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Introdução

A Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. A gestão descentralizada dos recursos hídricos compreende o
conjunto de ações destinadas a regular e controlar o uso das águas superficiais
e subterrâneas, propiciando o desenvolvimento sustentável e bem estar das
populações, ao mesmo tempo em que visa recuperar e preservar os
mananciais e corpos de água para as gerações atuais e futuras.
A bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento e a gestão dos
recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades, integrados no Comitê de
Bacia Hidrográfica. O aproveitamento dos recursos hídricos deverá ser feito
racionalmente, de forma a garantir o desenvolvimento e a preservação do meio
ambiente.
Com o estabelecimento do instrumento da cobrança pelo uso de recursos
hídricos, aliados aos demais instrumentos de gestão, notadamente o Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, surgem oportunidades concretas para
a implantação de ações que são discutidas e aprovadas no âmbito do comitê
de bacia hidrográfica.
A partir das discussões ocorridas no âmbito da Diretoria Colegiada (DIREC),
nas Câmaras Consultivas Regionais (CCR) e nas Reuniões Plenárias, o
Comitê da Bacia do Rio São Francisco (CBHSF) começa a desenvolver no ano
de 2012, juntamente com AGB Peixe Vivo, a implementação dos Programas,
Projetos e Ações previstos no Plano de Aplicação, coerentemente, com o
estabelecido no Contrato de Gestão, firmado com a Agência Nacional de
Águas (ANA).
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A Bacia do Rio São Francisco
A bacia hidrográfica do rio São Francisco tem grande importância para o país
não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas,
também, pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e por sua
contribuição histórica para a região.
Abrange 639.219 km² de área de drenagem (7,5% do país) e vazão média de
2.850 m³/s (2% do total do país). O rio São Francisco tem 2.700 km de
extensão e nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoando no
sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para este,
chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe. A
Bacia possui sete unidades da federação - Bahia (48,2%), Minas Gerais
(36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%),
e Distrito Federal (0,2%) - e 504 municípios (cerca de 9% do total de
municípios do país) - (CBHSF, 2012).
A grande dimensão territorial da bacia do rio São Francisco, estimada em
639.217 km², motivou a sua divisão por regiões, para fins de planejamento e
para facilitar a localização das suas muitas e diversas populações e ambiências
naturais. A divisão se fez de acordo com o sentido do curso do rio e com a
variação de altitudes (Figura 1).
Assim, a sua parte inicial, tomando como referência a área montanhosa onde o
rio nasce, na Serra da Canastra, a 1.280 m de altitude, ganhou a denominação
de Alto São Francisco. Estendendo-se até a cidade de Pirapora, no centronorte de Minas Gerais, a região perfaz uma área de 111.804 km².
Escoando no sentido sul-norte, no trecho seguinte, o rio atravessa todo o oeste
da Bahia, até o ponto onde se formou o lago de Sobradinho, no município de
Remanso. Nessa região, a bacia é denominada Médio São Francisco. É a
maior das quatro divisões, alcançando 339.763 km².
Depois de Remanso, o rio inflexiona o seu curso para o leste, constituindo-se
na divisa natural entre os estados da Bahia e de Pernambuco, até alcançar o
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limite com Alagoas. É o Sub Médio São Francisco, a segunda maior região,
com 155.637 km².
Daí o rio segue na direção leste, formando a segunda divisa natural, dessa vez
entre os estados de Alagoas e Sergipe. É o Baixo São Francisco, uma área de
32.013 km², onde o rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico.

Figura 1: Regiões Fisiográficas da Bacia do Rio São Francisco.
Fonte: CBHSF (2012)
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O Contrato de Gestão
O Contrato de Gestão no 014/2010 firmado entre a Agência Nacional de Águas
(ANA) e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas
Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) tendo como interveniente o CBHSF, teve o seu 2º
Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 07 de maio de
2012.
O Contrato de Gestão, que prevê o repasse dos recursos financeiros
arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica, permitiu a
AGB Peixe Vivo atuar como Secretaria Executiva do Comitê e agir no
cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho firmado, tendo
como principais resultados a disponibilização ao público, das informações
sobre o comitê, as ações da entidade delegatária, a legislação de recursos
hídricos, o cadastro de usuários, dentre outras, mantendo um sitio eletrônico
atualizado, que permite o acesso a toda a população interessada.
A partir da aprovação do Plano de Aplicação 2012, foi possível estabelecer
rubricas orçamentárias para os respectivos Componentes, Subcomponentes
estabelecidos e priorizados nas Deliberações CBHSF aprovadas em Reuniões
Plenárias.
Após a aprovação do Plano de Aplicação e das Deliberações CBHSF, a AGB
Peixe Vivo - entidade delegatária das funções de Agência de Águas, ainda no
rol de suas atribuições, identificou as demandas de ações e projetos, formatou
Termos de Referência e publicou Atos Convocatórios que permitiram a
realização de diversas contratações.
Com a sua estrutura administrativa financeira já implantada, a AGB Peixe Vivo
executa a administração financeira dos recursos arrecadados e repassados
pela ANA e ainda executa a prestação de contas das despesas efetuadas, para
exame dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização.
Destaca-se como atividade relevante da AGB Peixe Vivo, o apoio e o
fortalecimento às atividades do CBHSF, na estruturação de suas instâncias
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(Diretoria Executiva, Diretoria Colegiada, Câmaras Consultivas Regionais,
Câmara Técnicas, Grupos de Trabalho), além da organização de reuniões
plenárias, reuniões técnicas, seminários, oficinas, etc.
A avaliação da Entidade Delegatária AGB Peixe Vivo, no que se refere à
execução do Contrato de Gestão no ANA/014/2010 será efetuada mediante a
análise dos critérios e indicadores estabelecidos no 2º Termo Aditivo e
mostrado na Tabela 1.
Tabela 1: Programa de Trabalho e Metodologia de Avaliação.

