
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
~ORTARIA ~9 715, DE 20 DE SETEMBRO DE 1989

o PRESIDENTE DO INSTITUTO BRlIS'ILEI'RODE MEIO N-lllIENTE:
~ DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAvEIS, nó uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lein9 7735, de 22 de fevereiro de 1989,0 acolhen
do proposta do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidro
qrãfica do Rio são Francisco. -

Considerando os estudos reali~ados pelo Comite Executl
vo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio são Francisco~
_CEEIVASF;

Considerando que a Resolução CONAMA n9 20, lie"'IB de- ju
nho de 19'86,e~tabelece a classificaçã.o das águas doces, salobras li
salinas do Território Nacional, segundo US05 preponderantes, em nove
cj.aaaea r

Considerando qUê o enquadramento dos corpos d'á9ua es
tabelece o nível de qua~idade da água (classe) a ser alcançado e/ou
mantido para atender às necessidades ~ comunidade. resolve:

,
federais da Bacia

r

Enquadrar nas seguintes classes os cursos d'água
Hidr09ráfica do Rio são Francisco,

RIO S~O FRANCISCO. das nascentes até
a confluênciaeom o ribeirão das Cu
pivaras -: Classe Esp~

cí."l
11 RIO sxo FRANCISCO., da confluência

com-o ribeirão das Capivaras até a
confluência com o rio Mombaça ......• Classe

III - RIO sxo FRANCISCO, da confluência
com o rio xoeeaca atê a sua foz no
Oeeane> Atl~ntico ............••...... Classe 2

IV RIO PARACATlJ, das nascentes atê a
confluência comó ribeirão ManabUiÚ. Classe Esp~

cial
V RIO PARACATU, da confluência com o

ribeirão Manabuiü, até a confluência
com rio neeoec ..........•• ~ Classe 1

VI RIO PARACATO, da confluOãnc.1acom o
~io Escuro até a sua foz no rio são
Francisco •••..•..• _............... Classe 2

VI;!:_ RIO Í'RE'rO,da nascente até a sua foz
no rio Paracatü .......••.••......... Classe 2

VnI - RIO URUCÚIA, das nascences. ate a con
fluéncia com o corrégo Taquaril ....7 Classe ESp~

.. c-La L

RIO URUCaI~, da confluência com o
corré90 Taquaril até a sua foz r~o
são Francisco ..............•.....
RIO vEnoe GRANDE, das nascentes até
a confluência como rio Vieira •.
RIO VERDE GRANDE, da confluência Com
O rio Vieir\i lltê a sua foz no t'io
são Francisco, ,..•
RIO VERDE PEQUENO, da nascente até a
confluencia com o rio Espigão .

ÇJ.asse

Classe

Classe 2

"" - Classe Esp~
cial

lITII- RIO VBROE PEQUENO, da conf Iuênc í a
com o rio Espigão até a confluência'
com o rio Cova da Mandioca.... Classe 1

XIV _ RIO VEROE PEQUENO, da confluência
com o t'io Cova' da Mandioca até a Sua
foz no rio Verde Grande •..•..... ,... Classe 2



)IN RIO CARINlIANHA, das nascentes atê a
conf Luêncí.a com 05 seus formadores,
ou seja, os cõrl:'egos Lorena e Sabão. Classe Espe

eia1.
XI!I - RIO CARINliANII/I., da confluência com

os Cõrregos Lorena e SlIbão até a c0I!
flutlncia com o rlacho do gibão •.. ',' Classe 1

XVII _ RIO CARINflllNIIA, da conf!utlncio. com o
riacho do Gibão atê a sua foz no rio
São Francisco, ..•.................. , Classe 2

XVIII- RIO. MOXOTÓ, da nascente atê a sun
foz no rio são Francisco Classe

xn:: RIO CAPtli, da nascente até a divisa
COm O estado de A1.a90as.......•... , .. Classe

XX RIO CAPtA, da divisa com o estado de
Alagoas atá a sua foz no rio "São
erenc rsco ........•.................. Cla,sse 2

XXI - RIO IPANEMA, da nascente até o açude
Ingazeira, no municlpio de ve~turoza.Classe

lCC[I - RIO IPMIJ;:.!1A, do açude rng1lzeira, atié
a sua foz na rio São Francisco ... , •. Classe 2

lCUII_ RIO TRAIPO, da nascente até" divios1l.
com O est:ado de Alagoas.. cte eee 2

lOaV- RIO TRAXPO, da divisa com O estado
Qe Alag-oas até a sua foz no rio são
Francisco ..................•...... '.' Classe 2

B
biente estabeleçam
cía Jlidrogrãfica do

I

- Recomendar que os ór9ão~ Estaduais de Meio Aro.
o enquadramento dos cursos d'água estaduais da B!
rue são Francisco, nas seguintes classes:

RIO PARAOPEBA,düs nascentes até a
sua foz no rio S'io Francisco •.. ',' •.. C~asse 2

IX RIO DASVELHAS,da nascente atê .a
confluência com o cotri:go Mata Pau .. Classe Esp2,

eia1
III - RIO DASVELHAS,da confluencia COm o

córrego Mata Pau ate a confluência •
com o rio Maracujã ••.•..•• ,.••.• ~•• ~. cresse 1

IV RIO DASVELHAS,da, confluência co» o
rio Maracujá, até a confluência com
o ribeiriio figua Suja ...•• ' ...••••..• Classe 2

V RIO DASVELHAS,da confluência com o
ribeirão figua Suja, atê a confluên'
cia com o rio Jabuticatubas 7. Classe J

VI RIO DASVELHAS,da confluência .ccmo
tio Jabuticatubas ate a sua foz no
tio são Francisco •........• ; .. , •.... Classe 2

VII - RIO CORRENTE,da confluência com os
seus formadores, ou seja, os :r:ios
Formoso e do. Me.i:Oaté a sua f 02 no
rio são Francisco , ••.....•.... Classe.2

VIII _ RIO GRANDE, da nascente até a cçn
fluência como rio' dos Porcos •.... ,. cteese Espe

cial

"'Odo,
<10
RIO
são
são

GRANDE, da confluência com o tio
Porcos até a confluência com o
são Desidério .••.•..•.• : •••••••.

GRANDE, da eonfluência 'com o rio

~~:~~~;~g.~:~~.~~~.~~~.~~....~~~
câaese 1

CJ,as.se 2
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