inseridos em 
mais do que uma região fisiográfica. 

A região hidrográfica que apresenta maior percentagem de municípios com 

atendimento inferior a 40% é o Baixo São Francisco (22,2%); o Médio São Francisco é 

a região que apresenta o maior número de municípios (26) com atendimento de 

abastecimento de água inferior a 40%. 

No Apêndice E (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) 

apresenta-se o índice de atendimento de abastecimento de água por município. 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A falta de esgotamento sanitário é um dos principais factores que contribuem para a 

degradação da qualidade da água e para a persistência de doenças relacionadas com 

a água contaminada. 

O Quadro 106 mostra, por estado, o número de municípios cujos sistemas de 

esgotamento sanitário são administrados por serviços de abrangência regional e local 

(exceto para 312 municípios, maioritariamente inseridos no Médio São Francisco). 
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Verifica-se que, na maioria dos municípios da BHSF com dados disponíveis, os 

serviços de coleta de esgotos estão entregues a prestadores de serviço locais.  

Quadro 106 – Administração dos sistemas de esgotamento sanitário. 

Unidades 
federativas 

Número de 
municípios 
na BHSF 

Prestadores de serviço 
de abrangência 

regional 

Prestadores de 
serviço de 

abrangência local 

Municípios sem 
dados 

Alagoas 50 CASAL 2 4 44 

Bahia 117 EMBASA 14 13 90 

Goiás 3 SANEAGO 2 0 1 

Minas Gerais 239 COPASA 69 75 95 

Pernambuco 69 COMPESA 3 10 56 

Sergipe 28 DESO 0 2 26 

Distrito Federal 1 CAESB 1 - 0 

Total 507 91 104 312 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b). 

No quadro seguinte apresenta-se, com base nos dados disponíveis no SNIS, o índice 

de cobertura com rede de esgotos coletiva para a totalidade de bacia hidrográfica, e 

por região fisiográfica. 

Os índices de cobertura por rede de esgotos apresentados baseiam-se na existência 

de rede de esgotos, não considerando o tratamento dos esgotos coletados. 

A região do Alto São Francisco é a que exibe maior índice de atendimento total 

(85,1%), seguindo-se as regiões do Médio e Submédio (23,2% e 22,4%, 

respectivamente). O Baixo São Francisco destaca-se pelo baixo índice de atendimento 

(3,5%). Os valores indicados sobem ao considerar-se o atendimento da população 

urbana, assumindo valores da ordem dos 67% para a bacia como um todo. 

Quadro 107 – Índice de atendimento com rede de esgotos por região fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
População atendida (%) 

Total Urbano Rural 

Alto SF  85,1 89,1 8,6 

Médio SF  23,2 35,7 0,8 

Submédio SF 22,4 35,2 2,7 



  
 
 

278 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

 Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

Região Fisiográfica 
População atendida (%) 

Total Urbano Rural 

Baixo SF  3,5 6,4 0,0 

Total BHSF 52,9 66,9 2,1 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

Notas: i) Devido à falta de informação quanto ao número de habitantes rurais, estes 
foram estimados através da diferença entre o número de habitantes total e o número de 
habitantes urbanos; ii) No cálculo do índice de atendimento foi considerada a população 
residente de todos os municípios disponíveis no SNIS, e a população atendida dos 
municípios que apresentam dados para esta variável. 

A figura seguinte mostra a população (total, urbana e rural) residente e atendida com 

rede coletiva de esgotos, para as quatro regiões fisiográficas. 
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Figura 56 – População (total, urbana e rural) residente e atendida com rede 

coletiva de esgotos. 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

A população urbana atendida no Médio, Submédio e especialmente no Baixo São 

Francisco apresenta valores muito baixos, no entanto deve ter-se em conta a falta de 
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dados disponíveis para muitos municípios dessas regiões, como é perceptível na 

figura seguinte. 

 

Figura 57 – Cobertura da rede de esgotos nos municípios da BHSF (Mapa 11 do 

Volume 9, reduzido). 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b), com cálculos próprios. 
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Apresenta-se o Quadro 108 o número e a percentagem de municípios por região 

fisiográfica com nível de atendimento de rede de esgotos inferior a 40%. Estes valores 

encontram-se subestimados, uma vez que faltam dados para 312 municípios. 

Quadro 108 – Municípios com atendimento total com rede de esgotos inferior a 

40% por região fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
Municípios com atendimento < 40% 

Número de municípios (1) % de municípios (2) 

Alto SF  18 10,6 

Médio SF  31 17,4 

Submédio SF 13 14,3 

Baixo SF  8 8,9 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

(1) Seis municípios são contabilizados em duas regiões fisiográficas. 

(2) Considerou-se o número total de municípios de cada RF (Alto SF: 169; Baixo SF: 90; 
Médio SF: 178; Submédio SF: 91),sendo que alguns municípios estão inseridos em 
mais do que uma região fisiográfica. 

A região hidrográfica que apresenta maior número e percentagem de municípios com 

atendimento inferior a 40% é o Médio São Francisco (17,4%).  

No Apêndice E (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) 

apresenta-se o índice médio de atendimento de rede de esgotos por município.  

