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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta

da participação social (R

relacionados às consultas públicas que decorreram na fase de diagnóstico da 

participação social (em março, abril e maio de 2015)

• Os objetivos

• O público- alvo

• O plano de 

• Os equipamentos e materiais

sessão 

• As apresentações de 

• A lista de sessões realizadas

• As fichas  das consultas públicas (capítulo 

elementos: 

o Identificação da sessão

o A. Caracterização do atendimento

o B. Caracterização da participação

o C. Debate

o D. Resumo e análise crí

o E. Fotos da sessão

o F. Lista de participantes

o G. Filme da sessão

Esta informação encontra-se nas páginas que se seguem.
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O presente documento apresenta-se como o Volume 2B do Diagnóstico da 

P1B) e contém informação e elementos especificamente 

relacionados às consultas públicas que decorreram na fase de diagnóstico da 

participação social (em março, abril e maio de 2015): 

objetivos  das consultas públicas 

alvo  destes eventos 

plano de sessão  dos eventos 

equipamentos e materiais  preparados e/ou utilizados em cada 

presentações de powerpoint  utilizadas  nas sessões;

sessões realizadas , indicando locais e datas de ocorrência

das consultas públicas (capítulo 3), que contêm os seguintes 

 

Identificação da sessão 

A. Caracterização do atendimento 

B. Caracterização da participação 

C. Debate 

D. Resumo e análise crítica da sessão 

E. Fotos da sessão 

F. Lista de participantes 

G. Filme da sessão 

se nas páginas que se seguem. 
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o Diagnóstico da dimensão 

informação e elementos especificamente 

relacionados às consultas públicas que decorreram na fase de diagnóstico da 

preparados e/ou utilizados em cada 

sessões; 

, indicando locais e datas de ocorrência 

), que contêm os seguintes 
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2. CONSULTAS PÚBLICAS

Apresentam-se abaixo os principais itens relacionados às consultas públicas, 

realizadas na fase de diagnóstico.

 

2.1. Objetivos 

O objetivo geral das consultas públicas na fase de diagnóstico é 

do PRH-SF e obter diagnósticos da participação social

fisiográficas. 

Os objetivos específicos da realização das consultas públicas são:

• Possibilitar o 

proposições sistematizadas com todos os atores e todos os abrangidos.

• Gerar um com

gerenciamento integrado dos recursos hídricos e o PRH

imprescindível para o seu sucesso.

• Obter uma percepção da dimensão da participação
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CONSULTAS PÚBLICAS  

abaixo os principais itens relacionados às consultas públicas, 

realizadas na fase de diagnóstico. 

O objetivo geral das consultas públicas na fase de diagnóstico é divulgar

diagnósticos da participação social para as quatro regiões 

Os objetivos específicos da realização das consultas públicas são: 

Possibilitar o compartilhamento do conhecimento  sobre a bacia e das 

proposições sistematizadas com todos os atores e todos os abrangidos.

com prometimento coletivo  de todos os envolvidos com o 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos e o PRH

imprescindível para o seu sucesso. 

percepção da dimensão da participação  da população.
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abaixo os principais itens relacionados às consultas públicas, 

divulgar a atualização 

para as quatro regiões 

sobre a bacia e das 

proposições sistematizadas com todos os atores e todos os abrangidos. 

de todos os envolvidos com o 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos e o PRH-SF, elemento 

da população. 
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2.2. Público-alvo 

Para garantir um alcance 

opinião dos vários tipos de usuários dos recursos hídricos da bacia, que residam e/ou 

trabalhem nas várias regiões fisiográficas. Deste modo, a metodologia da realização 

das consultas públicas asse

do Volume 1 - Relatório de diagnóstico

territorial “pensar globalmente, agir localmente”, que se concretiza num planej

global para toda a bacia e

localidades).  

Na fase de diagnóstico, realizaram

região fisiográfica), tendo estas sido planejadas e preparadas para receber 

100 pessoas cada. 

O público-alvo das consultas era indiferenciado, tendo as sessões sido preparadas 

para toda a população residente ou trabalhadora na área envolvente à da realização 

da sessão, notadamente: 

• 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 

interessados

 

2.3. Plano de sessão 

Os principais itens relacionados ao plano de cada sessão são apresentados no quadro 

seguinte. 
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Para garantir um alcance efetivo dos objetivos listados, é imprescindível escutar a 

opinião dos vários tipos de usuários dos recursos hídricos da bacia, que residam e/ou 

trabalhem nas várias regiões fisiográficas. Deste modo, a metodologia da realização 

das consultas públicas assenta na já referida (capítulo 2.2.1. Estratégia de abordagem 

Relatório de diagnóstico) estratégia de abordagem dual, no plano 

“pensar globalmente, agir localmente”, que se concretiza num planej

global para toda a bacia e que foi adaptado ao nível local (regiões fisiográficas e 

realizaram-se 12 sessões de consulta pública

região fisiográfica), tendo estas sido planejadas e preparadas para receber 

das consultas era indiferenciado, tendo as sessões sido preparadas 

para toda a população residente ou trabalhadora na área envolvente à da realização 

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 

Os principais itens relacionados ao plano de cada sessão são apresentados no quadro 

 

 

é imprescindível escutar a 

opinião dos vários tipos de usuários dos recursos hídricos da bacia, que residam e/ou 

trabalhem nas várias regiões fisiográficas. Deste modo, a metodologia da realização 

Estratégia de abordagem 

gem dual, no plano 

“pensar globalmente, agir localmente”, que se concretiza num planejamento 

foi adaptado ao nível local (regiões fisiográficas e 

12 sessões de consulta pública (3 em cada 

região fisiográfica), tendo estas sido planejadas e preparadas para receber 

das consultas era indiferenciado, tendo as sessões sido preparadas 

para toda a população residente ou trabalhadora na área envolvente à da realização 

Organizações interessadas ou com atuação na bacia e segmentos da 

individuais ou coletivos 

Os principais itens relacionados ao plano de cada sessão são apresentados no quadro 
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Quadro 1 – Plano de sessão de 

 
TEMA: Geral: o PRH-SF 
 
DURAÇÃO : 4 horas (uma tarde)
 
EQUIPA DE SESSÃO : 1 orador (técnico especializado) + 1
 
 
 
PÚBLICO-ALVO : indiferenciado (população que resida ou trabalhe na área envolvente à da 

realização da sessão): cerca de 100
 
PRÉ-REQUISITOS: (não aplicáveis, aberto a todos os interessados)
 
MOTIVAÇÃO : obter conhecimento sobre o contexto atual dos recursos hídricos da bacia e 

compartilhar o seu próprio conhecimento. Garantir que a sua opinião é ouvida e 
registrada. 

 
 
 
OBJETIVO GERAL : divulgar a atualização do PRH
para as quatro regiões fisiográficas.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS : São objetivos específicos da sessão:

• Possibilitar o compartilhamento do conhecimento sobre a bacia 
sistematizadas com todos os atores e todos os abrangidos.

• Gerar um comprometimento coletivo de todos os envolvidos com o gerenciamento integrado 
dos recursos hídricos e o PRH

• Obter uma percepção da dimensão da participação da população.
 
 
 
METODOLOGIAS APLICADAS NA SESSÃO

• Métodos expositivos com projeção de 
• Métodos interrogativos

 
 
 
AVALIAÇÃO : 
 
TIPO: Quanto ao objetivo: diagnóstico; Quanto ao 

coletiva 
 
TÉCNICAS: Observação de participantes / Debate aberto / Mapa de ideias / Aplicação de 

questionários 
 
INSTRUMENTOS: Ficha de notas de sessão (para a técnica de observação 

Apresentação de temas
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Plano de sessão de evento de consulta pública

: 4 horas (uma tarde) 

: 1 orador (técnico especializado) + 1-2 técnicos de apoio de participação social

indiferenciado (população que resida ou trabalhe na área envolvente à da 
realização da sessão): cerca de 100 

: (não aplicáveis, aberto a todos os interessados) 

: obter conhecimento sobre o contexto atual dos recursos hídricos da bacia e 
compartilhar o seu próprio conhecimento. Garantir que a sua opinião é ouvida e 

: divulgar a atualização do PRH-SF e obter diagnósticos da participação social 
para as quatro regiões fisiográficas. 

: São objetivos específicos da sessão: 
Possibilitar o compartilhamento do conhecimento sobre a bacia e das proposições 
sistematizadas com todos os atores e todos os abrangidos. 
Gerar um comprometimento coletivo de todos os envolvidos com o gerenciamento integrado 
dos recursos hídricos e o PRH-SF, elemento imprescindível para o seu sucesso.

ercepção da dimensão da participação da população. 

METODOLOGIAS APLICADAS NA SESSÃO : 

com projeção de slides de powerpoint e outros suportes
Métodos interrogativos diretos e indiretos 

: diagnóstico; Quanto ao momento: contínua; Quanto ao sujeito

: Observação de participantes / Debate aberto / Mapa de ideias / Aplicação de 

: Ficha de notas de sessão (para a técnica de observação de participantes) / 
Apresentação de temas-chave para debate / Questionários individuais.
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consulta pública . 

2 técnicos de apoio de participação social 

indiferenciado (população que resida ou trabalhe na área envolvente à da 

: obter conhecimento sobre o contexto atual dos recursos hídricos da bacia e 
compartilhar o seu próprio conhecimento. Garantir que a sua opinião é ouvida e 

SF e obter diagnósticos da participação social 

e das proposições 

Gerar um comprometimento coletivo de todos os envolvidos com o gerenciamento integrado 
SF, elemento imprescindível para o seu sucesso. 

e outros suportes 

sujeito: individual e 

: Observação de participantes / Debate aberto / Mapa de ideias / Aplicação de 

de participantes) / 
chave para debate / Questionários individuais. 
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O conteúdo e estrutura de cada sessão seguiram genericamente o modelo do quadro 

seguinte.  

Quadro 2 – Estrutura de um 

Horário* Duração

00:00 00:30 30’ 

00:30 01:30 1h 

01:30 02:00 30’ 

02:00 02:15 15’ 

02:15 03:30 1h15’

03:30 03:45 15’ 

03:45 04:00 15’ 

* A duração de cada parte está referenciada à hora de início de cada sessão (00:00), que foi, 
na maior parte dos casos, às 14:00 (hora local).
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O conteúdo e estrutura de cada sessão seguiram genericamente o modelo do quadro 

Estrutura de um evento de consulta pública

Duração  Tema Conteúdo

 Recepção aos participantes • Acolhimento e registro

 Apresentação 

• Apresentação dos objetivos da 

sessão, conteúdos e dinâmica 

participativa 

• Apresentação do PRH

 Coffee break • (pausa) 

 Questões em aberto 
• Apresentação das principais 

questões-chave daquela sessão

1h15’ Debate 

• Debate moderado pelo orador e 

técnico(s) de apoio, em torno das 

questões-chave

 Conclusões • Conclusões do 

 Encerramento • Encerramento da sessão

* A duração de cada parte está referenciada à hora de início de cada sessão (00:00), que foi, 
na maior parte dos casos, às 14:00 (hora local). 

 

 

O conteúdo e estrutura de cada sessão seguiram genericamente o modelo do quadro 

pública . 

Conteúdo  

Acolhimento e registro 

Apresentação dos objetivos da 

sessão, conteúdos e dinâmica 

Apresentação do PRH-SF 

Apresentação das principais 

chave daquela sessão 

Debate moderado pelo orador e 

técnico(s) de apoio, em torno das 

chave 

Conclusões do debate 

Encerramento da sessão 

* A duração de cada parte está referenciada à hora de início de cada sessão (00:00), que foi, 
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2.4. Equipamentos e materiais

O material e equipamento utilizado em cada 

consta do quadro seguinte.

Quadro 3 – Equipamentos e materiais para as

Materiais a preparar antes da sessão

• Faixas e cartazes* para assinalar local de realização da sessão

• Spots áudio* divulgados em rádio e carros de som

• Apresentações de powerpoint para projeção em cada sessão (conteúdo 

adaptado a cada realidade territorial)

Materiais e consumíveis para a sessão

• Material de escrita para participação (canetas/lápis e papel)

• Alimentos e louças de apoio do 

• Inquéritos 

• Ficha de presenças e ficha de 

• Folders* 

• Projetor (tipo data show

• Tela para projetar

• Quadro e marcadores

• Microfone de captação/aumento do som

• Câmara de vídeo para registro da sessão

* Materiais de divulgação usados nas sessões. Restantes materiais de 
divulgação (não utilizados nas sessões mas antes para anunciá
mencionados de forma detalhada no capítulo
Relatório de diagnóstico
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Equipamentos e materiais  

O material e equipamento utilizado em cada sessão de consulta pública

consta do quadro seguinte. 

Equipamentos e materiais para as  sessões de consulta pública

Materiais a preparar antes da sessão  

azes* para assinalar local de realização da sessão 

áudio* divulgados em rádio e carros de som 

Apresentações de powerpoint para projeção em cada sessão (conteúdo 

adaptado a cada realidade territorial) 

Materiais e consumíveis para a sessão  

de escrita para participação (canetas/lápis e papel) 

Alimentos e louças de apoio do coffee break 

Ficha de presenças e ficha de evento 

Equipamentos para a sessão 

data show) 

Tela para projetar 

Quadro e marcadores 

Microfone de captação/aumento do som 

Câmara de vídeo para registro da sessão 

* Materiais de divulgação usados nas sessões. Restantes materiais de 
divulgação (não utilizados nas sessões mas antes para anunciá-las) 
mencionados de forma detalhada no capítulo correspondente do Volume 
Relatório de diagnóstico. 
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sessão de consulta pública foi o que 

sessões de consulta pública . 

Apresentações de powerpoint para projeção em cada sessão (conteúdo 

* Materiais de divulgação usados nas sessões. Restantes materiais de 
las) 
Volume 1 – 



 

8 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

2.5. Apresentações de powerpoint

Para cada evento, foi preparada uma apresentação em 

a transmissão de conteúdos aos participantes. Isto tem como vantagem a 

sistematização e esquematização da informação que é, várias vezes, complexa e 

interligada entre si, permitindo também uma abordagem dos mesmos conteúdos em 

sessões diferentes. 

Todas as apresentações seguiram 

seguintes, com as devidas

foram apresentadas: 

• Objetivos  e plano geral do evento

• Estrutura  da 

• A bacia hidrográfica do São Francisco

fisiográfica em questão

• Introdução  

• Abordagem geral ao 

enfatizando os objetivos da dimensão da participação social

• Abordagem sintetizada do 

institucional

• Questões para 

A título de exemplo, apresenta

nos eventos de consulta pública 

Juazeiro, Paulo Afonso e Salgueiro, nos dias 25, 28 e 30 de maio de 2015,

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

powerpoint  

Para cada evento, foi preparada uma apresentação em powerpoint, de modo a facilitar 

a transmissão de conteúdos aos participantes. Isto tem como vantagem a 

e esquematização da informação que é, várias vezes, complexa e 

interligada entre si, permitindo também uma abordagem dos mesmos conteúdos em 

Todas as apresentações seguiram uma estrutura idêntica identificada nos pontos 

as devidas adaptações de conteúdo às regiões fisiográficas onde 

e plano geral do evento 

da sessão de consulta pública 

bacia hidrográfica do São Francisco  e focalização na região 

fisiográfica em questão 

 sobre planos de recursos hídricos 

Abordagem geral ao PRH-SF (objetivo, estrutura, diretrizes

enfatizando os objetivos da dimensão da participação social

Abordagem sintetizada do Diagnóstico da dimensão técnica e 

institucional  (RP1A) 

Questões para debate  

presenta-se nas páginas a apresentação de powerpoint

nos eventos de consulta pública do submédio São Francsico, que ocorreram em

Juazeiro, Paulo Afonso e Salgueiro, nos dias 25, 28 e 30 de maio de 2015,

 

, de modo a facilitar 

a transmissão de conteúdos aos participantes. Isto tem como vantagem a 

e esquematização da informação que é, várias vezes, complexa e 

interligada entre si, permitindo também uma abordagem dos mesmos conteúdos em 

identificada nos pontos 

às regiões fisiográficas onde 

e focalização na região 

objetivo, estrutura, diretrizes), 

enfatizando os objetivos da dimensão da participação social 

Diagnóstico da dimensão técnica e 

powerpoint utilizada 

do submédio São Francsico, que ocorreram em 

Juazeiro, Paulo Afonso e Salgueiro, nos dias 25, 28 e 30 de maio de 2015, 



PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCODA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 

2016-2025

Consulta PúblicaConsulta Pública

Foto: João Zinclar

Submédio São FranciscoSubmédio São Francisco
Juazeiro, Paulo Afonso, Salgueiro

25, 28 e 30 Maio 2015



ESTRUTURA DA CONSULTA PÚBLICA
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2. O PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DO 
SÃO FRANCISCOSÃO FRANCISCO



BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO

• Abrange 6 estados (MG, GO, 
BA, PE, SE e AL) e o Distrito 
Federal e abrange áreas de 507 g
municípios;

• O Rio São Francisco nasce em 
Minas Gerais e sua foz é entre 
S i AlSergipe e Alagoas;

• O Rio São Francisco corre ao 
longo de 2.863 km e a bacia 
hidrográfica ocupa uma área dehidrográfica ocupa uma área de 
639.219 km²;

• Aprox. 18 milhões de pessoas 
habitam nesta área;;

• A bacia hidrográfica se divide em 
4 regiões fisiográficas: 

AltoAlto
Médio
Submédio
Baixo.
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LOCALIZAÇÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCOÇ

6



PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

1. O que é?
Documento básico orientador das políticas públicas das intervenções de entidades deDocumento básico, orientador das políticas públicas, das intervenções de entidades de 
Governo, entidades privadas e da sociedade em geral, 

2 De que trata?2. De que trata?

Da busca do conhecimento sobre a qualidade e quantidade das águas da bacia, seus 
principais usos, a forma adequada e racional para utilização da água que possibilite 
seus usos múltiplos.

3. Quais os usos múltiplos?

Saúde dos ecossistemas, abastecimento humano/saneamento, a geração de energia, a , , g ç g ,
agricultura irrigada, a navegação, a pesca, a dessedentação animal, a indústria, a 
mineração e ainda transposições para outras bacias…
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João Zinclar

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Conteúdo

1 - O diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;1 O diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;

2 - Os cenários de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e 
de modificações dos padrões de ocupação do solo;

3 O b l t di ibilid d d d f t d híd i tid d3 - O balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 
qualidade, com identificação de conflitos potenciais;

4 - As metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 
hídricos disponíveis;hídricos disponíveis;

5 - As medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das metas previstas;

6 - As prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

7 - As diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

8 - As propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos8 As propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos 
recursos hídricos;

… e muitas outras informações úteis à gestão das águas.
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DIRETRIZES PRH-SF 2016-2025

• Unidades de estudo e planejamento: 
regiões fisiográficas 

• Perspectiva integradora, que 
privilegie a interação entre os 

• Horizontes de planejamento:
Curto prazo (5 anos): 2020

Médi (10 ) 2025

aspectos setoriais a serem 
abordados e que garanta os 
princípios dos múltiplos usos, 
com prioridade para o usoMédio prazo (10 anos): 2025

Longo prazo (20 anos): 2035

• Combinação da leitura técnica de

com prioridade para o uso 
ambiental da água

• Combinação da leitura técnica de 
especialistas, da percepção das 
entidades e da população local 
sobre a realidade da bacia  

• Foco nas componentes com 
variações mais significativas, face 
ao atual planoao atual plano
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ETAPAS E ATIVIDADES

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

Elaboração do Plano de 
Trabalho

Caracterização da Dimensão 
Técnica e Institucional

Caracterização da Dimensão 
da Participação Social Avaliação do Arranjo 

Institucional para a Gestão

Resumo 
Executivo do 

Plano

Consultas públicas e oficinas 
setoriais

Diagnóstico Consolidado da Bacia

Institucional para a Gestão

Diretrizes para os 
Instrumentos de Gestão

Plano de 
Recursos 
Hídricos

Diagnóstico Consolidado da Bacia

Cenários e Prognóstico

Plano de Metas, Ações 
Prioritárias e Investimentos

SIG São 
Francisco

10

Balanço Hídrico e Cenários

Caderno de Investimentos CD ROM 
Interativo



COLETA DE DADOS

Reuniões realizadas:

• ADASA

Entidades às quais foi

solicitada informação: • CPRM - Serviço 
G ló i d B il• ANA*

• ANEEL

• ASSEMAE

• ADASA

• AHSFRA

• AIBA

Geológico do Brasil

• DNPM

• DESO

EMBASA• CODEVASF*

• DNPM

• EMBASA

• AIPER

• ANA

• ANEEL

• EMBASA

• FUNASA

• IBAMA

• FUNASA

• IBAMA*

• ICMBIO

• APAC

• ASSEMAE

• CAESB

• ICMBIO

• IEF

• IGAM

• IGAM*

• INEMA

• IPHAN

• CASAL

• CEMIG

• CHESF

• INEMA

• IPHAN

• Ministério das Cidades

• MIN*

• Min. Cidades

• MMA*

• CODEVASF

• COMPESA

• INSTITUIÇÕES DE 

• MIN

• MMA

• ONS

11(*) Várias sessões 

Ç
ENSINO E PESQUISA • SEMARH-AL

DIAGNÓSTICO DIMENSÃO TÉCNICA/
INSTITUCIONAL

• Levantamento de aspectos legais e institucionais, políticas, programas e grandes projetos 

• Caracterização da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo

• Caracterização socioeconômica e cultural• Caracterização socioeconômica e cultural 

• Caracterização física 

• Caracterização biótica 

• Análise quantitativa das águas superficiais 

• Análise qualitativa das águas superficiais 

• Análise quali-quantitativa das águas subterrâneas 

• Caracterização dos usos e quantificação das demandas hídricas 

• Análise do balanço hídrico e das áreas em conflitoAnálise do balanço hídrico e das áreas em conflito 

• Caracterização dos reservatórios de água e segurança de barragens

• Análise de eventos críticos

• Consolidação do diagnóstico técnico-institucional 
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DIMENSÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

• Objetivos
Divulgar que se encontra em elaboração a atualização do PRH-SF

Ç

Colher contribuições e sugestões dos usuários e da população local

Obter diagnósticos da participação social nas quatro regiões fisiográficas

Fortalecer os diagnósticos da dimensão técnico-institucional

ETAPA 2 ETAPA 3ETAPA 2

F d

ETAPA 3

Fase de Plano de Apresentação eFase de 
Diagnóstico

12 Consultas Públicas
20 Oficinas Setoriais

Fase de Cenário e 
Prognóstico

4 Consultas Públicas

Metas, Ações
Prioritárias e 

Investimentos

Apresentação e 
Divulgação

4 Consultas Públicas

20 Oficinas Setoriais 
4 Consultas Públicas

NO TOTAL: 24 CONSULTAS PÚBLICAS E 20 OFICINAS SETORIAIS
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CONSULTAS PÚBLICAS

• Locais e datas

AL01

AL02

CONSULTA PÚBLICA (CP)

Pirapora (MG) 19/mar

T ê M i (MG) 17/AL02

AL03

MD01

MD02 Ib ti (BA) 15/ b

Irecê (BA) 13/abr

Três Marias (MG) 17/mar

Belo Horizonte (MG) 23/mar

MD02

MD03

SM01

SM02

Ibotirama (BA) 15/abr

Carinhanha (BA) 17/abr

Salgueiro (PE) 30/mai

P l Af (BA) 28/ iSM02

SM03

BX01

/

Paulo Afonso (BA) 28/mai

Juazeiro (BA) 25/mai

Pênedo (AL) 15/mai

á ( )BX02

BX03

13/mai

Arapiraca (AL) 12/mai

Propriá (SE)
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OFICINAS SETORIAIS

5 temas: 

• Agricultura irrigadag cu u a gada

• Saneamento

• Hidroeletricidade, navegação, pesca, 
turismo e lazer

• Indústria e mineração

P i dí id d• Povos indígenas e comunidades 
tradicionais

Fase diagnóstico: 20 oficinas setoriais

5 temas x 4 regiões fisiográficas

15

Foto: João Zinclar

OFICINAS SETORIAIS 

• Locais e datas

SANEAMENTO (SAN)

B i C i dé d SF (SE) 11/ i

SANEAMENTO (SAN)

Alto Betim (MG) 16/mar

Médio Montes Claros (MG) 20/mar

S. Médio Juazeiro (BA) 27/mai

Baixo Canindé de SF (SE) 11/mai

COMUNIDADES TRADICIONAIS (COMUN)

Alto Pirapora (MG) 05/mai

10/abr

Baixo P. Real do Colégio (AL) 14/mai

Alto Pirapora (MG) 05/mai

Médio B. Jesus da Lapa (BA) 06/abr

S. Médio Petrolândia (PE)

AGRICULTURA (AGR)

Alto Patos de Minas (MG) 07/mai

Médio Barreiras (BA) 08/abr

14/mai

Médio Barreiras (BA) 08/abr

S. Médio Petrolina (PE) 11/abr

Baixo P. Real do Colégio (AL)
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OFICINAS SETORIAIS

• Locais e datas

HIDROEL., NAVEG., PESCA, TURISM e LAZER (HIDR)

Alto Três Marias (MG) 18/mar

S. Médio Floresta (PE) 13/mar

Baixo Piranhas (AL) 16/mar

Médio Sobradinho (BA) 11/mar

INDÚSTRIA/ MINERAÇÃO (IND/MIN)

Alto Itabirito (MG) 14/abr

S. Médio Jacobina (BA) 18/mai

Baixo Propriá (SE) 20/mai

Alto Itabirito (MG) 14/abr

Médio Caetité (BA) 16/abr

17

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOÇ

Produtos

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIDEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

ETAPA 1- Plano de Trabalho

Plano de Trabalho - PT

ETAPA 2 – Diagnóstico e Prognósticog g

Diagnóstico Dimensão Técnica e Institucional –
RT1A
Diagnóstico Dimensão da Participação Social -
RT1B

Diagnóstico Consolidado da Bacia RT2Diagnóstico Consolidado da Bacia - RT2

Cenários de Desenvolvimento e Prognóstico - RT3

Compatibilização do Balanço Hídrico com os 
cenários estudados - RT4

ETAPA 3- Plano de Recursos Hídricos

Arranjo Institucional para a Gestão de RH na Bacia e 
Diretrizes e Critérios para Aplicação dos 
Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na 
Bacia - RT5

Plano de Metas  Ações Prioritárias e Investimentos Plano de Metas, Ações Prioritárias e Investimentos -
RT6

Caderno de Investimentos - RF1 Ri Rf

Plano de Recursos Hídricos Consolidado - RF2 Ri Rf

Resumo Executivo do Plano - RF3 Ri Rf

18

Resumo Executivo do Plano - RF3 Ri Rf

Sistema de Informações Geográficas - SIG São 
Francisco 

CD ROM Interativo 



PRH-SF 2016-2025

Relatórios parciais
• PT – Plano de Trabalho

• RP1A Diagnóstico

Relatórios finais

• RF1 – Caderno de 
I ti t

Outros produtos
• Relatório sobre o Banco de 

Dados e Informações• RP1A – Diagnóstico 
Dimensão Técnica e 
Institucional

• RP1B – Diagnóstico 

Investimentos

• RF2 – Plano de 
Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica do

Dados e Informações 
Georreferenciadas e 
Concepção do SIG

• Banco de dados 
georreferenciadoDimensão da Participação 

Social

• RP2 – Diagnóstico 
Consolidado

Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco

• RF3 – Resumo 
Executivo do Plano

georreferenciado

• CD ROM Interativo 

• Material de divulgação

Cartazes 
• RP3 – Cenários de 

Desenvolvimento e 
Prognósticos

• RP4 – Compatibilização do

Folders

Cartilhas/Manuais 
explicativos 

M t i i didáti bRP4 Compatibilização do 
Balanço Hídrico com os 
Cenários Estudados

• RP5 – Arranjo Institucional 
para a Gestão de RH e

Materiais didáticos sobre o 
PRH-SF

Faixas para reuniões e 
oficinas

para a Gestão de RH e 
Diretrizes e Critérios para 
Aplicação dos Instrumentos 
de Gestão dos RH

RP6 Pl d M t A õ

Textos para mídia 
impressa 

Peças de vídeo e áudio 
para inserção em TVs e• RP6 – Plano de Metas, Ações 

Prioritárias e Investimentos

para inserção em TVs e 
Rádios
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3. CONSULTA PÚBLICA



METODOLOGIA DA SESSÃO

1. Divulgação de informações

• Apresentação dos trabalhos em andamento

• Apresentação do conteúdo do PRH-SF

• Apresentação das fases e prazos

• Apresentação das formas de participaçãop ç p p ç

2. Coleta e registro de opiniões

• Momento de debate e participação 

• Questionários anônimos

• Filmagens da sessão

• Registro fotográfico da sessão

Todos podem participar.

21

Todas as opiniões são válidas.

PÚBLICO-ALVO

• Comunidades locais

• Comitês de bacias de rios 
afluentesafluentes 

• Usuários de recursos 
hídricos

• Poder público/ órgãos• Poder público/ órgãos 
públicos

• Instituições de pesquisa 
sediadas na bacia

• Concessionárias de 
serviços públicos

• Prefeituras municipais

Hugo Cordeiro

• Organizações interessadas 
ou com atuação na bacia e 
segmentos da sociedade 
i ilcivil

• População em geral e 
outros atores individuais ou 
coletivos interessadoscoletivos interessados
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André Santana



3. DIAGNÓSTICO DA BACIA DO 
RIO SÃO FRANCISCORIO SÃO FRANCISCO

COBERTURA VEGETAL
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA CONSERVAÇÃOÇ

25

USOS DO SOLO
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USO DO SOLO
Fonte: IBGE, 2010
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PREDOMINÂNCIA DE LAVOURAS CULTIVADAS
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PANORAMA GERAL

Situação dos Munícipios com relação ao Plano de Saneamento Básico

Total de 
Municipios

SIM NÃO
EM ELABORAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO

BACIA 507 58 328 119 1BACIA 507 58 328 119 1

Alto 169 33 85 51 0

Médio 168 9 111 47 0

Submédio 86 2 74 9 0

Baixo 84 14 57 12 1Baixo 84 14 57 12 1

Total de Municipios
SIM NÃO

EM ELABORAÇÃO

Fonte: SNIS, 2013; PREFEITURAS MUNICIPAIS, 2015

Total de Municipios EM ELABORAÇÃO

AL 50 15 30 5

BA 117 7 81 29

29

BA 117 7 81 29

PE 69 1 64 4

Fonte: SNIS, 2013 ; PREFEITURAS MUNICIPAIS, 2015

SANEAMENTO BÁSICO
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Municipios com Estação de Tratamento de EsgotosMunicipios com Estação de Tratamento de Esgotos
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DEMANDAS HÍDRICAS

33

DEMANDAS NO SUBMÉDIO SF – EVOLUÇÃOÇ

Demandas hídricas por setores de usuários, em m3/s

Ano de referência
OBS: 

Demandas hídricas por setores de usuários, em m /s

Período de  2004-2010 

Setor
Ano de referência

2000 2010

Abastecimento urbano 2,6 3,7

• Todos os 
setores,excetuando o 
abastecimento rural,  
apresentaram

Abastecimento rural 1,0 1,0

Irrigação 50,2 95,8

apresentaram  
aumento na demanda, 
mesmo que discreto 

Criação animal 0,8 1,3

Abastecimento industrial 0,4 0,6

Total 55 0 102 5

• Destaca-se a 
irrigação,setor  
fortemente   

d i t li
Fontes:
Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2004-2013) 
(CBHSF, 2004);

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (ANA, 2013).

Total 55,0 102,5predominante  ampliou  
sua representatividade 
(2%,  93% das 
demandas Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (ANA, 2013).
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DEMANDAS ATUAIS NO SUBMÉDIO SF POR SETOR 

Ano de referencia: 2010

• Irrigação – 95,8 m3/s

• Abastecimento urbano – 3,7 m3/s
Abastecimento 
urbano,

• Criação animal – 1,3 m3/s

urbano

Abastecimento 
rural

Irrigação

• Abastecimento rural – 1,0 m3/s

• Abastecimento industrial – 0 6

Criação animal

AbastecimentoAbastecimento industrial 0,6 
m3/s

Abastecimento 
industrial

Fontes:
Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2004-2013) g ( )
(CBHSF, 2004);

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (ANA, 2013).
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OUTORGA DE USO DA ÁGUA
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OUTORGAS NA BHSF
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OUTORGAS NO SUBMÉDIO SF
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OUTORGAS NO SUBMÉDIO SF POR SETOR

Independentemente do órgão 

responsável pela outorga 
Vazão outorgada por finalidade

(principal)

• Irrigação – 80,8 m3/s

Ab t i t úbli ( Irrigação• Abastecimento público (e 
consumo humano) – 5,0 m3/s

• Pesca e aquicultura – 3,2 m3/s  

Irrigação

Abastecimento público 
(e consumo humano)

Indústria e mineração

• Indústria e mineração – 0,2 m3/s

• Diluição de efluentes – 0,1 m3/s  

Pesca e aquicultura 

Criação animal

• Criação animal – 0,002 m3/s 

• Outros usos (e usos 
indeterminados) – 52 9 m3/s

Diluição de efluentes 

Outros usos (e usos 
indeterminados)

indeterminados) 52,9 m /s

Fontes:
ANA (outorgas emitidas pela ANA entre 2001 e 2014, descarregadas em janeiro de 2015) ;
INEMA (bancos de dados de cadastro de outorga cedidos em março de 2015);
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APAC (banco de dados de cadastro de outorga superficial cedido em janeiro de 2015);

SEMARH-SE (banco de dados de cadastro de outorga cedido em março de 2015).

BASE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS
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                                   Plano de recursos hídricos 

                                   Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

2.6. Sessões realizadas

O quadro seguinte apresenta as sessões ocorridas por tema, bem como a 

fisiográfica, o município e a data de realização de cada uma

pública. 

Quadro 

N.º da ficha 

no Vol. 2B  Fisiográfica

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Submédio SF8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Sessões realizadas  

O quadro seguinte apresenta as sessões ocorridas por tema, bem como a 

e a data de realização de cada uma das sessões de consulta 

Quadro 4 – Lista de sessões realizadas 

Região 

Fisiográfica  
Local Data

Alto SF 

Três Marias / MG 17-Mar

Pirapora / MG 19-Mar

Belo Horizonte / MG 23-Mar

Médio SF 

Irecê / BA 13-Abr

Ibotirama / BA 15-Abr

Carinhanha / BA 17-Abr

Submédio SF 

Juazeiro / BA 25-Mai

Paulo Afonso / BA 28-Mai

Salgueiro / PE 30-Mai

Baixo SF 

Arapiraca / AL 12-Mai

Propriá / SE 13-Mai

Penedo / AL 15-Mai
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O quadro seguinte apresenta as sessões ocorridas por tema, bem como a região 

sessões de consulta 

Data 

Mar 

Mar 

Mar 

Abr 

Abr 

Abr 

Mai 

Mai 

Mai 

Mai 

Mai 

Mai 
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A figura abaixo representa na bacia do São Francisco 

eventos de consulta pública

Figura 1 – Municípios onde foram 
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representa na bacia do São Francisco o município de 

pública. 

Municípios onde foram realizados os eventos de consulta pública

fase de diagnóstico. 

 

o município de realização dos 

 

consulta pública  da 
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3. FICHAS DAS CONSULTAS 

As fichas doravante expostas 

realização dos eventos de consulta pública

hidrográfica, durante a fase de diagnóstico da dimensão da participação social. 

