
A fim de compartilhar experiências e 
colocar em pauta assuntos relacionados 
à gestão das águas, representantes dos 
Comitês que compõem a Bacia Hidrográ-
fica do Rio Doce marcaram presença no 
XVII Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas (ENCOB). O evento, 
realizado entre os dias 4 e 9 de outubro, 

teve como sede o município de Caldas 
Novas/GO. A programação incluiu deba-
tes, conferências, palestras e reuniões 
setoriais. Segurança hídrica, sustentabi-
lidade, tecnologias para a gestão de re-
cursos hídricos e técnicas de elaboração 
de projetos e captação de recursos foram 
alguns dos temas abordados.

A décima sétima edição do ENCOB foi 
marcada pelo reconhecimento de ações 
desenvolvidas pelos conselheiros dos 
CBHs Piracicaba, Manhuaçu e da por-
ção capixaba da bacia. O presidente do 
CBH-Piracicaba, Iusifith Chafith, apre-
sentou aos participantes a experiência 
dos brigadistas voluntários que atuam 
na prevenção de incêndios na região da 
Bacia, com o apoio do Comitê. “A nossa 
missão é acompanhar a política públi-
ca de defesa civil e de recursos hídricos, 
sempre atentos aos programas e projetos 
do Comitê, para que possamos atuar em 
conjunto neste trabalho, que é uma ex-
celente oportunidade de sensibilizar os 
Comitês sobre os conceitos de volunta-
riado e prevenção”, destacou Chafith. Já 
a conselheira do CBH-Manhuaçu, Flávia 
Dias, falou sobre as ações desenvolvidas 
pela Cooperativa Aguapé. “A nossa expe-

riência  com a coleta seletiva e a inclu-
são de catadores pode servir de exem-
plo para outros estados. As pessoas têm 
demonstrado expectativa em conhecer 
esse trabalho, que concorreu ao Prêmio 
Cláudia 2015”, afirmou. Os conselheiros 
dos CBHs Guandu, Santa Maria do Doce e 
Pontões e Lagoas do Rio Doce apresenta-
ram a experiência de implantação do ir-
rigâmetro na porção da bacia localizada 
no Espírito Santo. “Inicialmente, a insta-
lação do irrigâmetro gerou desconfiança 
entre os produtores. Porém, depois que 
os aparelhos começaram a funcionar, 
eles observaram resultados positivos re-
lativos à economia de energia e de água 
e aumento da produtividade. A experiên-
cia tem sido muito proveitosa e a deman-
da dos produtores pelo aparelho é cada 
vez maior”, afirmou César Carvalho, con-
selheiro do CBH-Santa Maria do Doce. 
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O estande do CBH-Doce foi destaque 
no XVII ENCOB com a demonstração do 
irrigâmetro – equipamento que indica 
quando e quanto irrigar –, instalado em 
propriedades rurais contempladas pelo 
Programa de Incentivo ao Uso Racional da 
Água na Agricultura (P22), desenvolvido 
pelos CBHs Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu, 
Guandu, Santa Maria do Doce e Pontões 
e Lagoas do Rio Doce. O analista técnico 

do IBIO-AGB Doce, Eduardo Costa, falou 
sobre a importância da iniciativa, já 
que grande parte dos produtores rurais 
irriga em excesso, contribuindo para 
o desperdício de água. “Aqui estão 
presentes produtores rurais, membros 
de Comitês de Bacia espalhados pelo 
Brasil inteiro e multiplicadores de boas 
práticas relacionadas ao manejo da 
irrigação”, disse. 

irrigâmetro em destaque

LUiZ CLÁUdiO FiGUEiREdO 
Secretário Executivo do CBH-doce

Os cursos e apresentações do ENCOB possibilitam a 
troca de experiências entre os participantes e a aquisição de 
conhecimentos adquiridos que vamos levar para nossa região. 

CaRLOS EdUaRdO SiLVa
Presidente do CBH-Piranga

O ENCOB reúne mais de 200 Comitês e permite a integração 
entre atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos dos 
diversos cantos do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. 

FLaMÍNiO GUERRa 
Vice-presidente do CBH-Piracicaba

O ENCOB possibilita a disseminação de informações e a troca 
de experiência. Além disso, passamos a conhecer melhor como 
está sendo feita a gestão das águas em todo o país. O evento 
é importantíssimo principalmente neste momento, em que a 
crise hídrica já é uma realidade e, caso não haja uma gestão 
eficiente das águas, não chegaremos a lugar algum. 

FELiPE BENÍCiO PEdRO 
Presidente do CBH-Santo antônio

Esse é o momento em que os Comitês de todo o Brasil têm a 
oportunidade de compartilhar suas histórias e experiências, e 
os participantes se articulam e levam o conhecimento para ser 
replicado em suas regiões. 

EdSON VaLGaS 
Secretário Executivo do CBH-Suaçuí

O ENCOB é uma oportunidade para que os Comitês interajam 
e atualizem as informações sobre projetos que estão sendo 
desenvolvidos em todo o Brasil, além de fortalecer e dar 
visibilidade às ações que estão sendo promovidas. 

WiLSON aCÁCiO 
Vice-presidente do CBH-Caratinga

O encontro é um espaço importante em que podemos debater 
e propor encaminhamentos para que no futuro os problemas 
não se repitam. Para isso, no entanto, é indispensável que a 
população esteja envolvida. 

iSaURa PaiXÃO 
Presidente do CBH-Manhuaçu

Na Bacia do Rio Manhuaçu, enfrentamos uma severa crise 
hídrica e precisamos levar reflexão e alternativas para planejar 
nossos trabalhos. 

PEdRO MURiLO dE aNdRadE 
Conselheiro do CBH-Guandu

É o momento de compartilhar informações com aqueles 
Comitês que já estão mais avançados e também apoiar aqueles 
que estão iniciando suas atividades. O evento abre horizontes e 
traz novas ideias que podem ser adaptadas a cada região.

aNTÔNiO dEMONER 
Presidente do CBH-Santa Maria do doce

Foi possível perceber a evolução dos CBHs ao longo dos anos e 
a importância desse trabalho para a gestão de recursos hídricos, 
principalmente agora, quando as ações previstas no passado 
começam a ser colocadas em prática.  

CELESTE STOCO
Presidente do CBH-Pontões e Lagoas do Rio doce

Nosso grupo se fortalece ao participar do ENCOB. Identificamos, 
também, que as dificuldades enfrentadas na nossa região são 
comuns a outras localidades e, junto das instituições que estão 
no ENCOB, podemos articular soluções eficazes para estes 
problemas. 

Palavra dos membros

Quer ficar por dentro do que aconteceu no XVII Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas? Confira quem passou pelo ENCOB em nossa galeria de fotos!
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