Dos municípios que comunicaram população atendida com rede de esgotos, apenas 

99 indicaram a porcentagem de esgoto tratado. Como se pode observar na Figura 58, 

70 municípios revelam um tratamento de esgoto superior a 90%, 13 municípios 

apresentam um tratamento de esgoto inferior a 25%, 11 municípios tratam entre 50 a 

90% do esgoto recolhido e 5 municípios tratam entre 25 a 50%. 
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Figura 58 – Número de municípios por porcentagem de tratamento de esgoto.  

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios. 

 

Tendo em conta a informação disponível no portal do SNIS, relativa ao Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgotos de 2013, pelo menos 48 municípios integrados na 

BHSF possuem estações de tratamento de esgoto (quatro em Alagoas, 17 na Bahia, 

dois em Goiás, 22 em Minas Gerais, três em Pernambuco). 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco, a gestão dos resíduos sólidos urbanos tem 

sido realizada pelos municípios. 

O Quadro seguinte indica, por estado, o número de municípios da bacia que não 

introduziram dados referentes à coleta de resíduos no SNIS (no total, 256 municípios, 

maioritariamente localizados no Baixo, Submédio e Médio São Francisco). 
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Quadro 109 – Municípios sem dados no SNIS quanto à coleta de resíduos 

sólidos. 

Unidades 

federativas 
Número de municípios na BHSF Municípios sem dados 

Alagoas 50 29 

Bahia 117 66 

Goiás 3 1 

Minas Gerais 239 89 

Pernambuco 69 46 

Sergipe 28 25 

Distrito Federal 1 0 

Total 507 256 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014a). 

No quadro seguinte apresenta-se, com base nos dados disponíveis no SNIS, o índice 

de cobertura relativo à coleta de resíduos sólidos para a totalidade de bacia 

hidrográfica (cerca de 66%), e por região fisiográfica.  

Mais uma vez, a região do Alto São Francisco é a que apresenta índices de 

atendimento mais elevados (cerca de 89%, no total), e a região do Baixo São 

Francisco, os valores mais reduzidos (cerca de 35%, no total). A análise destes 

valores deve ser feita com as devidas ressalvas, tendo em conta o número elevado de 

municípios para os quais não estão disponíveis dados. 

Quadro 110 – Índice de atendimento de coleta de resíduos sólidos por região 

fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
População atendida (%) 

Total Urbano Rural 

Alto SF  88,6 91,3 37,9 

Baixo SF  34,7 52,3 14,3 

Médio SF  50,3 68,2 18,1 

Submédio SF 35,4 43,0 23,7 

Total BHSF 66,1 78,4 21,3 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014a) com cálculos próprios. 
Notas: i) Devido à falta de informação quanto ao número de habitantes rurais, estes 
foram estimados através da diferença entre o número de habitantes total e o número de 
habitantes urbanos; ii) No cálculo do índice de atendimento foi considerada a população 
residente de todos os municípios disponíveis no SNIS, e a população atendida dos 
municípios que apresentam dados para esta variável. 



  
 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 283 

Diagnóstico da Dimensão Técnica e Institucional 

A figura seguinte mostra a população (total, urbana e rural) residente e atendida com 

coleta de resíduos sólidos, para as quatro regiões fisiográficas. 
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Figura 59 – População (total, urbana e rural) residente e atendida com coleta de 

resíduos sólidos. 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014a) com cálculos próprios. 

 

A figura seguinte representa espacialmente o índice de cobertura com coleta de 

resíduos sólidos dos municípios com informação na base de dados do SNIS.  
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Figura 60 – Cobertura com coleta de resíduos sólidos nos municípios da BHSF 

(Mapa 12 do Volume 9, reduzido). 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014a), com cálculos próprios. 

O Quadro 111 mostra o número e percentagem de municípios por região fisiográfica 

com dados no SNIS que apresentam um nível de atendimento de coleta de resíduos 

sólidos inferior a 40%. Estes valores encontram-se subestimados, uma vez que faltam 

dados para 256 municípios. 
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Quadro 111 – Municípios com atendimento total de coleta de resíduos sólidos 

inferior a 40%, por região fisiográfica. 

Região Fisiográfica 
Municípios com atendimento < 40% 

Número de municípios (1) % de municípios (2) 

Alto SF  0 0 

Médio SF  9 5,1 

Submédio SF 2 2,2 

Baixo SF  6 6,7 

(1) Um município está inserido em mais do que uma região fisiográfica (apresentando-
se neste quadro, contabilizado em duas regiões). 

(2) Considerou-se o número total de municípios de cada RF (Alto SF: 169; Baixo SF: 90; 
Médio SF: 178; Submédio SF: 91), sendo que alguns municípios estão inseridos em 
mais do que uma região fisiográfica.  

No Apêndice E (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) 

apresenta-se o índice de atendimento de coleta de resíduos por município. 

No que diz respeito à disposição dos resíduos sólidos urbanos, os destinos finais mais 

comuns utilizados pelos municípios são o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. 

A Figura 61 representa espacialmente o tipo de unidade de destinação final utilizada 

pelos municípios da bacia hidrográfica do rio São Francisco para os quais existem 

dados disponíveis no SNIS. 
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Figura 61 – Tipo de unidade de destinação final de resíduos domiciliares 

utilizada pelos municípios. 

Fonte: Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos (SNIS, 2014b) (modificado). 