Esses elementos (denomina

seguintes meios de registro (cf. capítulo 2.2.2. Elementos da participação social 

recolhidos nos eventos): fichas de evento; fotos, lista de presenças e filme de sessão. 

Apenas os questionários não se 

questões logísticas (volume e peso incomportável no meio de suporte utilizado).

Assim, cada ficha contém: 

• Identificação da sessão 

• A. Caracterização do atendimento

sociais e culturais, setores econômicos/instituições presentes e grupos 

de interesses presentes

• B. Caracterização da participação

pontos críticos observados pelos participantes e ainda outros 

comentários, opiniões e sugestões dados pelos mesmos

• C. Debate , onde se indicam as principais conclusões dos momentos de 

debate 

• D. Resumo e análise crítica

essenciais 

• E. Fotos da sessão

discussão de ideias e participação do público

• F. Lista de participantes

preenchido e assinado por todos os participantes

• G. Filme da sessão: referência à existência desse item, que se encontra 

em suporte multimídia em apêndice.
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ONSULTAS PÚBLICAS 

As fichas doravante expostas contêm todos os elementos coletados durante a 

dos eventos de consulta pública, que decorreram em toda a bacia 

hidrográfica, durante a fase de diagnóstico da dimensão da participação social. 

Esses elementos (denominados “elementos primários”) foram coletados através dos 

seguintes meios de registro (cf. capítulo 2.2.2. Elementos da participação social 

recolhidos nos eventos): fichas de evento; fotos, lista de presenças e filme de sessão. 

Apenas os questionários não se encontram apresentados nesse apêndice, por 

questões logísticas (volume e peso incomportável no meio de suporte utilizado).

 

Identificação da sessão (região fisiográfica, local, data, entre outros)

Caracterização do atendimento : nº de participantes, aspectos 

sociais e culturais, setores econômicos/instituições presentes e grupos 

de interesses presentes 

Caracterização da participação , onde se indicam os temas e 

pontos críticos observados pelos participantes e ainda outros 

ários, opiniões e sugestões dados pelos mesmos

, onde se indicam as principais conclusões dos momentos de 

Resumo e análise crítica  da sessão, mencionando os pontos 

Fotos da sessão , que ilustram alguns momentos de 

discussão de ideias e participação do público 

Lista de participantes : cópia digital do documento original que foi 

preenchido e assinado por todos os participantes 

G. Filme da sessão: referência à existência desse item, que se encontra 

uporte multimídia em apêndice. 
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contêm todos os elementos coletados durante a 

, que decorreram em toda a bacia 

hidrográfica, durante a fase de diagnóstico da dimensão da participação social.  

dos “elementos primários”) foram coletados através dos 

seguintes meios de registro (cf. capítulo 2.2.2. Elementos da participação social 

recolhidos nos eventos): fichas de evento; fotos, lista de presenças e filme de sessão. 

encontram apresentados nesse apêndice, por 

questões logísticas (volume e peso incomportável no meio de suporte utilizado). 

, entre outros) 

nº de participantes, aspectos 

sociais e culturais, setores econômicos/instituições presentes e grupos 

, onde se indicam os temas e 

pontos críticos observados pelos participantes e ainda outros 

ários, opiniões e sugestões dados pelos mesmos 

, onde se indicam as principais conclusões dos momentos de 

da sessão, mencionando os pontos 

, que ilustram alguns momentos de apresentação, 

: cópia digital do documento original que foi 

G. Filme da sessão: referência à existência desse item, que se encontra 
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FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 1 

  

Região Fisiográfica Alto SF 

Local Três Marias / MG 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Centro de Educação Permanente Eng. Mário Bhering (Três Marias / MG)

Data: 17 de março de 2015 

Público : 147 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Pedro Bettencourt

Pessoal de apoio : Fabiano Melo e Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, alunos de cursos 

técnicos, representantes de empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras 

instituições relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes

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 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) Polícia Militar; Votorantim; FECITUR; Escola Irene branco; 

SENAC; GERDAU: SEMEIA; ICMBIO; Vereadores; SEMOBS; Secretaria de Meio Ambiente de São 

Gonçalo; Secretaria de Agropecuária de Biquinhos; CEMIG; MP

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Pesca; Sindicato Rural; Colônia de Pescadores Z05.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 1 

: Centro de Educação Permanente Eng. Mário Bhering (Três Marias / MG)

: 147 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Pedro Bettencourt 

: Fabiano Melo e Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 147 [Homens:48%  Mulheres:52%] 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, alunos de cursos 

técnicos, representantes de empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras 

Setores econômicos/instituições presentes : 

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 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) Polícia Militar; Votorantim; FECITUR; Escola Irene branco; 

SENAC; GERDAU: SEMEIA; ICMBIO; Vereadores; SEMOBS; Secretaria de Meio Ambiente de São 

Gonçalo; Secretaria de Agropecuária de Biquinhos; CEMIG; MPA-MG. 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

Pesca; Sindicato Rural; Colônia de Pescadores Z05. 
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R.F.: Alto 

: Centro de Educação Permanente Eng. Mário Bhering (Três Marias / MG) 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, alunos de cursos 

técnicos, representantes de empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras 

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; FECITUR; Escola Irene branco; 

SENAC; GERDAU: SEMEIA; ICMBIO; Vereadores; SEMOBS; Secretaria de Meio Ambiente de São 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Altino Rodrigues 
(Sociedade Civil) 

 

 
Juvenal Farias 

(Produtor Rural) 
 

 
Noberto Antonio dos 
Santos (Pescador) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Citou a necessidade de facilitação para liberação de outorgas 
em situação de escassez hídrica 

• Citou que há a utilização da água para geração de energia 
hidroelétrica em detrimento de outros usos. Sugere que o nível 
mínimo de Três Marias seja determinado não apenas para a 
geração de energia em detrimento dos demais

• Citou a necessidade de investimentos financeiros para 
revitalização do rio São Francisco 

• Citou que a qualidade da água do rio São Francisco está mais 
preocupante que a quantidade 

• Chama a atenção para o uso excessivo e descontrolado das 
águas subterrâneas e do subsolo 

• Informou que existem fossas rudimentares distantes 5 metros 
do leito do rio São Francisco 

• Recomendou a criação de uma faixa de 25 km contados a 
partir da margem do rio São Francisco e 5 km de seus 
afluentes, na qual deverá ser proibido o plant

• Chama a atenção que a área ocupada com plantio de 
eucalipto é preocupante e crescente. As veredas estão sendo 
destruídas para plantio de eucalipto 

• Citou que a CEMIG não possui projeto para proteção de 
nascentes; e ao construir barragens não 
agricultores 

• Citou que a Votorantim utiliza água para resfriamento e 
diluição de efluentes industriais 

• Informou que a COPASA vai lançar esgotos sanitários sem 
tratamento no rio São Francisco 

• Citou que a degradação do rio São Francisco pode ser 
constatada em função do mau cheiro que ocorre em 
determinados pontos do rio 

• Citou a dificuldade do setor pesqueiro na região de 3 Marias

• Por conta da degradação não está havendo a renovação das 
águas das lagoas marginais 

 

 

pelos palestrantes: 

Citou a necessidade de facilitação para liberação de outorgas 

Citou que há a utilização da água para geração de energia 
hidroelétrica em detrimento de outros usos. Sugere que o nível 
mínimo de Três Marias seja determinado não apenas para a 
geração de energia em detrimento dos demais 

os financeiros para 

Citou que a qualidade da água do rio São Francisco está mais 

Chama a atenção para o uso excessivo e descontrolado das 

Informou que existem fossas rudimentares distantes 5 metros 

Recomendou a criação de uma faixa de 25 km contados a 
São Francisco e 5 km de seus 

afluentes, na qual deverá ser proibido o plantio de Eucalipto 

Chama a atenção que a área ocupada com plantio de 
eucalipto é preocupante e crescente. As veredas estão sendo 

Citou que a CEMIG não possui projeto para proteção de 
 oferece apoio aos 

Citou que a Votorantim utiliza água para resfriamento e 

Informou que a COPASA vai lançar esgotos sanitários sem 

São Francisco pode ser 
constatada em função do mau cheiro que ocorre em 

Citou a dificuldade do setor pesqueiro na região de 3 Marias 

Por conta da degradação não está havendo a renovação das 
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Eduardo Rigoto 

(COPASA) 
 

 
Juvenal Farias  

(Produtor Rural) 

 
Ademilson Rodrigues 

(Prefeitura de Três 
Marias) 

 
Vanessa Valdereto 

(Secretária de Estado) 

 
Renato  

(CEMIG) 

 
Neto  

(Instituto Estadual de 
Florestas) 
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• Esclareceu sobre a colocação realizada pelo Sr. Noberto 
Antônio, informando que o esgoto a ser lançado no 
Francisco será tratado e será decorrente de alteração do ponto 
de lançamento do emissário que atualmente lança os esgotos 
no córrego Barreto. O Sr. Eduardo Rigoto informou também 
que este córrego possui baixa vazão e consequentemente 
baixa capacidade de autodepuração dada a carga de esgoto 
lançada. Desta forma, a solução dada foi o lançamento no lei
do rio São Francisco que possui maior capacidade de diluição 
dos efluentes. Está em andamento a implantação de um 
emissário para lançamento direto no São Francisco.

• A cidade de Morada Nova já dispõe de ETE operando 
(segundo informação) 

• Veio novamente para contradizer o Sr. Eduado Rigoto 
(COPASA), afirmando que o Córrego Barreto tem capacidade 
para absorver o efluente da Estação de Tratamento de 
Efluentes. 

• Informou que o município de Três Marias possui Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

• Ressalta a necessidade de preservar e recuperar as veredas. 
Há necessidade de melhor orientar o pequeno produtor rural 
que tem consciência porem não tem conhecimento técni

• Importante armazenar as águas de chuva e preservara as 
lagoas marginais (fontes de repovoamento de peixes)

• Recomendou sobre a necessidade de treinamento de 
pescadores e piscicultores considerando a crise hídri

• Recomendou a contemplação de pequenos proprietários rurais 
na atualização do Plano 

• Sugeriu que houvesse uma melhor gestão de crise, com 
projetos alternativos para pescadores e agricultores em 
períodos de seca. 

• Recomendou a discussão sobre as mudanças climáticas 
durante a atualização do Plano de Bacia do São Francisco. 
Sugere criar uma agenda prospectiva sobre as consequências 
das mudanças climáticas na BHSF 

• Comentou que o projeto Inovarte foi pouco discutido 

• Citou que são grandes os desafios com outorga e cobrança 
pelo uso da água 

• Comentou a necessidade de revisão de outorgas emitidas pois 
os dados disponíveis não são confiáveis. 

• Citou a resolução SEMAD nº 1905/2013 que dispõe sobre os 
processos de autorização ambiental no âmbito do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 
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Esclareceu sobre a colocação realizada pelo Sr. Noberto 
Antônio, informando que o esgoto a ser lançado no rio São 
Francisco será tratado e será decorrente de alteração do ponto 

tualmente lança os esgotos 
no córrego Barreto. O Sr. Eduardo Rigoto informou também 
que este córrego possui baixa vazão e consequentemente 
baixa capacidade de autodepuração dada a carga de esgoto 
lançada. Desta forma, a solução dada foi o lançamento no leito 

São Francisco que possui maior capacidade de diluição 
dos efluentes. Está em andamento a implantação de um 
emissário para lançamento direto no São Francisco. 

A cidade de Morada Nova já dispõe de ETE operando 

Veio novamente para contradizer o Sr. Eduado Rigoto 
(COPASA), afirmando que o Córrego Barreto tem capacidade 
para absorver o efluente da Estação de Tratamento de 

Informou que o município de Três Marias possui Plano 

Ressalta a necessidade de preservar e recuperar as veredas. 
Há necessidade de melhor orientar o pequeno produtor rural 
que tem consciência porem não tem conhecimento técnico. 

Importante armazenar as águas de chuva e preservara as 
lagoas marginais (fontes de repovoamento de peixes) 

Recomendou sobre a necessidade de treinamento de 
pescadores e piscicultores considerando a crise hídrica 

Recomendou a contemplação de pequenos proprietários rurais 

Sugeriu que houvesse uma melhor gestão de crise, com 
projetos alternativos para pescadores e agricultores em 

sobre as mudanças climáticas 
durante a atualização do Plano de Bacia do São Francisco. 
Sugere criar uma agenda prospectiva sobre as consequências 

Comentou que o projeto Inovarte foi pouco discutido  

desafios com outorga e cobrança 

Comentou a necessidade de revisão de outorgas emitidas pois 

Citou a resolução SEMAD nº 1905/2013 que dispõe sobre os 
os de autorização ambiental no âmbito do Estado de 
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Lenilson Rodrigues  

(Vereador) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
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• Falou da necessidade da criação de um programa para 
proteção de veredas 

• Explanou sobre a falta de assistência técnica aos pequenos 
agricultores e pescadores 

• Pediu que houvesse processos mais eficientes no Tratamento 
de Efluentes que posteriormente vão para os rios da região

• Sugeriu que deve ocorrer projetos para reaproveitamento das 
águas das chuvas na região 

• Comentou sobre a degradação das lagoas marginais do 
São Francisco, e por conta disso o desaparecimento dos 
peixes na região. Por fim, falou que deve haver um 
repovoamento dos peixes 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• O prefeito de Três Marias se manifestou chamando a atenção 
ao sério problema de escassez de água com grandes 
prejuízos na produção agrícola da região e os consequentes 
problemas de ordem social e econômico. A crise afeta 
essencialmente os pequenos agricultores e os pescadores

• Sugere incentivos ao produtor rural no sentido de adotar 
medidas de geração de água (produtor de água). Identifica 
necessidade de investimentos e orientação técnica ao 
pequeno produtor como “produtor de água”

• 50% das águas de alimentação dos rios vêm das veredas que 
estão sendo destruídas. Há necessidade de recuperar as 
veredas e as nascentes. 

 

Falou da necessidade da criação de um programa para 

Explanou sobre a falta de assistência técnica aos pequenos 

Pediu que houvesse processos mais eficientes no Tratamento 
de Efluentes que posteriormente vão para os rios da região 

Sugeriu que deve ocorrer projetos para reaproveitamento das 

ão das lagoas marginais do rio 
São Francisco, e por conta disso o desaparecimento dos 
peixes na região. Por fim, falou que deve haver um 

pelos palestrantes: 

O prefeito de Três Marias se manifestou chamando a atenção 
ao sério problema de escassez de água com grandes 
prejuízos na produção agrícola da região e os consequentes 

econômico. A crise afeta 
essencialmente os pequenos agricultores e os pescadores 

Sugere incentivos ao produtor rural no sentido de adotar 
medidas de geração de água (produtor de água). Identifica 
necessidade de investimentos e orientação técnica ao 

 

50% das águas de alimentação dos rios vêm das veredas que 
estão sendo destruídas. Há necessidade de recuperar as 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Três Marias, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
pela diversidade de temas abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacam
pontos relevantes colocados pelos representantes dos div
sejam: 
 

1. CONFLITOS DE USO. Existência de conflitos de uso da água entre a geração de energia 
hidrelétrica e os demais usuários;

2. RECURSOS FINANCEIROS
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco;

3. QUALIDADE DA ÁGUA . Comprometimento da qualidade da água do rio São Francisco e seus 
tributários, decorrente principalmente de sua utilização para diluiçã

4. ÁGUA SUBTERRÂNEA . Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 
irregulares que comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia;

5. OCUPAÇÃO DE APP . Degradação das Áreas de Preservação Permanente (APP
ocupação irregular e desordenada, com destruição de matas ciliares e sendo agravada com a 
construção de fossas rudimentares à beira de rios.

6. MONOCULTURA DO EUCALIPTO
na bacia do rio São Francisco foi colocada como uma grande vilã no que tange ao 
comprometimento da disponibilidade hídrica, pois a demanda de água por este tipo de cultura é 
excessivamente alta. 

7. LANÇAMENTO DE ESGOTO BRUTO
lançamento de esgoto bruto é um dos principais causadores da degradação da qualidade 
ambiental da bacia com a poluição dos rios. 

8. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESCADORES E PEQUENOS AGRICULTORES
desenvolvimento de melhores prática
na bacia do São Francisco, recomendou
usuários. 

9. MUDANÇAS CLIMÁTICAS
secas intensas, enchentes e catástrofes, recomendou
climáticas mundiais e seus efeitos na bacia como sendo um dos itens de determinação da 
disponibilidade hídrica nos próximos anos.

10. OUTORGA E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
competentes associada a grande extensão territorial da bacia, tornam a fiscalização das outorgas 
emitidas bem como as captações irregulares um grande desafio
de Recursos Hídricos. 

11. PRESERVAÇÃO DAS VEREDAS
um significado ecológico, paisagístico de grande relevância na bacia do 
localizam-se próximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidades dos cursos 
d’água. Neste contexto, torna
deste ecossistema. 

12. REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA
dos rios que compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da 
sustentabilidade ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da economia, o 
reaproveitamento das águas pluviais surge como um elemento importa
demanda por água na bacia.
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Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Três Marias, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
pela diversidade de temas abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacam
pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos sociais presentes, quais 

. Existência de conflitos de uso da água entre a geração de energia 
hidrelétrica e os demais usuários; 
RECURSOS FINANCEIROS. Baixo ou mesmo inexistente aplicação de recursos financeiros
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco;

. Comprometimento da qualidade da água do rio São Francisco e seus 
tributários, decorrente principalmente de sua utilização para diluição de esgotos sanitários;

. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 
irregulares que comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia; 

. Degradação das Áreas de Preservação Permanente (APP
ocupação irregular e desordenada, com destruição de matas ciliares e sendo agravada com a 
construção de fossas rudimentares à beira de rios. 
MONOCULTURA DO EUCALIPTO . A monocultura de Eucalipto em grandes extensões territoriais 

o rio São Francisco foi colocada como uma grande vilã no que tange ao 
comprometimento da disponibilidade hídrica, pois a demanda de água por este tipo de cultura é 

LANÇAMENTO DE ESGOTO BRUTO . A inexistência de Estações de Tratamento
lançamento de esgoto bruto é um dos principais causadores da degradação da qualidade 
ambiental da bacia com a poluição dos rios.  
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESCADORES E PEQUENOS AGRICULTORES
desenvolvimento de melhores práticas ambientais por parte de pescadores e piscicultores atuantes 
na bacia do São Francisco, recomendou-se a realização de treinamento e capacitação para estes 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS . Face a atribuição das mudanças climáticas a eventos críticos como 
secas intensas, enchentes e catástrofes, recomendou-se o estudo e análise das mudanças 
climáticas mundiais e seus efeitos na bacia como sendo um dos itens de determinação da 

a nos próximos anos. 
OUTORGA E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA . A falta de quadro técnico dos órgãos 

competentes associada a grande extensão territorial da bacia, tornam a fiscalização das outorgas 
emitidas bem como as captações irregulares um grande desafio a ser vencido no âmbito do Plano 

PRESERVAÇÃO DAS VEREDAS . A vereda é uma fitofisionomia do Cerrado brasileiro e possui 
um significado ecológico, paisagístico de grande relevância na bacia do rio São Francisco pois 

óximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidades dos cursos 
d’água. Neste contexto, torna-se de extrema relevância a adoção de ações para a preservação 

REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA . Face a evidente baixa disponibi
dos rios que compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da 
sustentabilidade ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da economia, o 
reaproveitamento das águas pluviais surge como um elemento importante para redução da 
demanda por água na bacia. 
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A consulta pública realizada no município de Três Marias, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
pela diversidade de temas abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacam-se 12 

ersos segmentos sociais presentes, quais 

. Existência de conflitos de uso da água entre a geração de energia 

. Baixo ou mesmo inexistente aplicação de recursos financeiros para 
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco; 

. Comprometimento da qualidade da água do rio São Francisco e seus 
o de esgotos sanitários; 

. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 

. Degradação das Áreas de Preservação Permanente (APP) em função da 
ocupação irregular e desordenada, com destruição de matas ciliares e sendo agravada com a 

. A monocultura de Eucalipto em grandes extensões territoriais 
o rio São Francisco foi colocada como uma grande vilã no que tange ao 

comprometimento da disponibilidade hídrica, pois a demanda de água por este tipo de cultura é 

. A inexistência de Estações de Tratamento de Esgotos e o 
lançamento de esgoto bruto é um dos principais causadores da degradação da qualidade 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESCADORES E PEQUENOS AGRICULTORES . Para o 
s ambientais por parte de pescadores e piscicultores atuantes 

se a realização de treinamento e capacitação para estes 

atribuição das mudanças climáticas a eventos críticos como 
se o estudo e análise das mudanças 

climáticas mundiais e seus efeitos na bacia como sendo um dos itens de determinação da 

. A falta de quadro técnico dos órgãos 
competentes associada a grande extensão territorial da bacia, tornam a fiscalização das outorgas 

a ser vencido no âmbito do Plano 

. A vereda é uma fitofisionomia do Cerrado brasileiro e possui 
São Francisco pois 

óximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidades dos cursos 
se de extrema relevância a adoção de ações para a preservação 

. Face a evidente baixa disponibilidade hídrica 
dos rios que compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da 
sustentabilidade ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da economia, o 

nte para redução da 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Três Marias
como Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.
 
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 
vive no alto São Francisco bem como os conflitos pelo uso da água existentes.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido satisfatoriamente.

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Questões relativas à deficiência dos serviços de saneamento regional. A degradação 
permanente que o 

• A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 
plantio de eucalipto, destruído as áreas com vegetação do cer

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Houve conflitos de informação referente a atuação da COPASA no que diz respeito às 
ações de coleta e tratamento de esgotos. A COPASA foi questionada quanto aos 
sistemas de tratamento de Três Marias e solução adotada de lanç
São Francisco.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Observou-se uma boa participação dos presentes com contribuições relevantes.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Três Marias reuniu um total de 176 pessoas de diversos segmentos 
como Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.

pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 
vive no alto São Francisco bem como os conflitos pelo uso da água existentes. 

ano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido satisfatoriamente. 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Questões relativas à deficiência dos serviços de saneamento regional. A degradação 
permanente que o rio vem sofrendo, os prejuízos na agricultura, pesca, etc.

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 
plantio de eucalipto, destruído as áreas com vegetação do cerrado). 

Houve conflitos de informação referente a atuação da COPASA no que diz respeito às 
ações de coleta e tratamento de esgotos. A COPASA foi questionada quanto aos 
sistemas de tratamento de Três Marias e solução adotada de lançamento direto no 
São Francisco. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

se uma boa participação dos presentes com contribuições relevantes.

 

reuniu um total de 176 pessoas de diversos segmentos 
como Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região. 

pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 

Questões relativas à deficiência dos serviços de saneamento regional. A degradação 
prejuízos na agricultura, pesca, etc. 

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 

 

Houve conflitos de informação referente a atuação da COPASA no que diz respeito às 
ações de coleta e tratamento de esgotos. A COPASA foi questionada quanto aos 

amento direto no rio 

se uma boa participação dos presentes com contribuições relevantes. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Três Marias 

Plateia de participantes na consulta pública

 

Painel de oradores e líderes da sessão
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Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

 
de participantes na consulta pública Plateia de participantes na consulta pública

 

 
Painel de oradores e líderes da sessão Apresentação de informação aos 
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Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

 
de participantes na consulta pública 

 
Apresentação de informação aos participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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apêndice) 

 















 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 2 

  

Região Fisiográfica Alto SF 

Local Pirapora / MG 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Emutur – Empresa Municipal de Turismo (Salão: Museu do São Francisco) (Pirapora / 

MG) 

Data: 19 de março de 2015 

Público : 106 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes, Sirleia Marcia de Oliveira

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

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 Agua e Esgoto) Polícia Militar; FIEMG (Fe

de Minas Gerais); IEF (Instituto estadual de Florestas); SEFAM; MINAS LIGAS; CEDRO Textil; SRE 

Pirapora; AHSFRA; THOR Construtora; Consórcio Rio Jequiti; Secretaria de Educação; Prefeitura de 

Buritizeiro; EMATER; Votorantim Metais; FETAE/MG; SEMUED; Câmara de Jequiti; EMUTUR; PMMG; 

Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais; Associação de Pescadores de Três Marias.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

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; ABE

Engenharia Sanitarista e Ambiental.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 2 

Empresa Municipal de Turismo (Salão: Museu do São Francisco) (Pirapora / 

: 106 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes, Sirleia Marcia de Oliveira 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 106 [Homens: 75%  Mulheres: 25%] 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes : 

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 Agua e Esgoto) Polícia Militar; FIEMG (Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais); IEF (Instituto estadual de Florestas); SEFAM; MINAS LIGAS; CEDRO Textil; SRE 

Pirapora; AHSFRA; THOR Construtora; Consórcio Rio Jequiti; Secretaria de Educação; Prefeitura de 

im Metais; FETAE/MG; SEMUED; Câmara de Jequiti; EMUTUR; PMMG; 

Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais; Associação de Pescadores de Três Marias.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

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. 
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R.F.: Alto 

Empresa Municipal de Turismo (Salão: Museu do São Francisco) (Pirapora / 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, representantes de 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas. 

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) 

deração das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais); IEF (Instituto estadual de Florestas); SEFAM; MINAS LIGAS; CEDRO Textil; SRE – 

Pirapora; AHSFRA; THOR Construtora; Consórcio Rio Jequiti; Secretaria de Educação; Prefeitura de 

im Metais; FETAE/MG; SEMUED; Câmara de Jequiti; EMUTUR; PMMG; 

Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais; Associação de Pescadores de Três Marias. 

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 

S (Associação brasileira de 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Regina Grecco 
(CCR Alto) 

 

 
Eduardo Nascimento  
(Assessor de Meio 

Ambiente) 
 
 

 
José Porcino Neto 

(COPASA/COPAM) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Citou a necessidade de avaliar o plantio extensivo de 
Eucalipto, cana-de-açúcar e soja na bacia
Francisco se estão localizados adequadamente, pois 
representam um impacto enorme na área do cerrado e vem se 
ampliando. Estão respeitando as APPs? 

• Citou a existência de 2400 agricultores familiares na região.

• Comentou o assoreamento e destruição das nascentes.

• Comentou sobre a necessidade da realização de cadastro das 
nascentes dos rios afluentes do rio São Francisco.

• Citou a necessidade da recuperação de áreas degradadas ao 
longo da bacia do rio São Francisco principalmente em área 
de recarga. 

• Comentou que a revisão do Plano deve considerar o termo 
agricultura e não somente a agricultura irrigada. A região do 
alto sao Francisco conta com 2.400 agricultores familiares. 
Necessidade de considerar esse contingente.

• Indicou a necessidade de avaliar o impacto na bacia do 
reflorestamento e da expansão das áreas de eucalipto.

• Comentou a não existência de políticas públicas para a 
proteção de nascentes e veredas que estão se acabando.

• Indicou que devem ser realizados Estudos de Impacto 
Ambiental no rio das Velhas por conta do uso de defensivos 
agrícolas nessa sub-bacia. 

• Citou que devem existir formas de incentivo à preservação 
ambiental como o pagamento de serviços ambientais e pelo 
estabelecimento de áreas para preservação no âmbito 
municipal. 

• Comentou que existe o uso indiscriminado de agrotóxico nas 
atividades de agricultura na bacia. 

• Entregou Plano Estadual de Desenvolvimento Rural.

• Comentou que o grande “vilão” da escassez de água é a 
exploração e perfuração clandestina de poços cartesianos e 
irregulares que não atendem a critérios técnicos e nem são 
fiscalizados. Não há outorga. 

• Indicou que os estudos realizados no rio das Velhas a metas 
ou propostas de qualidade das águas não foi atendida.

 

pelos palestrantes: 

Citou a necessidade de avaliar o plantio extensivo de 
bacia do rio São 

Francisco se estão localizados adequadamente, pois 
representam um impacto enorme na área do cerrado e vem se 

tou a existência de 2400 agricultores familiares na região. 

Comentou o assoreamento e destruição das nascentes. 

Comentou sobre a necessidade da realização de cadastro das 
São Francisco. 

de áreas degradadas ao 
São Francisco principalmente em área 

Comentou que a revisão do Plano deve considerar o termo 
agricultura e não somente a agricultura irrigada. A região do 

sao Francisco conta com 2.400 agricultores familiares. 
Necessidade de considerar esse contingente. 

impacto na bacia do 
reflorestamento e da expansão das áreas de eucalipto. 

Comentou a não existência de políticas públicas para a 
proteção de nascentes e veredas que estão se acabando. 

Indicou que devem ser realizados Estudos de Impacto 
s Velhas por conta do uso de defensivos 

Citou que devem existir formas de incentivo à preservação 
ambiental como o pagamento de serviços ambientais e pelo 
estabelecimento de áreas para preservação no âmbito 

que existe o uso indiscriminado de agrotóxico nas 

Entregou Plano Estadual de Desenvolvimento Rural. 

Comentou que o grande “vilão” da escassez de água é a 
tina de poços cartesianos e 

irregulares que não atendem a critérios técnicos e nem são 

das Velhas a metas 
ou propostas de qualidade das águas não foi atendida. 
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Valter 

(Membro do Comitê) 

 
Ramom 

(Prefeito de Itacomi, 
cidade vizinha) 

 
Renato Alencar  

(Advogado) 

 
Robinson Andrade 

Geraldo Reis  
(COMAM de 
Buritizeiros) 
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• Recomendou uma melhor organização de todos os trabalhos e 
ações desenvolvidas na bacia pelas diversas instituições. 
Citou ainda que a coordenação destas ações poderia ser 
realizada pela CCR. 

• Comentou sobre a grande quantidade de poços perfuração 
clandestinamente e que o município já enfrenta dificuldades na 
captação de água em poços para abastecimento, os poços 
são cada vez mais profundos e frequentemente secam. 

• Citou que o plantio de eucalipto é um dos causadores da 
degradação da bacia do rio São Francisco. O norte do estado 
de MG é menos atendido com recursos que são liberados 
diferentemente. 

• Propôs a ideia da cobrança de “royalties” pelo uso da água 
como forma de controlar o consumo. 

• Comentou sobre o assoreamento do rio 
formação de bancos de areia e ilhas 

• Disse que o governo está mais preocupado com a 
transposição do rio São Francisco do que com a sua 
preservação 

• Informou que o Projeto Jaíba não funciona 

• Pediu o aumento da fiscalização nas margens do 
Francisco e na perfuração de poços 

• Citou a necessidade de maior ação, pois existe muito estudo 
sem execução das ações. Há necessidade de 
desenvolvimento de projetos nas sub-bacia
São Francisco. 

• Falta assistência técnica para os pequenos produtores

• Sugere um trabalho de conscientização 

• Afirma que existem muitos estudos, porém não existe a ação 
necessária e concretização desses estudos

• Comentou que o uso da água para geração é sempre 
prioritário em detrimento dos demais usos. 

• Afirmou que no Jequitaí apenas o setor elétrico possui 
recursos 

• Afirmou que as condicionantes ambientais do projeto da 
transposição do rio São Francisco não foram cu
estado de Minas Gerais. 

• Recomenda maior planejamento do Comitê de Bacias

• Comentou sobre o desmatamento desenfreado e a qualidade 
do rio das Velhas que está muito ruim 
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Recomendou uma melhor organização de todos os trabalhos e 
ações desenvolvidas na bacia pelas diversas instituições. 
Citou ainda que a coordenação destas ações poderia ser 

Comentou sobre a grande quantidade de poços perfuração 
clandestinamente e que o município já enfrenta dificuldades na 
captação de água em poços para abastecimento, os poços 
são cada vez mais profundos e frequentemente secam.  

to é um dos causadores da 
São Francisco. O norte do estado 

de MG é menos atendido com recursos que são liberados 

Propôs a ideia da cobrança de “royalties” pelo uso da água 

 São Francisco e a 

Disse que o governo está mais preocupado com a 
São Francisco do que com a sua 

 

Pediu o aumento da fiscalização nas margens do rio São 

Citou a necessidade de maior ação, pois existe muito estudo 
sem execução das ações. Há necessidade de 

bacias afluentes do rio 

Falta assistência técnica para os pequenos produtores 

Afirma que existem muitos estudos, porém não existe a ação 
necessária e concretização desses estudos 

omentou que o uso da água para geração é sempre 
 

Afirmou que no Jequitaí apenas o setor elétrico possui 

Afirmou que as condicionantes ambientais do projeto da 
São Francisco não foram cumpridas no 

Recomenda maior planejamento do Comitê de Bacias 

Comentou sobre o desmatamento desenfreado e a qualidade 
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Willian 

(Vice-presidente do 
Comitê do rio Jitaí) 

 
Edioney 

 
Pedro Melo 
(Pescador) 

 
Carlos Alberto 

 
Israel Barreto 
(Secretário de 

planejamento de 
Buritizeiro) 

 
Sidarto Moreno  

(Pescador da cidade 
de São Francisco de 

Assis) 
 

Domenico  
(CODEVASF) 

 
Romulo 

(Pescador da cidade 
de Buritizeiro) 

 
Rogério Pontes 

(Assessor 
Parlamentar) 

 
Clademira 
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• Comentou que não houve análise e discussão sobre do Plano 
de bacia do período anterior e que está análise é importante 
para as tomadas de decisão no Plano que está sendo 
elaborado. A população faz sua parte, o gover
cumpre o seu papel. 

• Comentou que não houve debate na sessão sobre as 
atividades de mineração que ocorrem na bacia e que são 
causadoras de impactos ambientais negativos.

• Entende que o pescador é o mais prejudicado pela falta de 
peixes e pela qualidade ruim da água 

• Indicou que os pescadores devem ser valorizados, pois eles 
são os maiores protetores das águas 

• Citou sobre a importância da Bolsa Verde no âmbito da 
conservação na bacia do rio São Francisco

• Cobra os resultados da 1ª etapa do plano de 2009
municípios não existe planejamento e nem controle das ações 
ambientais. Buritizeiro sofre com o assoreamento gerado pela 
abertura das estradas rurais 

• Pede que ocorra a discussão da teoria aliado a prática

• Solicita o uso de dados primários 

• O programa Bolsa Verde é um importante ação realizada no 
estado de Minas Gerais 

• O município de Buritizeiro contribui para o assoreamento do 
São Francisco por conta da falta de planejamento

• Solicita um maior apoio governamental para os movimentos 
autônomos e ONGs nos desenvolvimentos de projetos novos e 
os já existentes 

• Sugere que haja estudos das atuais e para novos barreiros e 
barramentos em canais naturais. Abrir as discussões com os 
atores envolvidos. 

• Afirma que o município de Buritizeiro tem muitas ver
elas precisam ser preservadas  

• Anunciou a criação da comissão extraordinária das águas na 
assembléias Legislativa no dia 23/05/2015 

• Questiona a transposição do rio São Francisco, pois todo o rio 
está degradado  

• Pede para que haja preservação das nascentes e veredas

 

Comentou que não houve análise e discussão sobre do Plano 
do período anterior e que está análise é importante 

para as tomadas de decisão no Plano que está sendo 
elaborado. A população faz sua parte, o governo é que não 

Comentou que não houve debate na sessão sobre as 
atividades de mineração que ocorrem na bacia e que são 
causadoras de impactos ambientais negativos. 

prejudicado pela falta de 

Indicou que os pescadores devem ser valorizados, pois eles 

Citou sobre a importância da Bolsa Verde no âmbito da 
 

Cobra os resultados da 1ª etapa do plano de 2009-B. Nos 
municípios não existe planejamento e nem controle das ações 
ambientais. Buritizeiro sofre com o assoreamento gerado pela 

Pede que ocorra a discussão da teoria aliado a prática 

O programa Bolsa Verde é um importante ação realizada no 

O município de Buritizeiro contribui para o assoreamento do rio 
São Francisco por conta da falta de planejamento 

Solicita um maior apoio governamental para os movimentos 
autônomos e ONGs nos desenvolvimentos de projetos novos e 

Sugere que haja estudos das atuais e para novos barreiros e 
barramentos em canais naturais. Abrir as discussões com os 

Afirma que o município de Buritizeiro tem muitas veredas e 

Anunciou a criação da comissão extraordinária das águas na 
 

São Francisco, pois todo o rio 

Pede para que haja preservação das nascentes e veredas 
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Norberto Santos 
(Associação de 

pescadores de Três 
Marias) 

 
Carlos Augusto 

(Sub secretário de 
Meio Ambiente de 

Minas Gerais) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados 
 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

• Alerta para a necessidade de preservação dos lagos marginais 
do rio São Francisco 

• Afirma que a COPASA polui os rios, apesar de cobrar 
impostos altos. 

