Relatório
Encontro Regional
Apresentação

Optamos por uma dinâmica de realização do encontro estadual, que considerasse
prioritariamente a necessidade de se informar à população sobre a problemática ambiental
quanto aos recursos hídricos, o sistema de gestão federal e estadual, e a importância da
constituição do CBHSF nesse contexto.
Objetivo






Informar sobre a importância dos Recursos Hídricos
Informar sobre o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos Nacional e Estadual e
sua relação com os comitês de Bacia
Informar sobre os Comitês (estaduais e Federais e sua finalidades)
Informar sobre o processo de constituição do CBHSF

Local/ Data
DATA: 11/JUNHO/2002
LOCAL: AABB – Santana do Ipanema
INÍCIO: 9:30 horas
TÉRMINO:14:00 horas
Nº de PARTICIPANTES: 140 pessoas

Municípios de compões a região de mobilização:
Santana do Ipanema
Inhapi
Canapi
Mata Grande
Jacaré dos Homens
Olivença
Batalha
Monteirópolis
Carneiros
Olho Dágua das Flores
Poço das Trincheiras
Dois Riachos
Ouro Branco
Cacimbinhas
Belo Monte
Maravilha

Pauta
09:50 - Abertura: Zé da Feira
10:00 – Palestras:
1. A água do Planeta e sua Utilização
(Prof. Regina Coeli Carneiro Marques, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Alagoas)
2. A Política de Recursos Hídricos
(Maurício José Pedrosa Malta, da Secretaria de Recursos Hídricos

11:30 - Esclarecimentos
12:00 - Palestras:
3. Gestão Participativa e Comitês de Bacias
(Eduardo Normande, da Secretaria de Recursos Hídricos)
4. Normas, Procedimentos e Critérios para o processo de escolha dos membros e
mobilização para formação do Comitê
(Eneida Brito, Coordenadora Estadual do Projeto)

13:00 - Esclarecimentos
14:00 – Almoço

Número de participantes 140 pessoas
Problemas e Conflitos Identificados
Os problemas e conflitos identificados no encontro decorreram das intervenções dos
participantes durante os dois períodos de esclarecimentos, portanto eles não
necessariamente seguem a lógica definida pelo formulário distribuído pela coordenação
Geral. No entanto buscamos adapta-los o melhor possível e esse formulário por
consideramos as intervenções ricas em informações quanto aos problemas que afetam a
bacia do São Francisco, bem como ricas as sugestões para a solução desses.
Acreditamos assim, facilitar a sistematização da Coordenação Geral quanto aos relatórios
dos vários estados. (formulário em anexo)
Nesse encontro devido às características locais apresentou maior número de problemas e
questionamentos quanto à qualidade e quantidade de água.

Eneida Vianna Sá Brito
Coordenadora Estadual

Encontro Regional – Santana Ipanema
Conflitos e Problemas Identificados
Problemas
Ambientais

Município

Assoreamento

Belo Monte

“O Rio São
Francisco tem
largura de 500m.
Hoje, 250m
[metade desta
largura] andamos
em areia.”
Belo Monte

Ações
Desenvolvidas

Quem
Promove

Sugestões
apresentadas
. Revitalização do
Rio São Francisco

Fluxo de água do Rio Belo Monte
São Francisco (
cheias ) e ocupação
da ilhas formadas em
seu curso.

Antes
observávamos as
cheias dos rios,
plantávamos arroz
em suas margens.
Hoje os fazendeiros
ocupam as ilhas do
rio.”
*Necessário a
revitalização do rio.

Escassez de Peixes
para pesca

“Antes,
pescávamos em
média 300 quilos
de peixe por
semana. Hoje,
pescamos
somente 60 quilos
por semana. Não
podemos mais
pescar porque não
há peixe.”

Revitalização da
Bacia do Rio
Ipanema

Belo Monte

Batalha

Colônia de
pescadores
Revitalização do
Rio São Francisco
* Piscicultura
* Necessário
vontade política e
compromisso dos
governantes
*Participação
popular
* Elaboração de
estudos técnicos

Problemas de
Infra Estrutura

Município

Coleta e disposição
inadequada do dos
resíduos sólidos
Mineração de areia

Santana do
Ipanema

Canal do Sertão

Estado de
Alagoas

Ações
Desenvolvidas

Belo Monte

Construção e
Batalha
manutenção de Poços
artesianos

Houve muita
polêmica quanto a
construção do canal
do sertão uma vez
que a cidade de Belo
Monte questiona os
danos ambientais (
assoreamento do
rio) com a sua
conclusão
Esta sendo feito o
estudo de
sustentabilidade
Construção de 13
poços artesianos
Os poços tem um
custo elevado de
energia, e má
manutenção

Quem
Promove

Sugestões
apresentadas

MIBASA

Necessário ação
poder público para
suspensão da
mineração que vem
causando
assoreamento das
margens do rio e
escassez de peixes

Governo
Federal
Governo
Estadual

Governo
Federal

Necessidade da
população se
envolver no
processo de
gestão dos
equipamentos
públicos.(eles só
participam se
forem
remunerados)

Disponibilidade
hídrica

Em toda a
região

*Construção em
etapas do canal do
Sertão
*Manutenção da
adutoras existentes

Governo
Federal
Governo
Estadual

O lençol freático
é insuficiente
para se
estabelecer uma
retirada de água.
Tem 57% de sal
na água, então
fica difícil
consumi-la nestas
condições. Chega
água nas nossas
casas uma vez por
semana.”

Ass. Mor. Ouro
Branco

Problemas de
Gestão
Projeto dos
dessanilizadores

Município

Ações
Desenvolvidas
* Projeto hoje tem
problemas de
manutenção

Quem
Promove

Sugestões
propostas
*capacitação da
comunidade para sua
manutenção
* melhor
gerenciamento pelo
Gov. Federal da
implantação de projetos
como esse

Participação da
população

.Participação da
população na
constituição do comitê
.Participação na
população no processo
de manutenção de
equipamentos públicos
de captação e
distribuição de recursos
hídricos

Participação dos
políticos

“Que os políticos (
municipais e estaduaislegislativo e executivo )
participem de reuniões
como essas”
Informar a população
sobre o problema da
disponibilidade hídrica
e seu desperdício

Desperdício dos
recursos hídricos

