
 



SEMINÁRIO AGUAS DO MANHUAÇU E DO CARATINGA 

PLENÁRIA DO CBH CARATINGA 

CARATINGA, 18 de março de 2014. 

 

ABERTURA 

Recepção: Marco Antônio, Prefeito de Caratinga. 

Palestra de abertura: Raul Andrade, BNDES: Linhas de financiamento 

relacionadas à gestão de recursos hídricos. 

Palestra: Karen Strier, Universidade de Winsconsin: A importância da RPPN 

Miguel Feliciano Abdala para a Conservação do Muriqui. 

Vídeo: Dayse de Fátima Rodrigues de Lima: “O Serpenteamento do Rio Doce – 

Das Alterosas Mineiras ao Altântico Capixaba – Um olhar ambiental, histórico, 

geográfico e cultural”. 

DEBATES 

1ª Mesa redonda: Atuação do poder executivo na gestão dos recursos 

hídricos na bacia do Rio Doce, com foco nas sub-bacias do Caratinga e do 

Manhuaçu. 

Mediador: Wilson Acácio (Prefeitura de Caratinga) 

Componentes da mesa:  

• Amarildo Kalil, Assessor da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA). 

• Álvaro Tápias Chinchilla, Secretário Municipal de Caratinga. 

• Renata Araujo, Diretora Gestão das Águas e Apoio aos Comitês do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 

• Anderson Siqueira Teodoro, Analista Ambiental do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). 



2ª Mesa redonda: Atuação da sociedade civil organizada na gestão dos 

recursos hídricos na bacia do Rio Doce, com foco nas sub-bacias do Caratinga 

e do Manhuaçu. 

Mediador: Prof. Américo Galvão (Instituto Doctum) 

Componentes da mesa:  

• Nádia de Oliveira Rocha, Presidente do CBH Caratinga. 

• Maria Aparecida Salles Franco, membro da Câmara Técnica do CBH-

Manhuaçu. 

• Narliane Martins, Coordenadora de Projetos do IBIO. 

• Carlos Brasileiro, Diretor Geral do IBIO-AGB Doce. 

• Jaeder Lopes Vieira, Instituto Terra. 

3ª Mesa redonda: Atuação dos usuários na gestão dos recursos hídricos na 

bacia do Rio Doce, com foco nas sub-bacias do Caratinga e Manhuaçu. 

Mediadora: Maria Helena Murta (Superintendente da SUPRAM Leste) 

Componentes da mesa:  

• Edson Valgas, Especialista em Meio Ambiente na CENIBRA S.A Cenibra,  

• Marcello Nery, gerente de projetos da Preserve Muriqui. 

• Ronevon Huebra da Silva, coordenador de Meio Ambiente da Copasa. 

• Mauro César Diniz, agente de Relacionamento de Poder Público – CEMIG. 

• Márcio Motta Ramos, coordenador do Programa de Incentivo ao Uso 

Racional de Água na Agricultura (UFV). 

ENCERRAMENTO 

Apresentação da Carta Aberta das Águas do Caratinga e do Manhuaçu. 

Relator: Eduardo Figueiredo - IBIO. 

  



O EVENTO 

A proposta da realização do Seminário tem sua origem no encontro de 

interesses e preocupações de organizações locais e regionais, Comitês de 

Bacias e do BNDES em relação aos ativos ambientais da Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce.  

Esse diálogo tem como principal foco a dificuldade de obtenção de resultados, 

efetivos e em escala, na recuperação e conservação da água, cobertura 

vegetal e biodiversidade. 

A partir dessa reflexão, foi identificada a oportunidade de inserir na pauta da 

Semana da Água de Caratinga, promovida pela Prefeitura Municipal, um 

debate sobre o papel dos diferentes setores da sociedade no Comitê de Bacia 

Hidrográfica. Para que houvesse um resultado concreto e não apenas teórico, 

foi sugerido ao CBH do Caratinga que realizasse uma plenária extraordinária 

para abrigar o evento e que fosse feito em conjunto com o CBH do Manhuaçu. 

Foram definidas três mesas de debates, com representantes dos usuários, 

poder executivo e sociedade civil, para que cada setor fizesse uma análise 

sobre qual seu papel na governança do Comitê e quais seriam os principais 

obstáculos para implantação dos planos de bacia. 

Os debatedores tiveram um tempo restrito (10 minutos) para exporem, 

verbalmente ou com auxílio visual, suas perspectivas e foram questionados 

com perguntas pré-elaboradas pela comissão organizadora.  

Ao final do evento, foi apresentada uma síntese analítica do conteúdo dos 

debates e uma proposta prática de encaminhamento para fortalecimento da 

governança integrada do Comitê, com base nos fundamentos e premissas 

apresentadas, como pode ser visto abaixo.  