 

Nas regiões do Baixo, Médio e Submédio São Francisco a maior parte dos municípios 

apresentam como destino final para os seus resíduos os lixões. A região do Alto São 

Francisco apresenta um maior número de municípios que encaminham os seus 

resíduos para aterro, quer controlado quer sanitário. 
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No Apêndice E do Volume 3 – Apêndices, apresenta-se a destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos tendo por base os dados a que foi possível aceder a nível 

estadual (Minas Gerais, Bahia, Sergipe Alagoas, e Pernambuco), ou seja, a 

informação da FEAM, 2015; UHF Engenharia/SEDUR/MMA, 2012; SNIS, 2015; 

SEMARH-AL, 2011; SEMAS, 2012, respectivamente. 

O estado de Alagoas apresentava em 2011 como destino final para os resíduos 

gerados na bacia apenas os lixões. Este era também o destino principal dos resíduos 

em Sergipe em 2013. O estado de Pernambuco também é servido na maioria do seu 

território por lixões, apresentando alguns municípios com aterros sanitários. O estado 

da Bahia apresenta lixões também na maior parte do seu território, existindo em quatro 

municípios aterros sanitários classificados como “mal operados” (UHF Engenharia, 

SEDUR, MMA, 2012). Por último, o estado de Minas Gerais é o que apresenta maior 

número de municípios com destinação adequada de resíduos sólidos (aterros 

sanitários e usinas de compostagem e de triagem regularizados) (FEAMb, 2015).  

 

ÍNDICES DE ATENDIMENTO ATUAIS VERSUS ÍNDICES DO PRH-SF 2004-2013 

A comparação entre os níveis de atendimento atuais (apresentados nos subcapítulos 

anteriores) e os índices de atendimento do PRH-SF 2004-2013 não pode ser feita 

diretamente, tendo em conta que:  

 No PRH-SF 2004-2013: i) foram considerados apenas os municípios 

cuja sede municipal estava incluída na bacia (contabilizando nestes 

casos, a totalidade do município), e adicionalmente mais 5 municípios 

(total de 456); ii) os índices de atendimento foram calculados com base 

nos dados relativos aos domicílios particulares permanentes urbanos do 

IBGE - Censo Demográfico de 2000; iii) os dados sobre os domicílios 

particulares permanentes foram extrapolados para a população urbana 

(assumiu-se que, se 90% dos municípios particulares permanentes são 

atendidos, então esse também é o índice de cobertura da população 

urbana); 

 Nos cálculos anteriormente apresentados para a situação atual: i) foram 

utilizados todos os municípios abrangidos pela bacia (507), 

considerando um fator de ponderação correspondente à área dos 
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municípios integrada na mesma; ii) os índices de atendimento foram 

calculados com base nos dados disponíveis no SNIS para o ano 2012, 

com a falta de dados para 31 municípios no caso do abastecimento, 312 

municípios no caso da coleta de esgotos, e 256 municípios no caso da 

coleta de resíduos. 

Tendo em conta que o PRH-SF 2004-2013 apenas revelou índices de atendimento 

relativos à população urbana, no quadro seguinte indicam-se apenas esses índices. 

Quadro 112 – Índices de atendimento urbano dos serviços de saneamento – 

SNIS 2012 e PRH-SF 2004-2013. 

Região 

Fisiográfica 

Abastecimento de água 

(%) 

Coleta de esgotos 

(%)  

Coleta de resíduos 

(%) 

PRH-SF 

2004-2013 

(ano 2000) 

SNIS 

(ano 2012) 

PRH-SF 

2004-2013 

(ano 2000) 

SNIS (1) 

(ano 2012) 

PRH-SF 

2004-2013 

(ano 2000) 

SNIS (1) 

(ano 2012) 

Alto SF 97,6 99,74 77,7 89,1 (92,7) 92,6 91,34 (98) 

Baixo SF 82,4 91,63 23,4 6,4 (21,7) 87,7 52,25 (40,7) 

Médio SF 94,9 97,85 35,5 35,7 (57,3) 82,3 68,19 (99,5) 

Submédio SF 88,5 97,31 57,8 35,2 (60,8) 80,4 43,00 (98,4) 

Total BHSF 94,8 98,54 62 67 (83,1) 88,6 78,38 (95,7) 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2014b) com cálculos próprios; ANA/GEF/PNUMA/OEA, 
2004.  

Nota: (1) Entre parênteses apresenta-se o valor obtido considerando, no cálculo do 
índice de atendimento, apenas os municípios que apresentam simultaneamente dados 
de população residente e atendida. 

No quadro seguinte comparam-se os índices de atendimento urbano dos serviços de 

saneamento apresentados no PRH-SF 2004-2013 (baseados em dados do IBGE - 

Censo Demográfico de 2000) com os dados do IBGE – Censo Demográfico de 2010 

(dados relativos aos domicílios particulares permanentes). Também aqui se verificam 

casos de descida do valor do índice em ano mais recente, o que estará relacionado à 

forma de cálculo dos índices, e não com uma real diminuição do atendimento. 