• Informa que a Votorantim da região de Três Marias lançou 12 
milhões de toneladas de rejeitos sendo que os poderes 
estaduais não tomaram nenhuma atitude 

• Ressalta a importância do programa Bolsa Verde

• Questionou sobre o plano do rio São Francisco que ocorreu 
anteriormente e que situações foram aplicadas a partir desse 
plano passado 

• Afirma que a criação de estradas sem devidos estudos está 
assoreando os rios 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

Alerta para a necessidade de preservação dos lagos marginais 

a COPASA polui os rios, apesar de cobrar 

Informa que a Votorantim da região de Três Marias lançou 12 
milhões de toneladas de rejeitos sendo que os poderes 

Ressalta a importância do programa Bolsa Verde 

São Francisco que ocorreu 
anteriormente e que situações foram aplicadas a partir desse 

as sem devidos estudos está 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Pirapora, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a 
se 13 pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos sociais presentes, 
quais sejam: 
 

1. MONOCULTURA DO EUCAPLITO, SOJA E CANA
alternativo do solo para o desenvolvimento da agric
vegetação nativa, e sendo o eucalipto, a soja e a cana
território na bacia hidrográfica do São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio 
destas culturas no contexto da bacia.

2. ASSOREAMENTO . A retirada das matas ciliares aliado ao processo natural do rio, acelera o 
assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc.

3. DEGRADAÇÃO DAS NASCENTES
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco, bem 
como para a recuperação de nascentes e veredas, são poucos ou inexistentes. Não existem ações 
específicas nessa direção;

4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
remuneração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 
conservacionistas que possibilitem a manutenção de ecossistemas. Dentre estes pagamentos 
estão o ICMS ecológico (voltado aos municípios) e o Bolsa Verde (voltado para famílias que 
desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, 
Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais).

5. UTILIZAÇÃO I NDISCRIMINADA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS
ou mesmo de forma indiscriminada de defensivos agrícolas em áreas agricultáveis da bacia 
compromete a qualidade das águas devido a percolação no solo e carreamento para corpos 
hídricos superficiais. 

6. ÁGUA SUBTERRÂNEA . Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 
irregulares comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia;

7. POLUIÇÃO DO RIO DAS VELHAS
sua bacia estão inseridos 51 municípios mineiros inclusive aquelas da região metropolitana de 
Belo Horizonte que contribuem significativamente para a degradação ambiental deste rio.

8. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem atividades nela que 
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

9. DESMATAMENTO . A alteração do uso e ocupaçã
para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como um dos fatores de 
degradação ambiental na bacia do rio São Francisco.

10. ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 
recomenda-se a realização de treinamento e capacitação para estes usuários.

11. PRESERVAÇÃO DAS VEREDAS
um significado ecológico, paisagístico de grande relevância na bacia do 
localizam-se próximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidade dos cursos 
d’água. Neste contexto, torna
deste ecossistema. 
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Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Pirapora, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacaram
se 13 pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos sociais presentes, 

MONOCULTURA DO EUCAPLITO, SOJA E CANA -DE-AÇUCAR . Considerando que o uso 
alternativo do solo para o desenvolvimento da agricultura, tem como consequência a retirada de 
vegetação nativa, e sendo o eucalipto, a soja e a cana-de-açúcar as culturas que mais ocupam 
território na bacia hidrográfica do São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio 

exto da bacia. 
. A retirada das matas ciliares aliado ao processo natural do rio, acelera o 

assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc.
DEGRADAÇÃO DAS NASCENTES . Os recursos financeiros aplicados ou direcionados para 
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco, bem 
como para a recuperação de nascentes e veredas, são poucos ou inexistentes. Não existem ações 
específicas nessa direção; 

POR SERVIÇOS AMBIENTAIS . O pagamento por serviços ambientais é a 
remuneração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 
conservacionistas que possibilitem a manutenção de ecossistemas. Dentre estes pagamentos 

ecológico (voltado aos municípios) e o Bolsa Verde (voltado para famílias que 
desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, 
Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais). 

NDISCRIMINADA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS .A utilização em grande escala 
ou mesmo de forma indiscriminada de defensivos agrícolas em áreas agricultáveis da bacia 
compromete a qualidade das águas devido a percolação no solo e carreamento para corpos 

. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 
irregulares comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia; 
POLUIÇÃO DO RIO DAS VELHAS . O rio das Velhas é o maior afluente do rio São Francisco e
sua bacia estão inseridos 51 municípios mineiros inclusive aquelas da região metropolitana de 
Belo Horizonte que contribuem significativamente para a degradação ambiental deste rio.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL . Para a melhoria da qualidade ambiental da bacia é necessário práticas 
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem atividades nela que 
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

. A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de vegetação nativa 
para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como um dos fatores de 
degradação ambiental na bacia do rio São Francisco. 
ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES . Para o desenvolviment

práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 
se a realização de treinamento e capacitação para estes usuários. 

PRESERVAÇÃO DAS VEREDAS . A vereda é uma fitofisionomia do Cerrado brasi
um significado ecológico, paisagístico de grande relevância na bacia do rio São Francisco pois 

se próximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidade dos cursos 
d’água. Neste contexto, torna-se de extrema relevância a adoção de ações para a preservação 

 

A consulta pública realizada no município de Pirapora, região do alto São Francisco, foi caracterizada 
sessão, destacaram-

se 13 pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos sociais presentes, 

. Considerando que o uso 
ultura, tem como consequência a retirada de 

açúcar as culturas que mais ocupam 
território na bacia hidrográfica do São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio 

. A retirada das matas ciliares aliado ao processo natural do rio, acelera o 
assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc. 

os ou direcionados para 
ações de revitalização e requalificação ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco, bem 
como para a recuperação de nascentes e veredas, são poucos ou inexistentes. Não existem ações 

. O pagamento por serviços ambientais é a 
remuneração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 
conservacionistas que possibilitem a manutenção de ecossistemas. Dentre estes pagamentos 

ecológico (voltado aos municípios) e o Bolsa Verde (voltado para famílias que 
desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, 

.A utilização em grande escala 
ou mesmo de forma indiscriminada de defensivos agrícolas em áreas agricultáveis da bacia 
compromete a qualidade das águas devido a percolação no solo e carreamento para corpos 

. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 

das Velhas é o maior afluente do rio São Francisco e em 
sua bacia estão inseridos 51 municípios mineiros inclusive aquelas da região metropolitana de 
Belo Horizonte que contribuem significativamente para a degradação ambiental deste rio. 

é necessário práticas 
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem atividades nela que 
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 

constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

o do solo com a retirada de vegetação nativa 
para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como um dos fatores de 

. Para o desenvolvimento de melhores 
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 

. A vereda é uma fitofisionomia do Cerrado brasileiro e possui 
São Francisco pois 

se próximos a nascentes e contribuem para regularidade e perenidade dos cursos 
adoção de ações para a preservação 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Pirapora reuniu um total de 106 pessoas de diversos segmentos como 
Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e representantes de 
secretarias municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.
 
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 
local. 
 
O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar as nascentes e veredas bem 
como um maior controle na expansão do plant
vegetação de cerrado. Também merece destaque a cobrança feita pela observância das recomendações 
do Plano de Recursos Hídricos anterior (2004
de poços irregulares na área, sem acompanhamento ou controle dos órgãos de fiscalização.
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Questões relativas à degradação das nascentes e veredas, assoreamento dos rios, 
existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia. A necessidade da 
ação do órgãos governamentais que não têm atuado com ações efetivas
estudo e pouca ação. 

• A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 
plantio de eucalipto, destruindo as áreas com vegetação do cerr

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Observou-se uma expressiva participação dos presentes com efetivas contribuições.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Pirapora reuniu um total de 106 pessoas de diversos segmentos como 
Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e representantes de 

secretarias municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar as nascentes e veredas bem 
como um maior controle na expansão do plantio de eucalipto que vem destruindo as áreas com 
vegetação de cerrado. Também merece destaque a cobrança feita pela observância das recomendações 
do Plano de Recursos Hídricos anterior (2004-2013). Enfatizado ainda a existência de grande quantidade 

irregulares na área, sem acompanhamento ou controle dos órgãos de fiscalização.

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

debatidos / questionados. 

Questões relativas à degradação das nascentes e veredas, assoreamento dos rios, 
existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia. A necessidade da 
ação do órgãos governamentais que não têm atuado com ações efetivas
estudo e pouca ação.  

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 
plantio de eucalipto, destruindo as áreas com vegetação do cerrado).

Não foram registrados conflitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

se uma expressiva participação dos presentes com efetivas contribuições.

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

A consulta pública realizada em Pirapora reuniu um total de 106 pessoas de diversos segmentos como 
Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e representantes de 

secretarias municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região. 

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar as nascentes e veredas bem 
io de eucalipto que vem destruindo as áreas com 

vegetação de cerrado. Também merece destaque a cobrança feita pela observância das recomendações 
2013). Enfatizado ainda a existência de grande quantidade 

irregulares na área, sem acompanhamento ou controle dos órgãos de fiscalização. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

Questões relativas à degradação das nascentes e veredas, assoreamento dos rios, 
existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia. A necessidade da 
ação do órgãos governamentais que não têm atuado com ações efetivas. Existe muito 

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento e destruição das 
nascentes e veredas. Necessidade de fiscalização na ocupação do solo (excesso de 

ado). 

se uma expressiva participação dos presentes com efetivas contribuições. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Aspecto da faixa de divulgação no edifício de realização 

da sessão 

Plateia de participantes da consulta pública

 

Apresentação de informações aos participantes
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da faixa de divulgação no edifício de realização Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

 
de participantes da consulta pública Painel de oradores e líderes da sessão

 
informações aos participantes Intervenção durante a sessão

 

 

 

 
Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

 
Painel de oradores e líderes da sessão 

 
Intervenção durante a sessão 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 

 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  
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Página deixada intencionalmente em branco
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Página deixada intencionalmente em branco 

 













 



 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 3 

  

Região Fisiográfica Alto SF 

Local Belo Horizonte / MG 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : FIEMG – Federação das Industria de MG (Auditório térreo do Ed. Albano Franco) (Belo 

Horizonte / MG) 

Data: 23 de março de 2015 

Público : 78 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes e Flávia

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

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 Agua e Esgoto) IGAM; FIEMG; FETAEMG; Rura

EMBARÉ; IMEC; AMS; GDU; DIJZ; BRAGEP 

ANGLO GOLD; ABES; CEMEA; Prefeitura de Belo Horizonte 

AMBEV; SIND JOIAS; BRAND MEIO AMBIENTE; ARCELOR MITTAL; SIAMIG; TERR

Prefeitura de São José da Lapa; IBRAN; ARCA; MYR PROJETOS; SEMAD; ACMINAS; JBS Ambiental; 

Prefeitura de Itabirito; Ecolinea; Radio Itatiaia.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Instituto Terra Brasilis; Instituto Guaiacui; Instituto Inhotim.

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Ficha de evento de consulta pública  n.º 3 

Federação das Industria de MG (Auditório térreo do Ed. Albano Franco) (Belo 

: 78 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes e Flávia 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 78 [Homens: 64%  Mulheres: 36%] 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, pescadores, representantes de 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes : 

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 Agua e Esgoto) IGAM; FIEMG; FETAEMG; Rural Minas; SEDE

EMBARÉ; IMEC; AMS; GDU; DIJZ; BRAGEP – Consultoria; EPAMIG/UFOP; CEMIG; PETROBRÁS; 

ANGLO GOLD; ABES; CEMEA; Prefeitura de Belo Horizonte – SEMED; IEPHA; CODEMIG; SES

AMBEV; SIND JOIAS; BRAND MEIO AMBIENTE; ARCELOR MITTAL; SIAMIG; TERR

Prefeitura de São José da Lapa; IBRAN; ARCA; MYR PROJETOS; SEMAD; ACMINAS; JBS Ambiental; 

Prefeitura de Itabirito; Ecolinea; Radio Itatiaia. 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

ituto Guaiacui; Instituto Inhotim. 
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R.F.: Alto 

Federação das Industria de MG (Auditório térreo do Ed. Albano Franco) (Belo 

pescadores, representantes de 

empresas privadas, corpo técnico de órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas. 

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) 

l Minas; SEDE-MG; 

Consultoria; EPAMIG/UFOP; CEMIG; PETROBRÁS; 

SEMED; IEPHA; CODEMIG; SES-MG; 

AMBEV; SIND JOIAS; BRAND MEIO AMBIENTE; ARCELOR MITTAL; SIAMIG; TERRAVISION; 

Prefeitura de São José da Lapa; IBRAN; ARCA; MYR PROJETOS; SEMAD; ACMINAS; JBS Ambiental; 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Aline Guerra 
(Membro do Comitê 

do Paraopeba) 

 
Paulo Martins 

(Professor da UFOP) 

 
José Mario 
(EPAMIG) 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Comentou sobre a importância de contemplar no Plano, um 
diagnostico sobre as indústrias existentes em cada região 
fisiográfica 

• Comentou que não percebeu na apresentação o envolvimento 
dos órgãos ambientais para elaboração do plano da bacia

• Citou a importância de ações de Educação Ambiental durante 
o próximo decénio do Plano de Bacia 

• Informou que o estado de Minas Gerais não possui 
levantamento preciso das outorgas emitidas

• Citou que não há fiscalização quanto a captação de água 
irregular no estado de Minas 

• Indicou que se devem buscar informações nos Conselhos de 
Política Ambiental COPAMs 

• Comentou sobre a necessidade de se estudar a circulação 
hídrica para elaboração de um plano de recursos hídricos

• Citou que um dos graves problemas para a circulação hídrica 
é a interrupção da infiltração em decorrência da 
impermeabilização do solo nas grandes cidades

• Ponderou que um plano de uso do solo deve vir antes de um 
plano de bacia 

• Comentou sobre a importância da ecologia das nascent
para preservação dos rios 

• Comentou sobre a necessidade da realização de um programa 
de reflorestamento 

• Comentou que a UFOP tem mapas do subterrâneo da bacia e 
disponibiliza 

• Explanou sobre os danos sofridos em determinadas áreas, 
dificultando a recarga 

• Criticou a exploração de ouro na mina de Paracatu 

• Solicitou a apresentação do plano para a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia de Minas Gerais 

• Sugere que a água virtual no processo da agricultura seja 
contabilizada e que sejam passados os custos para o paí
importador 

• Sugeriu que a equipe envolvida com a elaboração do plano 
realize contato com a Embrapa Cerrados com o setor (CPAC) 
e a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem.

• Citou o Programa Produtor de Água com um programa ser 
utilizado como referência durante a elaboração do plano

 

pelos palestrantes: 

Comentou sobre a importância de contemplar no Plano, um 
diagnostico sobre as indústrias existentes em cada região 

Comentou que não percebeu na apresentação o envolvimento 
dos órgãos ambientais para elaboração do plano da bacia 

cia de ações de Educação Ambiental durante 

Informou que o estado de Minas Gerais não possui 
levantamento preciso das outorgas emitidas 

Citou que não há fiscalização quanto a captação de água 

Indicou que se devem buscar informações nos Conselhos de 

Comentou sobre a necessidade de se estudar a circulação 
hídrica para elaboração de um plano de recursos hídricos 

problemas para a circulação hídrica 
é a interrupção da infiltração em decorrência da 
impermeabilização do solo nas grandes cidades 

Ponderou que um plano de uso do solo deve vir antes de um 

Comentou sobre a importância da ecologia das nascentes 

Comentou sobre a necessidade da realização de um programa 

Comentou que a UFOP tem mapas do subterrâneo da bacia e 

Explanou sobre os danos sofridos em determinadas áreas, 

Criticou a exploração de ouro na mina de Paracatu  

Solicitou a apresentação do plano para a Secretaria de Ciência 

Sugere que a água virtual no processo da agricultura seja 
contabilizada e que sejam passados os custos para o país 

Sugeriu que a equipe envolvida com a elaboração do plano 
realize contato com a Embrapa Cerrados com o setor (CPAC) 
e a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. 

Citou o Programa Produtor de Água com um programa ser 
tilizado como referência durante a elaboração do plano 



 

                                   Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

 
Ronald Guerra 
(Instituto Bacui) 

 
Eduardo Nascimento 

 
Regina Grecco 

(Presidente do CCR 
Alto) 

 

 
 

Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco:
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• Indicou a análise total dos processos hidrológicos na bacia do 
São Francisco, sendo citados a evaporação, águas 
subterrâneas, águas superficiais, entre outros.

• Comentou que o questionário aplicado aos participantes induz 
a erros  

• Indica que pode ser utilizada a metodologia do Plano da 
do rio das Velhas 

• Comentou que a gestão dos recursos hídricos deve garantir a 
navegação 

• Adverte que deve ser realizado um estudo dos usos do solo na 
bacia do São Francisco 

• Explanou que ao invés de realizar grandes obras, podem ser 
feitas obras de menor proporção, porém em áreas estratégicas 
e com maior eficiência. 

• Informa que o Projeto Manuelzão é de grande relevância no 
Estado de Minas Gerais 

• Solicitou mais estudos de Qualidade da Água na região

• Solicita reunião com a AGB 

• Afirma que os pequenos agricultores não são ouvidos, apenas 
os grandes produtores que possuem agricultura irrigada

• Comentou sobre a necessidade de um foco especial na área 
rural 

• Citou que a indústria vem utilizando água subterrânea em 
grandes quantidades 

• Afirmou que o IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) 
não tem controle do uso do da água subterrâ

• Recomendou eliminar os itens 3 e 5 do questionário aos 
participantes 

• Comentou sobre a necessidade da sensibilização da 
população e tê-los como corresponsáveis pela preservação 
ambiental da bacia 

• Comentou sobre a necessidade e importância do cercamento
de nascentes para a preservação dos cursos hídricos

• Citou a necessidade e importância de criar formas de 
envolvimento do prefeito e vereadores 

• Comentou sobre a necessidade da construção de 
equipamentos de amortecimento de águas de chuva nos 
centros urbanos 

• Criticou o avanço do plantio de eucalipto e milho

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

Indicou a análise total dos processos hidrológicos na bacia do 
São Francisco, sendo citados a evaporação, águas 
subterrâneas, águas superficiais, entre outros. 

u que o questionário aplicado aos participantes induz 

Indica que pode ser utilizada a metodologia do Plano da Bacia 

Comentou que a gestão dos recursos hídricos deve garantir a 

dos usos do solo na 

Explanou que ao invés de realizar grandes obras, podem ser 
feitas obras de menor proporção, porém em áreas estratégicas 

Informa que o Projeto Manuelzão é de grande relevância no 

Solicitou mais estudos de Qualidade da Água na região 

Afirma que os pequenos agricultores não são ouvidos, apenas 
os grandes produtores que possuem agricultura irrigada 

Comentou sobre a necessidade de um foco especial na área 

Citou que a indústria vem utilizando água subterrânea em 

Afirmou que o IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) 
não tem controle do uso do da água subterrânea 

Recomendou eliminar os itens 3 e 5 do questionário aos 

Comentou sobre a necessidade da sensibilização da 
los como corresponsáveis pela preservação 

Comentou sobre a necessidade e importância do cercamento 
de nascentes para a preservação dos cursos hídricos 

Citou a necessidade e importância de criar formas de 

Comentou sobre a necessidade da construção de 
equipamentos de amortecimento de águas de chuva nos 

Criticou o avanço do plantio de eucalipto e milho 
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Alceu Raporo 

(Analista de Meio 
Ambiente da Abrante) 

 
Leonanrdo Torga 

(Sevidor do estado) 

 
Getúlio Alves 

 
Guilherme 

(Federação da 
Agricultura de Minas 

Gerais – FAENG) 

 
Paulo Martins 

(Professor da UFOP) 
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• Efetuou alguns questionamentos sobre: 

• Prognóstico climático 

• Se as outorgas não regulares estão sendo consideradas nos 
estudos de atualização do Plano 

• Se os técnicos da NEMUS em Portugal estão em contato com 
técnicos de instituições como ANA e IGAN e demais órgãos 
ambientais 

• Se os comitês estão sendo considerados 

• Comentou sobra a importância da Articulação e mobilização 
social para promoção da Educação Ambiental no contexto da 
bacia do rio São Francisco 

• Comentou que o plano 2004-2013 não houve avanço

• Comentou que existe falta de vontade politica para gestão das 
outorgas de usos da água 

• Citou a necessidade de contemplar assistência técnica para os 
agricultores 

• Informou a existência do Serviço de aprendizagem Rural 
(SEAR) 

• Comentou sobre a necessidade de reduzir burocracia para o 
licenciamento 

• Explanou sobre a necessidade de que haja entrosamento 
maior entre assistência técnica e educação

• Indicou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) pode fazer o trabalho de aprendizagem rural 
assistência técnica 

• Explica que a legislação ambiental muitas vezes burocratiza e 
emperra o processo 

• Informou que algumas empresas de mineração, durante a 
exploração de jazidas, atingiram a água subterrânea tornando
a vulnerável a contaminação. 

• Comentou que algumas pessoas presentes na sessão 
estavam utilizando termos técnicos de forma errada

• Citou sobre a necessidade da instalação de estações 
meteorológicas em todas a bacia 

• Ponderou que a questão hídrica depende do uso

• Comentou da importância em considerar a evaporação no 
balanço hídrico a ser realizado no Plano. 

• Comentou sobre a grande quantidade de água virtual que é 
exportada para outros países através de alimentos

 

 

Se as outorgas não regulares estão sendo consideradas nos 

Se os técnicos da NEMUS em Portugal estão em contato com 
técnicos de instituições como ANA e IGAN e demais órgãos 

Comentou sobra a importância da Articulação e mobilização 
social para promoção da Educação Ambiental no contexto da 

2013 não houve avanço 

Comentou que existe falta de vontade politica para gestão das 

Citou a necessidade de contemplar assistência técnica para os 

Informou a existência do Serviço de aprendizagem Rural 

ecessidade de reduzir burocracia para o 

Explanou sobre a necessidade de que haja entrosamento 
 

Indicou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) pode fazer o trabalho de aprendizagem rural e 

Explica que a legislação ambiental muitas vezes burocratiza e 

Informou que algumas empresas de mineração, durante a 
exploração de jazidas, atingiram a água subterrânea tornando-

Comentou que algumas pessoas presentes na sessão 
estavam utilizando termos técnicos de forma errada 

Citou sobre a necessidade da instalação de estações 

Ponderou que a questão hídrica depende do uso da terra 

Comentou da importância em considerar a evaporação no 

Comentou sobre a grande quantidade de água virtual que é 
exportada para outros países através de alimentos 
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José Mário 

 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.
 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Belo Horizonte, região do alto São Francisco, foi 
caracterizada pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a 
sessão, destacaram-se 15 pontos relevantes colocados pelos represent
sociais presentes. Dentre os pontos apresentado estão
 

1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem ativida
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a con
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para a promoção da 
Educação Ambiental, a articulação e mobilização social surge como um elemento importante no 
contexto da bacia do rio São Fra

2. ÁGUA SUBTERRÂNEA . Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 
irregulares que comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia;

3. CIRCULAÇÃO HÍDRICA . O ciclo hidrológico natural vem sofrendo grandes interferências 
antrópicas ocasionando diminuição da oferta de água seja pela quantidade de água que recarrega 
os aquíferos seja pela qualidade da água que atinge os mananciais superficiais. Tais interferências 
estão relacionados ao grau de urbanização e impermeabilização 
infiltração no solo e alteram a qualidade da água que escoa nas ruas, galerias e canais.

4. NASCENTES. As nascentes são afloramentos naturais do lençol freático que apresentam 
perenidade e dão início a um curso d’água. O entendim
ecossistemas torna-se de extrema importância para manutenção e preservação dos recursos 
hídricos na bacia. 

5. ÁGUA VIRTUAL . Água virtual é a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou 
serviço. Na agricultura grande quantidade de água virtual que é exportada para outros países 
através de alimentos e que deve ser contabilizada e os custos repassados para o país importador.

6. NAVEGABILIDADE . Como item importante na dinâmica social e econômica de muitos municíp
que compõem a bacia, a navegabilidade do rio São Francisco deve ser garantida no contexto do 
Plano de Recursos Hídricos.

7. MONOCULTURA DO MILHO E EUCAPLITO
desenvolvimento da agricultura, tem como 
milho e eucalipto culturas que ocupam uma faixa considerável de território na bacia hidrográfica do 
São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio destas culturas no contexto da bacia.
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• Reforçou sobre a necessidade de considerar evaporação no 
balanço hídrico da bacia 

• Comentou que deve se ter dos devidos cuidados no cálculo da 
água virtual 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.

Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Belo Horizonte, região do alto São Francisco, foi 
caracterizada pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a 

se 15 pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos 
sociais presentes. Dentre os pontos apresentado estão: 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL . Para a melhoria da qualidade ambiental da bacia é necessário práticas 
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem ativida
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para a promoção da 
Educação Ambiental, a articulação e mobilização social surge como um elemento importante no 

São Francisco. 
. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 

irregulares que comprometem a vazão de água nos leitos dos rios da bacia; 
. O ciclo hidrológico natural vem sofrendo grandes interferências 

ntrópicas ocasionando diminuição da oferta de água seja pela quantidade de água que recarrega 
os aquíferos seja pela qualidade da água que atinge os mananciais superficiais. Tais interferências 
estão relacionados ao grau de urbanização e impermeabilização das cidades quem impedem a 
infiltração no solo e alteram a qualidade da água que escoa nas ruas, galerias e canais.

. As nascentes são afloramentos naturais do lençol freático que apresentam 
perenidade e dão início a um curso d’água. O entendimento da ecologia que envolve esses 

se de extrema importância para manutenção e preservação dos recursos 

. Água virtual é a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou 
a grande quantidade de água virtual que é exportada para outros países 

através de alimentos e que deve ser contabilizada e os custos repassados para o país importador.
. Como item importante na dinâmica social e econômica de muitos municíp

que compõem a bacia, a navegabilidade do rio São Francisco deve ser garantida no contexto do 
Plano de Recursos Hídricos. 
MONOCULTURA DO MILHO E EUCAPLITO . Considerando que o uso alternativo do solo para o 
desenvolvimento da agricultura, tem como consequência a retirada de vegetação nativa, e sendo o 
milho e eucalipto culturas que ocupam uma faixa considerável de território na bacia hidrográfica do 
São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio destas culturas no contexto da bacia.

 

do rio São Francisco:  
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necessidade de considerar evaporação no 

Comentou que deve se ter dos devidos cuidados no cálculo da 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 

A consulta pública realizada no município de Belo Horizonte, região do alto São Francisco, foi 
caracterizada pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a 

antes dos diversos segmentos 

. Para a melhoria da qualidade ambiental da bacia é necessário práticas 
ambientais por parte de todos os habitantes e empresas que desenvolvem atividades nela, e que 
somente será possível através da educação ambiental, definido pela Lei 9795/99 como processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

servação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Para a promoção da 
Educação Ambiental, a articulação e mobilização social surge como um elemento importante no 

. Grande exploração da água subterrânea através de poços tubulares 

. O ciclo hidrológico natural vem sofrendo grandes interferências 
ntrópicas ocasionando diminuição da oferta de água seja pela quantidade de água que recarrega 

os aquíferos seja pela qualidade da água que atinge os mananciais superficiais. Tais interferências 
das cidades quem impedem a 

infiltração no solo e alteram a qualidade da água que escoa nas ruas, galerias e canais. 
. As nascentes são afloramentos naturais do lençol freático que apresentam 

ento da ecologia que envolve esses 
se de extrema importância para manutenção e preservação dos recursos 

. Água virtual é a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou 
a grande quantidade de água virtual que é exportada para outros países 

através de alimentos e que deve ser contabilizada e os custos repassados para o país importador. 
. Como item importante na dinâmica social e econômica de muitos municípios 

que compõem a bacia, a navegabilidade do rio São Francisco deve ser garantida no contexto do 

. Considerando que o uso alternativo do solo para o 
a retirada de vegetação nativa, e sendo o 

milho e eucalipto culturas que ocupam uma faixa considerável de território na bacia hidrográfica do 
São Francisco, faz necessário uma melhor análise do plantio destas culturas no contexto da bacia. 
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8. AMORTECIMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVA
componentes do Saneamento Básico e fator de grande preocupação especialmente em grandes 
metrópoles e cidades altamente urbanizadas em função de enchentes e alagamentos que 
ocasionam diversos impactos sociais e ambientais. Neste sentido, a instalação de equipamentos 
para o amortecimento de águas pluviais são extremamente importantes.

9. ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES
práticas ambientais por p
recomenda-se a realização de treinamento e capacitação para estes usuários.

10. MINERAÇÃO . Apesar de ser um segmento importante da dinâmica econômica de um país, por 
vezes, durante a explora
subterrânea exposta a contaminação.

11. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
vegetação nativa para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como 
um dos fatores de degradação ambiental na bacia do rio São Francisco. A ocupação inadequada 
do uso solo aumenta a pressão sobre os recursos naturais impedindo a recarga do aqüíferos e 
contaminando mananciais superficiais. 

12. REFLORESTAMENTO . Face a evidente degradação da bacia com o desmatamento 
desenfreado, tem-se a necessidade do desenvolvimento de um progra

13. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
remunuração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 
conservacionistas que possibilitem a manutenção de ecossistemas. 
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas foi citado como referência para a elaboração do 
Plano de Recursos Hídricos.

14. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
processo de licenciamento

15. ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS
de diversas variáveis climáticas. Apesar de sua grande importância para obtenção destes dados 
na bacia, estes equipamentos são em pequena quantidade dificultando analises mais complexas 
de disponibilidade de água na bacia.
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AMORTECIMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVA . O manejo de águas pluviais, é um dos 
componentes do Saneamento Básico e fator de grande preocupação especialmente em grandes 
metrópoles e cidades altamente urbanizadas em função de enchentes e alagamentos que 

ersos impactos sociais e ambientais. Neste sentido, a instalação de equipamentos 
para o amortecimento de águas pluviais são extremamente importantes. 
ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES . Para o desenvolvimento de melhores 
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 

se a realização de treinamento e capacitação para estes usuários. 
. Apesar de ser um segmento importante da dinâmica econômica de um país, por 

vezes, durante a exploração, empresas chegam a atingir o lençol freático deixando a água 
subterrânea exposta a contaminação. 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO . A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de 

vegetação nativa para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como 
um dos fatores de degradação ambiental na bacia do rio São Francisco. A ocupação inadequada 

nta a pressão sobre os recursos naturais impedindo a recarga do aqüíferos e 
contaminando mananciais superficiais.  

. Face a evidente degradação da bacia com o desmatamento 
se a necessidade do desenvolvimento de um programa de reflorestamento.

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS . O pagamento por serviços ambientais é a 
remunuração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 
conservacionistas que possibilitem a manutenção de ecossistemas. O Programa Produtor de Água 
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas foi citado como referência para a elaboração do 
Plano de Recursos Hídricos. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL . Foi citado como importante a redução da burocracia do 

processo de licenciamento ambiental de obras para melhorias da qualidade ambiental da bacia.
ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS . As estações meteorológicas são equipamentos de medição 

de diversas variáveis climáticas. Apesar de sua grande importância para obtenção destes dados 
estes equipamentos são em pequena quantidade dificultando analises mais complexas 

de disponibilidade de água na bacia. 

 

. O manejo de águas pluviais, é um dos 
componentes do Saneamento Básico e fator de grande preocupação especialmente em grandes 
metrópoles e cidades altamente urbanizadas em função de enchentes e alagamentos que 

ersos impactos sociais e ambientais. Neste sentido, a instalação de equipamentos 

. Para o desenvolvimento de melhores 
arte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 

. Apesar de ser um segmento importante da dinâmica econômica de um país, por 
ção, empresas chegam a atingir o lençol freático deixando a água 

. A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de 
vegetação nativa para expansão agropecuária e também o crescimento urbano é apontado como 
um dos fatores de degradação ambiental na bacia do rio São Francisco. A ocupação inadequada 

nta a pressão sobre os recursos naturais impedindo a recarga do aqüíferos e 

. Face a evidente degradação da bacia com o desmatamento 
ma de reflorestamento. 

. O pagamento por serviços ambientais é a 
remunuração direta ou indireta daqueles que preservam o meio ambiente ou adotam práticas 

O Programa Produtor de Água 
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas foi citado como referência para a elaboração do 

. Foi citado como importante a redução da burocracia do 
ambiental de obras para melhorias da qualidade ambiental da bacia. 

. As estações meteorológicas são equipamentos de medição 
de diversas variáveis climáticas. Apesar de sua grande importância para obtenção destes dados 

estes equipamentos são em pequena quantidade dificultando analises mais complexas 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Belo Horizontes reuniu um total
como a Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.
 
As contribuições dadas pelo público f
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 
vive no alto São Francisco bem como os conflitos pelo uso da água existentes.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas abordados encontram
Evento. 

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Foram feitas observações referentes ao Diagnóstico 
elaboração pelo PRHBSF que deverá refletir o quadro real atual da bacia, sendo 
recomendado que o mesmo não seja fundamentado apenas nos dados oficiais dos 
órgãos de governo e sim de entidades outras a exemplo das Universidades
de Pesquisas, ONG
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Belo Horizontes reuniu um total de 78 pessoas de diversos segmentos, 
como a Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região.

