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o rio São Prancisco tem uma e:(f.ensão áf 2.863 /tm, enquanto a área de árenagem áa

CJJaciacorresponcfe a 636.920 /tm2 (8% áo território nacionaf), a6ranoenáo 504 municípios

e sete Vniáaáes áa peáeração (CJJaliia,:Minas gerais, CPernam6uco,}lfagoas, Sergipe, goiás

e (j)istrito peáeraf).

}lpro:(jmaáamente.18 mi{liões áe pessoas vivem em am6ientes e conáições áiversificaáas

nas regiõesfisiográficas áo }lfto, :Méáio, Su6méáio e CJJai:{pSão Prancisco, áemcanáo-se'às

áiversas ocupações, apresentanáo as contraáições áo áltsenvo{vimento econômico 6rasifeiro.
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Os granáes áesafios que se apresentam se refacionam aos usos múftipfos áas águas,

envo{venáo a universaúzação áos serviços de a6astecimento áe água e áe esgotamento
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' sanitário, o áesenvo{vi'mentoáas ativiáaáes áa agricuftura irrigaáa, o aproveitamento áo

potencia{ liiáráufico, a navegação e a expforação áo potencia{ áas ativiáacfes áe pesca,

aquicuftura, turismo e fazer.

J(á áe se consiáerar aináa, a necessária garantia áas vazões am6ientais áos cursos áe água

para a manutenção áos ecossistemas, que requerem estuáos áeta{liaáos para a sua meflior

áefinição, afém áa conservação e áa recuperação áe suas paisagens naturais,

ináispensáveis à liannonia áo meio am6iente.

Para fazer frente a estes áesafios, consoante a Pofítica Naciona{ áe CJ<çcursosJ(íáricos, foi

instituúfo em 2001 o Comitê áa CJJaciaJfufrográfica áo rio São Prancisco - CCJJJ(SP. CEm

seus áez anos áe existência, o CCBJfSP tem uma rica liistória na m06i{ização áas

popufações e na áiscussão áe temas refacionaáos à gestão áos recursos liúfricos áa 6acia áo

rio São prancisco, consiáeraáo o rio áa "Vniáaáe Nacionat'.
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Ocpfano(j)ecena{de CJ<çcursosJ(úfricos áa CJJaciaJ(iárográfica áo 1?joSão Prancisco 2004 - I

2013,fruto áo esforço conjunto áa }lgência Naciona{ áeÁguas -}lN}l, áo CCJJJ(SP,áo

governo Pedera{ e áos governos estaáuais, com ampfa participação áa socieáaáe, propõe o

áesafio áa construção áo "Pacto áas JÍguas", a ser materia{izaáo através áa gestão

Integraáa áos CJ<çcursosJ(íáricos. CEsteCPactoenvo{ve a Vnião, os entesfeáeraáos (estaáos
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e munidpios) e os comitês áe 6acia liiárográfica e propõe compromissos áe manutenção áe

vazões mínimas e metas áe me{lioria áa quaEiáaáe áas águas, com ênfase para a
revita{ização liiároam6ienta{ áa 6acia.

}l revita{ização liiároam6ienta~ conforme preconizaáo no CPCanoáa CBacia, consiste em um

conjunto áe meáiáas e ações, constituináo um projeto pCanejaáo, integraáo no âm6ito áa
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. 6acia, a ser áesenvo{viáo e impCantaáopeCosmunicípios, peCoCDistritoPeáera~ peCos

estaáos, peCa Vnião, peCa iniciativa privaáa e peCa socieáaáe civi{ organizaáa, visanáo à

recuperação áa quaEiáaáe e áa quantiáaáe áe água, superficia{ e su6terrân~a, tenáo ;m

vista a garantia áos usos mú{tipCos e a preservação ef}:..tecuperação áa 6ioáiversiáaáe na
CBacia.

o o{/iarpara ofuturo pressupõe o reconliecimento tácito áas seguintes premissas:

- a Vnião, os entesfeáeraáos (estaáos e municípios), o (JJ3JfSP,os entes cofegiaáosáe