Comparando os valores para o ano 2010 do quadro abaixo com as metas do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (SNSA, 2013) para a região hidrográfica do São 

Francisco para o mesmo ano: 
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 Abastecimento de água: 87% (domicílios totais servidos); 

 Esgotamento sanitário: 61% (domicílios totais servidos); 

 Coleta de lixo: 86% (domicílios urbanos servidos), 

verifica-se que as metas não foram cumpridas. Apenas a região do Alto São Francisco 

apresenta valores de atendimento que possibilitam o cumprimento das mesmas. 

Quadro 113 – Índices de atendimento urbano dos serviços de saneamento – 

IBGE 2010b e PRH-SF 2004-2013. 

Região 

Fisiográfica 

Abastecimento de água 

(%) 

Coleta de esgotos 

sistema coletivo (%) 

Coleta de resíduos 

(%) 

PRH-SF 2004-

2013 

(ano 2000) 

IBGE  

(ano 2010) 

PRH-SF 

2004-2013 

(ano 2000) 

IBGE  

(ano 2010) 

PRH-SF 

2004-2013 

(ano 2000) 

IBGE  

(ano 2010) 

Alto SF 97,6 94,5% 77,7 82,3 92,6 95,2  

Baixo SF 82,4 64,0% 23,4 18,1 87,7 63,5 

Médio SF 94,9 76,4% 35,5 22,9 82,3 63,4 

Submédio SF 88,5 71,3% 57,8 45,2 80,4 65,8 

Total BHSF 94,8 84,1% 62,0 57,3 88,6 80,6 

Fontes: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios; Dados municipais (SNIS, 
2014b) com cálculos próprios; PRH-SF (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004). 

 

MANANCIAIS E TRATAMENTO DE ÁGUA 

Um sistema de abastecimento de água é constituído por captação, adução, estação de 

tratamento, reservatório, rede de distribuição e ligação domiciliar. Os sistemas de 

abastecimento podem ser constituídos apenas por um manancial, uma estação de 

tratamento, e abastecer apenas uma cidade, ou podem ser sistemas integrados, com 

mais do que um manancial, várias estações de tratamento e abastecer várias cidades.  

A captação de água para abastecimento público pode ser superficial ou subterrânea. A 

captação superficial é feita nos rios, lagos ou represas, por gravidade ou 

bombeamento. A captação subterrânea é efetuada em poços, através de 

eletrobombas instaladas perto do lençol de água.  
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O tipo de tratamento necessário para a água de abastecimento à população humana 

depende da sua qualidade e do manancial. A Portaria Ministério da Saúde (MS) n.º 

2.914/2011, de 12/12 exige que toda a água para consumo humano, fornecida 

coletivamente, deve passar por processo de desinfecção ou cloração. Adicionalmente, 

as águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de 

filtração. 

A água captada através de poços profundos, na maioria das vezes, não precisa ser 

tratada, bastando apenas a desinfecção com cloro (designado de tratamento). 

A água de captação superficial, usualmente, é tratada em ETA, que 

convencionalmente é composta pelas seguintes etapas: i) pré-oxidação; ii) 

coagulação; iii) floculação; iv) decantação; v) filtração; vi) desinfeção; vii) correção de 

pH; viii) fluoretação. 

Enquanto no tratamento convencional a água bruta passa por tratamento completo em 

ETA, antes de ser distribuída à população, a água distribuída com tratamento não 

convencional passa por alguns dos seguintes métodos: clarificador de contato, ETA 

compacta (pressurizadas ou não), filtragem rápida e flotação. 

O tratamento convencional da água apresenta bons resultados quando se trata de 

turbidez e cor coloidais, mas praticamente não elimina substâncias tóxicas 

eventualmente presentes, entre as quais metais pesados, organo-tóxicos (pesticidas, 

derivados de petróleo, etc.) e toxinas de algas. A maneira mais eficaz de se evitar tais 

problemas é a prevenção, com o disciplinamento do uso do solo quanto a agrotóxicos 

e adubos, e o controle dos resíduos sólidos e líquidos produzidos pelas atividades 

antrópicas na bacia de contribuição.  

A maior porcentagem de água não tratada é distribuída no Médio São Francisco, 

seguindo-se o Baixo São Francisco. O Alto São Francisco é a região que revela a 

maior porcentagem de água tratada de forma convencional. 
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Quadro 114 – Porcentagem de água tratada (por tipo de tratamento) e não 

tratada distribuída por dia na bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Água distribuída por dia 

Regiões Fisiográficas 

Alto SF (%) Médio SF (%) 
Submédio 

SF (%) 

Baixo SF 

(%) 

Total 

BHSF (%) 

Tratada convencionalmente 84,6 55,6 75,4 82,9 77,6 

Tratada não 

convencionalmente 
0,8 19,3 9,4 2,0 5,6 

Simples desinfecção 

(cloração e outros) 
11,8 12,8 10,1 6,8 11,0 

Sem tratamento 2,8 12,4 5,2 8,3 5,7 

Fonte: Dados municipais 2010 (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

A seguir apresenta-se, por estado, uma apreciação dos mananciais e respectivo tipo 

de tratamento, nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

tendo como fonte de informação o ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água 

(ANA, 2010). 

No Apêndice E (Volume 3 – Caracterização da bacia hidrográfica – Apêndices) 

apresentam-se os municípios que são abastecidos por captação superficial e 

subterrânea, respectivamente e o tipo de tratamento ou ausência do mesmo.  