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 
vive no alto São Francisco bem como os conflitos pelo uso da água existentes. 

foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas abordados encontram-se detalhados no item C dessa Ficha

Não foram registrados conflitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Foram feitas observações referentes ao Diagnóstico Técnico Institucional hora em 
elaboração pelo PRHBSF que deverá refletir o quadro real atual da bacia, sendo 
recomendado que o mesmo não seja fundamentado apenas nos dados oficiais dos 
órgãos de governo e sim de entidades outras a exemplo das Universidades
de Pesquisas, ONG, dentre outras instituições. 
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de 78 pessoas de diversos segmentos, 
como a Companhia de Água e Saneamento, empresas privadas, estudantes, políticos e secretarias 
municipais e estaduais, sendo considerada de grande representatividade para a região. 

oram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população que 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se detalhados no item C dessa Ficha de 

Institucional hora em 
elaboração pelo PRHBSF que deverá refletir o quadro real atual da bacia, sendo 
recomendado que o mesmo não seja fundamentado apenas nos dados oficiais dos 
órgãos de governo e sim de entidades outras a exemplo das Universidades e Institutos 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

Apresentação de informação aos participantes

 

Plateia de participantes na consulta pública
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Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

Momento de estrada no auditório e a

divulgação da consulta

 
informação aos participantes Apresentação de informação aos participantes

 
de participantes na consulta pública Debate com os participantes

 

 

 
Momento de estrada no auditório e aspecto da faixa de 

divulgação da consulta 

 
Apresentação de informação aos participantes 

 
Debate com os participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 
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Página deixada intencionalmente em branco
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Página deixada intencionalmente em branco 

 











 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 4 

  

Região Fisiográfica Médio SF 

Local Irecê / BA 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Auditório do IFBA – Instituto Federal da Bahia (Irecê / BA)

Data: 13 de abril de 2015 

Público : 45 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 09:00h às 14:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região; representantes da administração pública municipal e estadual, pescadores, alunos 

de cursos técnicos, representantes de empresas privadas, associações, institutos e outras instituições 

relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes

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

Baiana de Águas e Saneamento); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco); IFBA (Instituto Federal da Bahia); Vereadores; SEMA (Secretaria de Meio Ambiente); 

GEOCOMERCIAL; INEMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); 

DETRAN . 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Comissão Pastoral da Terra; Associação do Município de 

do Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meios; Sindicato Rio Verde Jatai; CARITAS Diocesana 

Sindicato Itaguaçu da Bahia; Sindicato de Lavradores e Pescadores de Itaguaçu; Associação de 

Lavradores e Pescadores do Povoado de São J

Secas) Sindicato Rural; Colônia de Pescadores Z05.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 4 

Instituto Federal da Bahia (Irecê / BA) 

: 45 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 45 [Homens: 76%  Mulheres: 24%] 

representantes da administração pública municipal e estadual, pescadores, alunos 

de cursos técnicos, representantes de empresas privadas, associações, institutos e outras instituições 

Setores econômicos/instituições presentes : 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; EMBASA (Empresa 

e Saneamento); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco); IFBA (Instituto Federal da Bahia); Vereadores; SEMA (Secretaria de Meio Ambiente); 

GEOCOMERCIAL; INEMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

Comissão Pastoral da Terra; Associação do Município de Barro Alto;( Povoado do Covão); Associação 

do Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meios; Sindicato Rio Verde Jatai; CARITAS Diocesana 

Sindicato Itaguaçu da Bahia; Sindicato de Lavradores e Pescadores de Itaguaçu; Associação de 

Lavradores e Pescadores do Povoado de São João; IPÊTERRAS (Instituto de Permacultura em Terras 

Secas) Sindicato Rural; Colônia de Pescadores Z05. 
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R.F.: Médio 

representantes da administração pública municipal e estadual, pescadores, alunos 

de cursos técnicos, representantes de empresas privadas, associações, institutos e outras instituições 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; AGB Peixe Vivo; EMBASA (Empresa 

e Saneamento); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco); IFBA (Instituto Federal da Bahia); Vereadores; SEMA (Secretaria de Meio Ambiente); 

GEOCOMERCIAL; INEMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); 

do Covão); Associação 

do Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meios; Sindicato Rio Verde Jatai; CARITAS Diocesana 

Sindicato Itaguaçu da Bahia; Sindicato de Lavradores e Pescadores de Itaguaçu; Associação de 

oão; IPÊTERRAS (Instituto de Permacultura em Terras 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

Temas e pontos críticos observados pelos participantes 

Nomes: Comentários participantes e respostas dadas pelos palestrantes: 

 
Almacks 

(Membro titular do 
Comitê do SF) 

 

 Recomendou que, tento em vista o não atingimento do 

quórum, seja realizada uma nova consulta em Irecê. Essa 

nova consulta teria o objetivo de complementar a realizada no 

presente dia. 

 Citou que houve uma “Farra das Outorgas” realizada pelo 

secretário de meio Ambiente do Estado da Bahia, que 

consistiu na emissão de diversas outorgas sem o devido rigor 

técnico. 

 Comentou que os dados apresentados sobre irrigação eram 

diferentes da oficina setorial de agriculta realizada em 

Petrolina. Emiliano respondeu que os dados da oficina eram 

de 2015 enquanto que os dados da consulta eram de 2010. 

 Informou que irá fornecer um estudo realizado no município de 

Capão com cadastro de moradores. 

 Criticou o fato de Juazeiro pagar 237 mil reais pela água 

através do SAAE enquanto que a irrigação paga 13 mil reais. 

 Comentou que o Lago de Itaparica está eutrofizado e é 

operado pela CHESF. 

 
Francisco  

(Morador de Itaguaçu) 

 Opinou sobre o Projeto Baixio de Irecê (agricultura irrigada) 

citando que será prejudicial a todos. 

 
Ednaldo 

(Presidente do 
Verde/Jacaré) 

 Mencionou que um Plano de Bacia é similar a um Plano 

Diretor Municipal. 

 Informou que existem 25.000 poços tubulares na região sendo 

5.000 somente no Município de Lapão-BA e destes, somente 

1.050 estão cadastrados. 

 Ponderou que a taxa de outorga é igual tanto para pequenos 

quanto para grandes agricultores. 

 Citou que existe um processo de desertificação acentuado na 

bacia. 

 Como membro do Comitê Verde/Jacaré, solicita oficialmente à 

Codevasf o estudo de viabilidade técnica do rio Verde. 

 Comentou que a orla do rio Grande está degradada. 

 
Zé Humberto 

(Membro do Comitê 
do Verde) 

 Citou que há superposição da gestão das águas entre a ANA e 

os órgãos estaduais 

 
Doti Alves 
(Jornalista) 

 Informou que existem 7 nascentes permanentes do rio Verde 

 
Jailton 

(Ribeirinho do Xique-
Xique) 

 Informou que o rio São Francisco está seco sem condição de 

navegabilidade que outrora tinha. 
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Jacks 

(Membro da Comissão 
Pastoral da Terra) 

 
Agmar  

(Comunidade) 

 
Zé Fernandes 
(Sindicato dos 
Trabalhadores/ 

membro do comitê do 
Verde/Jacaré) 

 
Irmã Evanir 

(Missionária) 

• 

• 

• 

 
Juraci 

(Empresa 
Geocomercial) 

 
India 

(Instituto de 
Permacultura) 

 
Almacks 

(Membro titular do 
Comitê do SF) 
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• Informou que as denúncias realizadas pela Pastoral nunca 
surtem resultados. 

• Citou que as outorgas de água são emitidas preferencialmente 
para grandes consumidores em detrimento aos pequenos 
agricultores 

• Citou a existência de conflitos de grandes irrigantes com 
ribeirinhos. 

• Comentou que a Codevasf “tirou” as comunidades ribeirinhas 
para o projeto baixio de Irecê. 

• Comentou que a fiscalização dos usos da água realizada pelo 
INEMA e IBAMA deixa a desejar. 

• Comentou sobre o esvaziamento da presente consulta.

• Citou a necessidade dos Comitês irem até os ribeirinhos.

• Comentou sobre a ligação entre Mirorós e o Projeto Baixio de 
Irecê que irá retirar água da região de Mirorós para abastecer 
o Baixio de irecê. 

• Comentou que o projeto Mirorós promove o desenvolvimento 
das comunidades locais. 

• Comentou que o poder público não resolve os problemas 
existentes na bacia. 

• Citou a necessidade de controlar o uso da água.

 Informo que o Baixio de Irecê possui entre 15 e 16 
comunidades. 

 Citou que o projeto de irrigação coordenado pela Codevasf não 
foi bom para a região do baixio de Irecê e houveram promessas 
mentirosas para os ribeirinhos. 

 Citou que o projeto inicial do Baixio de Irecê era diferente do 
que se observa atualmente. 

• Comentou que o problema existente no município de Lapão 
não foi ocasionado exclusivamente pela perfuração de poços.

• Comentou a necessidade da existência de cadastro atualizado 
permanentemente dos poços de captação de água.

• Citou que a água do município de Lapão está condicionada a 
existência de cavernas. 

• Comentou a existência de plantio de algaroba nas margens
dos rios. 

• Citou a necessidade da captação de água de chuva por todas 
as estruturas construídas na bacia. 
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denúncias realizadas pela Pastoral nunca 

Citou que as outorgas de água são emitidas preferencialmente 
para grandes consumidores em detrimento aos pequenos 

Citou a existência de conflitos de grandes irrigantes com 

Comentou que a Codevasf “tirou” as comunidades ribeirinhas 

Comentou que a fiscalização dos usos da água realizada pelo 

Comentou sobre o esvaziamento da presente consulta. 

dos Comitês irem até os ribeirinhos. 

Comentou sobre a ligação entre Mirorós e o Projeto Baixio de 
Irecê que irá retirar água da região de Mirorós para abastecer 

promove o desenvolvimento 

Comentou que o poder público não resolve os problemas 

Citou a necessidade de controlar o uso da água. 

Informo que o Baixio de Irecê possui entre 15 e 16 

Citou que o projeto de irrigação coordenado pela Codevasf não 
foi bom para a região do baixio de Irecê e houveram promessas 

o projeto inicial do Baixio de Irecê era diferente do 

Comentou que o problema existente no município de Lapão 
não foi ocasionado exclusivamente pela perfuração de poços. 

existência de cadastro atualizado 
permanentemente dos poços de captação de água. 

Citou que a água do município de Lapão está condicionada a 

Comentou a existência de plantio de algaroba nas margens 

Citou a necessidade da captação de água de chuva por todas 
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Moisés  

(Representante do 
Comitê do 

Verde/Jacaré) 

 
Doti Alves 
(Jornalista) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos participantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.
 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

• Informou a existência de captação de água de chuva no
Instituto Federal de Irecê. 

• Comentou sobre a necessidade da realização de nova 
consulta. 

• Informou a existência de contaminação no rio
poderá interferir na qualidade das águas do 

comentários, opiniões e sugestões dos participantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.

 

Informou a existência de captação de água de chuva no 

Comentou sobre a necessidade da realização de nova 

rio Grande, fato que 
poderá interferir na qualidade das águas do rio São Francisco. 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de 

 
A consulta pública realizada no município de Irecê/BA, região do médio São Francisco, foi caracterizada 
pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacaram
se 10 pontos relevantes colocados pelos 
quais sejam: 
 

1. EUTROFIZAÇÃO DO LAGO DE ITAPARICA
barragem de Itaparica em Pernambuco que é operado pela CHESF está sofrendo processo de 
eutrofização. 

2. PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
objetivo elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas foi amplamente contestado. De 
acordo com participantes, houve falsas promessas para as comunidades ribeirinh
atualmente em desenvolvimento é diferente daquele apresentado e divulgado a população.

3. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
município de Lapão possui 5.000 poços para captação de água subterrânea, no en
1050 estão devidamente outorgados pelo poder publico, equivalente a 21%.

4. NAVEGABILIDADE . Em função do assoreamento, diversos trechos do 
sem condições de navegação impactando na dinâmica social das comunidades que depen
do rio para transporte de pessoas e mercadorias.

5. CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, é caracterizada pelo conflito entre os grandes irrigantes e 
os ribeirinhos. 

6. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não são eficazes ao longo da bacia do 
Francisco. 

7. GESTÃO DAS ÁGUAS
Agencia Nacional das Águas (ANA) e dos demais rios afluentes por órgãos estaduais, por vezes 
é um elemento dificultador na 

8. CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA
compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da sustentabilidade 
ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da econom
reaproveitamento das águas pluviais surge como um elemento importante para redução da 
demanda por água na bacia.

9. TAXA DE OUTORGA . Os valores envolvidos para obtenção de outorga de uso da água é igual 
tanto para grandes usuários quanto para pequenos u
proporcional a vazão requerida.

10. POLUIÇÃO DO RIO GRANDE. 
do rio São Francisco da Região oeste da Bahia e vem recebendo contribuição de fontes de 
poluição, principalmente na região do município de Barreiras.
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Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Irecê/BA, região do médio São Francisco, foi caracterizada 
pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacaram
se 10 pontos relevantes colocados pelos representantes dos diversos segmentos sociais presentes, 

EUTROFIZAÇÃO DO LAGO DE ITAPARICA . Durante a sessão, foi citado que o lago de 
barragem de Itaparica em Pernambuco que é operado pela CHESF está sofrendo processo de 

O BAIXIO DE IRECÊ . O projeto de irrigação baixio de Irecê da CODEVASF que tem por 
objetivo elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas foi amplamente contestado. De 
acordo com participantes, houve falsas promessas para as comunidades ribeirinh
atualmente em desenvolvimento é diferente daquele apresentado e divulgado a população.
CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA SUBTERRÂNEA . De acordo com um dos participantes, o 
município de Lapão possui 5.000 poços para captação de água subterrânea, no en
1050 estão devidamente outorgados pelo poder publico, equivalente a 21%. 

. Em função do assoreamento, diversos trechos do rio São Francisco estão 
sem condições de navegação impactando na dinâmica social das comunidades que depen
do rio para transporte de pessoas e mercadorias. 
CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA . A região do médio são Francisco, em especial a região de 
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, é caracterizada pelo conflito entre os grandes irrigantes e 

IZAÇÃO AMBIENTAL . A fiscalização ambiental realizada pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não são eficazes ao longo da bacia do 

GESTÃO DAS ÁGUAS . A gestão das águas na calha do rio São Francisco realizado pela 
Agencia Nacional das Águas (ANA) e dos demais rios afluentes por órgãos estaduais, por vezes 
é um elemento dificultador na análise sobre a disponibilidade de água e emissão
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA . Face a evidente baixa disponibilidade hídrica dos rios que 
compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da sustentabilidade 
ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da econom
reaproveitamento das águas pluviais surge como um elemento importante para redução da 
demanda por água na bacia. 

. Os valores envolvidos para obtenção de outorga de uso da água é igual 
tanto para grandes usuários quanto para pequenos usuários. Sugere-se que este valor seja 
proporcional a vazão requerida. 
POLUIÇÃO DO RIO GRANDE. O rio Grande com 580 km de extensão é um importante afluente 

São Francisco da Região oeste da Bahia e vem recebendo contribuição de fontes de 
incipalmente na região do município de Barreiras. 
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A consulta pública realizada no município de Irecê/BA, região do médio São Francisco, foi caracterizada 
pela ampla quantidade de assuntos abordados pelas pessoas presentes. Durante a sessão, destacaram-

representantes dos diversos segmentos sociais presentes, 

. Durante a sessão, foi citado que o lago de 
barragem de Itaparica em Pernambuco que é operado pela CHESF está sofrendo processo de 

. O projeto de irrigação baixio de Irecê da CODEVASF que tem por 
objetivo elevar a produção e a produtividade das safras agrícolas foi amplamente contestado. De 
acordo com participantes, houve falsas promessas para as comunidades ribeirinhas o projeto 
atualmente em desenvolvimento é diferente daquele apresentado e divulgado a população. 

. De acordo com um dos participantes, o 
município de Lapão possui 5.000 poços para captação de água subterrânea, no entanto, apenas 

São Francisco estão 
sem condições de navegação impactando na dinâmica social das comunidades que dependem 

. A região do médio são Francisco, em especial a região de 
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, é caracterizada pelo conflito entre os grandes irrigantes e 

. A fiscalização ambiental realizada pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não são eficazes ao longo da bacia do rio São 

. A gestão das águas na calha do rio São Francisco realizado pela 
Agencia Nacional das Águas (ANA) e dos demais rios afluentes por órgãos estaduais, por vezes 

sobre a disponibilidade de água e emissão de outorgas. 
. Face a evidente baixa disponibilidade hídrica dos rios que 

compõe a bacia do rio São Francisco, aliado também aos preceitos da sustentabilidade 
ambiental pregada a toda a população e a todos os seguimentos da economia, o 
reaproveitamento das águas pluviais surge como um elemento importante para redução da 

. Os valores envolvidos para obtenção de outorga de uso da água é igual 
se que este valor seja 

O rio Grande com 580 km de extensão é um importante afluente 
São Francisco da Região oeste da Bahia e vem recebendo contribuição de fontes de 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

A consulta pública realizada em Irecê reunindo um total de 45 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região (CODEVASF, 
Instituições Regionais de Ensino, INEMA, políticos (Câmara de Vereadores) diversas associações e 
representação de classe da região, sendo considerada de boa representatividade para a região.
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade do problemas enfrentados pela população local.
O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar os tributários da região do 
médio São Francisco, com especial enfoque aos 
degradado com perda quase absoluta da sua capacidade de ate
Os projetos de irrigação vêm absorvendo de forma descontrolada os recursos hídricos da região, 
gerando sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 
produtores rurais. 

 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Questões relativas à degradação dos tributários da região (Ve

• A exploração desordenada e sem fiscalização dos aquíferos.

• A emissão de outorgas de forma irregular e descontrolada.

• A existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia 
órgãos não correspondem à realidade. 

• A necessidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 
efetivas. Existe muito estudo e pouca ação. 

• A urgente necessidade de revisão de grandes projetos ainda existentes voltados para 
novas captações de águas sem atendimento à reais necessi
locais. 

• A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento, a destruição das 
nascentes e recuperação de APPs.

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados confllitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Foram feitas observações referentes ao número de participantes com o 
reconhecimento de que, embora um número restrito de pessoas, a representatividade, 
a participação e os aspectos discutidos foram extremamente positivos.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Irecê reunindo um total de 45 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região (CODEVASF, Companhia de Água e Saneamento, Universidades e 
Instituições Regionais de Ensino, INEMA, políticos (Câmara de Vereadores) diversas associações e 
representação de classe da região, sendo considerada de boa representatividade para a região.

dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade do problemas enfrentados pela população local.
O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar os tributários da região do 

São Francisco, com especial enfoque aos rios Verdes e Jacaré  que se encontram extremamente 
degradado com perda quase absoluta da sua capacidade de atendimento à demanda a que se destinam.
Os projetos de irrigação vêm absorvendo de forma descontrolada os recursos hídricos da região, 
gerando sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 

lano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Questões relativas à degradação dos tributários da região (Verde e Jacaré).

A exploração desordenada e sem fiscalização dos aquíferos. 

A emissão de outorgas de forma irregular e descontrolada. 

A existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia 
órgãos não correspondem à realidade.  

ssidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 
efetivas. Existe muito estudo e pouca ação.  

A urgente necessidade de revisão de grandes projetos ainda existentes voltados para 
novas captações de águas sem atendimento à reais necessidades dos moradores 

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento, a destruição das 
nascentes e recuperação de APPs. 

Não foram registrados confllitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

feitas observações referentes ao número de participantes com o 
reconhecimento de que, embora um número restrito de pessoas, a representatividade, 
a participação e os aspectos discutidos foram extremamente positivos.

 

A consulta pública realizada em Irecê reunindo um total de 45 pessoas de diversos segmentos 
Companhia de Água e Saneamento, Universidades e 

Instituições Regionais de Ensino, INEMA, políticos (Câmara de Vereadores) diversas associações e 
representação de classe da região, sendo considerada de boa representatividade para a região. 

dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade do problemas enfrentados pela população local. 
O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar os tributários da região do 

que se encontram extremamente 
ndimento à demanda a que se destinam. 

Os projetos de irrigação vêm absorvendo de forma descontrolada os recursos hídricos da região, 
gerando sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

rde e Jacaré). 

A existência de grande quantidade de poços clandestinos na bacia – os dados dos 

ssidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 

A urgente necessidade de revisão de grandes projetos ainda existentes voltados para 
dades dos moradores 

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento, a destruição das 

feitas observações referentes ao número de participantes com o 
reconhecimento de que, embora um número restrito de pessoas, a representatividade, 
a participação e os aspectos discutidos foram extremamente positivos. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

Aspecto do auditório onde foi realizada a sessão

 

Apresentação de informação aos participantes
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Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

Aspecto do auditório onde foi realizada a sessão

 
do auditório onde foi realizada a sessão Apresentação de informação aos participantes

 
aos participantes Apresentação de informação aos participantes
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do auditório onde foi realizada a sessão 

 
Apresentação de informação aos participantes 

 
Apresentação de informação aos participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 

 



z CD 3 0 .

.
0

(o
o

0
-

0
-

O
O

O
O

0
0

o 0
0

O
o .U

0
O

O

o
-

.t
,•

o_
O ‘o

-

o
0
-

-
h

c
n
-.

o 2.
o.

)
O o 0 O 1 O O O O O

o ‘

o

—

Jn



2 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do no São Francisco

Diagnóstico da Dimensão da Participação Social

MSCIAÇAO EMEuTIyAApcoA ETio
OÇ UUA%HUÇWSMT(ÃS PÇIKF VIVO

CBHSF
rCo01 o1.0.

OOVVI MOPVOV

y

________________

Ch%,,% - tI
-

(P))4.. Uh- frilV0

EPw,L ‘AWA ,JCIVAI Vj

‘1-i 3&f] -

WvCO— O CM7fl’ (A41(3 çI

, M V

15 c cbj,j, ,»wi’

D/j— c,,o-o Pv d

16

jt( 7/J
1’

L

i-qqQ’7-1sq(Â’AAlIS fr4 ¶ILVA
17 r7q)J5 -q23)

t-AC-5 L-”5 /J-VA

L5 @M A5À
18

19
Pc-, v,Vô

Ç

L’5 fAD

&9?k- )oirjvo
20

21
UJOC ‘C-AA /f pí.-
22

1

( O 4
23 (1(

L iA cg 5 1’CcAw 9g 9 - S.
24

k14Ovi f JJ S9)J ç;a,c- ÇjIJ 3 ç

25
e L 9 N R

26
LA)Çj4PMD -ÇAiL’() CP,çf 1i- oi7

-ii
.J,, )‘r995-”’’ 9 l,JCAF\

1/ 11
nemus



CF
MSQflAG4OEXtQffWflDEA$OlD GESMO COTÊtAt*, pcpÕoqArcA

DÇ KACIAÇ UTrmOCaÂflCAÇ PE)U VIVO

28
LM if Ã 4AcVoJP6A. 6P

29
4 / *0Q1c,Ç C.’

J1A’A l-l’(5 øc)r/i ,cL.4ck
9L’ 54 - 535

c
q

- Z5?k’Ig5& ‘J2 AÇ/5 -

31 Às cJ.-i Leicclcy-”-’-
GLMAI LiSa

-ii

—

H-\UAÇc)

33
via.tc ‘fÂtD Ge, (M4((AL.. -

-j_ /()qq3sQ

5 D cw cpr

C CíZ,(D N’6ut(A PA Ç/tk çS’t
35

*f44Z4 Ké . 99C

556 C ciP
36

T

(
). & £// ‘71LUii V.4 TsÃA)

3$

--

OC-( S-vtJ 9t- v&Ã
d

, —, —

40
42 ()9’/79fOV?] GOP

5Av iSÁfJ1,t,z t_?
9t722 z/

42 C Qk)kk q2j. 3o0)OA 51’-V4
43

u€
‘° ‘

,v1.)) /-(‘l /

nemUs
• Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco 3

Diagnóstico da Dimensão da Participação Social



snweu
IE!DOSO5Bd!qJEposuaw!jepoons9u6!a

ODS!DUEJdOEOhopIJBJ6OJp!L.Ipqepsozlup!qSOS]flDGJOJOUId

6

_______________________________

8ç

_____________________________

LÇ

9Ç

£

z

Lt’

Y)9I6b(]-

1ct)-

5221ibb(IrL)—/-,g(r:1:WtVc6JN/çc

cP(L
1’I’

OMAUJW)LS11H$VLYfl30

0vYIJ0çw



 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 5 

  

Região Fisiográfica Médio SF 

Local Ibotirama / BA 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Auditório da Câmara de 

Data: 15 de abril de 2015 

Público : 132 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, representantes da 

administração pública estadual, representantes da administração pública federal,]ç pesc

representantes de empresas privadas, indígenas.

Setores econômicos/instituições presentes

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); AGB Peixe Vivo; SEPLAN (Secretaria de 

Planejamento); Câmara de Vereadores; FUNDIFRAN (Fundação de Desenvolvimento Integrado do São 

Francisco); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sã

INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos); CETEP Velho Chico (Centro Territorial de 

Educação Profissional do Velho Chico); CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional das Águas); 

SEMA (Secretaria do Meio Ambiente

Ibotirama; Secretaria Agricultura Múquem; Câmara de Vereadores Ibotirama; Secretaria do Turismo 

Ibotirama; Secretaria de Educação Ibotirama; Vídeo Arte; 10envolvimento; SESAI (Secretaria Espe

Saúde Indígena); Secretaria da Cultura Ibotirama; Colégio Estadual Castelo Branco; IFBA Bom Jesus da 

Lapa (Instituto Federal da Bahia); Escola Família Agrícola de Riacho de Santana; Colégio Pequeno 

Príncipe. 
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 5 

: Auditório da Câmara de Vereadores (Ibotirama / BA) 

: 132 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

participantes : 132 [Homens: 41%  Mulheres: 59%] 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, representantes da 

administração pública estadual, representantes da administração pública federal,]ç pesc

representantes de empresas privadas, indígenas. 

Setores econômicos/instituições presentes : 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); AGB Peixe Vivo; SEPLAN (Secretaria de 

Planejamento); Câmara de Vereadores; FUNDIFRAN (Fundação de Desenvolvimento Integrado do São 

Francisco); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba); 

INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos); CETEP Velho Chico (Centro Territorial de 

Educação Profissional do Velho Chico); CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional das Águas); 

SEMA (Secretaria do Meio Ambiente); FUNAI (Fundação Nacional do Índio); Secretaria da Agricultura 

Ibotirama; Secretaria Agricultura Múquem; Câmara de Vereadores Ibotirama; Secretaria do Turismo 

Ibotirama; Secretaria de Educação Ibotirama; Vídeo Arte; 10envolvimento; SESAI (Secretaria Espe

Saúde Indígena); Secretaria da Cultura Ibotirama; Colégio Estadual Castelo Branco; IFBA Bom Jesus da 

Lapa (Instituto Federal da Bahia); Escola Família Agrícola de Riacho de Santana; Colégio Pequeno 

 

do rio São Francisco:  
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R.F.: Médio 

Moradores da região, representantes da administração pública municipal, representantes da 

administração pública estadual, representantes da administração pública federal,]ç pescadores, 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); AGB Peixe Vivo; SEPLAN (Secretaria de 

Planejamento); Câmara de Vereadores; FUNDIFRAN (Fundação de Desenvolvimento Integrado do São 

o Francisco e do Parnaíba); 

INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos); CETEP Velho Chico (Centro Territorial de 

Educação Profissional do Velho Chico); CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional das Águas); 

); FUNAI (Fundação Nacional do Índio); Secretaria da Agricultura 

Ibotirama; Secretaria Agricultura Múquem; Câmara de Vereadores Ibotirama; Secretaria do Turismo 

Ibotirama; Secretaria de Educação Ibotirama; Vídeo Arte; 10envolvimento; SESAI (Secretaria Especial de 

Saúde Indígena); Secretaria da Cultura Ibotirama; Colégio Estadual Castelo Branco; IFBA Bom Jesus da 

Lapa (Instituto Federal da Bahia); Escola Família Agrícola de Riacho de Santana; Colégio Pequeno 
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Grupos de interesses presentes (associa

Associação do Povoado Cipó, Sindicato dos trabalhadores da Agricultura familiar de Ibotirama, COPEPI 

(Colônia de Pescadores e Piscicultores) Z64 e Z90, ONG Bioeste, ONG Gérmen, Associação dos 

pequenos produtores rurais Rio de Contas, Associação de moradores de Boa Vista; Associação 

Quilombola Boa Vista do Pixaim; Cooperativa Socioambiental; Associação de Moradores de Boa Vista; 

CPT (Comissão Pastoral da Terra); Comunidade Quilombola Fazenda Grande; Colônia de Pescadores 

Ibotirama; MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra); ASCONTEC (Cooperativa de Profissionais 

em Assessoria e Consultoria Técnica Tarrafa Cultural Artesanato); COOPAMESF (Cooperativa Regional 

dos Apicultores do Médio São Francisco Ltda); Comunidade Indíge

 

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Daniel 
(ONG VIAOESTE) 

 
Martin 

 
Edson Marques 

(Codevasf) 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

Grupos de interesses presentes (associa ções, mobilizadores sociais, etc.) : 

Associação do Povoado Cipó, Sindicato dos trabalhadores da Agricultura familiar de Ibotirama, COPEPI 

(Colônia de Pescadores e Piscicultores) Z64 e Z90, ONG Bioeste, ONG Gérmen, Associação dos 

io de Contas, Associação de moradores de Boa Vista; Associação 

Quilombola Boa Vista do Pixaim; Cooperativa Socioambiental; Associação de Moradores de Boa Vista; 

CPT (Comissão Pastoral da Terra); Comunidade Quilombola Fazenda Grande; Colônia de Pescadores 

botirama; MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra); ASCONTEC (Cooperativa de Profissionais 

em Assessoria e Consultoria Técnica Tarrafa Cultural Artesanato); COOPAMESF (Cooperativa Regional 

dos Apicultores do Médio São Francisco Ltda); Comunidade Indígena Tuxá. 

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Comentou que a atualização do Plano está sendo realizado 
com dados secundários. 

• Sinalizou que o mapa de vegetação apresentado está 
defasado 

• Citou a necessidade da existência de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral correspondente a 10% do 
território conforme legislação internacional 

• Recomendou o contato com a UPB (União dos Municípios da 
Bahia) para obtenção de dados para o diagnóstico da 

• Indicou problemas com a relação e conflitos nas demandas 
entre os pequenos e grandes produtores.  

• Em Barreiras, na festa tradicional de Yemanjá, deixou
realizar um dos ritos, pois a barca não conseguiu chegar ao 
destino.  

• Comentou que a escassez hídrica está associada ao 
desmatamento 

• Citou a falta de coleta de dados primários para elaboração do 
diagnóstico da bacia. 

• Reconhece que a coleta de dados primários demoraria a 
finalização do Plano. 

• Mencionou que a produção de energia elétrica consome mais 
água que a irrigação, pois a vazão ecológica é reduzida.

• Citou a necessidade de desenvolver a curva de vazão histórica 
do rio são Francisco de no mínimo 10 anos.

 

 

Associação do Povoado Cipó, Sindicato dos trabalhadores da Agricultura familiar de Ibotirama, COPEPI 

(Colônia de Pescadores e Piscicultores) Z64 e Z90, ONG Bioeste, ONG Gérmen, Associação dos 

io de Contas, Associação de moradores de Boa Vista; Associação 

Quilombola Boa Vista do Pixaim; Cooperativa Socioambiental; Associação de Moradores de Boa Vista; 

CPT (Comissão Pastoral da Terra); Comunidade Quilombola Fazenda Grande; Colônia de Pescadores 

botirama; MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra); ASCONTEC (Cooperativa de Profissionais 

em Assessoria e Consultoria Técnica Tarrafa Cultural Artesanato); COOPAMESF (Cooperativa Regional 

pelos palestrantes: 

Comentou que a atualização do Plano está sendo realizado 

Sinalizou que o mapa de vegetação apresentado está 

Citou a necessidade da existência de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral correspondente a 10% do 

 

a UPB (União dos Municípios da 
Bahia) para obtenção de dados para o diagnóstico da bacia. 

Indicou problemas com a relação e conflitos nas demandas 

Em Barreiras, na festa tradicional de Yemanjá, deixou-se de 
um dos ritos, pois a barca não conseguiu chegar ao 

Comentou que a escassez hídrica está associada ao 

Citou a falta de coleta de dados primários para elaboração do 

que a coleta de dados primários demoraria a 

Mencionou que a produção de energia elétrica consome mais 
água que a irrigação, pois a vazão ecológica é reduzida. 

Citou a necessidade de desenvolver a curva de vazão histórica 
ancisco de no mínimo 10 anos. 
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Boy 

(Movimento Sem 
Terra) 

 
Edite  

(AG do 
desenvolvimento) 

 
Manoel 

(Prefeitura de 
Ibotirama) 

 
Edson 

(Representante da 
Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado) 

 
Taciana 

(Militante na bacia do 
rio São Francisco) 

 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

• Mostrou-se preocupado com os brejos do rio

• Citou que o desmatamento induz a falta de água

• Citou a necessidade de resolver os problemas com os 
trabalhadores ribeirinhos. 

• Citou que não há preocupação com a preservação das 
nascentes. 

• Sentiu falta da apresentação de conflitos existentes na bacia, 
durante a fala do palestrante. 

• A Ferrovia Oeste Leste aterrou veredas do 

• Informou que há um grande conflito no rio das Fêmeas e que o 
mesmo está seco 

• Sentiu falta de informações sobre a qualidade da água na 
apresentação do palestrante. 

• Mencionou que o comitê mesmo realizando a gestão, não tem 
conhecimento das outorgas na bacia e sub-

• Informou que a cidade de Ibotirama não tem rede de 
esgotamento sanitário em sua plenitude e lança esgoto bruto 
no rio. 

• Comentou a desfasamento dos dados utilizados no 
diagnóstico da bacia. 

• Informou que a prefeitura participa de diversas reuniões, 
porém nada se conclui em infraestrutura. 

• Informou que 84% dos recursos do Plano Decenal anterior 
eram para ser destinados para o saneamento dos municíp

• Citou a necessidade de apresentar um quadro de ações 
realizadas no plano anterior. 

• Informou que o município de Ibotirama consome água do 
aqüífero Urucuia. 

• Recomendou sobre a necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre os aqüíferos. 

• Recomendou a recuperação das matas ciliares

• Informou que a SEDUR promoveu 27 oficinas para discutir os 
Planos Municipais de Saneamento. 

• Ponderou que o Plano de Bacia não é de compreensão 
acessível em função dos termos técnicos que são utilizados.

• Mencionou que o Plano deve conter orientações quanto ao 
uso dos rios afluentes do São Francisco. 

• Questionou sobre a quantidade e qualidade da água 
subterrânea da bacia. 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

rio São Francisco. 

Citou que o desmatamento induz a falta de água 

Citou a necessidade de resolver os problemas com os 

o há preocupação com a preservação das 

Sentiu falta da apresentação de conflitos existentes na bacia, 

A Ferrovia Oeste Leste aterrou veredas do rio Grande. 

das Fêmeas e que o 

Sentiu falta de informações sobre a qualidade da água na 

Mencionou que o comitê mesmo realizando a gestão, não tem 
-bacias. 

Informou que a cidade de Ibotirama não tem rede de 
esgotamento sanitário em sua plenitude e lança esgoto bruto 

Comentou a desfasamento dos dados utilizados no 

feitura participa de diversas reuniões, 

Informou que 84% dos recursos do Plano Decenal anterior 
eram para ser destinados para o saneamento dos municípios. 

Citou a necessidade de apresentar um quadro de ações 

Informou que o município de Ibotirama consome água do 

Recomendou sobre a necessidade de estudos mais 

recuperação das matas ciliares 

Informou que a SEDUR promoveu 27 oficinas para discutir os 

Ponderou que o Plano de Bacia não é de compreensão 
técnicos que são utilizados. 

Mencionou que o Plano deve conter orientações quanto ao 

Questionou sobre a quantidade e qualidade da água 



 

 Plano de recursos hídricos 
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Fernanda 

 

 
Carivaldo 

(Morador de 
Ibotirama) 

 
Adilton 

(Presidente da 
Câmara de 

vereadores de 
Ibotirama) 

 
Jean 

(Vereador de 
Ibotirama) 

 
Jairo 

(Associação dos 
pequenos produtores 

rurais) 

 
José Rodrigues 
(Secretário de 
Agricultura de 

Ibotirama) 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

• Ponderou que apesar do avanço da legislação, se observa
aumento do desmatamento. 

• Questionou como será a fiscalização da execução do plano.

• Comentou que a mineração está degradando a bacia.

• Questionou sobre as propostas para controle do uso da água 
na irrigação. 

• Citou a necessidade do controle da mineração na calha do rio.

• Comentou que os mapas apresentados sobre a vegetação são 
otimistas. 

• Citou que existem grandes áreas desmatadas para o 
desenvolvimento da agricultura extensiva. 

• Citou que existem diversas discussões, mas não há avanço na 
conservação da bacia. 

• Indicou uma maior articulação entre os poderes executivos 
municipais, estadual e federal para proteção da bacia.