INDICADORES

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1

DISPONIBILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

1A. Conteúdo disponibilizado e
atualizado na página eletrônica do
Comitê.

2

PLANEJAMENTO E GESTÃO

2A. Plano de Aplicação Plurianual
2013-2015.
3A. Índice de Desembolso Anual.

3

3B. Índice de Desembolso
COBRANÇA PELO USO DOS Acumulado.
RECURSOS HÍDRICOS
3C. Avaliação da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos na
Bacia pelos usuários.

4

OPERACIONALIZAÇÃO DA
COBRANÇA

4A. Atendimento ao usuário em
cobrança.

5

RECONHECIMENTO SOCIAL

5A. Avaliação da Entidade
Delegatária pelos membros do
Comitê.

A análise do desempenho da AGB Peixe Vivo e o atendimento das metas
estipuladas no Programa de Trabalho (Anexo ao Contrato de Gestão) para o
exercício 2012 é apresentado do Relatório de Gestão, a ser publicado nos
sítios eletrônicos www.agbpeixevivo.org.br. e www.cbhsaofrancisco.org.br.
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O Plano de Aplicação - 2012
O Plano de Aplicação dos recursos financeiros arrecadados pela cobrança do
uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio São Francisco foi aprovado pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e instituído por meio da
Deliberação Normativa CBHSF nº 65/2011,em 17 de novembro de 2011, cujo
Anexo I é mostrado na Tabela 2.
o

Tabela 2: Anexo I da Deliberação CBHSF n 65/2011
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O Plano de Aplicação 2012, correspondente aos 92,5% dos recursos da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São
Francisco, foi elaborado no campo das receitas, considerando os saldos
financeiros de exercícios anteriores (2010 e 2011), inclusive receitas de
aplicações financeiras obrigatórias, adicionado à previsão de arrecadação da
cobrança para o ano de 2012.
No campo das aplicações, as atividades programáticas foram agrupadas em
Componentes ou Grupo de Ações, conforme Deliberações do CBHSF que
estabelecem o conjunto de investimentos prioritários na bacia, no período de
vigência do Plano Decenal de Recursos Hídricos 2004-2013. Foram também
Contrato

de

Gestão

014/ANA/2010

Página 10

Relatório Anual de Acompanhamento 2012

consideradas as metas intermediárias da “Carta de Petrolina”, aprovadas em
Deliberação do CBHSF.
A implementação do Plano de Aplicação 2012, que prevê a alocação total dos
recursos financeiros arrecadados distribuídos na peça orçamentária, detalhada
nos diversos subcomponentes, passou, necessariamente, pela discussão
democrática e participativa das instâncias do CBHSF, notadamente a Diretoria
Colegiada, juntamente com a Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo.
Desta forma, tornou-se necessária, especialmente nesta fase inicial de atuação
conjunta CBHSF e AGB Peixe Vivo, a aprovação em Reuniões Plenárias do
Comitê (que ocorrem ordinariamente duas vezes ao ano) daquelas ações e
contratações mais significativas, observadas as especificidades de cada região
fisiográfica da bacia.
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Ações Prioritárias do Contrato de Gestão

Para a execução das Ações Prioritárias do Contrato de Gestão estavam
previstos R$ 675.000,00. A AGB Peixe Vivo planejou a contratação de serviços
especializados, mas ao longo do ano constatou que para os subitens 1.2, 1.4 e
1.5 não havia necessidade dessas contratações e a própria Agência executou
os serviços. Quanto aos subitens 1.1 e 1.3, verificou-se que os valores foram
superestimados e o desembolso financeiro para as execuções foi inferior ao
planejado. Para o subitem 1.1 Disponibilização de Informações - foi contratada
uma empresa para reformular o site do CBHSF e manutenção da nova página.
Para o subitem 1.3 Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - houve
desembolso para a implantação e manutenção da central de atendimento ao
usuário em cobrança (0800-031-1607).

No Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015, aprovado pelo CBHSF, esse item
foi excluído.
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Ações de Gestão

Para execução das ações de gestão foram previstos R$ 6.300.000,00. No
subitem 2.1 foram planejadas e executadas diversas reuniões de plenárias,
câmaras técnicas, câmaras consultivas regionais, grupos de trabalho e
seminários. No primeiro semestre houve uma defasagem no que refere-se a
execução das reuniões considerando as reestruturações pela qual o Comitê
passou, mas a situação foi regularizada no segundo semestre do ano de 2012,
justificando assim a execução de 64,45% do valor previsto para este item.
Em caráter ilustrativo, segue a execução das principais reuniões do CBHSF:

XXI Reunião Plenária Ordinária do CBHSF
Nos dias 04 e 05 de julho de 2012, reuniram-se no Boulevard Hotel, em Belo
Horizonte/MG, os membros do CBHSF para participarem da XXI Reunião
Plenária Ordinária do CBHSF. Os principais pontos de pauta foram a
deliberação que aprova o calendário de atividades 2012 do comitê, o
posicionamento da CTIL sobre a DN que dispõe sobre o pagamento das
despesas da DIREC, apresentação da CTPPP sobre as propostas de projetos
2012 e apresentação do presidente do CBHSF sobre reuniões com CBH
Afluentes. Houve também a formação de uma Mesa Redonda composta por
representantes dos estados e Ministério da Integração Nacional para debate
sobre os problemas de convivência com a seca e o momento atual. Após o
término dos trabalhos, os membros dos comitês tiveram a oportunidade de
conhecer o Aquário do Rio São Francisco localizado no Zoológico de Belo
Horizonte. A reunião contou com aproximadamente 97 (noventa e sete)
presentes.
Resumo
Data: 04 e 05 de julho de 2012
Cidade: Belo Horizonte/MG
Local: Boulevard Hotel
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Figura 2: Imagem da XXI Reunião Plenária Ordinária do CBHSF

XI Reunião Plenária Extraordinária do CBHSF
No dia 01 de agosto de 2012, os membros do CBHSF reuniram-se no auditório
Flávio Terra Barth, na Agência Nacional de Águas - ANA, Brasília/DF, para
participarem da XI Reunião Plenária do Comitê, de natureza Extraordinária
para

eleição

para

o

cargo

de

presidente

do

CBHSF,

visando

a

complementação do mandato 2010 - 2013. Esta reunião contou com a
presença de aproximadamente 80 (oitenta pessoas), além de várias
autoridades. O Sr. Anivaldo de Miranda foi eleito como novo presidente do
CBHSF por aclamação.
Resumo
Data: 01 de agosto de 2012
Cidade: Brasília/DF
Local: Auditório Flávio Terra Barth - ANA

Figura 3: Imagem da XI Reunião Plenária Extraordinária do CBHSF
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XXI Reunião Plenária Ordinária do CBHSF e XII Reunião Plenária
Extraordinária do CBHSF
Nos dias 27 a 29 de novembro de 2012, reuniram-se na Casa de
Aposentadoria, no município de Penedo/AL, os membros do CBHSF para
participarem da XXI Reunião Plenária Ordinária e XII Reunião Plenária
Extraordinária do CBHSF, esta para eleição e posse do cargo de VicePresidência do comitê. No primeiro dia, houve a abertura solene da Plenária
Ordinária, em que contou com diversas autoridades. Os trabalhos iniciaram a
partir do dia 28 de novembro, e os principais pontos de pauta foram a
aprovação e indicação do novo coordenador da CCR Alto São Francisco,
apresentação do Plano de Aplicação Plurianual - PAP 2013 - 2015, debate e
aprovação da Deliberação que aprova o PAP e da Deliberação que aprova os
Mecanismos e Critérios de Aplicação. Além disso, houve a apresentação do
Programa de Revitalização do São Francisco - MMA/SRHU, informações sobre
o processo de renovação do licenciamento de barragens na bacia e uma mesa
redonda, para debates sobre a gestão estadual de recursos hídricos na bacia
do São Francisco. No dia 29 de novembro, no turno da manhã, os trabalhos
foram intensos com a discussão de diversas deliberações, entre elas, a DN que
aprova o Plano de Trabalho do CBHSF para 2013 e DN que dispõe sobre os
limites geográficos da região do baixo São Francisco. Além das Deliberações a
AGB Peixe Vivo apresentou informações sobre os projetos contratados com
recursos da cobrança - 2011 e o andamento dos mesmos; houve apresentação
do programa de comunicação e apresentação sobre a renovação das
concessões das hidrelétricas. A XII Plenária Extraordinária iniciou no mesmo
dia no turno da tarde, quando foram apresentados os procedimentos para
eleição para o cargo de vice-presidente. A Sra. Avani Torres, representante da
UFST/PE, foi eleita a nova vice-presidente do CBHSF. A reunião contou com
140 (cento e quarenta) presentes.
Resumo
Data: 27 a 29 de novembro de 2012
Cidade: Penedo/AL
Local: Casa de Aposentadoria
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Figura 4: Imagem da XXI Reunião Plenária Ordinária e XII Reunião Plenária
Extraordinária do CBHSF

Seminário Indígena
Nos dias 22 e 23 de setembro de 2012, aconteceu o II Seminário de Povos
Indígenas do Rio São Francisco, no município de Petrolândia/PE. Estiveram
presentes as lideranças das etnias de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e
Minas Gerais. Durante o seminário os presentes discutiram sobre direito
ambiental, demarcação de terras, impacto da construção das barragens,
implantação de usinas nucleares na bacia e implantação dos projetos
hidroambientais. O seminário contou com a presença de mais de 100
lideranças de 20 povos indígenas da bacia do rio São Francisco.