Deve ter-se em conta que cada município pode ter mais do que um sistema (várias 

captações - superficiais e/ou subterrâneas). No caso das captações subterrâneas, 

uma captação pode significar um poço ou uma bateria de poços. 

Nos casos em que a água captada sofre mais do que um tipo de tratamento (p.ex. 

tratamento e ETA), considerou-se o mais completo (neste caso, a ETA). 

No estado de Alagoas o número de captações superficiais é superior ao de captações 

subterrâneas. O principal manancial superficial é o Rio São Francisco. Das captações 

superficiais, 20 municípios são abastecidos apenas com uma etapa de desinfecção. 

No que diz respeito a captações subterrâneas, o município de Igreja Nova é 

abastecido sem que a água sofra tratamento. 

A maioria dos municípios da Bahia pertencentes à bacia possui mananciais 

superficiais, sendo o principal o Rio São Francisco. Desses municípios, 64 são 
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abastecidos após a água bruta ser tratada em ETA, 28 municípios são abastecidos 

com água tratada por filtração, e três municípios recebem água sem tratamento. Dos 

mananciais subterrâneos, nove municípios recebem água sem tratamento.  

O Distrito Federal é abastecido por vários mananciais, sendo que o principal é a 

Barragem do Rio Descoberto. A água captada deste manancial segue para a ETA 

antes de ser distribuída à população. O segundo sistema mais utilizado é o referente à 

ETA Brasília - Santa Maria Torto, que tem como mananciais o Ribeirão Torto e o 

Córrego Santa Maria. Para abastecer Brasília, existem mais 16 sistemas de 

abastecimento, sendo que cada um não representa mais de 4% no abastecimento à 

população. Alguns desses sistemas incluem ETA.  

Os municípios de Goiás pertencentes à bacia de São Francisco são abastecidos com 

água tratada por ETA, quando a captação é superficial, e por desinfecção, quando a 

captação é subterrânea. Os três municípios são abastecidos com água subterrânea, e 

no caso dos municípios de Cristalina e Formosa, também com água de origem 

superficial. 

A maior parte dos mananciais em Minas Gerais é superficial (206), dos quais 170 são 

seguidos de ETA, seis apresentam sistema de filtração e 15 captações não sofrem 

qualquer tratamento antes da distribuição. Os principais mananciais de água 

superficial são Ribeirão Serra Azul, Barragem do Rio Manso, Ribeirão Betim – 

Represa Vargem das Flores, Barragem do Barreiro, Rio das Velhas e Rio São 

Francisco. Nas captações subterrâneas, a maioria sofre tratamento, notadamente 

cloração, no entanto, 14 municípios ainda recebem água sem desinfecção.  

No estado de Pernambuco apenas um município recebe água sem tratamento e trata-

se de água proveniente de uma captação subterrânea. Toda a água de captações 

superficiais sofre tratamento por ETA ou por filtração. 

O principal manancial de água superficial em Sergipe é o Rio São Francisco. De 

acordo com os dados recolhidos, nenhum município é abastecido com água sem 

tratamento.  
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DRENAGEM PLUVIAL  

O sistema de drenagem pluvial é o conjunto de infraestruturas existentes para realizar 

a coleta, o transporte e o lançamento final das águas pluviais, de modo a evitar o risco 

de inundações de uma forma ambientalmente correta (PINTO; PINHEIRO, 2006).  

A existência de uma estrutura de drenagem composta por sistemas de drenagem 

superficial aliada à drenagem subterrânea é um mecanismo de controle dos problemas 

oriundos da impermeabilização do solo no perímetro urbano das cidades (IBGE, 

2010b).  

Na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o manejo das águas pluviais está 

maioritariamente a cargo das prefeituras (IBGE, 2010b). 

São 380 os municípios da bacia com algum serviço de manejo de águas pluviais: 114 

possuem exclusivamente sistema de drenagem superficial nas ruas pavimentadas e 

266 possuem serviço de drenagem urbana subterrâneo; 40 municípios apresentam 

dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas 

(IBGE, 2010b). 

A Figura 62 mostra, para os 114 municípios que possuem exclusivamente sistema de 

drenagem superficial nas ruas pavimentadas, o número de municípios por região 

fisiográfica com drenagem superficial nas ruas pavimentadas até 25%, entre 25% e 

50%, entre 50% e 75% e acima de 75%.  
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Figura 62 – Número de municípios com drenagem superficial nas ruas 

pavimentadas (2008). 

Fonte: IBGE, 2010b. 
 

Para os municípios que possuem serviço de drenagem urbana subterrâneo, 

apresenta-se na Figura 63 o número de municípios com rede coletora unitária e 

separadora para cada região fisiográfica.  

A região fisiográfica do Alto São Francisco é a que apresenta maior número de 

municípios com rede separadora comparativamente à unitária. 
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Figura 63 – Número de municípios com sistema coletor unitário e separador 

absoluto por região fisiográfica (2008). 

Fonte: IBGE, 2010b. 

 

A eficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais no que toca à minimização 

de impactos resultantes de processos erosivos e assoreamento de corpos receptores, 

consequentemente, prevenindo desastres com enchentes e inundações, está 

diretamente relacionada com a existência de dispositivos coletivos de detenção ou 

amortecimento de águas pluviais urbanas, notadamente, dispositivos de controle de 

vazão.  