• Citou a necessidade de uma estrutura permanente do governo 
próximo ao rio São Francisco. 

• Citou que a Embasa utiliza a água do rio e cobra altas taxas 
pelo serviço. 

• Questionou a execução dos planos 

• Comentou que há certo descrédito quanto à execução do 
plano e nos órgãos ambientais. 

• Questionou a aplicação do plano anterior. 

• Citou que a tarifa de esgoto deve levar em consideração o 
poder econômico de cada município. 

• Afirmou que as indústrias utilizam o aquífero 
indiscriminadamente, sendo que exemplificou u
calcário que utiliza cerca de 450 mil litros de água sem 
nenhum controle por parte dos órgãos ambientais.

• Afirma que existe uma empresa que está realizando estudos 
geológicos para a futura exploração do minério Tálio nas 
proximidades do rio das Ondas. O mesmo se mostra 
preocupado com os impactos que poderão existir caso haja a 
exploração. 

• Questionou se o canal de navegação que será implantado 
para escoamento da produção agrícola até Juazeiro será 
realmente construído. 

 

 

Ponderou que apesar do avanço da legislação, se observa um 

Questionou como será a fiscalização da execução do plano. 

Comentou que a mineração está degradando a bacia. 

Questionou sobre as propostas para controle do uso da água 

mineração na calha do rio. 

Comentou que os mapas apresentados sobre a vegetação são 

Citou que existem grandes áreas desmatadas para o 

sões, mas não há avanço na 

Indicou uma maior articulação entre os poderes executivos 
municipais, estadual e federal para proteção da bacia. 

estrutura permanente do governo 

Citou que a Embasa utiliza a água do rio e cobra altas taxas 

Comentou que há certo descrédito quanto à execução do 

Citou que a tarifa de esgoto deve levar em consideração o 

Afirmou que as indústrias utilizam o aquífero 
indiscriminadamente, sendo que exemplificou uma indústria de 
calcário que utiliza cerca de 450 mil litros de água sem 
nenhum controle por parte dos órgãos ambientais. 

Afirma que existe uma empresa que está realizando estudos 
geológicos para a futura exploração do minério Tálio nas 

das Ondas. O mesmo se mostra 
preocupado com os impactos que poderão existir caso haja a 

Questionou se o canal de navegação que será implantado 
para escoamento da produção agrícola até Juazeiro será 
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Givaldo 

(Morador de 
Ibotirama) 

 
Boaventura 

 
Daniel 

(ONG VIAOESTE) 

 
Edson 

(Representante da 
secretaria de meio 

ambiente do estado) 

 
Felizberto 

(Presidente da 
Colônia de 

Pescadores de 
Ibotirama) 

 
Edvaldo Camilo  

(Ibotirama) 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

• Citou que o Cadastro Ambiental Rural instituído
código florestal exige a elaboração e execução de um PRAD 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e que a 
fiscalização deste instrumento é necessária para preservação 
ma bacia. 

• Citou a necessidade da apresentação de dados mais 
atualizados.  

• Sem anotações. 

• Informou que haverá leilão para exploração de xisto em 16 
áreas na bacia do rio São Francisco. 

• Informou que estão sendo realizadas atividades de elaboração 
dos planos de bacia dos rios afluentes do São Francisco.

• Informou a existência do projeto de corredor multimodal 
(hidrovia, rodovias e portos) tendo o rio São Francisco como 
eixo principal. 

• Informou a existência de um novo projeto 
Baiano que ligará o rio Salitre a região de Riachão do Jacuípe, 
nas imediações de Feira de Santana. 

• Comentou que a degradação do rio São Francisco está 
associado a construção de barramentos. 

• Citou a necessidade de plantar espécies vegetais nas 
margens dos rios. 

• Recomendou a realização de estudo sobre os peixes do rio 
São Francisco, dado que observa-se a redução de sua 
quantidade ao longo dos anos. 

• Comentou sobre o assoreamento no rio São Francisco 

• Disse que os fazendeiros do agronegócio exploram a região e 
depois que não existe mais viabilidade. Vão embora deixando 
os passivos ambientais. 

• Afirmou que o rio já teve 8 metros de profundidade e que nos 
dias atuais o rio está sem força.  

• Explanou que a solução não é dragagem, pois se coloca o 
sedimento nas margens e volta para o rio. Indica que o real 
problema está no excesso de barragens que diminui a vazão 
do rio. 

• Questiona se haverá a execução desse plano

• Indica que o a ferramenta do novo código florestal, o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) deve ser utilizado como ferramenta 
para o plano do rio São Francisco 

• Indica que deve se utilizar dados mais atuais no plano 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

nstituído pelo novo 
código florestal exige a elaboração e execução de um PRAD – 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e que a 
fiscalização deste instrumento é necessária para preservação 

Citou a necessidade da apresentação de dados mais 

Informou que haverá leilão para exploração de xisto em 16 

atividades de elaboração 
dos planos de bacia dos rios afluentes do São Francisco. 

Informou a existência do projeto de corredor multimodal 
(hidrovia, rodovias e portos) tendo o rio São Francisco como 

Informou a existência de um novo projeto do Canal do Sertão 
Salitre a região de Riachão do Jacuípe, 

São Francisco está 

Citou a necessidade de plantar espécies vegetais nas 

Recomendou a realização de estudo sobre os peixes do rio 
se a redução de sua 

São Francisco  

Disse que os fazendeiros do agronegócio exploram a região e 
depois que não existe mais viabilidade. Vão embora deixando 

Afirmou que o rio já teve 8 metros de profundidade e que nos 

Explanou que a solução não é dragagem, pois se coloca o 
sedimento nas margens e volta para o rio. Indica que o real 
problema está no excesso de barragens que diminui a vazão 

ecução desse plano 

Indica que o a ferramenta do novo código florestal, o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) deve ser utilizado como ferramenta 

Indica que deve se utilizar dados mais atuais no plano  



 

 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Outros comentários, opiniões e sugestões dos participantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.
 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Ibotirama/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados e pelo expressivo número de presentes. Durante a 
sessão, destacam-se 12 pontos relevantes colocados pelos particip
 

1. CONFLITOS DE USO. 
produtores agrícolas. 

2. DESMATAMENTO. A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de vegetação nativa 
para expansão agropecuária e é apontado como um dos fatores de degradação ambiental na 
bacia do rio São Francisco inclusive a de escassez 

3. DEGRADAÇÃO DE VEREDAS
veredas do rio Grande. 

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
atendida com rede de esgotamento sanitário e parte dos esgotos do município é lançado sem 
tratamento no rio São Francisco.

5. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
disponibilidade de água na bacia, recomendou
aquíferos. 

6. FALTA DE AÇÕES EFETIVAS
por diversos organismos atuantes na bacia, não há ações efetivas para preservação ambiental 
do rio São Francisco. 

7. FALTA DE ARTICULAÇÃO
municipais, estadual e federal para pro

8. EXPLORAÇÃO DE XISTO.
São Francisco 

9. CORREDOR MULTIMODAL.
as infraestruturas rodoviária
consulta pública como um dos projetos em andamento e que tenderão a melhorar a 
navegabilidade do rio. 

10. CANAL DO SERTÃO BAIANO.
do rio São Francisco para 44 municípios do semiárido baiano através da construção de uma 
canal com cerca de 350km de extensão. 

11. ESTUDOS DA ICTIOFAUNA.
São Francisco, dado que observa

12. RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. 
caracterizada como áreas de preservação 
importante para revitalização da bacia do rio São Francisco.

 
 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

opiniões e sugestões dos participantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.

Principais conclusões dos momentos de debate  

consulta pública realizada no município de Ibotirama/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados e pelo expressivo número de presentes. Durante a 

se 12 pontos relevantes colocados pelos participantes, quais sejam:

 Existência de conflitos de uso da água entre pequenos e grandes 

A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de vegetação nativa 
para expansão agropecuária e é apontado como um dos fatores de degradação ambiental na 
bacia do rio São Francisco inclusive a de escassez hídrica. 
DEGRADAÇÃO DE VEREDAS . A obra de implantação da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) aterrou 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO . O município de Ibotirama não possui sua sede municipal 
atendida com rede de esgotamento sanitário e parte dos esgotos do município é lançado sem 

São Francisco. 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS . Objetivando-se obter informações mais precisas sobre a 
disponibilidade de água na bacia, recomendou-se o desenvolvimento de estudos técnicos nos 

FALTA DE AÇÕES EFETIVAS . Apesar do grande número de reuniões, consultas, audiências 
por diversos organismos atuantes na bacia, não há ações efetivas para preservação ambiental 

FALTA DE ARTICULAÇÃO . Necessidade de maior articulação entre os poderes executivos 
municipais, estadual e federal para proteção da bacia. 
EXPLORAÇÃO DE XISTO.  Haverá leilão para exploração de xisto em 16 áreas na 

CORREDOR MULTIMODAL.  O corredor multimodal do São Francisco tem o objetivo de articular 
rodoviária, ferroviária e hidroviária da bacia do rio São Francisco e foi citado na 

consulta pública como um dos projetos em andamento e que tenderão a melhorar a 

CANAL DO SERTÃO BAIANO.  O projeto do Canal do Sertão Baiano tem por objetivo levar água 
ancisco para 44 municípios do semiárido baiano através da construção de uma 

canal com cerca de 350km de extensão.  
ESTUDOS DA ICTIOFAUNA.  Recomendou-se a realização de estudo sobre os peixes do rio 
São Francisco, dado que observa-se a redução de sua quantidade ao longo dos anos.
RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. A recuperação das matas ciliares, que são 
caracterizada como áreas de preservação permanente foi apontada como uma medida 
importante para revitalização da bacia do rio São Francisco. 

 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 

consulta pública realizada no município de Ibotirama/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados e pelo expressivo número de presentes. Durante a 

antes, quais sejam: 

Existência de conflitos de uso da água entre pequenos e grandes 

A alteração do uso e ocupação do solo com a retirada de vegetação nativa 
para expansão agropecuária e é apontado como um dos fatores de degradação ambiental na 

Leste (FIOL) aterrou 

. O município de Ibotirama não possui sua sede municipal 
atendida com rede de esgotamento sanitário e parte dos esgotos do município é lançado sem 

se obter informações mais precisas sobre a 
se o desenvolvimento de estudos técnicos nos 

nsultas, audiências 
por diversos organismos atuantes na bacia, não há ações efetivas para preservação ambiental 

. Necessidade de maior articulação entre os poderes executivos 

Haverá leilão para exploração de xisto em 16 áreas na bacia do rio 

O corredor multimodal do São Francisco tem o objetivo de articular 
São Francisco e foi citado na 

consulta pública como um dos projetos em andamento e que tenderão a melhorar a 

O projeto do Canal do Sertão Baiano tem por objetivo levar água 
ancisco para 44 municípios do semiárido baiano através da construção de uma 

se a realização de estudo sobre os peixes do rio 
se a redução de sua quantidade ao longo dos anos. 

A recuperação das matas ciliares, que são 
permanente foi apontada como uma medida 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

A consulta pública realizada em Ibotirama reuniu um total de 132 pessoas de 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade.
 
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica, sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas 
local. 
 
O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio 
São Francisco garantindo a disponibilidade das águas cada vez mais escassa. 
 
Os projetos de irrigação vêm absorvendo de
sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 
produtores rurais. 

 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma 
presentes 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Questões relativas à degradação dos tributários, os conflitos de usos, o desmatamento 
descontrolado no Oeste da Bahia.

• A emissão de outorgas de forma irregular e descontrolada. A falta de coerência dos 
dados oficias referentes às outorgas e a realidade da região do oeste baiano.

• A existência de grande quantidade de poços clandestinos na região do 
dados dos órgão

• A necessidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 
efetivas e a implantação de ações de revitalização e reflorestamento “muito estudo e 
pouca ação”. 

• A necessidade urgente de ações de combate ao 
nascentes e recuperação de APP

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Foram feitas observações referentes à necessidade dos estudos em andamento do 
PRHSF ouvir a população e levar em consideração as sua opinião e demanda, como 
também a importância de serem avaliadas as experiencias e informações da 
universidades regionais e de entidades particulares que atuam na reigião.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Ibotirama reuniu um total de 132 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade. 

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica, sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio 
São Francisco garantindo a disponibilidade das águas cada vez mais escassa.  

Os projetos de irrigação vêm absorvendo de forma descontrolada os recursos hídricos do rio, gerando 
sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Questões relativas à degradação dos tributários, os conflitos de usos, o desmatamento 
descontrolado no Oeste da Bahia. 

A emissão de outorgas de forma irregular e descontrolada. A falta de coerência dos 
dados oficias referentes às outorgas e a realidade da região do oeste baiano.

A existência de grande quantidade de poços clandestinos na região do 
dados dos órgãos não correspondem à realidade.  

A necessidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 
efetivas e a implantação de ações de revitalização e reflorestamento “muito estudo e 

A necessidade urgente de ações de combate ao desmatamento, a destruição das
nascentes e recuperação de APP. 

Não foram registrados conflitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Foram feitas observações referentes à necessidade dos estudos em andamento do 
ouvir a população e levar em consideração as sua opinião e demanda, como 

também a importância de serem avaliadas as experiencias e informações da 
universidades regionais e de entidades particulares que atuam na reigião.
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diversos segmentos 

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
enfrentados pela população 

O enfoque principal apontado foi a necessidade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio 

forma descontrolada os recursos hídricos do rio, gerando 
sérios problemas no abastecimento público dos centros urbanos e na utilização dos pequenos 

satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

Questões relativas à degradação dos tributários, os conflitos de usos, o desmatamento 

A emissão de outorgas de forma irregular e descontrolada. A falta de coerência dos 
dados oficias referentes às outorgas e a realidade da região do oeste baiano. 

A existência de grande quantidade de poços clandestinos na região do médio – os 

A necessidade da ação dos órgãos governamentais que não têm atuado com ações 
efetivas e a implantação de ações de revitalização e reflorestamento “muito estudo e 

, a destruição das 

Foram feitas observações referentes à necessidade dos estudos em andamento do 
ouvir a população e levar em consideração as sua opinião e demanda, como 

também a importância de serem avaliadas as experiencias e informações da 
universidades regionais e de entidades particulares que atuam na reigião. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Ibotirama 

Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes

Plateia de participantes na consulta pública
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divulgação da sessão numa rua da cidade de Cartazes de divulgação afixados na entrada das 

instalações de realização da consulta

 
Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

 
de participantes na consulta pública Plateia de participantes na consulta pública

 

 

 
Cartazes de divulgação afixados na entrada das 

instalações de realização da consulta 

 
Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

 
de participantes na consulta pública 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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multimídia em apêndice) 
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Página deixada intencionalmente em branco
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FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 6 

  

Região Fisiográfica Médio SF 

Local Carinhanha / BA 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Auditório da Câmara de Vereadores de Carinhanha (Carinhanha / BA)

Data: 17 de abril de 2015 

Público : 223 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, servidores públicos, representantes da administração pública municipal, 

Instituições públicas de ensino, pescadores, representantes de empresas privadas, corpo técnico de 

órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto) Polícia Militar; Câmara de Vereadores de Carinhanha; Secretaria de Educação; Foto 

Estrela; Colégio Municipal Antônio Pereira da Silva; Prefeitura Municipal de Carinhanha; CAPS I; 

Secretaria Municipal de Educação; CRAS Urbano; Colégio João Duque; Secretaria de Administração; 

Secretaria de Cultura; Cerâmica Velha Chico; Secretaria de Meio Ambiente de Carinhanha; 

Meio Ambiente - SEMA (BA); Escola Dindinha Jove; Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Escola 

Municipal Alice Sales Pereira; CRAS Rural.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 6 

: Auditório da Câmara de Vereadores de Carinhanha (Carinhanha / BA) 

(lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 223 [Homens: 48%  Mulheres: 52%] 

Moradores da região, servidores públicos, representantes da administração pública municipal, 

Instituições públicas de ensino, pescadores, representantes de empresas privadas, corpo técnico de 

órgãos de saneamento e outras instituições relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes : 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) SAAE (Serviço Autônomo de 

e Esgoto) Polícia Militar; Câmara de Vereadores de Carinhanha; Secretaria de Educação; Foto 

l Antônio Pereira da Silva; Prefeitura Municipal de Carinhanha; CAPS I; 

Secretaria Municipal de Educação; CRAS Urbano; Colégio João Duque; Secretaria de Administração; 

Secretaria de Cultura; Cerâmica Velha Chico; Secretaria de Meio Ambiente de Carinhanha; 

SEMA (BA); Escola Dindinha Jove; Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Escola 

Municipal Alice Sales Pereira; CRAS Rural. 
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R.F.: Médio 

 

Moradores da região, servidores públicos, representantes da administração pública municipal, 

Instituições públicas de ensino, pescadores, representantes de empresas privadas, corpo técnico de 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) SAAE (Serviço Autônomo de 

e Esgoto) Polícia Militar; Câmara de Vereadores de Carinhanha; Secretaria de Educação; Foto 

l Antônio Pereira da Silva; Prefeitura Municipal de Carinhanha; CAPS I; 

Secretaria Municipal de Educação; CRAS Urbano; Colégio João Duque; Secretaria de Administração; 

Secretaria de Cultura; Cerâmica Velha Chico; Secretaria de Meio Ambiente de Carinhanha; Secretaria de 

SEMA (BA); Escola Dindinha Jove; Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Escola 
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Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Comunidade Barra do Parateca, Comunidade do Frota, Agrovila, Comunidade Serra do Ramalho, 

Associação Quilombola Barra do Parateca, Colônia de pescadores de Carinhanha; Comunidade 

Canabrava; Sindicato dos Trabalhadores STTR; Associação dos Piscicultores de Carinhanha; Campanha 

Salve o São Francisco; Associação Parlamentar; Associação Popular São Francisco Vivo; Colônia de 

pescadores Z33; Grupo de escoteiros Vanderley de França Barbosa; Movimento Mulheres de 

Carinhanha; Associação de moradores de Barra.

 

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICI

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

João 

 
Remir 

(Presidente da 
Associação dos 

Pequenos 
agricultores) 

 
Josidalva 
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Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

eca, Comunidade do Frota, Agrovila, Comunidade Serra do Ramalho, 

Associação Quilombola Barra do Parateca, Colônia de pescadores de Carinhanha; Comunidade 

Canabrava; Sindicato dos Trabalhadores STTR; Associação dos Piscicultores de Carinhanha; Campanha 

e o São Francisco; Associação Parlamentar; Associação Popular São Francisco Vivo; Colônia de 

pescadores Z33; Grupo de escoteiros Vanderley de França Barbosa; Movimento Mulheres de 

Carinhanha; Associação de moradores de Barra. 

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICI PAÇÃO 

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Mostrou-se preocupado com a execução de projetos na 
do rio Carinhanha. 

• Citou a necessidade de planejamento 
desenvolvimento de ações na bacia. 

• Afirma que as áreas próximas ao rio são exploradas por 
grandes fazendas, mas existem alguns projetos de adutoras 
que estão fazendo captação para abastecimento público

• Comentou que os problemas na bacia do São Francisco são 
de ordem política e não técnica. 

• Comentou que o projeto de distribuição de cisternas foi muito 
positivo e que poderia ser retomado na atualização do plano.

• Citou que as políticas públicas favorecem grandes produtores 
agrícolas. 

• Informou que existem diversos problemas com a rede de 
esgotamento sanitário das cidades de Carinhanha e Malhada.

• Citou que a quantidade de outorga emitida pela ANA é muito 
grande. 

• Comentou que a PCH de Carinhanha está limitando muito os 
pescadores e por conta disso a atividade está em dificuldade 
na região 

• Falou sobre a quantidade de projetos, porém não são 
executados. 

 

eca, Comunidade do Frota, Agrovila, Comunidade Serra do Ramalho, 

Associação Quilombola Barra do Parateca, Colônia de pescadores de Carinhanha; Comunidade 

Canabrava; Sindicato dos Trabalhadores STTR; Associação dos Piscicultores de Carinhanha; Campanha 

e o São Francisco; Associação Parlamentar; Associação Popular São Francisco Vivo; Colônia de 

pescadores Z33; Grupo de escoteiros Vanderley de França Barbosa; Movimento Mulheres de 

pelos palestrantes: 

se preocupado com a execução de projetos na bacia 

Citou a necessidade de planejamento municipal para o 

Afirma que as áreas próximas ao rio são exploradas por 
grandes fazendas, mas existem alguns projetos de adutoras 
que estão fazendo captação para abastecimento público 

Comentou que os problemas na bacia do São Francisco são 

Comentou que o projeto de distribuição de cisternas foi muito 
positivo e que poderia ser retomado na atualização do plano. 

e as políticas públicas favorecem grandes produtores 

Informou que existem diversos problemas com a rede de 
esgotamento sanitário das cidades de Carinhanha e Malhada. 

Citou que a quantidade de outorga emitida pela ANA é muito 

a PCH de Carinhanha está limitando muito os 
pescadores e por conta disso a atividade está em dificuldade 

Falou sobre a quantidade de projetos, porém não são 
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Edson 

(Representante da 
secretaria de meio 

ambiente do estado) 

 
Constantino 

!(Sindicato dos 
trabalhadores) 

 
Francisco 

(Morador do município 
de Carinhanha) 

 
Dardivan 

(Morador do município 
de Carinhanha) 

 
José Castor 

(Membro do Comitê 
do Verde/Grande; 
Secretário de meio 

ambiente do município 
de Malhadas) 

 
Valdernan 
(Escuteiro) 

 
Arlete 

(Quilombo da Barra do 
Paraopeba) 
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• Comentou sobre a importância de ações para recuperação do 
rio Carinhanha. 

• Comentou sobre a necessidade de proteger o aqüífero 
Urucuia. 

• Indicou que deve ser realizada a revitalização das lagoas 
marginais 

• Citou que tanto o poder público quanto a população devem 
contribuir para a conservação da bacia do São Francisco. 

• Informou a existência de lançamento de efluentes líquidos no 
rio São Francisco.  

• Comentou que os ribeirinhos lançam esgoto bruto no rio São 
Francisco.  

• Disse que ocorre muito desmatamento para a produção de 
carvão vegetal. 

• Citou a necessidade de reflorestamento das margens dos rios 
da bacia. 

• Comentou que as hidroelétricas são grandes consumidores de 
água e prejudicam os usos diversos a jusante.

• Questionou a não aplicação e continuidade dos planos e 
programas 

• Citou a necessidade da conscientização da população para 
conservação da bacia. 

• Ponderou que existem muitas reuniões de discussão e poucas 
ações efetivas para recuperação da bacia. 

• Citou que há pouca preocupação pela revitalização da bacia.

• Ponderou que a legislação vigente é suficiente para promover 
a revitalização da bacia, no entanto faltam ações efetivas.

• Comentou que a agricultura desenvolvida próxima aos rios da 
bacia é o principal responsável pela degradação.

• Afirma que as indústrias nãos querem pagar pelo uso da água

• Afirma que o governo apenas quer o dinheiro e que a 
população e o Ambiente da bacia do rio 
são levadas em consideração. 

• Comentou que as lagoas marginais estão degradadas e que 
os fazendeiros invadem o espaço dos rios 

• Comentou sobre a necessidade de recuperação dos rios das 
bacias. 

• Indicou que quem destrói a mata ciliar são os fazendeiros e 
que o plantio de eucalipto está avançado e é expans
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sobre a importância de ações para recuperação do 

Comentou sobre a necessidade de proteger o aqüífero 

Indicou que deve ser realizada a revitalização das lagoas 

poder público quanto a população devem 
contribuir para a conservação da bacia do São Francisco.  

Informou a existência de lançamento de efluentes líquidos no 

Comentou que os ribeirinhos lançam esgoto bruto no rio São 

que ocorre muito desmatamento para a produção de 

Citou a necessidade de reflorestamento das margens dos rios 

Comentou que as hidroelétricas são grandes consumidores de 
icam os usos diversos a jusante. 

Questionou a não aplicação e continuidade dos planos e 

Citou a necessidade da conscientização da população para 

reuniões de discussão e poucas 
 

Citou que há pouca preocupação pela revitalização da bacia. 

lação vigente é suficiente para promover 
a revitalização da bacia, no entanto faltam ações efetivas. 

Comentou que a agricultura desenvolvida próxima aos rios da 
bacia é o principal responsável pela degradação. 

querem pagar pelo uso da água 

Afirma que o governo apenas quer o dinheiro e que a 
 São Francisco não 

Comentou que as lagoas marginais estão degradadas e que 
 

Comentou sobre a necessidade de recuperação dos rios das 

Indicou que quem destrói a mata ciliar são os fazendeiros e 
que o plantio de eucalipto está avançado e é expansionista 
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Maria da Glória 
(Moradora do 
povoado de 

Canabrava em 
Carinhanhja) 

 
Antônio Pescador 

(Vereador) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos p

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima
 

 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

• Afirmou que o abastecimento da localidade onde mora está 
sendo feita por carros pipa, mesmo morando na calha do rio. 
Isso porque as águas estão contaminadas 

• Afirma que resíduos tóxicos contaminam as águas do 
Francisco. 

• Explanou sobre a poluição vinda de Minas Gerais, oriunda de 
esgoto bruto, atividades agropecuárias e indústrias atinge as 
águas do rio e prejudicam o uso do rio. 

• Comentou a necessidade da realização de ações 
e cumprimento dos planos. 

• Disse que ocorre desmatamento para a produção de carvão 
vegetal. 

• Sem esperanças, vê como impossível a revitalização do 
São Francisco. 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos p articipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima

 

 

Afirmou que o abastecimento da localidade onde mora está 
sendo feita por carros pipa, mesmo morando na calha do rio. 

 

Afirma que resíduos tóxicos contaminam as águas do rio São 

uição vinda de Minas Gerais, oriunda de 
esgoto bruto, atividades agropecuárias e indústrias atinge as 

Comentou a necessidade da realização de ações educacionais 

Disse que ocorre desmatamento para a produção de carvão 

Sem esperanças, vê como impossível a revitalização do rio 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Carinhanha/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela grande quantidade de participantes e diversidade de temas abordados pelas pessoas 
presentes. Durante a sessão, destacam
diversos segmentos sociais presentes, quais sejam:
 

1. PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
pelo planejamento urbano dos municípios.

2. DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS.
baixa renda do semiárido foi considerado positivo para a região do médio são Francisco. Ações 
similares poderiam ser contempladas na atualização do Plano de Recursos Hídricos.

3. CONFLITO. Existe con
pescadores da região. 

4. REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES.
caracterizadas como áreas de preservação permanente foi apontada como uma medida 
importante para revitalização da bacia do rio São Francisco.

5. PROTEÇÃO DO AQÜÍFERO URUCUIA
totalmente no território brasileiro com 142.000 km² e exerce influência na vazão da bacia do rio 
São Francisco. Neste sentido, torna

6. HIDRELÉTRICAS . A geração de energia a partir de hidrelétricas demanda quantidade 
significativa de água e prejudica os diversos usos a sua jusante.

7. CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
também da conscientização da população quanto ao uso racional da água e gestão adequada 
dos resíduos sólidos. 

8. FALTA DE AÇÕES EFETIVAS
diversos organismos atuantes na bacia, não há ações ef
São Francisco. 

9. PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL
Francisco, na região de Carinhanha, para a produção de carvão vegetal.

10. INDÚSTRIAS. Segundo participante da Consulta as indústri
pagar pelo uso da água. 

11. POLUIÇÃO DE MONTANTE.
está associada as contribuição de esgotos, atividades agropecuárias e indústrias localizadas no 
estado de Minas Gerais. 

 
 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Principais conclusões dos momentos de debate  

no município de Carinhanha/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela grande quantidade de participantes e diversidade de temas abordados pelas pessoas 
presentes. Durante a sessão, destacam-se 11 pontos relevantes colocados pelos representan
diversos segmentos sociais presentes, quais sejam: 

PLANEJAMENTO MUNICIPAL.  As ações de recuperação e desenvolvimento na bacia passam 
pelo planejamento urbano dos municípios. 
DISTRIBUIÇÃO DE CISTERNAS.  O projeto de distribuição de cisternas para a população de 
baixa renda do semiárido foi considerado positivo para a região do médio são Francisco. Ações 
similares poderiam ser contempladas na atualização do Plano de Recursos Hídricos.

. Existe conflito entre a Pequena Central Hidroelétrica de Carinhanha e os 

REFLORESTAMENTO DAS MATAS CILIARES.  A recuperação das matas ciliares, 
caracterizadas como áreas de preservação permanente foi apontada como uma medida 

talização da bacia do rio São Francisco. 
PROTEÇÃO DO AQÜÍFERO URUCUIA . O aqüífero Urucuia é o maior aqüífero inserido 
totalmente no território brasileiro com 142.000 km² e exerce influência na vazão da bacia do rio 
São Francisco. Neste sentido, torna-se de extrema importância sua proteção. 

. A geração de energia a partir de hidrelétricas demanda quantidade 
significativa de água e prejudica os diversos usos a sua jusante. 
CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO . A melhoria da qualidade ambiental da bacia d
também da conscientização da população quanto ao uso racional da água e gestão adequada 

FALTA DE AÇÕES EFETIVAS . Apesar do grande número reuniões, consultas, audiências por 
diversos organismos atuantes na bacia, não há ações efetivas para preservação ambiental do rio 

PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL . Grandes de áreas são desmatadas no médio São 
Francisco, na região de Carinhanha, para a produção de carvão vegetal. 

Segundo participante da Consulta as indústrias instaladas na bacia não querem 
 

POLUIÇÃO DE MONTANTE.  Parte da poluição na região do médio rio São Francisco na Bahia, 
está associada as contribuição de esgotos, atividades agropecuárias e indústrias localizadas no 
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no município de Carinhanha/BA, região do médio São Francisco, foi 
caracterizada pela grande quantidade de participantes e diversidade de temas abordados pelas pessoas 

se 11 pontos relevantes colocados pelos representantes dos 

As ações de recuperação e desenvolvimento na bacia passam 

O projeto de distribuição de cisternas para a população de 
baixa renda do semiárido foi considerado positivo para a região do médio são Francisco. Ações 
similares poderiam ser contempladas na atualização do Plano de Recursos Hídricos. 

flito entre a Pequena Central Hidroelétrica de Carinhanha e os 

A recuperação das matas ciliares, 
caracterizadas como áreas de preservação permanente foi apontada como uma medida 

. O aqüífero Urucuia é o maior aqüífero inserido 
totalmente no território brasileiro com 142.000 km² e exerce influência na vazão da bacia do rio 

 
. A geração de energia a partir de hidrelétricas demanda quantidade 

. A melhoria da qualidade ambiental da bacia depende 
também da conscientização da população quanto ao uso racional da água e gestão adequada 

. Apesar do grande número reuniões, consultas, audiências por 
etivas para preservação ambiental do rio 

. Grandes de áreas são desmatadas no médio São 

as instaladas na bacia não querem 

Parte da poluição na região do médio rio São Francisco na Bahia, 
está associada as contribuição de esgotos, atividades agropecuárias e indústrias localizadas no 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Carinhanha reuniu um total de 223 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade com 
 
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 
local. 
 
O enfoque principal foi a dado à necess
Francisco garantindo também a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas.
 
O lançamento descontrolado de agrotóxicos à montante, nos grandes projetos agropecuários em Mi
Gerais, bem como dos esgotos domésticos lançados ao longo da bacia, vêm trazendo sérios problemas 
na qualidade das águas, inviabilizando o consumo às margens do rio São Francisco e o abastecimento 
das cidades ribeirinhas. 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos.

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados confllitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• A Consulta de Carinhanha foi marcada pela expressiva presença de usuários e da 
comunidade rural, bastante sensibilizada com 
rio, apresentando depoimentos relevantes da vivencia e do sofrimento na tentativa de 
manter a cultura ribeirinha regional, com a manutenção da pesca artesanal dentre 
outras práticas locais. Há que mencionar também a exp
sobre a forma de poesias e melodias alusivas à preservação do “Velho Chico”.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Carinhanha reuniu um total de 223 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade com boa participação.

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio São 
Francisco garantindo também a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas.

O lançamento descontrolado de agrotóxicos à montante, nos grandes projetos agropecuários em Mi
Gerais, bem como dos esgotos domésticos lançados ao longo da bacia, vêm trazendo sérios problemas 
na qualidade das águas, inviabilizando o consumo às margens do rio São Francisco e o abastecimento 

do / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item C (DEBATE) da 
Ficha de Eventos. 

Não foram registrados confllitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

A Consulta de Carinhanha foi marcada pela expressiva presença de usuários e da 
comunidade rural, bastante sensibilizada com as atuais condições de degradação do 
rio, apresentando depoimentos relevantes da vivencia e do sofrimento na tentativa de 
manter a cultura ribeirinha regional, com a manutenção da pesca artesanal dentre 
outras práticas locais. Há que mencionar também a expressão artística apresentada 
sobre a forma de poesias e melodias alusivas à preservação do “Velho Chico”.

 

A consulta pública realizada em Carinhanha reuniu um total de 223 pessoas de diversos segmentos 
boa participação. 

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrográfica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

idade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio São 
Francisco garantindo também a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas. 

O lançamento descontrolado de agrotóxicos à montante, nos grandes projetos agropecuários em Minas 
Gerais, bem como dos esgotos domésticos lançados ao longo da bacia, vêm trazendo sérios problemas 
na qualidade das águas, inviabilizando o consumo às margens do rio São Francisco e o abastecimento 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE) da 

A Consulta de Carinhanha foi marcada pela expressiva presença de usuários e da 
as atuais condições de degradação do 

rio, apresentando depoimentos relevantes da vivencia e do sofrimento na tentativa de 
manter a cultura ribeirinha regional, com a manutenção da pesca artesanal dentre 

ressão artística apresentada 
sobre a forma de poesias e melodias alusivas à preservação do “Velho Chico”. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Carinhanha 

Aspecto do auditório onde foi realizada a sessão

 

Apresentação de informação aos participantes
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Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

 
do auditório onde foi realizada a sessão Apresentação de informação aos participantes

 
Apresentação de informação aos participantes Plateia de participantes na consulta pública

 

 

do rio São Francisco:  
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Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

 
Apresentação de informação aos participantes 

 
de participantes na consulta pública 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

 

Suporte multimídia em apêndice) 

 



teioosoediiJdeposuawiijepOD3S9U6!O
ooS!oueijoO!]OOJe]6OJp!qe!qESO!]p!L4SOSnoeepOUIdsnweu

ÇIOZ/t’O/LI:1wu:Iuo

vngnjviiriso-vM3srnaovisn

3VAIKSSV)UWOUHSVUN30
0305»0010W)000310)0000)0310030



z CD 3 c 0 .

jf
lr

? rr
i

o o. o o (1
) o

(o
o.

°
8 O

.
o
n
)

3
:3

-
o

O

g
t o O
-

o 0)
O

O
_

£3
O

-
. o

£3 Ó
O £3

0
:3

o
o

2



I!oOSOÇÓedOJejeposuewjepOO!S9U6e!a
ODSI3UJO?9O!JOPeO1?J6OJPNepsooiJpsosjnaiopoueIcjsnweu

çs;fc-ri79C

‘O)7?dP1”3
gk&p.,

Ç;(
L4V’W1D)?Ç)çi_J

cç
ç

-‘

92&
-1/,%ÂW1

1t?9o)9‘‘aC4c

j
JtL4JfWt

r2ratcÇQIC7üYi‘Y

o,v-tvrvif
T!