Figura 5: Imagem do II Seminário de Povos Indígenas do Rio São Francisco
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Reuniões Câmaras Técnicas
CTPPP - Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos.
CTIL - Câmara Técnica Institucional e Legal.
Tabela 3: Principais reuniões CTPPP e CTIL

Câmara
Técnica

Data

Local

31/07/2012

30/08/2012

CTPPP

14/09/2012

18 e
19/10/2012

Principais Pontos de Pauta

- Análise da Deliberação CBHSF Nº
28, 61, 64, 65 e 66.
Brasília/DF
- Definição de agenda de trabalho
- Apresentação sobre o andamento
dos projetos 2011.
- Discussão sobre os termos de
contratação dos projetos (editais).
- Informes GTOSF sobre vazão
ecológica.
- Informe sobre os projetos (2011 e
2012).
Informes
do
Grupo
de
Brasília/DF
Acompanhamento do Contrato de
Gestão - GACG.
- Informes dos encaminhamentos
sobre as PCH.
- Apresentação para aprovação da
revisão
final
da
proposta
de
modificação da Deliberação CBHSF nº
28/2005
- Análise e discussão da proposta de
normas
específicas
para
funcionamento da CTPPP.
Apresentação
do
Plano
de
Comunicação Social
- Apresentação do Plano de Aplicação
Plurianual - PAP 2013/2015.
- Apresentação para aprovação das
fichas dos Grupos de Trabalho: PCH e
Salvador/BA Plano Decenal.
- Continuação da apresentação do
Plano de Aplicação Plurianual - PAP
2013/2015.
- Apresentação de minuta de proposta
de Deliberação que aprova o PAP
2013/2015.
- Apresentação da Ficha do GT
Comunicação e Capacitação.
Belo
- Apresentação da Ficha do GT
Horizonte/MG Revisão do Plano e minuta de
Deliberação com as diretrizes para a
elaboração do termo de referência
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CTIL

para a contratação dos serviços de
revisão e atualização do Plano
Decenal.
- Apresentação do PAP 2013/2015
ajustado de acordo com as reuniões
da CTPPP dias 30.08.12 e 14.09.12.
- Apresentação da Minuta de
Deliberação sobre aprovação do PAP
2013/2015.
- Discussão da Deliberação que trata
Belo
do pagamento das despesas da
29/05/2012 Horizonte/MG DIREC.
- Discussão do documento de
indicação do representante do Estado
de Minas Gerais no CBHSF.
25/06/2012
Brasília/DF
- Encaminhamentos a serem adotados
após recebimento do Ofício Nº
491/Gab./SEMAD/SISEMA.
- Apresentação das propostas de
03/09/2012 Petrolina/PE alteração do Regimento Interno do
CBHSF.
Análise das minutas de Deliberação:
- Dispõe sobre a criação da GTRI;
- Dispõe sobre os limites geográficos
do baixo SF;
Belo
- Dispõe sobre o estabelecimento do
18/10/2012 Horizonte/MG uso múltiplo dos reservatórios das
hidrelétricas;
-Proposta de alteração da Deliberação
nº 28.
- Dispõe sobre o apoio e patrocínio
com o recurso da cobrança;
- DN que aprova o PAP;
- DN que aprova a destinação dos
recursos da cobrança ao PRODES;
- DN que aprova a destinação dos
recursos da cobrança para elaboração
de Planos Municipais de saneamento
Básico,
Projetos
Básicos
ou
Executivos de Saneamento Básico.
Análise das minutas de Deliberação:
- DN que aprova do PAP;
- Dispõe sobre mecanismos e seleção
de projetos;
- DN que aprova a destinação dos
recursos da cobrança ao PRODES;
12 e
Salvador/BA
- DN que aprova a destinação dos
13/11/2012
recursos da cobrança para elaboração
de Planos Municipais de saneamento
Básico,
Projetos
Básicos
ou
Executivos de Saneamento Básico.
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- DN que aprova o calendário de
atividades do CBHSF 2013;
- Dispõe sobre o ordenamento do uso
múltiplo
dos
reservatórios
das
hidrelétricas;
- Proposta de alteração da Deliberação
nº 28.
- Ratificação da DN que instaura
processo eleitoral para vaga de vicepresidente do CBHSF;
-DN que aprova a indicação do
coordenador da CCR Alto SF.
Grupos De Trabalho
GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão.
GTOSF - Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação
Hidráulica na Bacia do Rio São Francisco.
Tabela 4: Principais reuniões CGACG e GTOSF

Grupos de
Trabalho

Data

GACG

17/09/2012

GTOSF

10/10/2012

Local

Principais pontos de Pauta

- Apresentação de proposta de
calendário para as reuniões do
Brasília/DF GACG.
- Apresentação das atividades
relativas ao Contrato de Gestão nº
014/ANA/2010.
- Apresentação da rede de pesquisa
HIDROECO sobre o hidrograma
Ambiental para o baixo curso do rio
São Francisco.
Recife/PE - Apresentação do ONS sobre as
perspectivas de operação para o
período úmido 2012/2013 na bacia
do rio São Francisco,
- Renovação das Licenças e
Outorgas de Barragens.