O Quadro 115 apresenta o número de municípios que possuem dispositivos de 

amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas para as quatro regiões 

fisiográficas da Bacia Hidrográfica de São Francisco. 

Quadro 115 – Número de municípios com dispositivo de amortecimento de 

vazão de águas pluviais urbanas por região fisiográfica (2008). 

Local do dispositivo de amortecimento de vazão de águas 

pluviais urbanas 

Número de municípios 

ASF MSF SMSF BSF 

Corpos receptores 13 3 5 4 

Fora dos corpos receptores 10 7 2 2 

Fonte: IBGE, 2010b. 
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No Quadro 115 observa-se que é o Alto São Francisco que possui maior número de 

municípios com dispositivos de detenção e amortecimento de vazão das águas 

pluviais urbanas, na maioria, nos corpos receptores. 

No que diz respeito ao meio receptor do efluente de águas pluviais (Quadro 116), 48% 

dos municípios da bacia utilizam cursos de água permanentes (rios), 21% cursos de 

água intermitentes, 9% lagoas, 18% áreas livres públicas ou particulares (áreas 

constituídas por logradouros e terrenos livres, de natureza pública ou privada) e 4% 

noutros corpos receptores.  

A prevalência de utilização de rios permanentes como corpos receptores foi observada 

em todas as regiões fisiográficas à exceção do Submédio São Francisco, cujo meio 

receptor mais representativo corresponde a cursos de água intermitentes. 

Quadro 116 – Meio receptor do efluente de águas pluviais por região fisiográfica 

(2008). 

Meio receptor 
Número de municípios 

ASF MSF SMSF BSF BHSF 

Cursos de água permanente 132 54 16 25 228 

Cursos de água intermitente 21 28 38 13 101 

Mar 0 0 0 0 0 

Lagoas 10 13 3 16 42 

Áreas livres, públicas ou privadas 21 35 9 23 88 

Outros corpos receptores 3 8 2 5 18 

Fonte: IBGE, 2010b. 

Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE, 2010b) analisou-se a 

variável “ocorrência de inundação nos últimos anos” de forma a relacionar problemas 

de inundações com a existência de pontos de estrangulamento nos sistemas de 

drenagem urbana decorrentes do mau dimensionamento dos projetos de engenharia. 

A Figura 64 ilustra a distribuição dos municípios da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco com problemas de inundações ou alagamentos na área urbana ou com 

pontos de estrangulamento no sistema de drenagem na área urbana.  
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Figura 64 - Municípios com problemas de inundações e/ou alagamentos na área 

urbana e pontos de estrangulamento no sistema de drenagem (2008). 

Fonte: IBGE, 2010b (modificado). 
 

PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (LDNSB) (Lei n.º 

11.445/2007) constituiu um grande avanço para o saneamento no Brasil. Através do 

Plano Nacional de Saneamento Básico, que consiste no instrumento de 

implementação da Política Federal de Saneamento Básico, foram definidos objetivos e 

metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento básico; obrigando o poder público a 

produzir planos de saneamento básico, incluindo o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas. Estes quatro serviços devem ser objeto dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). 
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O Decreto n.º 7.217/2010, que regulamentou a Lei n.º 11.445/2007, prorrogou o prazo 

de entrega dos PMSB de 2010 para dezembro de 2013, ao estabelecer que a partir do 

exercício financeiro de 2014, a existência do plano seria condição para o acesso a 

recursos orçamentários da União. Este prazo, porém, foi novamente prorrogado para o 

exercício financeiro de 2016 (Decreto Federal n.º 8.211 de 21/03/14), passando a valer 

a data final de entrega dos planos para 31 de dezembro de 2015. 

Tendo em conta a informação disponível no portal do SNIS, relativa ao Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgotos de 2013, pelo menos 177 municípios integrados na 

BHSF possuíam plano municipal de saneamento básico de acordo com a lei 

11.445/2007 (concluído ou em elaboração). 

Quadro 117 – Número de municípios com plano municipal de saneamento 

básico. 

Escopo do plano 
Unidades federativas 

PE AL SE BA MG GO DF 

Água 0 41 0 13 23 1 0 

Esgoto 4 9 2 7 28 0 0 

Água e esgoto 1 5 0 8 33 2 0 

Total 5 55 2 28 84 3 0 

Fonte: Dados municipais (SNIS, 2015) com cálculos próprios. 

Além dos municípios contabilizados no quadro acima, de acordo com o portal do 

CBHSF (Janeiro de 2015): 

 Foram concluídos, na região do Alto São Francisco, em Minas Gerais, 

os Planos Municipais de Saneamento Básico de Bom Despacho, 

Moema e Abaeté; 

 Estão em andamento, na região do Baixo São Francisco, os planos dos 

municípios de Belo Monte (AL), Igreja Nova (AL), Ilha das Flores (SE), 

Propriá (SE) e Telha (SE). No Médio São Francisco, os planos de 

Angical (BA), Catolândia e São Desidério (BA). E no Submédio São 

Francisco, os planos de Afogados da Ingazeira (PE) e Flores (PE); 

 Em processo licitatório para a sua elaboração encontram-se, no Médio 

São Francisco, Carinhanha (BA) e Barra (BA); e no Submédio Miguel 

Calmon (BA). 
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I. INDICADORES SOCIAIS 

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) é calculado com base nos 

dados dos Censos realizados decenalmente no Brasil. Este índice de 

desenvolvimento, tal como o IDH, afere o desenvolvimento das populações, em três 

áreas: educação, renda e longevidade.  