6acias liiárográficas áe rios af{uentes (comitês e conse{lios gestores áe reservatórios) e

áemais entes áo Sistema :Naciona{ áe qerenciamento áos ~cursos J{íáricos,

necessitam enviáar esforços para fortafecer o gerenciamento, proteção e conservação

áos recursos IiUricos áa 6acia, promO'Venáo a integração áe toáos os pCanos,

programas, projetos e ações, previstos e em anáamento, para não liaver áispersão áos

esforços áa rea{ização áos sonlios e áesejos áas áiversas comuniáaáes que vivem na

6acia áo rio São prancisco;

- a 6acia liiárográfica necessita ser revita{izaáa, para que os cursos áe água apresentem

vazões em quantiáaáe e quaEiáaáecompatíveiscom seus múftipCosusos e as
necessiáaáes áas popuCações atuais;

- a 6acia liiárográfica necessita ser conservaáa, para que as gerações futuras possam se

6eneficiar áas riquezas naturais e potenciais áe suas águas; e

- a gestão am6ienta{ e, especia{mente, a gestão áos recursos IiUricos áevem se rea{izar

visanáo a me{lioria áa qua{iáaáe áe viáa áas pessoas e o áesenvo{vimento sustentáveC

~---------------------------------------------------------



Particufannente, a 'União, ciente áessas premissas,já vem investináo nos úftimos anos

vaCoresem tomo áe CRj4,8 6i{liões na revitaCzzação áa (}3acia.

Os sÍ!Jnatários áesta carta consiáeram fimáamenta{ o esta6efecimento áe compromissos

o6jetivos com a continuiáaáe áesse esforço em pro{ áa revita{ização e me{lioria áe viáa áos

povos áa 6acia, avocanáo as seguintes metas como o6jetivos áe toáos:

1. ''Jf.eu4para q'oáos": atingir, até o ano áe 2020, a universa{ização áo a6astecimento

áe água para as popufações ur6anas, rurais e áifusas,' "

"Saneamento .ftm6ientaf': atingir até o ano áe2030, a universaEização áa cofeta e

tratamento áos esgotos áomésticos, a universa{ização áa cofeta e áestinação finar áe

resíáuos só{iáos ur6anos e a impfementação áe meáiáas para so{ução áos pro6femas

críticos áe árenao.emp{uvia{, prevenção e controfe áe clieias em am6ientes ur6anos; e

"(!Jroteção e Conservação áe !Matl4nciais" impfementar até o ano áe 2030, as

intervenções necessárias para a proteção áe áreas áe recarga e nascentes, áa

recomposição áas vegetações e matas ciCiares e instituir os marcos fegais para apoiar

financeiramente as 60as práticas conservacionistas na 6acia liiárográfica.

Os sÍ!Jnatáriosse comprometem a áefinir em conjunto, so6 a cooráenaçãoáo Comitê áe

(}3acia,para apresentação na pró:{jmareunião oráinária áeste órgão cofegiaáo, as metas

intenneâzárias a serem atingiáas até 2014, 6em como o vo{ume áe recursos necessáriosà

sua via6iEização, com 6ase nos prognósticos áo q:t:p)l2012-2015, ora em fase áe

preparação.

'Visanáo o f°rtafecimento áa gestão áos recursos liíáricos na 6acia, nos termos propostos

peCo pfano (])ecena{ áe CJ{çcursosJ{íáricos áa (}3aciaáo c:RjoSão prancisco, o CCBJ{SP

apresentará em 180 áias pfano áe tra6a{lio, áiscriminanáo ações temporais a serem

reaEizaáas no períoáo áe 2011 a 2014 que fastreiem a consecução áo <Pacto áasAguas.

Os signatários áesta carta se comprometem, por interméáio áe seus representantes, a

apresentar ao CCBJ1SP,por meio áa p.ntiáaáe (])efegatária áas funções áe )lgência áe Agua

- )lÇi(}3 PeiK! 'Vivo, o anáamento áos pfanos, programas, projetos e ações necessários para o