Câmaras Consultivas Regionais
Tabela 5: Principais reuniões das Câmaras Consultivas Regionais - CCR

CCR

CCR ALTO

Data

Local

15/06/2012

Belo Horizonte/MG

12/07/2012
04/09/2012
12/11/2012

Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
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CCR MÉDIO

CCR SUBMÉDIO

CCR BAIXO

16/03/2012
13/06/2012
18/07/2012
09/11/2012

São Desidério/BA
Barreiras/BA
Barreiras/BA
Bom Jesus da Lapa/BA

26/07/2012
21/08/2012
12/09/2012

Rodelas/BA
Triunfo/PE
Campo Formoso/BA

13/02/2012
20/03/2012
27/06/2012
23/08/2012

Penedo/AL
Penedo/AL
Penedo/AL
Penedo/AL

Diretoria Colegiada - DIREC
Tabela 6: Principais reuniões DIREC

Data

Local

13/08/2012

Belo Horizonte/MG

29/08/2012

Brasília/DF

27/09/2012

Brasília/DF

19/10/2012

Belo Horizonte/MG

DIREC

Contrato

de

Gestão

Principais pontos de Pauta
- Documento recebido da APIB
sobre a portaria 303/2012 da
AGU.
Agenda
política
e
institucional do CBHSF.
- Definição de valores de
diárias.
- Preparação para as reuniões
das Câmaras Técnicas e CCR:
CTPPP (30/08), CTIL (03/09),
CCR Alto SF (04/09).
- Discussão sobre apoio ao
PRODES
Programa
Despoluição
de
Bacias
Hidrográficas.
- Plenária de Novembro.
- PAP.
- PROJETOS.
Alterações
Regimento
Interno.
- Adoção de medidas em
relação
as
informações
recebidas da CCR Alto.
- Deliberações a serem
aprovadas em Penedo.
- Resolução sobre Diárias.
Apresentação
de
documentos
a
serem
aprovados na Plenária de
Penedo.
- Programação da Plenária.
014/ANA/2010
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No que se refere ao subitem 2.2, foram previstos R$ 500.000,00, os quais não
foram executados no ano corrente. Foi iniciado, no final do ano de 2012, o
processo para seleção de uma empresa especializada para realização do
Plano de Mobilização Social em apoio ao processo eleitoral do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF com a divulgação ATO
CONVOCATÓRIO Nº 028 / 2012.
Comprovação sobre o andamento do processo divulgado no site da AGB
Peixe Vivo: http://www.agbpeixevivo.org.br/index.php/contratos-de-gestao/agbana/contrato-no-14ana2010/atos-convocatorios.html

Figura 6: Imagem de andamento do Ato Convocatório 028/2012.

Para o subitem 2.3 foi previsto o valor de R$ 3.000.000,00, sendo executado
44,16% no ano de 2012, através do Contrato nº 007/AGB PEIXE VIVO/2012,
firmado entre a AGB Peixe Vivo e CDLJ Publicidade Ltda., em 09 de março de
2012, com prazo de vigência do presente contrato é de 24 meses.
A empresa desenvolve trabalhos de serviço de assessoria de imprensa,
criação, produção e distribuição do Boletim Informativo online, produção de
conteúdo, produção do jornal do CBHSF e da revista CHICO, serviço de
clipagem e manutenção do site do CBHSF. Além destas atividades, estão
previstos na prestação de serviços a entrega de produtos, tais como, o Plano
Executivo de Comunicação e Relacionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco, o Mapeamento e análise dos públicos do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o Plano de Mídia detalhado para o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Todos estão em execução
e foram aprovados no ano de 2012.
A seguir seguem as comprovações dos produtos entregues da empresa CDLJ
Publicidade:
Serviço de Clipping, com as principais notícias sobre a bacia.
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Link do site:http://cbhsaofrancisco.org.br/sala-de-imprensa/clipping/confira-asnoticias-publicadas-em-22-01-13
Boletins Informativos, divulgados quinzenalmente, onde o CBHSF envia por email as principais notícias sobre o Comitê.
Link do site:http://cbhsaofrancisco.org.br/boletins
Publicações: Jornal CBHSF, Revista Chico e Livro: Opará
Link do site:http://cbhsaofrancisco.org.br/sala-de-imprensa/publicacoes
Para que todo o trabalho do CBHSF fosse divulgado, foi necessária a
contratação prévia de uma empresa para elaboração do novo website do
CBHSF.
Esta contratação foi enquadrada na categoria dos 92,5% em Ações de Gestão
- Fortalecimento e Apoio ao CBHSF.
A empresa contratada pelo processo de dispensa de licitação nº 08/2011 foi a
IBODY - Agência Interativa Ltda. - ME, por meio do Contrato nº 21/2011. Este
Contrato foi firmado no dia 06 de dezembro de 2011. Após a elaboração do
website, a empresa contratada para executar o Plano de Comunicação do
Comitê, a CDLJ Publicidade, ficou responsável pela atualização das notícias e
manutenção do site.