Na figura seguinte é possível verificar que, nas últimas décadas, o IDHM na bacia 

cresceu em todas as suas componentes. Constata-se a mais elevada classificação da 

componente longevidade, sendo que a componente educação tem a pior nota. 

Contudo, é esta componente que mais cresce de 1991 para 2010, de um valor de 0,22 

para 0,6. A componente renda é a que menos cresce. 

 

Figura 65 – A evolução do IDHM na bacia. 

Fonte: Dados municipais (ADHB, 2015) com cálculos próprios. 

Em todas as regiões da bacia do rio São Francisco (cf. quadro em baixo), o IDHM 

cresceu significativamente entre 1991 e 2010. No entanto, as diferenças de 

desenvolvimento entre regiões fisiográficas têm-se mantido. Ao longo do rio a caminho 

do Atlântico, o IDHM baixa de 0,75 no SFA até 0,57 no SFB, em 2010. Faz-se notar 

aqui que o elevado crescimento econômico no Brasil, registrado na última década, tem 

feito crescer o nível de desenvolvimento das suas populações, mas não tem 

conseguido aliviar as assimetrias entre as diversas regiões. 

A componente longevidade é a que registra menor diferença entre as quatro regiões 

da bacia do rio São Francisco, estando a componente educação na posição oposta. 

Tal deve-se ao atraso do Baixo São Francisco, que tem evoluído mais lentamente em 

termos de escolarização da sua população.  
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Quadro 118 – A evolução das componentes do IDHM na bacia. 

Indicador Ano 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

IDHM (0-1) 

1991 0,51 0,34 0,35 0,30 0,42 

2000 0,65 0,49 0,47 0,40 0,56 

2010 0,75 0,64 0,62 0,57 0,69 

IDHM (Renda) 

1991 0,64 0,48 0,47 0,44 0,55 

2000 0,70 0,54 0,53 0,48 0,61 

2010 0,75 0,60 0,60 0,56 0,67 

IDHM (Longevidade) 

1991 0,71 0,62 0,59 0,52 0,65 

2000 0,78 0,70 0,68 0,64 0,73 

2010 0,85 0,79 0,77 0,74 0,81 

IDHM (Educação) 

1991 0,30 0,14 0,16 0,12 0,22 

2000 0,52 0,32 0,29 0,22 0,41 

2010 0,67 0,55 0,52 0,46 0,60 

Fonte: Dados municipais (ADHB, 2015) com cálculos próprios. 

A figura seguinte apresenta o IDHM por município da bacia do rio São Francisco em 

2010. É clara a diferença entre as quatro regiões fisiográficas, com vantagem para o 

SFA, com uma maior densidade de valores elevados de IDHM. 

Os valores mais altos de IDHM estão em Brasília (DF), no SFM, e Nova Lima (MG) e 

Belo Horizonte (MG) no SFA. Estes são os únicos municípios com valor de IDHM 

superior a 0,8. Destaca-se, também pela positiva, os municípios de Barreiras (BA) e 

Luís Eduardo Magalhães (BA), no interior do SFM, com IDHM considerado alto.  

Pela negativa e em 2010, nenhum município do SFSM e do SFB tinha classificação 

superior a 0,7, apesar de Petrolina (PE) estar muito perto dessa meta. Salienta-se, 

ainda, os três municípios com IDHM inferior a 0,5, Inhapi (AL) e Olivença (AL) no SFB 

e Manari (PE) no SFSM. 
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Figura 66 – IDHM na bacia (2010) (Mapa 13 do Volume 9, reduzido). 

Fonte: Dados municipais (ADHB, 2015) com cálculos próprios. 

Outro índice utilizado no Brasil para medir o desenvolvimento municipal é o Índice 

Firjan de Desenvolvimento Municipal (FIRJAN, 2015). Com algumas diferenças 

metodológicas em relação ao IDHM, o IFDM procura aferir o nível de desenvolvimento 

de um território tendo em conta três componentes: emprego e renda; saúde e 

educação. No quadro seguinte podem ser observados os índices destas três 
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componentes e o valor médio para as quatro regiões fisiográficas e para o total da 

bacia. 

Quadro 119 – A evolução das componentes do IDHM na bacia. 

Indicador 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

IFDM (0-1) 0,80 0,57 0,56 0,51 0,68 

IFDM (Emprego e Renda) 0,72 0,48 0,48 0,44 0,60 

IFDM (Saúde) 0,80 0,65 0,63 0,57 0,71 

IDHM (Educação) 0,79 0,55 0,56 0,56 0,67 

Fonte: Dados municipais (FIRJAN, 2015) com cálculos próprios. 

A comparação com o IDHM é inevitável. Neste caso, apesar da diferença de um ano 

(IDHM de 2010 e IFDM de 2011), é possível verificar que o IFDM atribui um maior 

nível de desenvolvimento ao Alto São Francisco (0,80 contra 0,75 do IDHM) e um 

menor nível de desenvolvimento nas restantes regiões, resultando num nível 

relativamente idêntico no total da bacia. 