$9VC€,jçi1VT
Lf

Ji,)pv’W,71Ii7
-7G7

9C
‘1’3LØ)L

ç,c-7’v)cI,YC)-NV
[/j’t,

7E;;
‘14

q:ou0HqJ-y-G1,)
“2JJ’f

Vfrr •

ff

°E
‘-i

—‘r’7’M-’í‘VZC

íGh-Wr(H-)
“Y1O’tvw‘-“isci-,ca-

•1-

Wj61

P%
‘‘fiYrV(G119V

._“‘

dSHSD
CAIA31(41SVJIIWrI,tIUWIt4l30

4morAlo4411041030VYW1000W



•ssocIAçAo!r-cwryAoE.,o,oA CEÇIÀO
flÇ LF7A% HItmçtRAncAs PXÇb1VO

CBHSF

5o ç

--

6 ‘ P%?6 i/?A ‘-‘ 3—W T 6
/

-

L’A O 5e5
47

EtJZ6t L9f6 2O
-ai

7A 61 OCC cY€ 1k1/1 yJN . 3 b]V tJ
--

A #J’c*_ 33
d9fl?!3iLÉ.Iii)o

51
5E

í%/ w
). 7< QoycL1 A

JL-rc3 V/c (íZ% s. %J1j fn c37(

‘. -‘J’7-»&,Jc-
6)1--(,, Ã-i- c ‘a»

--

— j/ 5 {Cd1tO’ 1QJ/\ 37 7-3 5 o
55 c.

Ç7vÇ c’ ta-fr,’c€ 3L( ?6 ( 1

56

(1) 3 tS fO6%t)ZA

EDA)À L OJ 11- VA c c
Cc pc;w YCJ vÁ. Cçr iO PS%ø1UMZY

üoJC1’AVA 2’ ÇAÁ’ 1’- 3 i f c u
59

___ iU 5 / t%
o

4 Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do no São Francisco
Diagnóstico da Dimensão da Participação Social nemus



CHSFA&9QCIAÇ4oO(fflffWnOEMOIOAÇt&O cøwMçtUqtQ.ê.cAD ItrCGUfltAPtTgfl

EÕ

LPisL’ Ç1cLO’ cvLa PcP11LD&61 (w.c)
‘ 7ó7gfOFv1ir/o r-ËaE ;-4

62

63
b]L kj1O 1i RiLg dQ64

ÇCAí29
65

Lo, pa

c4k çca
6PAtvÁ ° A- opc %o.c

-- Q&,(’P- /,J21(%
ef z DA e-NA / »io j/ji> ?ÁYJ df2-68

-rc e CIA
- A

‘Ç
5E (A’-ç/_

AA4 L-õ_
Q2ft52v %1At7’2

-i--
,) tv 5 L,4-’A )j Cf 6o T V*2Q ()

ty

Jt’LW/M %. 7--

LGflv’IR fi3Cií3O
74

jO yJfr2

nemUs • Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco 5
Diagnóstico da Dimensão da Participação Social



MOC1AÇAO E3CEtUT1Y D!?ÚIO GETÂO
DÇ &LIASHEDO(.**IZCM PFIX VIVO

CBHSF
TVO VtJVÇlCVI4jo

76 vj,4
v ie v&ii k&t (LA Foo Pbo%-5 1

A 5/YÃ ‘ &,
MLSAi 4

L VAo DA

i7c
%M)

eL/A 1)6 5Z’% &LtO

80

JÀ) 1 N i D itD C r2À
— pf1 Oij -

AUiJ Ãs1
82

fr frv%..Ç4v c2-- /

g, À L’O//,(,C5 M íh 5’83
)IA-?1t- c’,9 I\ “

J,AAJA)4 4c% - JSP]/L .,84 7), - /

-z â) ‘A2i12 €
DJ 3

‘j

LL-° ct-A 57(Â 1%* c’ô1

Ç ÃO88 U / 4 )IJ O O2S._______________
po89

90

91

Li,t --t,-t

Is.(À (S19Zo

-&t- n2k

‘ç-,Qi’ cd&cQ

2t’cv !‘c

i97) 1o

‘ i iDt
knj

6

çQ\» Qrz

‘e’

Plano de recursos hídrico1s da bacia hidrográfica do rio Sã .
Diagnóstico da Dimensão da Participação Social

z4

()95.c/q

\&ofl i2w jj)JJ5-é3



(1
, 3 (1
)

4(
1)

o
0
’

Q

Ó
(D

0
0

.
:3

m
O

.

(n
(1

)

O
-

O
.

-
U

) O

o
z

0
5

0
W

O
.

W
O O 0 O ‘1 O cn o O —

4



.(OEo
—

o
.

.s
o

o
o

cc,)
LLoco

.
•

oo
(O

2
c

t
o

.0

.2
0o

c
-D

O
)

oOo0ooc(‘3
o-



oo(1)
oliocooo

(
0C

U
O

.2
co

,cU
o

D
O

.

-
o

c
u

,t
O

(

.2-D
G

)

C
I
)

o0O
O

cl)
O

O
)

U
-o

0
o(‘3

.!

u
-o

;:‘è
h

o,.(oEG)



o

CD 3 0

jn

-U CD D o o. CD o (1
) o

;• rD
o

.

o

o 0
0
)

o CD
0
.

t 0
CD

o
.

CD •
0
0
.

0
)
0 D

.
;.

o
..
c
I
)

0) ‘c
O -T

i
0
;

c
n

o
o

o



IEiosoedioiieueposuowiaepoD!s9u6e!C

I1.O3S!UJJO9O!]Ope]6oJp!qe!DeqEpsooupqSOS]fl3eJepOUEcJ

SVJUflOWJ1)IiJ
o,1s1,vOIOW3OWMfl)Ix1OtWÇ€W

snweu

/
7

ç339*VOÇ’

Ç,.±4
tC2

4
ÕZI?’(L&)LT(7Ç

(-g89I -‘

)1cr
nL91

\JcrYL/cY)r/oL43YJVO1}(
(

)JLPÇ—

T?4)
9

kC171/
09—

OCL/

‘

1?Q5
U7VkVVT94

)Y(-?514

&
/gv7-rf

—

4
—

°à—

b
(

4s-

iIu

dSHD



-U a) o c
i

CD CD o €1
) o

o
.

0
C

D

c
i

CD
O

.

g o
CD

c
i
o

CD
CD

CD
O o

.5
•

(1
)

CD o
O

CD

CD
Ø

D
0
0

o

p
3

c

CD 3 c 0 .

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

j
—

.1
-

-
—

? ‘
-

-
,

-

•:
iH

S
•

‘
L

--
/

n
.—

-
—

-
-

1
—

,
;

-

-

: I
L

’
:
v

-
<

•
-
•

:
o-

--
5
;
r

-
.

-
,

•
2
;

;
).

.0

-.
r’.

-
5

‘
A

-
•

—
‘

r

cl
cI

:t
D D

-
L

•

(.

rn
y

i
I
v
’

rr
i



o0oL
Lo0oo

(

C
U

O(1)
4
-

w
O

0
)

0
-0

.co
i

w
o

.0

O

0
C

-D
W

0
0

0
0

0
V

c(1

L
L

“
4

c)
Q

4

cç

1

c

.(1)

E0



b
j

J’
-

frj
1

‘‘
.1

r—
S

1

-
-

-
1

’
1
,J

%
3

—
—

.
—

Ç)
‘J

j
’

-

—

1
i

é
1

—

Ç
.

F ti (7
,

Õ



 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 7 

  

Região Fisiográfica Submédio SF 

Local Juazeiro / BA 

 

 

  



  



 

                                   Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro / BA)

Data: 25 de maio de 2015 

Público : 107 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago

Pessoal de apoio : Lucas Lordelo e Anderson Clayton

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública municipal, representantes de 

empresa de saneamento, representante de empresas de assistência técnica e extensão rural, Marinha 

do Brasil, representante de órgãos ambientais, sindicatos, associações de agr

moradores e outros relacionados.

Setores econômicos/instituições presentes

CETEP – SF; Conselho Tutelar; Univasf; Colégio Estadual José A. Filho, IGEMA, Centro Tecnico

Profissionalizante de Juazeiro (CTP), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CBHSF, Prefeitura de 

Juazeiro, FACAPE, INEMA, Câmara de Vereadores de Juazeiro, AGB Peixe Vivo; EMSAE, Comitê 

Consultivo Regional do Submédio, Prefeitura de Curaçá, Instituto Re

Apropriada (IRPAA), Prefeitura de Casa Nova, Marinha do Brasil (Unidade Juazeiro), SAAE Juazeiro, 

UNIVASF, UFBA, Secretaria Rural de Curaçá, EBDA, Instituto Chico Mendes.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zad

UAV’s, SINTRAFER, SINDAE, Associação Barauna/Salitre, Associação Tapera/Salitre, SINERGIA

Comitê das Associações Rurais Angicos, Associação de Santana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Juazeiro, Associação da Lajinha, SINDAE S

Associação Nova Jatobá, Associação Agropastoril Riacho da Massaroca, Associação Alfavaca, ACAMIS.

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Ficha de evento de consulta pública  n.º 7 

R.F.:

: Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro / BA) 

: 107 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago 

: Lucas Lordelo e Anderson Clayton 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 107 [Homens: 44%  Mulheres: 56%] 

estudantes, representantes da administração pública municipal, representantes de 

empresa de saneamento, representante de empresas de assistência técnica e extensão rural, Marinha 

do Brasil, representante de órgãos ambientais, sindicatos, associações de agricultores, associação de 

moradores e outros relacionados. 

Setores econômicos/instituições presentes : 

SF; Conselho Tutelar; Univasf; Colégio Estadual José A. Filho, IGEMA, Centro Tecnico

Profissionalizante de Juazeiro (CTP), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CBHSF, Prefeitura de 

Juazeiro, FACAPE, INEMA, Câmara de Vereadores de Juazeiro, AGB Peixe Vivo; EMSAE, Comitê 

Consultivo Regional do Submédio, Prefeitura de Curaçá, Instituto Regional da Pequena Agricultura 

Apropriada (IRPAA), Prefeitura de Casa Nova, Marinha do Brasil (Unidade Juazeiro), SAAE Juazeiro, 

UNIVASF, UFBA, Secretaria Rural de Curaçá, EBDA, Instituto Chico Mendes. 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

UAV’s, SINTRAFER, SINDAE, Associação Barauna/Salitre, Associação Tapera/Salitre, SINERGIA

Comitê das Associações Rurais Angicos, Associação de Santana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Juazeiro, Associação da Lajinha, SINDAE Salvador, Associação Fazenda Mucamo

Associação Nova Jatobá, Associação Agropastoril Riacho da Massaroca, Associação Alfavaca, ACAMIS.

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

R.F.: Submédio 

estudantes, representantes da administração pública municipal, representantes de 

empresa de saneamento, representante de empresas de assistência técnica e extensão rural, Marinha 

icultores, associação de 

SF; Conselho Tutelar; Univasf; Colégio Estadual José A. Filho, IGEMA, Centro Tecnico 

Profissionalizante de Juazeiro (CTP), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CBHSF, Prefeitura de 

Juazeiro, FACAPE, INEMA, Câmara de Vereadores de Juazeiro, AGB Peixe Vivo; EMSAE, Comitê 

gional da Pequena Agricultura 

Apropriada (IRPAA), Prefeitura de Casa Nova, Marinha do Brasil (Unidade Juazeiro), SAAE Juazeiro, 

UAV’s, SINTRAFER, SINDAE, Associação Barauna/Salitre, Associação Tapera/Salitre, SINERGIA-BA, 

Comitê das Associações Rurais Angicos, Associação de Santana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

alvador, Associação Fazenda Mucamo-Curaçá, 

Associação Nova Jatobá, Associação Agropastoril Riacho da Massaroca, Associação Alfavaca, ACAMIS. 



 

 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Mineia 
(ACAMIS/UAV’s) 

 

 
André 

 

 
Marcostony 

(INEMA) 

 
José Fonseca dos 

Santos 
(Engº Civil – Cidadão 

de Juazeiro) 
 
 

Almacks 
(Integrante do comitê 

de Bacias) 

 
Ademir 

 
Ivan 

(Sindae) 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Afirmou que a bacia do Salitre não tem eleição para o comitê 

• Disse que o rio Salitre está com baixa vazão, sendo que não 
tem água para abastecimento humano e para agricultura 
irrigada. 

• Indicou que deve se proteger as APPs e recuperar as matas 
ciliares 

• Afirmou que existe um uso excessivo da irrigação e que os 
órgãos governamentais pouco fazem para mudar o quadro

• Comentou sobre a qualidade da água do rio
boa  

• Disse que o rio São Francisco está morrendo.

• Sugeriu uma transposição da bacia do rio Tocantins para o 
São Francisco como ajuda. 

• Afirmou que o rio Salitre está sem água e que nunca houve 
revitalização 

• Disse que as outorgas para os grandes irrigantes são 
com muita facilidade 

• Comentou que o estado da Bahia tem planos para uma nova 
transposição 

• Falou sobre uma mancha escura de poluição que percorre o 
submédio do São Francisco  

• Afirmou que não tem condições de navegação para escoar 
produção e que faltam planos de recursos hídricos das bacias 
doadoras do São Francisco 

• Comentou que os municípios não têm itens básicos como 
Planos Municipais de Saneamento, Planos de Gestão de 
Resíduos, aterros sanitários, esgotamento e tratamento de 
efluentes. 

• Indicou que os conselhos municipais de meio ambiente devem 
ser mais técnicos e independentes 

• Solicitou a revitalização do rio São Francisco e a identificação 
das áreas prioritárias para preservação da bacia

• Afirmou que os planos são bem feitos, mas questionou a 
execução do projeto 

• Comentou dos problemas e questionou a responsabilidades 
dos gestores no caso do rio Salitre 

 

pelos palestrantes: 

Afirmou que a bacia do Salitre não tem eleição para o comitê  

Salitre está com baixa vazão, sendo que não 
tem água para abastecimento humano e para agricultura 

Indicou que deve se proteger as APPs e recuperar as matas 

Afirmou que existe um uso excessivo da irrigação e que os 
amentais pouco fazem para mudar o quadro 

rio Salitre, que não é 

São Francisco está morrendo. 

Tocantins para o rio 

Salitre está sem água e que nunca houve 

Disse que as outorgas para os grandes irrigantes são emitidas 

Comentou que o estado da Bahia tem planos para uma nova 

Falou sobre uma mancha escura de poluição que percorre o 

Afirmou que não tem condições de navegação para escoar 
tam planos de recursos hídricos das bacias 

Comentou que os municípios não têm itens básicos como 
Planos Municipais de Saneamento, Planos de Gestão de 
Resíduos, aterros sanitários, esgotamento e tratamento de 

Indicou que os conselhos municipais de meio ambiente devem 

São Francisco e a identificação 
das áreas prioritárias para preservação da bacia 

itos, mas questionou a 

Comentou dos problemas e questionou a responsabilidades 



 

                                   Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

 
Suely 

(SINDAE) 

 
Erica 

 
Rita Bertolino  

(Agricultor) 

 
Walter Guerra 

(INEMA) 
 

Emile Machado 

 
Vinícius 

 
Uilton Tuxá 

(Integrante do Comitê) 

 
Jorge 

(Presidente da 
Associação de 

produtores de Curaçá) 

 
Paulo Sérgio 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

• Comentou sobre a importância dos Planos de Saneamento

• Falou sobre os condomínios de Juazeiro/Petrolina 
esgotos nos rios 

• Clamou pela revitalização do rio São Francisco

• Afirmou que os grandes consumidores das águas do São 
Francisco nunca estão presentes em reuniões para discutir o 
rio 

• Pediu pela preservação da caatinga e pela revitalização do 
São Francisco 

• Pediu que o rio São Francisco fosse revitalizado

• Comentou sobre o uso excessivo de agrotóxico nas lavouras

• Questionou a falta dos grandes irrigantes 
São Francisco 

•  Falou que o comitê não tem poder perante o governo

• Comentou que o agronegócio impacta muito ambiente, não só 
pelo uso das áreas como pela utilização excessiva de 
defensivos agrícolas 

• Criticou algumas das contribuições indicadas pela população, 
alegando que são todas individuais e não pensando na 
coletividade. 

• Falou sobre a não existência de políticas públicas para o São 
Francisco e dos esgotos jogados nos rios 

• Afirmou que o problema do São Francisco não é falta d’água e 
sim falta de gestão 

• Falou da não execução do plano de recursos hídricos anterior

• Pediu que fosse feita uma política específica para o 
Francisco  

• Defendeu a fruticultura irrigada, por ser a principal atividade 
econômica da região. Disse ainda que não se pode confundir 
fruticultura irrigada com agronegócio. 

• Sugeriu que fosse feita a modernização do s
irrigação, que nos moldes atuais desperdiça muita água.

• Vê a solução para irrigação e no controle do desperdício na 
irrigação 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

Comentou sobre a importância dos Planos de Saneamento 

Falou sobre os condomínios de Juazeiro/Petrolina que jogam 

São Francisco 

Afirmou que os grandes consumidores das águas do São 
Francisco nunca estão presentes em reuniões para discutir o 

Pediu pela preservação da caatinga e pela revitalização do rio 

São Francisco fosse revitalizado 

Comentou sobre o uso excessivo de agrotóxico nas lavouras 

 nas discussões do 

Falou que o comitê não tem poder perante o governo 

Comentou que o agronegócio impacta muito ambiente, não só 
pelo uso das áreas como pela utilização excessiva de 

Criticou algumas das contribuições indicadas pela população, 
alegando que são todas individuais e não pensando na 

Falou sobre a não existência de políticas públicas para o São 

problema do São Francisco não é falta d’água e 

Falou da não execução do plano de recursos hídricos anterior 

Pediu que fosse feita uma política específica para o rio São 

Defendeu a fruticultura irrigada, por ser a principal atividade 
econômica da região. Disse ainda que não se pode confundir 

Sugeriu que fosse feita a modernização do sistema de 
irrigação, que nos moldes atuais desperdiça muita água. 

Vê a solução para irrigação e no controle do desperdício na 



 

 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

 
Edilson  

(Quilombola) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Foram feitas observações referentes ao limitado tempo reservado às consultas, 
bem como ao número de consultas realizadas
atendo a grande dimensão da bacia.
 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada em Juazeiro/BA, região do 
grande presença de participantes (107 pessoas) e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, 
destacaram-se os pontos relevantes, quais sejam:
 

1. NECESSIDADE DE AÇÕS E DE REVITALIZAÇÃO. 
forma mais contundente aos tributários do 
especial o rio Salitre que, segundo informado, se encontra em avançado processo de gradação.

2. REDUÇÃO DO CONSUMO D
irrigação, bem como a criação de mecanismos de fiscalização e controle desse consumo, foram 
pontos de realce. 

3. NOVOS PROJETOS DE CAPTAÇÃO
Francisco foram pontos colocados como necessários para revisão e controle da opinião pública.

4. INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resídu
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da bacia., bem 
como a reposição vegetal e a recuperação das APPS.

5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL O COMUNICAÇÃO SOCIAL
ambiental e de comunicação social de g
reabilitação da bacia. 

6. AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA. 
ao desmatamento, controle das nascentes, recuperação das APPs) foram pontos colocados como
essenciais para a “sobrevivência do rio”

7. NAVEGABILIDADE . Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do 
São Francisco na região do 
dinâmica social das comunidades que d

8. AGROTÓXICO. A utilização de 
degradação das águas, devendo ser controlado, fiscalizado e penalizado.

 
 
 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

• Afirma que a CHESF é responsável por diversos impactos no 
rio São Francisco  

• Disse que as comunidades não são consultadas e os órgãos 
públicos executam esses projetos que prejudicam essas 
populações 

• Sugeriu que houvessem mais projetos de reúso da água

• Indica que devem ser feitas políticas públicas específicas para 
o semiárido 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Foram feitas observações referentes ao limitado tempo reservado às consultas, 
bem como ao número de consultas realizadas que, segundo colocou
atendo a grande dimensão da bacia. 

Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada em Juazeiro/BA, região do submédio São Francisco, foi caracterizada pela 
grande presença de participantes (107 pessoas) e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, 

se os pontos relevantes, quais sejam: 

NECESSIDADE DE AÇÕS E DE REVITALIZAÇÃO. Esse tema, bastante discutido, reportou
forma mais contundente aos tributários do rio São Francisco, localizados no submédio

Salitre que, segundo informado, se encontra em avançado processo de gradação.
REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO . A redução do consumo de água na 
irrigação, bem como a criação de mecanismos de fiscalização e controle desse consumo, foram 

NOVOS PROJETOS DE CAPTAÇÃO  A existência de novos projetos de captação de água no São 
isco foram pontos colocados como necessários para revisão e controle da opinião pública.

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO  A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resídu
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da bacia., bem 
como a reposição vegetal e a recuperação das APPS. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL O COMUNICAÇÃO SOCIAL . Implementar ações de educação 

ambiental e de comunicação social de grande alcance, como parte integrante do processo de 

AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA. Indicadas ações para a revitalização da bacia (combate 
ao desmatamento, controle das nascentes, recuperação das APPs) foram pontos colocados como
essenciais para a “sobrevivência do rio” 

. Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do 
São Francisco na região do baixo curso, estão sem condições de navegação impactando na 

social das comunidades que dependem do rio para transporte de pessoas e mercadorias.
A utilização de agrotóxicos nos projetos agropecuários representa um ponto de 

degradação das águas, devendo ser controlado, fiscalizado e penalizado. 

 

Afirma que a CHESF é responsável por diversos impactos no 

sse que as comunidades não são consultadas e os órgãos 
públicos executam esses projetos que prejudicam essas 

Sugeriu que houvessem mais projetos de reúso da água 

Indica que devem ser feitas políticas públicas específicas para 

pelos palestrantes: 

Foram feitas observações referentes ao limitado tempo reservado às consultas, 
que, segundo colocou-se, não 

São Francisco, foi caracterizada pela 
grande presença de participantes (107 pessoas) e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, 

Esse tema, bastante discutido, reportou-se de 
submédio, de modo 

Salitre que, segundo informado, se encontra em avançado processo de gradação. 
. A redução do consumo de água na 

irrigação, bem como a criação de mecanismos de fiscalização e controle desse consumo, foram 

A existência de novos projetos de captação de água no São 
isco foram pontos colocados como necessários para revisão e controle da opinião pública. 

A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos 
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da bacia., bem 

. Implementar ações de educação 
rande alcance, como parte integrante do processo de 

revitalização da bacia (combate 
ao desmatamento, controle das nascentes, recuperação das APPs) foram pontos colocados como 

. Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do rio 
curso, estão sem condições de navegação impactando na 

ependem do rio para transporte de pessoas e mercadorias. 
nos projetos agropecuários representa um ponto de 
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 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública em Juazeiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com um 
bom nível de participação apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.
 
O enfoque principal foi dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em 
particular. Enfoque especial foi dado ao 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos. 

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados 
discutidos. 

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Merece menção na Consulta de Juazeiro, colocações 
imediatas de recuperação do rio Salitre, incluindo uma revisão dos projetos existentes 
de exploração do rio e a implantação de ações de revitalização da bacia como um todo.

 

 

 
 

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

Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA  SESSÃO 

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública em Juazeiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com um 
bom nível de participação apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.

O enfoque principal foi dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em 
particular. Enfoque especial foi dado ao rio Salitre. 

no do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente Ficha de Eventos.  

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Merece menção na Consulta de Juazeiro, colocações feitas no sentido de cobrar ações 
imediatas de recuperação do rio Salitre, incluindo uma revisão dos projetos existentes 
de exploração do rio e a implantação de ações de revitalização da bacia como um todo.

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

A consulta pública em Juazeiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com um 
bom nível de participação apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos. 

O enfoque principal foi dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  do 

de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

feitas no sentido de cobrar ações 
imediatas de recuperação do rio Salitre, incluindo uma revisão dos projetos existentes 
de exploração do rio e a implantação de ações de revitalização da bacia como um todo. 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Juazeiro 

Plateia de participantes na consulta pública

 

Apresentação de informação aos 
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sessão numa rua da cidade de Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

 
de participantes na consulta pública Plateia de participantes na consulta pública

 
Apresentação de informação aos participantes Debate com os participantes

 

 

 
Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

 
de participantes na consulta pública 

 
Debate com os participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  
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Página deixada intencionalmente em branco
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FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 8 

  

Região Fisiográfica Submédio SF 

Local Paulo Afonso / BA 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Auditório da CHESF – 

Data: 28 de maio de 2015 

Público : 147 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago

Pessoal de apoio : Lucas Lordelo

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública municipal, pescadores, corpo 

técnico de órgãos de assistência técnica rural, Corpo técnico de instituições de produção de energia, 

Movimentos Sociais, Indios, Quilombolas.

Setores econômicos/instituições presentes

UNEB, CHESF, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), INEMA, Bahia Pesca, Intituto Agronômico 

IPA- PE, Prefeitura de Abaré, Secretaria de Educação de Abaré, Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA), Instituto Ação, Câmara de Vereadores, IFBA, Centro Público de Economia Solidária 

(CESOL). 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Federação da Décima Região, Colônia de Pescadores Z

Pequenos Agricultores, Aldeia Tuxá, Aldeia Atikum, Aldeia Kambuiá, Associação de Pescadores de 

Rodelas, Aldeia Pancakuru, Aldeia Pankará, Quilombolas da Casa da Juventude, Casa de Candomblé.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 8 

R.F.:

 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Paulo Afonso / BA)

: 147 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago 

: Lucas Lordelo 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 147 [Homens: 41%  Mulheres: 59%] 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública municipal, pescadores, corpo 

técnico de órgãos de assistência técnica rural, Corpo técnico de instituições de produção de energia, 

Movimentos Sociais, Indios, Quilombolas. 

econômicos/instituições presentes : 

UNEB, CHESF, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), INEMA, Bahia Pesca, Intituto Agronômico 

PE, Prefeitura de Abaré, Secretaria de Educação de Abaré, Empresa Baiana de Desenvolvimento 

, Câmara de Vereadores, IFBA, Centro Público de Economia Solidária 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

Federação da Décima Região, Colônia de Pescadores Z-26 de Delmiro Ghyolveia (AL), Movimento dos 

Agricultores, Aldeia Tuxá, Aldeia Atikum, Aldeia Kambuiá, Associação de Pescadores de 

Rodelas, Aldeia Pancakuru, Aldeia Pankará, Quilombolas da Casa da Juventude, Casa de Candomblé.

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

R.F.: Submédio 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Paulo Afonso / BA) 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública municipal, pescadores, corpo 

técnico de órgãos de assistência técnica rural, Corpo técnico de instituições de produção de energia, 

UNEB, CHESF, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), INEMA, Bahia Pesca, Intituto Agronômico 

PE, Prefeitura de Abaré, Secretaria de Educação de Abaré, Empresa Baiana de Desenvolvimento 

, Câmara de Vereadores, IFBA, Centro Público de Economia Solidária 

26 de Delmiro Ghyolveia (AL), Movimento dos 

Agricultores, Aldeia Tuxá, Aldeia Atikum, Aldeia Kambuiá, Associação de Pescadores de 

Rodelas, Aldeia Pancakuru, Aldeia Pankará, Quilombolas da Casa da Juventude, Casa de Candomblé. 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados p

Nomes: Comentários
 

Ribeira Tuxá 
(Indigena) 

 

 
Assuelis  

(Secretário de Meio 
Ambiente de Abaré) 

 

 
Gleidson  

(Agricultor de 
Rodelas-BA) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados p elos participantes  

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Sugeriu a revitalização do rio São Francisco e se mostrou 
revoltado por isso não acontecer atualmente

• Disse que o rio recebe lixo e esgoto em todo o trecho

• Afirma que existe uma facilitação de outorga para os grandes 
irrigantes que consomem toda a água, mas a Agencia 
Nacional de Águas (ANA), não libera a outorga da adutora de 
Itacuruba para abastecimento humano 

• Comentou que a consulta pública tem um tempo curto

• Falou que não ocorre revitalização nenhuma enquanto a 
degradação só avança 

• Disse que o agronegócio irriga e o agrotóxico escoa de volta 
para o rio São Francisco o que contamina as 
posteriormente são captadas para o abastecimento humano

• Afirmou que o pequeno agricultor por falta da presença de 
órgãos de assistência técnica e extensão rural utiliza 
defensivos agrícolas de forma inadequada contaminando os 
solos e águas da bacia 

• Comentou que na bacia não existem órgãos que dê 
assistência técnica para o produtor desenvolver técnicas de 
agroecologia 

• Indicou que não existe saneamento em povoados e áreas 
rurais 

• Afirmou que o processo de outorga é ruim. Sendo que os 
grandes irrigantes conseguem essas outorgas, porém os 
pequenos não conseguem nem mesmo para abastecimento 
humano. 

• Comentou sobre um discurso de gestores do executivo no 
passado no qual foi citado que para cada real utilizado na 
transposição do rio, o mesmo valor seria usado para a 
revitalização. 

• Afirmou que as barragens ao longo do rio são as principais 
responsáveis pela degradação das águas 

• Informou a existência de metais pesados nas águas do rio

• Mostrou-se preocupado com a qualidade ruim das águas que 
são utilizadas no abastecimento humano 

 

pelos palestrantes: 

São Francisco e se mostrou 
revoltado por isso não acontecer atualmente 

em todo o trecho 

Afirma que existe uma facilitação de outorga para os grandes 
irrigantes que consomem toda a água, mas a Agencia 
Nacional de Águas (ANA), não libera a outorga da adutora de 

Comentou que a consulta pública tem um tempo curto 

Falou que não ocorre revitalização nenhuma enquanto a 

Disse que o agronegócio irriga e o agrotóxico escoa de volta 
para o rio São Francisco o que contamina as águas que 
posteriormente são captadas para o abastecimento humano 

Afirmou que o pequeno agricultor por falta da presença de 
órgãos de assistência técnica e extensão rural utiliza 
defensivos agrícolas de forma inadequada contaminando os 

Comentou que na bacia não existem órgãos que dê 
assistência técnica para o produtor desenvolver técnicas de 

Indicou que não existe saneamento em povoados e áreas 

Afirmou que o processo de outorga é ruim. Sendo que os 
es conseguem essas outorgas, porém os 

pequenos não conseguem nem mesmo para abastecimento 

Comentou sobre um discurso de gestores do executivo no 
passado no qual foi citado que para cada real utilizado na 
transposição do rio, o mesmo valor seria usado para a 

Afirmou que as barragens ao longo do rio são as principais 

Informou a existência de metais pesados nas águas do rio 

idade ruim das águas que 
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Edson  

(Prefeitura de Abaré) 

 

 
Cacique Paulo 

 
Cacique Celmo 
(Indio Tuxá de 

Rodelas) 
 

 
Sueli 

(Quilombola de 
Itacuruba) 

 
 

Marcos Antônio  
(Padre de Paulo 

Afonso e integrante da 
comissão pastoral da 

terra) 

 
Pedro  

(Cacique) 

 
Marcelino 

(Indígena de Rodelas) 

 
Felizberto 

(Pajé) 
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• De acordo com ele, em 2 anos o rio sofrerá com grandes 
impactos e as populações passarão dificuldades

• Sugeriu que fossem realizadas consultas públicas anuais 
como canal para que os poderes públicos pudessem ouvir a 
população 

• Afirmou que o hospital de Petrolina registra altos índices de 
câncer e tem dados que se comparam a Recife (PE), isso em 
consequência do carreamento de agrotóxico para o rio.

• Disse que o direito ambiental não é aplicado e faltam punições 
severas para infratores 

• Indicou que deve ser criado uma política ambiental específica 
para a bacia do rio São Francisco. 

• Concordou com Edson quanto à realização de consultas 
públicas anuais 

• Afirmou que a barragem de Itaparica destruiu a fauna e a flora 
local, sendo que ele notou o desaparecimento de peixes.

• Falou que a CHESF com as suas represas são as grandes 
responsáveis pela atual condição degradada 

• Mostrou-se preocupada com informações difundidas sobre a 
instalação de uma usina nuclear em Itacuruba e seus 
respectivos impactos ambientais e sociais 

• Mostrou-se indignado por conta da falta de ações dos poderes 
executivos 

• Questionou porque o Ministério de Minas e Energia e a 
CHESF não enviaram nenhum representante

• Apoiou a ideia de realização de consultas públicas anuais

• Disse que a legislação ambiental não é cumprida

• Denunciou a privatização de áreas ribeirinhas

• Afirmou que os indígenas não são consultados em nenhum 
projeto 

• Posicionou-se contra a instalação da usina nuclear em 
Itacuruba 

• Pediu a revitalização do rio 

• Afirmou que bilhões foram gastos na transposição e nada na 
revitalização 

• Afirmou que o rio está secando 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

De acordo com ele, em 2 anos o rio sofrerá com grandes 
impactos e as populações passarão dificuldades 

Sugeriu que fossem realizadas consultas públicas anuais 
como canal para que os poderes públicos pudessem ouvir a 

Afirmou que o hospital de Petrolina registra altos índices de 
câncer e tem dados que se comparam a Recife (PE), isso em 
consequência do carreamento de agrotóxico para o rio. 

reito ambiental não é aplicado e faltam punições 

Indicou que deve ser criado uma política ambiental específica 

Concordou com Edson quanto à realização de consultas 

Afirmou que a barragem de Itaparica destruiu a fauna e a flora 
local, sendo que ele notou o desaparecimento de peixes. 

Falou que a CHESF com as suas represas são as grandes 
responsáveis pela atual condição degradada do rio 

se preocupada com informações difundidas sobre a 
instalação de uma usina nuclear em Itacuruba e seus 

 

se indignado por conta da falta de ações dos poderes 

Questionou porque o Ministério de Minas e Energia e a 
CHESF não enviaram nenhum representante 

públicas anuais 

Disse que a legislação ambiental não é cumprida 

Denunciou a privatização de áreas ribeirinhas 

Afirmou que os indígenas não são consultados em nenhum 

se contra a instalação da usina nuclear em 

Afirmou que bilhões foram gastos na transposição e nada na 
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Hilda 

(Cacique) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Merece destaque na consulta de Paulo Afonso a ruidosa manifestação realizada 
pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e Pescadores Ribeirinhos, que, 
interrompendo a consulta, apresentaram cartazes, faixas e documento, 
reivindicando a necessidade de 
necessidades. A manifestação incluiu cânticos de protesto com 
acompanhamento de instrumentos de percussão, promovendo muito som e 
movimentação.
 
OBS: na seção G da presente ficha de 
entregue 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada em Paulo Afonso / BA, região do 
pela grande presença de participantes e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, destacaram
pontos relevantes, quais sejam: 
 

1. REINVIDICAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES E COMUNIDADES TRADICIONAI S
consulta foi marcada pela presença marcante e expressiva de representantes de pequenos 
agricultores, pescadores, aldeias indígena e quilombolas, provenientes de vários municípios dos 
três estados componentes do 
representantes de comunidades de Se
necessidade de se fazer “ouvir a voz” dos pequenos produtores e usuários ribeirinhos da região. A 
partir da manifestação realizada por esses grupos, 
contendo as reivindicações, considerou
pelo grupo. 

OBS: Tal documento é parte integrante da presente F icha de 
 
2. NECESSIDADE DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO. 

do desmatamento, recuperação da mata ciliar e da caatinga em avançado processo de 
degradação. 

3. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO
irrigação, bem como a criação de mecanismos de f
pontos colocados como elementos essenciais de forma a permitir o uso das águas aos pequenos 
produtores. 

4. CONCESSÃO DE OUTORGAS PARA OS PEQUENOS USUÁRIOS
dos órgão competentes fornece
aldeias e comunidades tradicionais ribeirinhas. Coloca
outorgas, enquanto que os projetos de irrigação são amplamente beneficiados.

5. INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO
básico, esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos sólidos, são considerados os 
principais causadores da degradação das águas da bacia.

6. AGROTÓXICOS. O uso de agrotóxicos vem gerando, além da deg
geração de doenças graves na população usuária das águas, notadamente no meio rural.
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• Disse que na sua aldeia não tem água e que são abastecidos 
com carro pipa, apesar de morar a 3 km do 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Merece destaque na consulta de Paulo Afonso a ruidosa manifestação realizada 
pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e Pescadores Ribeirinhos, que, 
interrompendo a consulta, apresentaram cartazes, faixas e documento, 
reivindicando a necessidade de serem atendidos nas suas demandas e 
necessidades. A manifestação incluiu cânticos de protesto com 
acompanhamento de instrumentos de percussão, promovendo muito som e 
movimentação. 

na seção G da presente ficha de evento inclui
entregue pelo grupo. 

Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada em Paulo Afonso / BA, região do submédio São Francisco, foi caracterizada 
pela grande presença de participantes e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, destacaram

 

REINVIDICAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES E COMUNIDADES TRADICIONAI S
consulta foi marcada pela presença marcante e expressiva de representantes de pequenos 
agricultores, pescadores, aldeias indígena e quilombolas, provenientes de vários municípios dos 
três estados componentes do baixo São Francisco (Bahia, Pernambuco, Alagoas) havendo ainda 
representantes de comunidades de Sergipe. Dessa forma, os debates se concentraram na 
necessidade de se fazer “ouvir a voz” dos pequenos produtores e usuários ribeirinhos da região. A 
partir da manifestação realizada por esses grupos, que resultou na entrega de documento 
contendo as reivindicações, considerou-se tal documento como o retorno dos debates esperado 

OBS: Tal documento é parte integrante da presente F icha de Evento. 

NECESSIDADE DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO. Esse tema reportou-se às ações de controle 
do desmatamento, recuperação da mata ciliar e da caatinga em avançado processo de 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO . A redução do consumo de água na 
irrigação, bem como a criação de mecanismos de fiscalização e controle desse consumo, foram 
pontos colocados como elementos essenciais de forma a permitir o uso das águas aos pequenos 

CONCESSÃO DE OUTORGAS PARA OS PEQUENOS USUÁRIOS . Foi colocada a necessidade 
dos órgão competentes fornecerem outorga para a captação de água de abastecimento em 
aldeias e comunidades tradicionais ribeirinhas. Coloca-se o descaso e o desinteresse em tais 
outorgas, enquanto que os projetos de irrigação são amplamente beneficiados. 
INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO  A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos sólidos, são considerados os 
principais causadores da degradação das águas da bacia. 

O uso de agrotóxicos vem gerando, além da degradação dos corpos hídricos, a 
geração de doenças graves na população usuária das águas, notadamente no meio rural.

 

Disse que na sua aldeia não tem água e que são abastecidos 
com carro pipa, apesar de morar a 3 km do rio São Francisco. 

pelos palestrantes: 

Merece destaque na consulta de Paulo Afonso a ruidosa manifestação realizada 
pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e Pescadores Ribeirinhos, que, 
interrompendo a consulta, apresentaram cartazes, faixas e documento, 

serem atendidos nas suas demandas e 
necessidades. A manifestação incluiu cânticos de protesto com 
acompanhamento de instrumentos de percussão, promovendo muito som e 

inclui -se o documento 

São Francisco, foi caracterizada 
pela grande presença de participantes e pelos assuntos abordados. Durante a sessão, destacaram-se os 

REINVIDICAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES E COMUNIDADES TRADICIONAI S. A 
consulta foi marcada pela presença marcante e expressiva de representantes de pequenos 
agricultores, pescadores, aldeias indígena e quilombolas, provenientes de vários municípios dos 

lagoas) havendo ainda 
gipe. Dessa forma, os debates se concentraram na 

necessidade de se fazer “ouvir a voz” dos pequenos produtores e usuários ribeirinhos da região. A 
que resultou na entrega de documento 

se tal documento como o retorno dos debates esperado 

se às ações de controle 
do desmatamento, recuperação da mata ciliar e da caatinga em avançado processo de 

. A redução do consumo de água na 
iscalização e controle desse consumo, foram 

pontos colocados como elementos essenciais de forma a permitir o uso das águas aos pequenos 

. Foi colocada a necessidade 
rem outorga para a captação de água de abastecimento em 

se o descaso e o desinteresse em tais 

A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos sólidos, são considerados os 

radação dos corpos hídricos, a 
geração de doenças graves na população usuária das águas, notadamente no meio rural. 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública em Paulo Afonso foi considerada bastante 
representativa de vários segmentos de usuários, com um bom nível de participação, apresentando 
contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.
 
Merece destaque a expressiva presença de comunidades de usuários de vários
incluindo representantes de aldeias indígenas, quilombolas, associações de pequenos agricultores, 
pescadores, alem da representação politica local.
 
O enfoque principal foi dado à necessidade de atender às demandas dos pequenos produ
os usuários ribeirinhos, e a garantia da preservação e recuperação da qualidade das águas e 
revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em particular.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivo

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos. 

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 
discutidos. 

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Merece menção na Consulta de Paulo Afonso a manifestação dos representantes dos 
pequenos produtores e dos pescadores e, com entrega de documento com as 
respectivas reivindicações.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública em Paulo Afonso foi considerada bastante participativa (147 pessoas) e 
representativa de vários segmentos de usuários, com um bom nível de participação, apresentando 
contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos. 

Merece destaque a expressiva presença de comunidades de usuários de vários municípios da região, 
incluindo representantes de aldeias indígenas, quilombolas, associações de pequenos agricultores, 
pescadores, alem da representação politica local. 

O enfoque principal foi dado à necessidade de atender às demandas dos pequenos produ
os usuários ribeirinhos, e a garantia da preservação e recuperação da qualidade das águas e 
revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em particular.

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente Ficha de Eventos.  

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Merece menção na Consulta de Paulo Afonso a manifestação dos representantes dos 
dutores e dos pescadores e, com entrega de documento com as 

respectivas reivindicações. 
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participativa (147 pessoas) e 
representativa de vários segmentos de usuários, com um bom nível de participação, apresentando 

municípios da região, 
incluindo representantes de aldeias indígenas, quilombolas, associações de pequenos agricultores, 

O enfoque principal foi dado à necessidade de atender às demandas dos pequenos produtores rurais e 
os usuários ribeirinhos, e a garantia da preservação e recuperação da qualidade das águas e 
revitalização da bacia, com medidas de preservação da cobertura vegetal e das APPs em particular. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  do 

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

Merece menção na Consulta de Paulo Afonso a manifestação dos representantes dos 
dutores e dos pescadores e, com entrega de documento com as 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Plateia de participantes na consulta pública

 

Debate com os participantes

Momento de manifestação dos participantes
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de participantes na consulta pública Apresentação de informação aos participantes

 
Debate com os participantes Momento de manifestação dos participantes

 

 
Momento de manifestação dos participantes Momento de manifestação dos participantes

 

 

 
Apresentação de informação aos participantes 

 
manifestação dos participantes 

 
Momento de manifestação dos participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. DOCUMENTO ENTREGUE PELO GRUPO

(páginas seguintes) 

 

H. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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G. DOCUMENTO ENTREGUE PELO GRUPO 

multimídia em apêndice) 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Câmara de Vereadores de Salgueiro (Salgueiro / PE)

Data: 30 de maio de 2015 

Público : 109 pessoas (lista de 

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago

Pessoal de apoio : Lucas Lordelo e Antônio Eventos

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública, Agricultores, Universidade, 

Quilombolas e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

Câmara de Vereadores de Salgueiro, Câmara de Vereadores de Terra Nova, 

Desenvolvimento Sustentável de Terra Nova, Universidade UNOPAR (Salgueiro), Secretaria de Meio 

Ambiente de Terra Nova, Escola José Vitorino, Secretaria de Desenvolvimento Rural de Salgueiro, 

Prefeitura de Terra Nova, Secretaria de Agr

Nova, Prefeitura de Salgueiro, Secretaria de Meio Ambiente de Salgueiro, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento do Cedro (PE), CBHSF.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores so

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro, Comunidade Sítio Mauicaba (Salgueiro), Associação 

de Vaqueiros de Salgueiro, Associação de três Fazendas, Associação de Terra Nova, Associação de 

Pau de Colher, Sindicato de Trabalhadores Rurai

Quilombolas de Santana, SIDESC
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 9 

R.F.:

: Câmara de Vereadores de Salgueiro (Salgueiro / PE) 

: 109 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago 

: Lucas Lordelo e Antônio Eventos 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 109 [Homens: 68%  Mulheres: 32%] 

região, estudantes, representantes da administração pública, Agricultores, Universidade, 

Quilombolas e outras instituições relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes : 

Câmara de Vereadores de Salgueiro, Câmara de Vereadores de Terra Nova, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Terra Nova, Universidade UNOPAR (Salgueiro), Secretaria de Meio 

Ambiente de Terra Nova, Escola José Vitorino, Secretaria de Desenvolvimento Rural de Salgueiro, 

Prefeitura de Terra Nova, Secretaria de Agricultura de Terra Nova, Secretaria de Meio Ambiente de Terra 

Nova, Prefeitura de Salgueiro, Secretaria de Meio Ambiente de Salgueiro, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento do Cedro (PE), CBHSF. 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores so ciais, etc.) : 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro, Comunidade Sítio Mauicaba (Salgueiro), Associação 

de Vaqueiros de Salgueiro, Associação de três Fazendas, Associação de Terra Nova, Associação de 

Pau de Colher, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Terra Nova, Quilombolas de Contendas, 

Quilombolas de Santana, SIDESC- Salgueiro (PE). 
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R.F.: Submédio 

região, estudantes, representantes da administração pública, Agricultores, Universidade, 

Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Terra Nova, Universidade UNOPAR (Salgueiro), Secretaria de Meio 

Ambiente de Terra Nova, Escola José Vitorino, Secretaria de Desenvolvimento Rural de Salgueiro, 

icultura de Terra Nova, Secretaria de Meio Ambiente de Terra 

Nova, Prefeitura de Salgueiro, Secretaria de Meio Ambiente de Salgueiro, Conselho Municipal de 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro, Comunidade Sítio Mauicaba (Salgueiro), Associação 

de Vaqueiros de Salgueiro, Associação de três Fazendas, Associação de Terra Nova, Associação de 

s de Terra Nova, Quilombolas de Contendas, 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Bado  
(Vereador de Terra 

Nova) 

 
Sebastião Carvalho 
(Secretário de Meio 

Ambiente de 
Mirandiba-Pe) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Afirmou que o município de Terra Nova se localiza a 4 km do 
eixo norte da transposição, mas não é contemplado com 
ramais no canal. 

• Disse que com a transposição a barragem Nilo Coelho seria 
perene, que hoje a cidade vive em dificuldade se tratando de 
recursos hídricos. 

• Falou que a cidade de Terra Nova tem importância agrícola, já 
que se produz muita cebola na região. 

• Proferiu sobre o avanço do desmatamento na 

• Questiona a não execução de projetos nos municípios, 
estados e a nível federal. 

• Falou da importância dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, apesar de concluir dizendo que os municípios da 
região não têm recursos financeiros para a elaboração de 
planos. 

• Disse que os municípios da região são abastecidos por carros 
pipa 

• Afirmou que a Barragem da Serrinha em Serra Talhada está 
poluída e que pelo fato de o recurso hídrico está localizado 
sobre uma rocha com elevada concentração de potássio, 
torna-se inviável para o abastecimento humano. 
Principalmente para aqueles que têm doenças cardíacas como 
hipertensão. 

• Sugeriu que ao invés de trazer água do 
poderia se utilizar a Barragem da Serri
hídrico, após tratamento. 

• Afirmou que o aquífero da bacia do Jatobá dispõe de 8 bilhões 
de m³/ano 

• Disse que a bacia de Serra Talhada e Mirandiba é explorada 
sem monitoramento quantitativo e qualitativo, sendo que o de 
o poço de Mirandiba tem vazão explotável de 750 m³/h

• Afirmou que o esgoto da cidade de Mirandiba é jogado na 
própria bacia e que está contaminando o aquífero.

• Afirmou que pela formação geológica da região, 
(embasamento Cristalino), a infiltração da água no solo é 
muito menor que a exploração nos dias atuais.

 

pelos palestrantes: 

Afirmou que o município de Terra Nova se localiza a 4 km do 
eixo norte da transposição, mas não é contemplado com 

Disse que com a transposição a barragem Nilo Coelho seria 
dificuldade se tratando de 

Falou que a cidade de Terra Nova tem importância agrícola, já 

Proferiu sobre o avanço do desmatamento na caatinga 

Questiona a não execução de projetos nos municípios, 

dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, apesar de concluir dizendo que os municípios da 

não têm recursos financeiros para a elaboração de 

Disse que os municípios da região são abastecidos por carros 

Afirmou que a Barragem da Serrinha em Serra Talhada está 
poluída e que pelo fato de o recurso hídrico está localizado 

a com elevada concentração de potássio, 
se inviável para o abastecimento humano. 

Principalmente para aqueles que têm doenças cardíacas como 

Sugeriu que ao invés de trazer água do rio São Francisco, 
poderia se utilizar a Barragem da Serrinha como recurso 

Afirmou que o aquífero da bacia do Jatobá dispõe de 8 bilhões 

Disse que a bacia de Serra Talhada e Mirandiba é explorada 
sem monitoramento quantitativo e qualitativo, sendo que o de 

em vazão explotável de 750 m³/h 

Afirmou que o esgoto da cidade de Mirandiba é jogado na 
própria bacia e que está contaminando o aquífero. 

Afirmou que pela formação geológica da região, 
Cristalino), a infiltração da água no solo é 

muito menor que a exploração nos dias atuais. 
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Ana Neide 

(Secretária Municipal 
de Desenvolvimento e 

Obras – Salgueiro) 

 
Livino  

(Vereador de Terra 
Nova-PE) 

 
Marconis de Sá 

(Prefeito de Salgueiro) 

 
Claudionor  
(Advogado) 

 
Marcos Callou 
(Secretário de 

Desenvolvimento 
Rural – Salgueiro) 
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• Comentou que com a transposição do 
aumentaram as discussões sobre o rio. 

• Questionou o porque não se executa os planos em diversas 
esferas 

• Afirmou que os grandes exploradores do 
não têm presença em nenhuma discussão do mesmo

• Sugeriu conter ou reduzir a agricultura em larga escala para 
reflorestar, já que a contribuição da irrigação para a agricultura 
é muito grande 

• Afirmou que os municípios sozinhos não têm condições 
financeiras e técnicas de arcar com a elaboração e execução 
de Planos de Gerenciamento de Resíduos (PGRS), Planos 
Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e demais 
planejamentos. 

• Questiona porque não se executa os projetos

• Falou sobre o assoreamento no rio e a falta de saneamento 
das cidades da bacia 

• Afirmou que o Governo Federal tem que ajudar os municípios 
na elaboração e execução de projetos. 

• Afirmou que os governos só constroem barragens, mas não 
fazem controle nem manutenção 

• Disse que a vazão na cheia do São Francisco é de 96 m³/s na 
transposição 

• Afirma que outorga é inexistente 

• Falou sobre a obsolescência das tecnologias utilizadas de 
irrigação e questionou a irrigação durante o dia ao invés da 
noite 

• Sugeriu a revitalização do rio São Francisco, a elaboração e 
execução de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e Planos 
Municipais de Saneamento Básico. 

• Comentou sobre o desmatamento na bacia realizado por 
fazendas 

• Falou que a água dos poços está acabando

• Sugeriu maior rigorosidade na punição das Leis ambientais 
como forma de educar a população. 

• Em resposta ao comentário de Claudionor (Advogado), Marcos 
Callou afirmou que os pequenos produtores não têm 
conhecimento técnico nas áreas agrícolas e ambientais

• Disse que os órgãos de assistência técnica rural estão muito 
distantes dos pequenos agricultores 
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Comentou que com a transposição do rio São Francisco 

Questionou o porque não se executa os planos em diversas 

Afirmou que os grandes exploradores do rio São Francisco 
não têm presença em nenhuma discussão do mesmo 

Sugeriu conter ou reduzir a agricultura em larga escala para 
tribuição da irrigação para a agricultura 

Afirmou que os municípios sozinhos não têm condições 
financeiras e técnicas de arcar com a elaboração e execução 
de Planos de Gerenciamento de Resíduos (PGRS), Planos 

(PMSB) e demais 

Questiona porque não se executa os projetos 

Falou sobre o assoreamento no rio e a falta de saneamento 

Afirmou que o Governo Federal tem que ajudar os municípios 

Afirmou que os governos só constroem barragens, mas não 

Disse que a vazão na cheia do São Francisco é de 96 m³/s na 

Falou sobre a obsolescência das tecnologias utilizadas de 
irrigação e questionou a irrigação durante o dia ao invés da 

São Francisco, a elaboração e 
execução de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e Planos 

Comentou sobre o desmatamento na bacia realizado por 

Falou que a água dos poços está acabando 

u maior rigorosidade na punição das Leis ambientais 

Em resposta ao comentário de Claudionor (Advogado), Marcos 
afirmou que os pequenos produtores não têm 

conhecimento técnico nas áreas agrícolas e ambientais 

Disse que os órgãos de assistência técnica rural estão muito 
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Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.
 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada em Salgueiro 
expressiva presença de participantes (109) pessoas e pelos temas abordados. Durante a sessão, 
destacaram-se os seguintes pontos relevantes:
 

1. NECESSIDADE DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO. 
bacia o combate ao desmatamento, principalmente da caatinga que encontra
segundo depoimentos, o controle das n

2. EFETIVAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS PLANOS ELABORADOS. 
estudos, planos de recursos hídricos bem elaborados, planos municipais de saneamento 
elaborados e no entanto verbas liberadas para as a 
não tem compromisso com 
realizados.  

3. INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos 
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da b

4. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA E IRRESPONSÁVEL DOS AQUÍFEROS
poços irregulares existente nos caudalosos aquíferos da região está gerando a 
extinção dessas reservas hídricas do agreste pernambucano. Não há controle nem
técnica. 

5. TRANSPOSIÇÃO . O projeto de transposição é uma demonstração de desatendimento ao usuário 
da bacia, notadamente no 
anteriormente anunciadas, está sendo retirada do pr
um canal de derivação que beneficiaria a cidade de Terra Nova, localizada nas imediações do 
traçado de Canal Norte. 

6. RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS LOCAIS
alguns reservatórios locais que poderão ainda servir de mananciais para o abastecimento da zona 
rural e para agricultura familiar. Há necessidade de recursos para ações de recuperação e 
revitalização desses mananciais.
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• Afirmou que o esgoto da cidade é jogado no Riacho Salgueiro
e que o abastecimento de várias comunidades é por carros 
pipa 

• Comentou sobre os péssimos serviços de abastecimento de 
água na zona rural e da qualidade ruim das águas.

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima.

Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada em Salgueiro -PE, região do submédio São Francisco, foi caracterizada pela 
expressiva presença de participantes (109) pessoas e pelos temas abordados. Durante a sessão, 

se os seguintes pontos relevantes: 

NECESSIDADE DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO. Indicadas como ações para a
bacia o combate ao desmatamento, principalmente da caatinga que encontra
segundo depoimentos, o controle das nascentes, a recuperação das APP. 
EFETIVAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS PLANOS ELABORADOS. 

s de recursos hídricos bem elaborados, planos municipais de saneamento 
elaborados e no entanto verbas liberadas para as a execução das ações não existem. O governo 
não tem compromisso com preservação do rio. É preciso transformar em ações os estudos 

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO  A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos 
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da b
EXPLORAÇÃO CLANDESTINA E IRRESPONSÁVEL DOS AQUÍFEROS . A grande quantidade de 
poços irregulares existente nos caudalosos aquíferos da região está gerando a 
extinção dessas reservas hídricas do agreste pernambucano. Não há controle nem

. O projeto de transposição é uma demonstração de desatendimento ao usuário 
da bacia, notadamente no baixo são Francisco. Alem de não realizar as ações de revitalização 
anteriormente anunciadas, está sendo retirada do projeto do Canal Norte a execução de obra de 
um canal de derivação que beneficiaria a cidade de Terra Nova, localizada nas imediações do 

RECURSOS PARA REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS LOCAIS . Discutidas as condições de 
reservatórios locais que poderão ainda servir de mananciais para o abastecimento da zona 

rural e para agricultura familiar. Há necessidade de recursos para ações de recuperação e 
revitalização desses mananciais. 

 

 

Afirmou que o esgoto da cidade é jogado no Riacho Salgueiro 
e que o abastecimento de várias comunidades é por carros 

Comentou sobre os péssimos serviços de abastecimento de 
água na zona rural e da qualidade ruim das águas. 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 

São Francisco, foi caracterizada pela 
expressiva presença de participantes (109) pessoas e pelos temas abordados. Durante a sessão, 

Indicadas como ações para a revitalização da 
bacia o combate ao desmatamento, principalmente da caatinga que encontra-se alarmante, 

EFETIVAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS PLANOS ELABORADOS. Muitos são os 
s de recursos hídricos bem elaborados, planos municipais de saneamento 

das ações não existem. O governo 
do rio. É preciso transformar em ações os estudos 

A precariedade dos serviços de saneamento 
básico, especialmente relacionados ao esgotamento sanitário e encaminhamento dos resíduos 
sólidos, são considerados os principais causadores da degradação das águas da bacia 

. A grande quantidade de 
poços irregulares existente nos caudalosos aquíferos da região está gerando a degradação e a 
extinção dessas reservas hídricas do agreste pernambucano. Não há controle nem orientação 

. O projeto de transposição é uma demonstração de desatendimento ao usuário 
são Francisco. Alem de não realizar as ações de revitalização 

ojeto do Canal Norte a execução de obra de 
um canal de derivação que beneficiaria a cidade de Terra Nova, localizada nas imediações do 

. Discutidas as condições de 
reservatórios locais que poderão ainda servir de mananciais para o abastecimento da zona 

rural e para agricultura familiar. Há necessidade de recursos para ações de recuperação e 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública em Salgueiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com 
um bom nível de participação, apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.
 
O enfoque principal foi dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, bem como preservar as reservas dos aquíferos da região que encontram
se em avançado processo de exploração irregular e descontrolada.
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos. 

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 
discutidos. 

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Merece menção na Consulta de Salgueiro a presença de 
regionais bem como a presença de quilombolas e comunidades de pequenos 
produtores rurais de municípios mais próximos, alem do próprio Salgueiro, 
proporcionando uma boa representatividade.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública em Salgueiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com 
um bom nível de participação, apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.

dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, bem como preservar as reservas dos aquíferos da região que encontram
se em avançado processo de exploração irregular e descontrolada. 

evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente Ficha de Eventos.  

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Merece menção na Consulta de Salgueiro a presença de lideranças políticas locais e 
regionais bem como a presença de quilombolas e comunidades de pequenos 
produtores rurais de municípios mais próximos, alem do próprio Salgueiro, 
proporcionando uma boa representatividade. 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

A consulta pública em Salgueiro foi considerada representativa de vários segmentos de usuários, com 
um bom nível de participação, apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos. 

dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade das 
águas e revitalização da bacia, bem como preservar as reservas dos aquíferos da região que encontram-

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  do 

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

lideranças políticas locais e 
regionais bem como a presença de quilombolas e comunidades de pequenos 
produtores rurais de municípios mais próximos, alem do próprio Salgueiro, 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Salgueiro 

Aspecto do auditório onde foi realizada a sessão

 

Apresentação de informação aos 
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divulgação da sessão numa rua da cidade de Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

Salgueiro 

 
do auditório onde foi realizada a sessão Plateia de participantes na consulta pública

 
Apresentação de informação aos participantes Apresentação de informação aos participantes

 

 

 
Faixa de divulgação da sessão numa rua da cidade de 

 
de participantes na consulta pública 

 
Apresentação de informação aos participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

 

Suporte multimídia em apêndice) 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  
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Página deixada intencionalmente em branco
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Página deixada intencionalmente em branco 

 



















 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 10 

  

Região Fisiográfica Baixo SF 

Local Arapiraca / AL 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Auditório da UNEAL – 

Data: 12 de maio de 2015 

Público : 72 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública, pescadores, Universidade, 

Ambientalistas, corpo técnico de órgãos de assistência técnica rural e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); Prefeitura de Arapiraca; Secretaria de 

Educação de Arapiraca; Universidade Estadual do Estado de Alagoas; 5ª Coordenação Regional de 

Ensino; Secretaria de Meio Ambiente de Arapiraca; Empresa de San

Ministério Público Federal; Secretaria de Agricultura de Arapiraca; Instituto Federal de Alagoas; 

Captação e Abastecimento de Água (CAB); Jornal Gazeta; Universidade Federal de Alagoas; Colégio 

Estadual Costa Rêgo. 

Grupos de in teresses presentes (associações, mobilizadores soci ais, etc.)

APL de Agricultura do agreste; Coperal.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 10 

 Universidade Estadual de Alagoas (Arapiraca / AL)

: 72 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 72 [Homens: 47%  Mulheres: 53%] 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública, pescadores, Universidade, 

Ambientalistas, corpo técnico de órgãos de assistência técnica rural e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes : 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); Prefeitura de Arapiraca; Secretaria de 

Educação de Arapiraca; Universidade Estadual do Estado de Alagoas; 5ª Coordenação Regional de 

Ensino; Secretaria de Meio Ambiente de Arapiraca; Empresa de Saneamento de Alagoas (CASAL); 

Ministério Público Federal; Secretaria de Agricultura de Arapiraca; Instituto Federal de Alagoas; 

Captação e Abastecimento de Água (CAB); Jornal Gazeta; Universidade Federal de Alagoas; Colégio 

teresses presentes (associações, mobilizadores soci ais, etc.) : 

APL de Agricultura do agreste; Coperal. 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

R.F.: Baixo 

Universidade Estadual de Alagoas (Arapiraca / AL) 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública, pescadores, Universidade, 

Ambientalistas, corpo técnico de órgãos de assistência técnica rural e outras instituições relacionadas. 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); Prefeitura de Arapiraca; Secretaria de 

Educação de Arapiraca; Universidade Estadual do Estado de Alagoas; 5ª Coordenação Regional de 

eamento de Alagoas (CASAL); 

Ministério Público Federal; Secretaria de Agricultura de Arapiraca; Instituto Federal de Alagoas; 

Captação e Abastecimento de Água (CAB); Jornal Gazeta; Universidade Federal de Alagoas; Colégio 



 

 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Washington  
(Professor 

Universaidade 
Estadual de Alagoas - 

UNEAL) 
 
 

(Jackson 
Membro do comitê do 

SF) 

 
Ivis 

(Secretário de Meio 
Ambiente de 
Arapiraca) 

 
Marluce Magalhães 

(Ambientalista) 

 
Alessandro  

(Professor e militante 
na área ambiental) 

 
Agricultor Familiar 

 
Maria do Carmo 

(Professor) 

 
Márcio 

(Universidade Federal 
de Alagoas - UFAL) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Recomendou verificar os dados fornecidos por prefeituras pois 
estes podem não ser verdadeiros. 

• Mostrou-se preocupado com o comprometimento por parte dos 
habitantes da bacia quanto a preservação dos recursos 
naturais. 

• Informou que está em elaboração o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Arapiraca. 

• Informou que a cidade de Arapiraca possui rede de 
esgotamento sanitário, no entanto não possui Estação de 
Tratamento de Esgotos. 

• Recomendou que seja procurada a prefeitura de Arapiraca 
para mobilização de pessoas em futuras consultas públicas.

• Informou que os rios Piauí e Perucaba, que são afluentes do 
rio São Francisco, recebem esgoto bruto da cidade de 
Arapiraca. 

• Comentou que a monocultura é um dos grandes causadores 
de degradação ambiental na bacia do São Francisco.

• Citou que os rios que cortam o Estado de Alagoas não 
possuem matas ciliares. 

• Citou a necessidade de ações para revitalização do 
Francisco. 

• Sem anotações. 

• Mostrou-se preocupado com o assoreamento do rio São 
Francisco. 

• Citou que pelo menos um rio de cada município de Alagoas 
está poluído e que desagua no rio São Francisco.

• Comentou que falta efetividade nas ações de revi

• Questionou como será cobrado a execução do plano.

• Citou a necessidade de educação e capacitação técnica para 
pequenos agricultores. 

 

pelos palestrantes: 

Recomendou verificar os dados fornecidos por prefeituras pois 

comprometimento por parte dos 
habitantes da bacia quanto a preservação dos recursos 

Informou que está em elaboração o Plano Municipal de 

apiraca possui rede de 
esgotamento sanitário, no entanto não possui Estação de 

Recomendou que seja procurada a prefeitura de Arapiraca 
para mobilização de pessoas em futuras consultas públicas. 

s Piauí e Perucaba, que são afluentes do 
São Francisco, recebem esgoto bruto da cidade de 

Comentou que a monocultura é um dos grandes causadores 
al na bacia do São Francisco. 

Citou que os rios que cortam o Estado de Alagoas não 

Citou a necessidade de ações para revitalização do rio São 

preocupado com o assoreamento do rio São 

Citou que pelo menos um rio de cada município de Alagoas 
São Francisco. 

Comentou que falta efetividade nas ações de revitalização. 

Questionou como será cobrado a execução do plano. 

Citou a necessidade de educação e capacitação técnica para 
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Tasso Castelo Branco 

(CASAL) 

 
Mariane  

(Estudante de 
História) 

 
Valdira  

(Professora) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados 
 

 

C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada no município de Arapiraca/AL, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela quantidade de assuntos abordados pelos participantes. Durante a sessão, 
destacaram-se 8 pontos relevantes colocados pelos presentes representantes dos diversos segmentos 
sociais, quais sejam: 
 

1. MONOCULTURAS . O uso alternativo do solo para o desenvolvimento da agricultura em grandes 
extensões territoriais e que tem como 
como um dos causadores de degradação ambiental na bacia

2. MATAS CILIARES . Um grande problema que se identifica na bacia do são Francisco é que os 
rios que cortam o Estado de Alagoas estão com suas matas ciliar

3. REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
bacia, tornam-se cada vez mais importante as ações de revitalização do rio São Francisco e seus 
tributários. 

4. ASSOREAMENTO.  A retirada das matas ciliares aliado
assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc.

5. FALTA DE EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO
projetos, não se observa a execução de ações conc

6. ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 
recomenda-se a realização de treinamento e capacitação para 

7. FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
aliada à falta de ações de educação ambiental são fatores que interferem na promoção da 
qualidade ambiental da bacia.

8. SANEAMENTO BÁSICO
rede de esgotamento sanitário, no entanto, não possui Estação de Tratamento de Esgotos. Foi 
informado também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca está em elaboração.
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• Solicitou que a CHESF disponibilizasse dados sobre a vazão 
de regularização nas barragens de sua responsabilidade.

• Informou que 30.000 habitantes de Arapiraca não estão 
ligados a rede pública de abastecimento de água e podem 
estar sendo abastecidos por poços tubulares irregulares.

• Recomendou a realização de estudos mais aprofundados 
sobre as águas subterrâneas na região de Arapiraca.

• Comentou que falta educação e conscientização da população 
no que se refere as questões ambientais. 

• Citou a necessidade da revitalização das 
da bacia do rio São Francisco. 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados 

Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Arapiraca/AL, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela quantidade de assuntos abordados pelos participantes. Durante a sessão, 

se 8 pontos relevantes colocados pelos presentes representantes dos diversos segmentos 

. O uso alternativo do solo para o desenvolvimento da agricultura em grandes 
extensões territoriais e que tem como consequência a retirada de vegetação nativa foi apontada 
como um dos causadores de degradação ambiental na bacia 

. Um grande problema que se identifica na bacia do são Francisco é que os 
rios que cortam o Estado de Alagoas estão com suas matas ciliares degradadas. 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO . Frente às ações degradativa

se cada vez mais importante as ações de revitalização do rio São Francisco e seus 

A retirada das matas ciliares aliado ao processo natural do rio, acelera o 
assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc.
FALTA DE EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO . Apesar de existir programas e 
projetos, não se observa a execução de ações concretas ao longo da bacia. 
ASSISTENCIA TÉCNICA PEQUENOS AGRICULTORES . Para o desenvolvimento de melhores 
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 

se a realização de treinamento e capacitação para estes usuários. 
FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO . A falta de conscientização da população 
aliada à falta de ações de educação ambiental são fatores que interferem na promoção da 
qualidade ambiental da bacia. 
SANEAMENTO BÁSICO . Foi informado durante a sessão que o município de Arapiraca possui 
rede de esgotamento sanitário, no entanto, não possui Estação de Tratamento de Esgotos. Foi 
informado também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca está em elaboração.

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

Solicitou que a CHESF disponibilizasse dados sobre a vazão 
rragens de sua responsabilidade. 

Informou que 30.000 habitantes de Arapiraca não estão 
ligados a rede pública de abastecimento de água e podem 
estar sendo abastecidos por poços tubulares irregulares. 

Recomendou a realização de estudos mais aprofundados 
sobre as águas subterrâneas na região de Arapiraca. 

Comentou que falta educação e conscientização da população 

Citou a necessidade da revitalização das nascentes dos rios 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 

A consulta pública realizada no município de Arapiraca/AL, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela quantidade de assuntos abordados pelos participantes. Durante a sessão, 

se 8 pontos relevantes colocados pelos presentes representantes dos diversos segmentos 

. O uso alternativo do solo para o desenvolvimento da agricultura em grandes 
a retirada de vegetação nativa foi apontada 

. Um grande problema que se identifica na bacia do são Francisco é que os 
es degradadas.  

degradativas evidenciadas na 
se cada vez mais importante as ações de revitalização do rio São Francisco e seus 

ao processo natural do rio, acelera o 
assoreamento do leito do rio, traz consequências negativas para a navegação, pesca, etc. 

. Apesar de existir programas e 

. Para o desenvolvimento de melhores 
práticas ambientais por parte de pequenos agricultores atuantes na bacia do São Francisco, 

 
. A falta de conscientização da população 

aliada à falta de ações de educação ambiental são fatores que interferem na promoção da 

sessão que o município de Arapiraca possui 
rede de esgotamento sanitário, no entanto, não possui Estação de Tratamento de Esgotos. Foi 
informado também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca está em elaboração. 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA 

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Arapiraca reuniu um total de 72 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade com bom nível de participação.
 
As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrografica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 
local. 
 
O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservar 
Francisco garantindo a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas.
 
A permanência da prática das “queimadas’ pelos pequenos agricultores da região foi colocada como 
nefasta e altamente prejudicial à manutenção da vegetação nativa da caatinga.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente .Ficha de Eventos.

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião.

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Durante os debates da Consulta de Arap
referentes a atuação do Comitê na região. Coloca
presente, melhor divulgando as ações do Comitê e melhor representando os anseios e 
as necessidades da população local.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO 

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Arapiraca reuniu um total de 72 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade com bom nível de participação.

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrografica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservar e recuperar a qualidade das águas do rio São 
Francisco garantindo a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas.

A permanência da prática das “queimadas’ pelos pequenos agricultores da região foi colocada como 
judicial à manutenção da vegetação nativa da caatinga. 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente .Ficha de Eventos. 

Não foram registrados conflitos de opinião. 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Durante os debates da Consulta de Arapiraca, foram feitas algumas observações 
referentes a atuação do Comitê na região. Coloca-se que o mesmo deve ser mais 
presente, melhor divulgando as ações do Comitê e melhor representando os anseios e 
as necessidades da população local. 