Figura 7: Imagem do site do CBHSF

Para o subitem 2.4, foi previsto o valor de R$ 800.000,00, não executado no
ano de 2012, mas incorporado ao PAP 2013/2015.
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Ações de Planejamento
No conjunto das Ações de Planejamento estavam previstos recursos
financeiros da ordem de R$ 15.525.000,00 (correspondentes a 34,5% do total
previsto) destinados, em sua maior parte, às contratações de planos municipais
de saneamento, projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento
de água, de sistemas de esgotamento sanitário e de destinação final adequada
de resíduos sólidos urbanos.
Havia também recursos financeiros expressivos destinados à contratação de
estudos e projetos hidroambientais, a serem implantados nas quatro regiões
fisiográficas da bacia do rio São Francisco.
No ano de 2012 não foi possível estabelecer critérios que viabilizassem a
contratação de projetos relacionados a projetos de saneamento básico, sendo
que

maior

ênfase

foi

destacada

para

os

denominados

“projetos

hidroambientais”.
Para formatação e contratação dos projetos que visam à proteção e
conservação de mananciais, adequação de estradas vicinais, cercamento de
nascentes e áreas de recarga, controle de processos erosivos e ainda, de
atividades de sensibilização e mobilização de comunidades em torno de
projetos demonstrativos, na rubrica 3.6 - Elaboração de estudos e projetos que
visem a melhoria hidroambiental da bacia do rio São Francisco - foram
contratadas empresas gerenciadoras / fiscalizadoras de projetos.
Por meio de Atos Convocatórios foram realizados processos seletivos para
contratação das empresas gerenciadoras / fiscalizadoras de projetos (ver
Tabela 7).
Esta alternativa foi também utilizada no exercício de 2011, para formatação dos
22 (vinte e dois) projetos hidroambientais demandados pelas Câmaras
Consultivas Regionais do CBHSF e aprovados na Reunião Plenária do CBHSF
em Bom Jesus da Lapa, no mês de novembro de 2011.
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Tabela 7: Empresas contratadas para gerenciamento de projetos

Projeto / Serviço
1 - Prestação de serviços de
assessoramento técnico-operacional
para desenvolvimento de projetos em
apoio às atividades da AGB Peixe Vivo
(Contrato iniciado em 2011)

Contratada

Valor Realizado

Altran TC/BR

R$ 880.201,24

2 - Prestação de serviços de
assessoramento técnico-operacional p/ o
desenvolvimento e a fiscalização de
Gama
projetos em apoio às atividades do
Engenharia e
CBHSF desenvolvidas para a AGB Peixe Rec. Hídricos
Vivo (Contrato iniciado em 2012)
Total

R$ 258.798,84

R$1.139.000,08

A Figura 8 ilustra as atividades de fiscalização dos trabalhos de terraceamento,
em um dos projetos em implantação na bacia do rio São Francisco, no ano de
2012.

Figura 8: Medição de área de terraceamento, Guaraciama - MG.
Fonte: GAMA Engenharia / AGB Peixe Vivo, 2012.
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Ações Estruturais

No conjunto das Ações Estruturais estavam previstos recursos financeiros da
ordem de R$ 22.500.000,00 (correspondentes a 50,0% do total previsto)
destinados, em sua maior parte, às contratações de implantação dos projetos
hidroambientais selecionados para serem executados no ano de 2012.
O conjunto de vinte e dois projetos selecionados e aprovados teve sua
contratação iniciada a partir do 2º semestre de 2012. Alguns destes projetos
demandaram discussões complementares no âmbito das respectivas Câmaras
Consultivas Regionais, que visavam o seu aprimoramento e aderência às
expectativas das populações locais.
Projetos Hidroambientais Contratados no Ano de 2012
Durante o ano de 2012 foram realizadas 08 (oito) contratações de execução de
serviços e obras hidroambientais. Estas contratações têm como objetivo
principal contribuir para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos da
bacia. Estes projetos iniciaram a partir de solicitações provenientes do próprio
CBHSF, por intermédio de seus membros, coordenadas pelas CCR, nas quatro
regiões fisiográficas.
1) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, Minas Gerais (Alto São
Francisco).
Por meio do Ato Convocatório 09/2012 - lote 01 - a empresa Verga Engenharia
foi contratada para executar os projetos que objetivam recuperar áreas da
Bacia do Rio Jatobá, no município de Buritizeiro, MG, onde é possível constatar
elevados processos de assoreamento de cursos d’água e de nascentes. Por
sua vez, verifica-se a necessidade de se proteger as surgências de água com
cercas e aceiros, devido à intensa invasão por gado bovino e queimadas sem
controle.
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Figura 9: Voçoroca detectada durante visita técnica de reconhecimento na Bacia do Rio
Jatobá.