É possível verificar também, tal como no IDHM, que é a componente saúde a que 

apresenta níveis superiores no índice IFDM, em todas as regiões fisiográficas. Por 

outro lado, e da mesma forma que se verifica no IDHM, o índice IFDM desce desde o 

SFA até ao SFB. 

A próxima figura apresenta os valores do IFDM para cada município, destacando-se 

Nova Lima e Belo Horizonte (ambos em Minas Gerais) como os mais desenvolvidos 

da bacia. Ao contrário do IDHM, Brasília fica apenas em 16º no ranking dos municípios 

mais desenvolvidos, de acordo com este índice. 

No exato oposto, pela negativa, destaca-se Mata Grande do Estado de Alagoas (IFDM 

de 0,34) e Pilão Arcado do Estado da Bahia (IFDM de 0,35). Neste caso, não existe 

qualquer correspondência entre o IDHM e o IFDM. 
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Figura 67 – IFHM na bacia (2011). 

Fonte: Dados municipais (FIRJAN, 2015) com cálculos próprios. 

A pobreza no Brasil era, no início do séc. XXI, ainda uma realidade que atingia parte 

importante da população. É de notar que em 2003 (cf. quadro em baixo), mais de um 

terço da população da bacia do rio São Francisco encontrava-se abaixo do limiar de 

pobreza. Este indicador, tal como o IDHM, tem maior incidência à medida que nos 

aproximamos do Atlântico. 
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A desigualdade na distribuição do rendimento (medida pelo índice de Gini) era 

sensivelmente idêntica nas quatro regiões em 2003. É espectável que o crescimento 

econômico neste século tenha tido efeitos positivos neste indicador. Tal como indicado 

em IPEA (2011), todos os estados brasileiros pertencentes à bacia do rio São 

Francisco viram as desigualdades na distribuição de rendimentos baixarem. 

O padrão de maior pobreza no SFB e SFSM persistia, ainda, em 2010 e pode ser 

verificado pelo rendimento mensal domiciliar per capita (cf. quadro seguinte). Para 

esse ano o RMDpc no SFA era mais de três vezes superior ao do SFB e 2,5 vezes 

superior ao do SFSM. 

É de ressalvar a significativa diferença entre o rendimento nas zonas rurais e urbanas 

(com vantagem para as últimas) e também entre os dois gêneros. Neste indicador, a 

diferença é superior no SFA, onde os homens ganham em média quase 50% mais do 

que as mulheres, e inferior no SFB. 

Quadro 120 – Indicadores sociais de rendimento selecionados na bacia. 

Indicador Ano 
Região Fisiográfica 

Total 
SFA SFM SFSM SFB 

Incidência da Pobreza (%) 

2003 

17,8 44,3 53,6 58,0 33,9 

Limite inferior 1,6 10,3 17,5 32,5 1,6 

Limite superior 72,2 83,4 86,3 80,7 86,3 

Incidência da Pobreza Subjetiva (%) 14,4 43,2 59,7 65,7 34,0 

Limite inferior 2,9 11,0 33,8 45,8 2,9 

Limite superior 71,2 72,9 94,5 89,3 94,5 

Índice de Gini (0-1) 0,39 0,42 0,43 0,41 0,41 

Limite inferior 0,24 0,29 0,31 0,29 0,24 

Limite superior 0,56 0,62 0,54 0,48 0,62 

RMDpc* nominal - valor médio (reais) 

2010 

795 335 307 242 552 

RMDpc nominal - valor médio - urbano (reais) 815 416 387 315 651 

RMDpc nominal - valor médio - rural (reais) 418 202 181 156 211 

RMDpc nominal - valor médio - homem (A) (reais) 1.544 766 726 375 1.128 

RMDpc nominal - valor médio - mulher (B) (reais) 1.049 540 530 283 788 

Razão entre A e B 1,47 1,42 1,37 1,32 1,43 

Fonte: Dados municipais (IBGE, 2015) com cálculos próprios. 

Nota: * Rendimento mensal domiciliar per capita. 
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No geral, predomina uma clara assimetria entre as quatro regiões da bacia. Por um 

lado, temos uma região claramente mais desenvolvida, com rendimento médio 

superior, menor proporção de pessoas com rendimentos baixos, melhores índices de 

escolaridade, por isso, um maior IDHM: o SFA. No lado oposto temos o SFB, uma 

região menos desenvolvida, com elevadas proporções de pessoas com baixos 

rendimentos e piores resultados na educação. O que resulta num IDHM inferior ao das 

restantes regiões. O SFM e o SFSM ficam num patamar intermédio, com ligeira 

vantagem para o Médio em alguns indicadores como o IDHM ou a incidência de 

pobreza na população. 

A evolução das últimas décadas aponta para uma melhoria em todos os indicadores e 

em todas as regiões da bacia do rio São Francisco. O desafio dos próximos anos é a 

diminuição das assimetrias internas que tendem a persistir. Educação, inclusão social 

e fomento do empreendedorismo social são aspectos essenciais para que essas 

assimetrias se atenuem. 
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