 

A consulta pública realizada em Arapiraca reuniu um total de 72 pessoas de diversos segmentos 
representativos da região, sendo considerada de boa representatividade com bom nível de participação. 

As contribuições dadas pelo público foram consideradas relevantes em termo de Plano de Bacia 
Hidrografica sendo possível ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população 

e recuperar a qualidade das águas do rio São 
Francisco garantindo a manutenção da sua vazão e a consequente disponibilidade das águas. 

A permanência da prática das “queimadas’ pelos pequenos agricultores da região foi colocada como 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  da 

iraca, foram feitas algumas observações 
se que o mesmo deve ser mais 

presente, melhor divulgando as ações do Comitê e melhor representando os anseios e 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Apresentação de informações aos participantes e a

das instalações

Painel de oradores e líderes da sessão
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Apresentação de informações aos participantes e aspecto 

das instalações 

Plateia de participantes na sessão

 
Painel de oradores e líderes da sessão Intervenção durante a sessão

 

 

 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  

 
Plateia de participantes na sessão 

 
Intervenção durante a sessão 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 

 













 



 

 

 

 

 

FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 11 

  

Região Fisiográfica Baixo SF 

Local Propriá / SE 

 

 

  



  



 

                                   Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Ficha de evento de consulta pública

 

Local : Câmara de Vereadores de Propriá (Propriá / SE)

Data: 13 de maio de 2015 

Público : 40 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região, estudantes, representantes 

de órgãos de assistência técnica rural e outras instituições relacionadas.

Setores econômicos/instituições presentes

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco); EMATER 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igreja Nova (STTR); Sindicato dos Trabalhadores Rurai

Real do Colégio; Associação de Moradores; ECO

(UNICAFS); Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAG); Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI); Colônia de Pescadores Z

Movimento Nacional Luta pela Moradia.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 11 

: Câmara de Vereadores de Propriá (Propriá / SE) 

: 40 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

N.º participantes : 40 [Homens: 80%  Mulheres: 20%] 

Moradores da região, estudantes, representantes da administração pública, pescadores, corpo técnico 

de órgãos de assistência técnica rural e outras instituições relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes : 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco); EMATER - AL; Câmara de Vereadores de Propriá.

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igreja Nova (STTR); Sindicato dos Trabalhadores Rurai

Real do Colégio; Associação de Moradores; ECO-AL; Estudantes; Associação de cooperativas 

(UNICAFS); Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAG); Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI); Colônia de Pescadores Z-8; DICOP; Associação Social da Diocese de Propriá (ASDIP); 

Movimento Nacional Luta pela Moradia. 

 

do rio São Francisco:  
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R.F.: Baixo 

da administração pública, pescadores, corpo técnico 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

AL; Câmara de Vereadores de Propriá. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igreja Nova (STTR); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto 

AL; Estudantes; Associação de cooperativas 

(UNICAFS); Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAG); Conselho Indigenista Missionário 

da Diocese de Propriá (ASDIP); 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Marcos Antonios 
Caetano 

(CODEVASF) 

 
Rita Paula 
(Moradora) 

 
Eduardo 

 
Jorge 

(CODEVASF) 

 
Zenus 

(Conselho 
Missionário) 

 
Ueligton 

(Coordenador 
Nacional de luta pela 

moradia) 
 

Dilma 
(Presidente da 
Associação de 
Pescadores) 

 
Gilvani 

(Projeto Arueira) 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Recomendou a realização de estudos mais aprofundados no 
rio Jacaré, Pilões e Betume. 

• Citou a necessidade de injetar recursos financeiros para 
construção de rede de esgotamento sanitária nos municípios 
da bacia. 

• Citou que alguns afluentes do rio São Francisco estão com 
baixíssima vazão que não conseguem mais desaguar no São 
Francisco. 

• Comentou sobre o desmatamento das matas ciliares.

• Comentou a existência de casas de altíssimo padrão 
ocupando as APPs do rio São Francisco. 

• Comentou sobre o desperdício de água que ocorre em redes 
da concessionária de água. 

• Mencionou que a CHESF é culpada pelos problemas no 
São Francisco. 

• Citou que no estado de Alagoas, a margem do São Francisco 
está sendo loteada. 

• Comentou que existem postos de abastecimento de 
combustíveis lançando resíduos no rio São Francisco.

• Comentou que povos indígenas estão sendo abastecidos 
como água de má qualidade. 

• Sem anotações. 

• Denunciou que proprietários de terra ao longo do rio São 
Francisco impedem que pescadores exerçam suas atividades 
através de ameaças. 

• Contestou as palavras de Jorge informando que não somente 
a CHESF é culpada pelos problemas do rio
citou como exemplo o lançamento de efluentes sanitários sem 
tratamento. 

• Citou a falta de fiscalização ambiental ao longo da bacia do 
São Francisco. 

 

pelos palestrantes: 

Recomendou a realização de estudos mais aprofundados no 

Citou a necessidade de injetar recursos financeiros para 
construção de rede de esgotamento sanitária nos municípios 

São Francisco estão com 
baixíssima vazão que não conseguem mais desaguar no São 

Comentou sobre o desmatamento das matas ciliares. 

Comentou a existência de casas de altíssimo padrão 

Comentou sobre o desperdício de água que ocorre em redes 

Mencionou que a CHESF é culpada pelos problemas no rio 

Citou que no estado de Alagoas, a margem do São Francisco 

Comentou que existem postos de abastecimento de 
combustíveis lançando resíduos no rio São Francisco. 

Comentou que povos indígenas estão sendo abastecidos 

Denunciou que proprietários de terra ao longo do rio São 
Francisco impedem que pescadores exerçam suas atividades 

Contestou as palavras de Jorge informando que não somente 
rio São Francisco e 

citou como exemplo o lançamento de efluentes sanitários sem 

o longo da bacia do rio 
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Jackson 

(Fundador do Museu 
do São Francisco) 

 
Eudes 

(Vereador de Propriá) 

 
Rosa 

(Membro do Comitê) 
 

Marlene 
(Moradora de Propriá) 

 
Antoni 

 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos participantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima
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• Comentou que poucas ações contidas no Plano anterior foram 
realizadas. 

• Citou a necessidade de ações de educação ambiental ao 
longo da bacia. 

• Citou a necessidade de fiscalização ambiental ao longo da 
bacia. 

• Comentou que espécies nativas de peixe estão deixando de 
existir. 

• Citou a necessidade de incentivo a pesca artesanal.

• Sem anotações. 

• Citou a necessidade de conscientização da população quanto 
ao uso da água. 

• Citou que a revitalização do rio São Francisco deve ser vista 
como uma ação estratégica. 

• Ponderou que devem haver mais ações e menos discussões 
sobre a bacia. 

comentários, opiniões e sugestões dos participantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima

 

do rio São Francisco:  
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Comentou que poucas ações contidas no Plano anterior foram 

Citou a necessidade de ações de educação ambiental ao 

ização ambiental ao longo da 

Comentou que espécies nativas de peixe estão deixando de 

Citou a necessidade de incentivo a pesca artesanal. 

Citou a necessidade de conscientização da população quanto 

São Francisco deve ser vista 

Ponderou que devem haver mais ações e menos discussões 

pelos palestrantes: 

Não houve comentários adicionais de destaque além dos apresentados acima. 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de 

 
A consulta pública realizada no município de Propirá/SE, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados pelos presentes. Durante a sessão, destacam
pontos relevantes colocados pelos participantes da 
 

1. QUALIDADE DAS ÁGUAS
verificadas no rio São Francisco foram um dos principais elementos discutidos, com destaque à 
recente “mancha preta” identificada a partir da Barragem 
abastecimento de água das cidades ribeirinhas. A CHESF foi apontada como a causadora desse 
grave problema. 

2. VAZÕES DE DESCARGA
foi outro aspecto discutido, sendo
causado ao ambiente aquático e aos usos da água, notadamente para o abastecimento, a 
navegação e pesca. 

3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
esgotamento sanitário, foi destacada a necessidade de recursos para construção de sistemas 
adequados nos municípios da bacia.

4. RIOS AFLUENTES . Foi citado que alguns rios afluentes não estão desaguando no rio São 
Francisco em função da baixa vazão. 

5. MATAS CILIARES . A degradação das matas ciliares é apontada como um dos grandes problemas 
ambientais na bacia. 

6. CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA
associada à idade dos equipamentos que compõe este sistema, acarreta

7. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
ambientais surge como fator a ser analisado e aprimorado para seja diminuído o quadro de 
degradação evidenciado na bacia.

8. CONSCIENTIZAÇÃO. A f
como, por exemplo, o consumo de água e descarte de resíduos sólidos, foi apontada como um dos 
grandes problemas existentes no contexto da bacia.

9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
conscientização da população no que se refere às questões ambientais.
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Principais conclusões dos momentos de debate  

A consulta pública realizada no município de Propirá/SE, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados pelos presentes. Durante a sessão, destacam
pontos relevantes colocados pelos participantes da Consulta, quais sejam: 

QUALIDADE DAS ÁGUAS . A baixa qualidade das águas e queda gradativa das vazões 
verificadas no rio São Francisco foram um dos principais elementos discutidos, com destaque à 
recente “mancha preta” identificada a partir da Barragem de Xingó impossibilitando o 
abastecimento de água das cidades ribeirinhas. A CHESF foi apontada como a causadora desse 

VAZÕES DE DESCARGA . As vazões liberadas pela CHESF nas Barragens de montante também 
foi outro aspecto discutido, sendo considerado o principal foco de conflito da região pelos prejuízos 
causado ao ambiente aquático e aos usos da água, notadamente para o abastecimento, a 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO . Face a pequena quantidade de municípios com rede de 
mento sanitário, foi destacada a necessidade de recursos para construção de sistemas 

adequados nos municípios da bacia. 
. Foi citado que alguns rios afluentes não estão desaguando no rio São 

Francisco em função da baixa vazão.  
. A degradação das matas ciliares é apontada como um dos grandes problemas 

CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA . A falta de manutenção na rede de abastecimento de água, 
associada à idade dos equipamentos que compõe este sistema, acarreta grandes perdas de água.
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL . A ineficiência ou mesmo a falta de fiscalização dos órgãos 
ambientais surge como fator a ser analisado e aprimorado para seja diminuído o quadro de 
degradação evidenciado na bacia. 

O. A falta de conscientização da população quanto às questões ambientais 
como, por exemplo, o consumo de água e descarte de resíduos sólidos, foi apontada como um dos 
grandes problemas existentes no contexto da bacia. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL . A educação ambiental faz parte do processo necessário para 

conscientização da população no que se refere às questões ambientais. 

 

A consulta pública realizada no município de Propirá/SE, região do baixo São Francisco, foi 
caracterizada pela diversidade de temas abordados pelos presentes. Durante a sessão, destacam-se 9 

. A baixa qualidade das águas e queda gradativa das vazões 
verificadas no rio São Francisco foram um dos principais elementos discutidos, com destaque à 

de Xingó impossibilitando o 
abastecimento de água das cidades ribeirinhas. A CHESF foi apontada como a causadora desse 

. As vazões liberadas pela CHESF nas Barragens de montante também 
considerado o principal foco de conflito da região pelos prejuízos 

causado ao ambiente aquático e aos usos da água, notadamente para o abastecimento, a 

. Face a pequena quantidade de municípios com rede de 
mento sanitário, foi destacada a necessidade de recursos para construção de sistemas 

. Foi citado que alguns rios afluentes não estão desaguando no rio São 

. A degradação das matas ciliares é apontada como um dos grandes problemas 

. A falta de manutenção na rede de abastecimento de água, 
grandes perdas de água. 

. A ineficiência ou mesmo a falta de fiscalização dos órgãos 
ambientais surge como fator a ser analisado e aprimorado para seja diminuído o quadro de 

alta de conscientização da população quanto às questões ambientais 
como, por exemplo, o consumo de água e descarte de resíduos sólidos, foi apontada como um dos 

faz parte do processo necessário para 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública realizada em Propriá reunindo um total de 40 pessoas 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade com boa participação.
 
As contribuições dadas pelos participantes foram relevantes para o Plano de Bacia Hidrográfica 
possibilitando ter uma maior sensibilidade dos problemas enfrentados pela população local.
 
O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservação e recuperação da qualidade das águas do 
rio São Francisco. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF
garantia da vazão mínima dos reservatórios de forma a permitir os usos a que se utilizam as águas no 
baixo São Francisco. 
 
A recente ocorrência da “mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 
qualidade das águas foi outro ponto bas
Comitê da Bacia do São Francisco, Sr. Anivaldo Miranda.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição d
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos.

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com 
discutidos. 

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• A Consulta de Propriá foi marcada pela presença do presidente do CBHSF, Anivaldo 
Miranda, que prestou importantes esclarecimentos referentes a atuação do Comitê, a 
elaboração do pres
Comitê junto a CHESF, frente ao recente problema da descarga que gerou a 
ocorrência da contaminação das águas pela “mancha escura”.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública realizada em Propriá reunindo um total de 40 pessoas representativas de vários 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade com boa participação.

As contribuições dadas pelos participantes foram relevantes para o Plano de Bacia Hidrográfica 
sensibilidade dos problemas enfrentados pela população local.

O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservação e recuperação da qualidade das águas do 
rio São Francisco. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF
garantia da vazão mínima dos reservatórios de forma a permitir os usos a que se utilizam as águas no 

A recente ocorrência da “mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 
qualidade das águas foi outro ponto bastante discutido, contando com o depoimento do Presidente do 
Comitê da Bacia do São Francisco, Sr. Anivaldo Miranda. 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição d

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente Ficha de Eventos. 

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

A Consulta de Propriá foi marcada pela presença do presidente do CBHSF, Anivaldo 
Miranda, que prestou importantes esclarecimentos referentes a atuação do Comitê, a 
elaboração do presente Plano de Recursos Hídricos e, principalmente, a atuação do 
Comitê junto a CHESF, frente ao recente problema da descarga que gerou a 
ocorrência da contaminação das águas pela “mancha escura”. 

 

do rio São Francisco:  
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representativas de vários 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade com boa participação. 

As contribuições dadas pelos participantes foram relevantes para o Plano de Bacia Hidrográfica 
sensibilidade dos problemas enfrentados pela população local. 

O enfoque principal foi a dado à necessidade de preservação e recuperação da qualidade das águas do 
rio São Francisco. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF a 
garantia da vazão mínima dos reservatórios de forma a permitir os usos a que se utilizam as águas no 

A recente ocorrência da “mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 
tante discutido, contando com o depoimento do Presidente do 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  do 

relação aos pontos 

A Consulta de Propriá foi marcada pela presença do presidente do CBHSF, Anivaldo 
Miranda, que prestou importantes esclarecimentos referentes a atuação do Comitê, a 

ente Plano de Recursos Hídricos e, principalmente, a atuação do 
Comitê junto a CHESF, frente ao recente problema da descarga que gerou a 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Momento do registro na sessão e distribuição de 

aos participantes

Apresentação de informação aos participantes

 

Intervenção de participantes
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Momento do registro na sessão e distribuição de folders 

aos participantes 

Aspecto da sessão em curso

 
Apresentação de informação aos participantes Plateia de participantes na sessão

 
Intervenção de participantes Intervenção de participantes

 

 

 

 
da sessão em curso 

 
de participantes na sessão 

 
Intervenção de participantes 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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Suporte multimídia em apêndice) 

 

 

do rio São Francisco:  
Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B  



 

 Plano de recursos hídricos 

 Diagnóstico da dimensão da participação social: Volu me 2B

Página deixada intencionalmente em branco
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FICHA DE SESSÃO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 12 

  

Região Fisiográfica Baixo SF 

Local Penedo / AL 
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Ficha de evento de consulta pública

 

Local : SINDSPEM – Sindicato dos Servidores 

Data: 15 de maio de 2015 

Público : 179 pessoas (lista de presença anexa)

Horário : 14:00h às 18:00h 

Palestrantes : Emiliano Santiago e Fabiano Melo

Pessoal de apoio : Ana Carolina Paes

 

A. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

N.º participantes

Aspectos sociais e culturais : 

Moradores da região,estudantes
órgãos de Meio Ambiente, Associação de moradores, Sindicatos, ONGs e outras instituições 
relacionadas. 

Setores econômicos/instituições presentes

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica d

Desenvolvimento do Vale do São Francisco); Secretaria de Comunicação de Penedo; Prefeitura de 

Penedo; Eletrobrás; Exército; Secretaria Municipal de Educação de Penedo, Instituto do Meio Ambiente 

(IMA); Escola Costa Mangabeira, Escola Paulo VI; Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Agencia 

Peixe Vivo (AGBPV); Policia Militar de Penedo; Defensoria Pública; Escola João 23; Escola Municipal 

Alda Toledo; Secretaria de Infraestrutura; Procuradoria do Estado de Alagoa

Água e Esgoto (SAAE); Secretaria de Agricultura de Piaçabuçu; INSS; Câmara de Vereadores de Igreja 

Nova; Colégio Estadual Alcides Andrade; Vigilância Sanitária; Escola Estadual Comendador; Companhia 

de Saneamento de Alagoas (CASAL).

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.)

Associação de Santa Luzia; ONG Avança Penedo; Associação Santa Cruz; Associação dos Servidores 

Públicos de Igreja Nova; Comunidade das Vilas; Associação do Bairro Penedo; Rotary Cl

Associação de Campo Redondo; Associação do Conjunto Madre Espirito Santo; Associação de Oiteiro; 

IOPAN; Colônia de Pescadores Z32; ASA Alagoas.
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Ficha de evento de consulta pública  n.º 12 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Penedo / AL)

: 179 pessoas (lista de presença anexa) 

: Emiliano Santiago e Fabiano Melo 

: Ana Carolina Paes 

ATENDIMENTO 

N.º participantes : 179 [Homens: 48%  Mulheres:52%] 

, pescadores, representantes da administração pública, corpo técnico de 
órgãos de Meio Ambiente, Associação de moradores, Sindicatos, ONGs e outras instituições 

Setores econômicos/instituições presentes : 

CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco); Secretaria de Comunicação de Penedo; Prefeitura de 

Penedo; Eletrobrás; Exército; Secretaria Municipal de Educação de Penedo, Instituto do Meio Ambiente 

sta Mangabeira, Escola Paulo VI; Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Agencia 

Peixe Vivo (AGBPV); Policia Militar de Penedo; Defensoria Pública; Escola João 23; Escola Municipal 

Alda Toledo; Secretaria de Infraestrutura; Procuradoria do Estado de Alagoas; Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE); Secretaria de Agricultura de Piaçabuçu; INSS; Câmara de Vereadores de Igreja 

Nova; Colégio Estadual Alcides Andrade; Vigilância Sanitária; Escola Estadual Comendador; Companhia 

de Saneamento de Alagoas (CASAL). 

Grupos de interesses presentes (associações, mobili zadores sociais, etc.) : 

Associação de Santa Luzia; ONG Avança Penedo; Associação Santa Cruz; Associação dos Servidores 

Públicos de Igreja Nova; Comunidade das Vilas; Associação do Bairro Penedo; Rotary Cl

Associação de Campo Redondo; Associação do Conjunto Madre Espirito Santo; Associação de Oiteiro; 

IOPAN; Colônia de Pescadores Z32; ASA Alagoas. 
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R.F.: Baixo 

Públicos Municipais de Penedo (Penedo / AL) 

, pescadores, representantes da administração pública, corpo técnico de 
órgãos de Meio Ambiente, Associação de moradores, Sindicatos, ONGs e outras instituições 

o Rio São Francisco); CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco); Secretaria de Comunicação de Penedo; Prefeitura de 

Penedo; Eletrobrás; Exército; Secretaria Municipal de Educação de Penedo, Instituto do Meio Ambiente 

sta Mangabeira, Escola Paulo VI; Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Agencia 

Peixe Vivo (AGBPV); Policia Militar de Penedo; Defensoria Pública; Escola João 23; Escola Municipal 

s; Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE); Secretaria de Agricultura de Piaçabuçu; INSS; Câmara de Vereadores de Igreja 

Nova; Colégio Estadual Alcides Andrade; Vigilância Sanitária; Escola Estadual Comendador; Companhia 

Associação de Santa Luzia; ONG Avança Penedo; Associação Santa Cruz; Associação dos Servidores 

Públicos de Igreja Nova; Comunidade das Vilas; Associação do Bairro Penedo; Rotary Club de Penedo; 

Associação de Campo Redondo; Associação do Conjunto Madre Espirito Santo; Associação de Oiteiro; 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes

Nomes: Comentários
 

Jackson  
(Fundador do Museu 

do São Francisco) 
 

Elassandra 
(Membro do grupo de 
articulação do Semi-

árido (ASA)) 

 
Alailson 

(Estudante) 

 
Liliane 

(Estudante) 

 
Daiane 

(Estudante) 

 
Josué 

(Presidente da ONG 
Avança Penendo) 

 
Anailton 

(Morador da cidade de 
Penedo) 

 
Meraldo 

(Instituto do Meio 
Ambiental (IMA)) 

 
Maria de Lourdes 

(Moradora de Penedo) 
 

Alessandro 
(Estudante) 

 
Júnior 

(Morador de Penedo) 

 
Pedro 

(CODEVASF) 

 
Estudante 
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B. CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

Temas e pontos críticos observados pelos participan tes 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

• Comentou que não houve ações de proteção do 
Francisco 

• Citou que há necessidade de redução de consumo de água 
bem como a sua reutilização. 

• Citou a necessidade da população acompanhar a execução do 
plano 

• Citou que a população do município de Peneno contribui para 
a poluição do rio São Francisco. 

• Citou que há a necessidade de conscientização por parte da 
população. 

• Comentou sobre a necessidade de realização de ações de 
educação ambiental para as crianças. 

• Comentou sobre a necessidade de conscientização da 
população. 

• Comentou sobre a falta de peixes no rio São Francisco.

• Recomendou a criação de um pólo de reúso da água para a 
agricultura familiar. 

• Denunciou o lançamento de esgoto bruto no rio São Francisco 
oriundo de povoados rurais de Penedo. 

• Informou que estão sendo realizados estudos para criação de 
Unidade de Conservação. 

• Recitou uma poesia autoral sobre o rio São Francisco.

• Questionou se poderá haver racionamento para os municípios 
que utilizam as águas do rio São Francisco.

• Recomendou promover educação ambiental nas escolas que 
trate sobre as questões da bacia do São Francisco.

• Informou que está construção um aterro sanitário que atenderá 
18 municípios do baixo São Francisco. 

• Comparou a navegabilidade do rio São Francisco na região de 
Penedo na época do Império. Naquela época o rio navegavam 
grandes embarcações enquanto nos tempos de hoje, 
pequenos barcos ficam encalhados.  

 

pelos palestrantes: 

Comentou que não houve ações de proteção do rio São 

necessidade de redução de consumo de água 

Citou a necessidade da população acompanhar a execução do 

Citou que a população do município de Peneno contribui para 

que há a necessidade de conscientização por parte da 

Comentou sobre a necessidade de realização de ações de 

Comentou sobre a necessidade de conscientização da 

Comentou sobre a falta de peixes no rio São Francisco. 

Recomendou a criação de um pólo de reúso da água para a 

esgoto bruto no rio São Francisco 

Informou que estão sendo realizados estudos para criação de 

São Francisco. 

Questionou se poderá haver racionamento para os municípios 
que utilizam as águas do rio São Francisco. 

Recomendou promover educação ambiental nas escolas que 
do São Francisco. 

Informou que está construção um aterro sanitário que atenderá 

Comparou a navegabilidade do rio São Francisco na região de 
Penedo na época do Império. Naquela época o rio navegavam 
grandes embarcações enquanto nos tempos de hoje, 
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Presidente do 
sindicato dos 
trabalhadores 

 
Roberto 
(CASAL) 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes

Nomes: Comentários
 
 

 
Merece destaque a manifestação de alguns presentes que sugeriram um 
posicionamento formal do Comitê do São Francisco, a partir da Consulta,  no
sentido de cobrar da CHESF a garantia e manutenção da vazão mínima 
regularizada em Sobradinho nos valores estabelecidos, não permitindo a 
redução da vazão para os 900 m³/Sg, em discussão.
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• Citou a necessidade de educação ambiental em todas as 
escolas no contextualizando o rio São Francisco.

• Citou a necessidade de maior investimentos em saneamento 
básico 

• Citou que há problemas de qualidade da água em diversos 
rios da bacia 

• Citou que está previsto a redução de vazão do rio são 
Francisco para 900m³/s fato que poderá comprometer o 
abastecimento para população. 

Outros comentários, opiniões e sugestões dos partic ipantes : 

Comentários  participantes  e respostas dadas  pelos palestrantes:

Merece destaque a manifestação de alguns presentes que sugeriram um 
posicionamento formal do Comitê do São Francisco, a partir da Consulta,  no
sentido de cobrar da CHESF a garantia e manutenção da vazão mínima 
regularizada em Sobradinho nos valores estabelecidos, não permitindo a 
redução da vazão para os 900 m³/Sg, em discussão. 

 

do rio São Francisco:  
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cessidade de educação ambiental em todas as 
escolas no contextualizando o rio São Francisco. 

Citou a necessidade de maior investimentos em saneamento 

Citou que há problemas de qualidade da água em diversos 

está previsto a redução de vazão do rio são 
Francisco para 900m³/s fato que poderá comprometer o 

pelos palestrantes: 

Merece destaque a manifestação de alguns presentes que sugeriram um 
posicionamento formal do Comitê do São Francisco, a partir da Consulta,  no 
sentido de cobrar da CHESF a garantia e manutenção da vazão mínima 
regularizada em Sobradinho nos valores estabelecidos, não permitindo a 
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C. DEBATE 

Principais conclusões dos momentos de debate

 
A consulta pública realizada em Penedo/AL, região do baixo São Francisco, foi caracterizada pela 
expressiva participação de público e pela quantidade de assuntos abordados pelos presentes. Durante a 
sessão, destacaram-se os pontos relevantes, quais sejam:
 
 

1. REDUÇÃO DA VAZÃO REGULARIZADA NA BARRAGEM DE SOBRADINHO
temas de maior realce durante os debates, sendo citada a previsão da CHESF em reduzir a vazão 
do rio liberada em Sobradinho para 900m³/s, fato que poderá comprometer fortemente os 
rio a jusante, afetando notadamente as condições de preservação do ambiente aquático alem de 
comprometer o abastecimento de água das cidades ribeirinhas, a navegação, a pesca alem do 
abastecimento da zona área
sugeriram, inclusive, uma 
interesses dos usuários do 

2. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
irrigação e pelas indústrias, foi citado como um dos elementos centrais para revitalização da bacia.

3. CONSCIENTIZAÇÃO.  A falta de conscientização da população quanto às questões ambientais tais 
como, o consumo de água e descarte de resíduos sólidos, foi aponta
existente no contexto da bacia.

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
conscientização da população no que se refere às questões ambientais.

5. INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO
dos serviços de saneamento básico, especialmente aqueles relacionados ao esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos são considerados os principais causadores de impactos ambientais na 
bacia do rio São Francisco, bem como o reposição 

6. LANÇAMENTO DE ESGOTO BRUTO.
tratamento do esgoto nas cidades ribeirinhas é uma realidade que precisa com urgência ser 
revertida, mediante a aplicação de recursos financei
águas. 

7. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
construção na região do baixo
necessidade de investimentos nes

8. NAVEGABILIDADE . Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do 
São Francisco na região do 
dinâmica social das comunidades

9. TRANSPOSIÇÃO.  O projeto de transposição, colocado como mais uma ação do governo federal 
em completa discordância com os interesses dos usuários da bacia e em desrespeito ao 
posicionamento do Comitê como de toda a bacia. Sequer as obras compensatórias, de 
revitalização da bacia, foram executadas.
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Principais conclusões dos momentos de debate  

consulta pública realizada em Penedo/AL, região do baixo São Francisco, foi caracterizada pela 
expressiva participação de público e pela quantidade de assuntos abordados pelos presentes. Durante a 

se os pontos relevantes, quais sejam: 

REDUÇÃO DA VAZÃO REGULARIZADA NA BARRAGEM DE SOBRADINHO
temas de maior realce durante os debates, sendo citada a previsão da CHESF em reduzir a vazão 
do rio liberada em Sobradinho para 900m³/s, fato que poderá comprometer fortemente os 
rio a jusante, afetando notadamente as condições de preservação do ambiente aquático alem de 
comprometer o abastecimento de água das cidades ribeirinhas, a navegação, a pesca alem do 

área rural e do pequeno produtor rural. Nesse sentido os participantes 
sugeriram, inclusive, uma manifestação formal do Comitê, ao final da Consulta

dos usuários do baixo São Francisco. 
REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA . A redução do consumo de água pela população, pela 

ção e pelas indústrias, foi citado como um dos elementos centrais para revitalização da bacia.
A falta de conscientização da população quanto às questões ambientais tais 

como, o consumo de água e descarte de resíduos sólidos, foi apontada como um problema 
existente no contexto da bacia. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL . A educação ambiental faz parte do processo necessário para 

conscientização da população no que se refere às questões ambientais. 
INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO  E AÇÕES DE REABILITAÇÃO
dos serviços de saneamento básico, especialmente aqueles relacionados ao esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos são considerados os principais causadores de impactos ambientais na 
bacia do rio São Francisco, bem como o reposição vegetal e a recuperação das APPS.
LANÇAMENTO DE ESGOTO BRUTO.  A inexistência de sistemas adequados de coleta e 
tratamento do esgoto nas cidades ribeirinhas é uma realidade que precisa com urgência ser 
revertida, mediante a aplicação de recursos financeiros visando a melhoria da qualidade das 

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO . Embora tenha sido informado que se encontra em 
baixo São Francisco, um aterro sanitário que atenderá 18 municípios, a 

necessidade de investimentos nessa área constituiu-se em discussão da Consulta.
. Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do 

São Francisco na região do baixo curso, estão sem condições de navegação impactando na 
dinâmica social das comunidades que dependem do rio para transporte de pessoas e mercadorias.

O projeto de transposição, colocado como mais uma ação do governo federal 
em completa discordância com os interesses dos usuários da bacia e em desrespeito ao 

Comitê como de toda a bacia. Sequer as obras compensatórias, de 
revitalização da bacia, foram executadas. 

 

consulta pública realizada em Penedo/AL, região do baixo São Francisco, foi caracterizada pela 
expressiva participação de público e pela quantidade de assuntos abordados pelos presentes. Durante a 

REDUÇÃO DA VAZÃO REGULARIZADA NA BARRAGEM DE SOBRADINHO . Esse foi um dos 
temas de maior realce durante os debates, sendo citada a previsão da CHESF em reduzir a vazão 
do rio liberada em Sobradinho para 900m³/s, fato que poderá comprometer fortemente os usos do 
rio a jusante, afetando notadamente as condições de preservação do ambiente aquático alem de 
comprometer o abastecimento de água das cidades ribeirinhas, a navegação, a pesca alem do 

se sentido os participantes 
Consulta, em defesa dos 

. A redução do consumo de água pela população, pela 
ção e pelas indústrias, foi citado como um dos elementos centrais para revitalização da bacia. 

A falta de conscientização da população quanto às questões ambientais tais 
da como um problema 

. A educação ambiental faz parte do processo necessário para 

BILITAÇÃO  A precariedade 
dos serviços de saneamento básico, especialmente aqueles relacionados ao esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos são considerados os principais causadores de impactos ambientais na 

vegetal e a recuperação das APPS. 
A inexistência de sistemas adequados de coleta e 

tratamento do esgoto nas cidades ribeirinhas é uma realidade que precisa com urgência ser 
ros visando a melhoria da qualidade das 

. Embora tenha sido informado que se encontra em 
São Francisco, um aterro sanitário que atenderá 18 municípios, a 

se em discussão da Consulta. 
. Em função das baixas vazões e do assoreamento, diversos trechos do rio 

curso, estão sem condições de navegação impactando na 
que dependem do rio para transporte de pessoas e mercadorias. 

O projeto de transposição, colocado como mais uma ação do governo federal 
em completa discordância com os interesses dos usuários da bacia e em desrespeito ao 

Comitê como de toda a bacia. Sequer as obras compensatórias, de 
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO

Pontos essenciais a mencionar

 
A consulta pública em Penedo, reunindo um público de 179 pessoas 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade, com muita participação 
apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos.
 
O enfoque principal foi a dado à necessidade de garantia da p
das águas. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF a garantia 
da vazão mínima dos reservatórios de forma a permitir os usos das águas no 
 
A recente ocorrência da “mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 
qualidade das águas foi outro ponto bastante discutido.
 
 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos.

 

• O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contrib
presentes. 

 

2. Principais temas debatidos / questionados.

 

• Os principais temas debatidos encontram
presente Ficha de Eventos.

 

3. Conflitos que houve. 

 

• Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimida
discutidos. 

 

4. Outros pontos relevantes a mencionar.

 

• Merece menção na Consulta de Penedo, colocações feitas no sentido de cobrar e 
propor ao Comitê uma atuação mais presente na região do 
representar os i
a elaboração de um documento se posicionando com relação a redução da vazão 
regularizada em Sobradinho.
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D. RESUMO E ANÁLISE CRÍTICA DA SESSÃO  

Pontos essenciais a mencionar  

A consulta pública em Penedo, reunindo um público de 179 pessoas representativas de vários 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade, com muita participação 
apresentando contribuições relevantes ao Plano de Recursos Hídricos. 

O enfoque principal foi a dado à necessidade de garantia da preservação e recuperação da qualidade 
das águas. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF a garantia 
da vazão mínima dos reservatórios de forma a permitir os usos das águas no baixo São Francisco.

“mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 
qualidade das águas foi outro ponto bastante discutido. 

1. Plano do evento foi cumprido / não foi. Motivos. 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contrib

2. Principais temas debatidos / questionados. 

Os principais temas debatidos encontram-se comentados no Item 
presente Ficha de Eventos. 

Não foram registrados conflitos de opinião e sim unanimidade com relação aos pontos 

4. Outros pontos relevantes a mencionar. 

Merece menção na Consulta de Penedo, colocações feitas no sentido de cobrar e 
propor ao Comitê uma atuação mais presente na região do baixo, de forma a melhor 
representar os interesses dessa comunidade de usuários. De foram enfática sugeriu
a elaboração de um documento se posicionando com relação a redução da vazão 
regularizada em Sobradinho. 

 

do rio São Francisco:  
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representativas de vários 
segmentos de usuários da região, foi considerada de boa representatividade, com muita participação 

reservação e recuperação da qualidade 
das águas. Discussões foram também direcionadas para a necessidade de cobrar da CHESF a garantia 

São Francisco. 

“mancha escura” que permaneceu na Barragem de Xingó deteriorando a 

O plano foi cumprido de forma satisfatória com bastante participação e contribuição dos 

se comentados no Item C (DEBATE)  do 

de com relação aos pontos 

Merece menção na Consulta de Penedo, colocações feitas no sentido de cobrar e 
, de forma a melhor 

nteresses dessa comunidade de usuários. De foram enfática sugeriu-se 
a elaboração de um documento se posicionando com relação a redução da vazão 
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E. FOTOS DA SESSÃO 

Entrada dos participantes na sessão de consulta pública

 

Plateia de participantes na sessão

 

Apresentação de informações aos participantes
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Entrada dos participantes na sessão de consulta pública Aspecto das instalações

 
de participantes na sessão Aspecto da sessão em curso

 

 
Apresentação de informações aos participantes Intervenção durante a sessão

 

 

 
das instalações 

 
da sessão em curso 

 
Intervenção durante a sessão 
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F. LISTA DE PARTICIPANTES  

(páginas seguintes) 

 

G. FILME DA SESSÃO 

(Suporte multimídia em apêndice
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multimídia em apêndice) 
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