Figura 10: Atividade de mobilização social realizada pela Contratada em comunidade
rural situada na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro - MG.

2) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas Gerais (Alto São
Francisco).
Por meio do Ato Convocatório 09/2012 - lote 02 - a empresa Verga Engenharia
foi contratada para executar ações de recuperação e preservação ambiental,
demandadas pelo CBHSF, na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas
Gerais. A agricultura intensa e imprópria propiciou o surgimento de elevados
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processos erosivos naquela bacia, o que agrava a disponibilidade e as
características hidrológicas locais.

Figura 11: Curso d’água bastante assoreado na Bacia do Córrego da Onça, Pirapora, MG.

Figura 12: Locação topográfica de intervenção ambiental na Bacia do Córrego da Onça,
Pirapora, MG.
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3) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama, Minas
Gerais (Alto São Francisco).
O Ato Convocatório 011/2012 foi elaborado para contratação de empresa para
realizar obras e serviços ambientais nas bacias descritas. As bacias do Rio das
Pedras e Córrego Buritis apresentam uma série de problemas ambientais,
como focos erosivos, ocupação irregular e predatória das margens de cursos
d’água, assoreamento de rios, etc.

Figura 13: Vista de área degradada em trecho da Bacia do Rio das Pedras,
Guaraciama, MG.

Figura 14: Barragem de contenção de águas pluviais (barraginha) construída em área
pertencente à Bacia do Córrego Buritis, Guaraciama, MG.
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4) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Rio Itaguari, em Cocos, Bahia (Médio São Francisco).

Na bacia do Rio Itaguari, localizada no município de Cocos, Bahia, foi
contratada a empresa Local Maq Ltda. As áreas de intervenção previstas no
projeto se referem a locais utilizados pela agricultura com manejo inadequado,
o que acarretou a degradação dos solos das áreas e contribuiu para o
assoreamento de diversos cursos d’água, causando o surgimento de voçorocas
naquela região.

Figura 15: Margem de riacho desprotegida e pisoteada por animais, Cocos, BA.

Figura 16: Locação topográfica de obras ambientais em uma estrada vicinal, Cocos, BA.
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5) Execução de Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do
Rio Salitre, em Morro do Chapéu, Bahia (Sub Médio São Francisco).

Foi contratada uma empresa para realizar as intervenções na região de
cabeceira do Rio Salitre, afluente da margem direita do Rio São Francisco, com
sua nascente localizada em Morro do Chapéu, Bahia. Com um longo processo
de exploração indevida do solo na região, a nascente do Rio Salitre sofreu com
práticas degradadoras que vão desde o desmatamento, queimadas, dentre
outras. Com as intervenções propostas, pretende-se contribuir para a melhoria
da disponibilidade hídrica local.

Figura 17: Erosão em região de cabeceira do Rio Salitre, em Morro do Chapéu, BA.

Figura 18: Atividade de mobilização social realizada pela Contratada, em
Morro do Chapéu, BA.
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6) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Rio Mocambo, em Curaçá, Bahia (Sub Médio São Francisco).

Foi contratada a empresa Aliança Ltda. para a realização de atividades de
recuperação ambiental na Bacia do Rio Mocambo, em Curaçá, Bahia. O rio
Mocambo, que se localiza a margem direita do Rio São Francisco, sofre com a
baixa disponibilidade hídrica e degradação intensa dos solos, devido a
constantes supressões vegetais da caatinga. Foram contratadas diversas
ações objetivando a melhoria da qualidade ambiental na bacia do Rio
Mocambo, dentre as quais, se destaca o trabalho de mobilização e educação
ambiental da população, visando garantir a sustentabilidade das ações
implantadas.

Figura 19: Leito do Rio Mocambo, seco e demasiadamente assoreado, em Curaçá, BA.

Figura 20: Reunião de início do Projeto de Recuperação Ambiental do Rio Mocambo,
Curaçá, BA.
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7) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na
Bacia do Ribeirão Canabrava, em Pompéu, Minas Gerais (Alto São
Francisco).

Para a realização de obras e serviços ambientais na Bacia do Ribeirão
Canabrava, afluente do Rio São Francisco, em Pompéu, Minas Gerais, foi
contratada a empresa Neogeo Ltda. A região conta com grandes áreas
ocupadas pela exploração de atividades de silvicultura e conta com a abertura
de diversas estradas vicinais para escoamento da produção local. A falta de
proteção de nascentes e a erosão causada por estradas inadequadas têm
causado a elevação do assoreamento dos cursos d’agua na bacia. Com as
intervenções contratadas, objetiva-se a consequente melhoria da qualidade
hidroambiental na bacia do Ribeirão Canabrava.
Este projeto tem um perfil demonstrativo, que poderá ser reaplicado em outras
bacias em situações similares, observadas as especificidades dos biomas de
cada região.