  



O DEBATE 

Em síntese, estes foram os fundamentos percebidos nas apresentações que se 

relacionam com a governança do Comitê de Bacia Hidrográfica: 

• Água tem grande apelo GLOBAL e sua ESCASSEZ é cada vez mais percebida. 

• Água tem grande apelo junto ao produtor rural. 

• Água tem valor econômico e é fator de desenvolvimento. 

• A bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento otimizada. 

• O Comitê de Bacia Hidrográfica é uma entidade de estado consolidada e 

com participação dos setores da sociedade. 

• Há uma potencial recuperação dos ativos ambientais pela adequação da 

bacia – qualidade e quantidade de água, floresta e biodiversidade. 

Ao mesmo tempo, de uma forma generalizada, foram levantados pelos 

participantes os principais obstáculos e desafios para a gestão integrada e 

para a adequação e conservação dos recursos naturais, que se apresentam: 

• Falta de recursos financeiros. 

• Dificuldade para mobilização da sociedade. 

• Complexidade de gestão. 

• Complexidade operacional. 

• Complexidade política. 

• Escala adequada de planejamento. 

• Interesse difuso e não econômico da água – o serviço ecossistêmico não é 

remunerado de forma sustentável. 

• Falta de educação ambiental. 

• Participação pouco efetiva da sociedade. 

 

 

 



A seguir, cada segmento apresentou sua perspectiva e seu papel no território 

e na governança do Comitê de Bacias: 

Comitês de Bacia: 

• Planejamento. 

• Programas de racionalidade do uso da água e saneamento básico. 

• Representação dos diversos setores da sociedade civil. 

• Mobilização da sociedade. 

• Articulação para parcerias. 

• Decisão e deliberação sobre alocação de água. 

Poder Executivo: 

• Gestão. 

• Planejamento. 

• Monitoramento. 

• Articulação. 

• Ferramentas para operação. 

• Indutor de regularização ambiental. 

• Zoneamento Ambiental e Produtivo. 

• Assistência técnica. 

• Mobilização. 

Organizações da Sociedade Civil: 

• Planejamento. 

• Relacionamento e articulação com proprietários rurais. 

• Assistência técnica.  

• Capacidade técnica e operacional. 

• Captação de recursos. 

Instituições Financeiras: 

• Indução da sociedade através de ferramentas financeiras. 

• Assistência para gestão. 

• Linhas de empréstimos reembolsáveis e não reembolsáveis. 

 



Usuários: 

• Agregação de valor econômico à água. 

• Gestão de custos 

• Racionalidade no uso da água. 

• Investimento em infraestrutura e recuperação ambiental. 

• Capacitação técnica e gerencial. 

• Relacionamento institucional. 

• Estrutura de governança corporativa. 

• São usuários de água e pagam pelo seu uso. 

Academia: 

• Pesquisa e desenvolvimento. 

• Assistência técnica. 

• Disseminação de conhecimento. 

• Desenvolvimento de projetos que agregam tecnologias. 

De acordo com as perspectivas apresentadas, fica claro que o Comitê de 

Bacias possui legitimidade para articular as potencialidades dos atores que o 

compõem, de maneira integrada e planejada, de forma a mobilizar a 

sociedade para a valorização dos ativos ambientais e a consequente 

recuperação e conservação dos recursos hídricos. Sua estrutura pode ser 

visualizada na forma abaixo: 
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O ENCAMINHAMENTO 

Conforme inicialmente proposto, o Seminário foi realizado com um propósito 

objetivo e prático de sugerir ao Comitê diretrizes que, caso adotadas, 

apresentam um potencial para induzir a bacia a um estado de gestão 

integrada a partir da valorização da água. 

As diretrizes apresentadas a seguir foram identificadas a partir das premissas 

e percepções apresentadas pelos diversos setores. 

Modelo de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas 

Objetivo: Pactuar a gestão integrada para implantação dos planos e 

recuperação das bacias hidrográficas.  

Diretrizes: 

• Definir a bacia de drenagem como unidade de planejamento. 

• Investir em conhecimento e monitoramento da bacia. 

• Planejar a adequação do território para recuperação de disponibilidade de 

água. 

• Aumentar a capacidade produtiva e racionalidade no uso da água. 

• Articular as capacidades de cada segmento. 

• Pactuar a adequação do território dentro do CBH. 

• Avaliar a viabilidade financeira para investir na valorização dos ativos 

ecossistêmicos, de forma racional e inteligente, e captar recursos e 

parcerias. 

• Garantir a efetividade de implantação. 

• Prestar contas aos investidores e participantes. 

 Recomendação: 

Definir uma bacia de drenagem que possua potencial de aplicação para 

implantação de um modelo de referência. 