Figura 21: Ocorrência de erosão causada pela enxurrada em estrada vicinal,
Pompéu, MG.

Contrato

de

Gestão

014/ANA/2010

Página 32

Relatório Anual de Acompanhamento 2012

8) Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental no
Entorno da Represa de Três Marias, em Morada Nova de Minas, Minas
Gerais (Alto São Francisco).

O Reservatório de Três Marias, construído no Rio São Francisco, é estratégico
para o abastecimento energético brasileiro e local de grande disponibilidade
hídrica como alternativa econômica para a atividade pesqueira, turística e
agropecuária no estado de Minas Gerais. Com o passar do tempo,
multiplicaram-se as explorações não sustentáveis do solo às suas margens e
com estas, aumentaram também os problemas de qualidade hidroambiental no
local. Com o intuito de se tentar minimizar o assoreamento evidenciado, em
especial no município de Morada Nova de Minas, foi contratada a empresa
Neogeo, que será responsável por implementar ações de proteção do entorno
da Represa de Três Marias, conforme especificado no projeto contratado.

Figura 22: Estrada vicinal sem contenção de águas pluviais à montante da Represa de
Três Marias, no município de Morada Nova de Minas, MG.

Os contratos firmados para a implantação dos projetos hidroambientais
importam em R$ 6.576.920,28 (seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil,
novecentos e vinte reais e vinte e oito centavos), sendo que até dezembro de
2012, foram quitadas medições no valor de R$ 1.506.404,29 (um milhão,
quinhentos e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e nove centavos). Na
Tabela 4 é apresentado o resumo dos trabalhos contratados
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No total, os 22 projetos a serem executados têm seus custos estimados em R$
15.427.894,00 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e
noventa e quatro reais) enquadrados no subcomponente 4.3 - Implantação de
projetos de demanda espontânea selecionados e aprovados, de acordo com
critérios estabelecidos - Plano de Aplicação 2012.
Tabela 8: Resumo dos Projetos Hidroambientais contratados

Projeto / Serviço
1 - Execução de Obras e
Serviços para
Recuperação
hidroambiental na Bacia
do Rio Jatobá, em
Buritizeiro - MG
2 - Execução de Obras e
Serviços para
Recuperação
hidroambiental na Bacia
do Córrego da Onça, em
Pirapora - MG
3 - Execução de Obras e
Serviços de Recuperação
hidroambiental na SubBacia do Rio das Pedras e
Córrego Buritis, em
Guaraciama - MG
4 - Execução das Obras e
Serviços para
Recuperação
hidroambiental na SubBacia do Itaguari, em
Cocos - BA
5 - Execução de Obras e
Serviços para
Recuperação
hidroambiental, Sub-Bacia
do Rio Salitre, Morro do
Chapéu - BA
6 - Execução das obras e
serviços para recuperação
hidroambiental na SubBacia do Rio Mocambo Curaçá - BA

Contratada

Valor do Contrato
(R$)

% de execução
dos Contratos
(dezembro/2012)

Verga
Engenharia

1.300.620,45

22,33%

Verga
Engenharia

823.174,70

26,95%

Verga
Engenharia

526.078,02

55,86%

Local Maq
Ltda.

831.073,44

23,81%

Local Maq
Ltda.

R$ 838.389,05

19,79%

Aliança
Pinturas

1.285.008,49

12,85%
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7 e 8 - Execução das
obras e serviços para
recuperação
hidroambiental no Entorno
da Represa de Três,
Neogeo
Morada Nova de Minas, Geotecnologias
MG e recuperação
hidroambiental da SubBacia do Ribeirão
Canabrava, Pompéu - MG
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1.713.436,13

Gestão
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Controle dos Projetos Contratados no Ano de 2012

A AGB Peixe Vivo realiza o controle permanente dos seus contratos a fim de
buscar o alcance da pontualidade da prestação dos serviços e o bom nível de
qualidade dos mesmos.
O controle físico-financeiro dos projetos e serviços contratados é realizado a
partir de aplicativos computacionais apropriados para gestão de contratos e os
resultados do acompanhamento podem ser visualizados através de recursos
gráficos como apresentados a seguir:

a)

Gerenciamento da Execução de Obras e Serviços para Recuperação
hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, MG.
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b)

Gerenciamento Execução de Obras e Serviços para Recuperação
hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, MG.

c)

Gerenciamento da Execução de Obras e Serviços de Recuperação
hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis,
em Guaraciama, MG.
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d)

Gerenciamento da Execução das Obras e Serviços para
Recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, em Cocos,
BA.

e)

Gerenciamento da Execução de Obras e Serviços para Recuperação
hidroambiental, Sub-Bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu, BA.
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f)

Gerenciamento da Execução das obras e serviços para recuperação
hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Mocambo - Curaçá, BA.

Observa-se que no contrato firmado com a empresa Neogeo Ltda, relativo aos
Projetos Hidroambientais de Pompéu e Morada Nova de Minas, iniciados em
novembro de 2012, só foram realizados serviços preliminares de mobilização e
apresentação de Plano de Trabalho.
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