RELATÓRIO ANUAL
COMITÊ DA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIO MANUEL ALVES DA NATIVIDADE
2019

A Bacia Hidrográfica do rio Manuel Alves se localiza na região Sudeste do Estado do
Tocantins, pertence ao Sistema Hidrográfico do rio Tocantins (margem direita), correspondendo à
unidade T5 da divisão hidrográfica oficial do Estado, com uma área de drenagem de 14.894,7 km²,
e abrange 11 Municípios, que são: Almas, Chapada da Natividade, Conceição do Tocantins,
Dianópolis, Natividade, Pindorama do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição,
Santa Rosa do Tocantins, São Valério da Natividade e Taipas do Tocantins.
O nivelamento de informações e o aperfeiçoamento contínuo são requisitos indispensáveis
para o crescimento e fortalecimento do comitê de bacia. Visando a promoção de debates sobre
questões inerentes a recursos hídricos, bem como decisões participativas e capacitação dos membros
do Comitê. Foram realizadas reuniões ordinárias, oficinas de capacitação, Fórum Municipais além
de participação dos membros no Fórum Mundial da Água, Encontro Nacional dos Comitês de Bacias
Hidrográficas e Encontro Estadual dos comitês de bacias.
Em 2019 foram realizadas 04 (quatros) reuniões ordinárias:
1.

Reunião tratar sobre o esclarecimento a (I) situação do convênio da ecológica, (II) Aprovação
do Ad Referendum (das resoluções, (III) Definição do calendário 2019; (IV) Definição da
capacitação e para esclarecimento da construção das CGH´S juntamente com a sociedade de
Rio da Conceição no mês de abril;

2.

Além da segunda 2ª reunião que tratou inclusivamente sobre situação do processo da
construção PCH no município de Chapada da Natividade a iniciou se as capacitações em
Chapada e Conceição do Tocantins;

3.

Já na terceira reunião 3 (três) tratou-se Situação dos processos da (I) CHG´s (II) Situação do
processo da PCH; (III) Definição dos membros que irão para o ENCOB;

4.

Na última reunião do ano fez-se um balanço geral sobre a situação e os acontecimentos na
gestão pública do órgão gestor em especial sobre os convênios relacionados ao apoio dos
comitês no Estado. Além do relatório do ENCOB e a cobrança pelo uso da água na Bacia do
Rio Manuel Alves.
Também no decorrer do primeiro semestre foi realizado as operações de filmagem do Rio

Manuel Alves nos municípios de Rio da Conceição e Dianopólis, Porto Alegre do Tocantins e Almas
para elaboração de um Vídeo Documentário sobre o CBH.

O comitê da bacia hidrográfica do Rio Manuel Alves vem desempenhando um papel
fundamental na sua região, acompanhando a visita no barramento (escada de peixe) no Projeto de
Irrigação Manuel Alves no Município de Dianópolis. Motivo dessa solicitação é devido denúncias
encaminhada pelo Distrito de Irrigação, o qual alega que pescadores quebram a corrente da válvula
da escada dos peixes, que impede a passagem de água para os tanques e veda a passagem dos peixes
e procede à despesca, ato criminoso que deverá ser combatido e enviado para os órgãos de
competência. Desde do ano de 2018 estão sendo questionadas pelos proprietários dos lotes adquiridos
no projeto de irrigação e isso se alastrou até no presente momento.
Vale ressaltar que no decorrer do ano de 2019 foi dado uma tenção especial ao município de
Rio da Conceição devido às demandas das construções das PCH3 que irá influenciar diretor e
indiretamente os municípios de Almas, Rio da Conceição e Porto Alegre do Tocantins o qual o
comitê aguarda um posicionamento do Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS.
O qual se tratava da solicitava da prorrogação do prazo, motivo pelo o qual não votado o
parecer e concedido o prazo de trinta (30) dias. Após o cumprimento do prazo o CBHRMA reunirse-á em caráter extraordinário para votar o referido parecer nº 001 de 2019.
Visando o aperfeiçoamento dos membros do CBHRMA foram realizados no decorrer do
ano de 2019 3 (duas) duas capacitações pelo comitê e as capacitações feitas pelos membros por meio
do ENCONB 2019 sendo descritas a seguir:
Capacitação:

junho

Chapada
da Capacitação com o tema : “Revitalização de Nascente e Matas
Natividade -TO
Ciliares”.

Março

Conceição -TO

Oficinas de teatro Hídrico com o tema: “Educação Ambiental”

Junho

Foz de Iguaçu

Capacitação com o tema :diversos

ENCOB 2019 21 a 25 /11/2019

Capacitação: “Revitalização de Nascente e Matas Ciliares”. Chapada da Natividade

O conteúdo da capacitação conforme programação e temática desta oficina (Revitalização de
Nascente e Mata Ciliar), bem como as atividades dinâmicas que se contextualizaram.
A engenheira iniciou com uma fala prévia sobre a grande problemática da degradação de matas
ciliares enfrentada pela população mundial. Apontou sobre uso ocupação do solo e a expansão das atividades
agrícolas, pecuárias, extração vegetal, animal e mineral que alteram significativamente a qualidade e
disponibilidade de recursos hídricos, assim como causam alterações nos processos químicos, físicos e
biológicos dos sistemas naturais. A ministradora fez uma análise da degradação da mata ciliar dos corpos
hídricos do Manuel Alves, bem como suas respectivas nascentes, visando pontuar estratégias
importantes para revitalização/recuperação por meio de educação ambiental.
A oficina contou com a participação em média de 28 pessoas, dentre os participantes estavam
o presidente do comitê de bacia, Mário de Sena Filho, a secretária do comitê Terenilza Pereira Amorim,
professores, técnicos da área ambiental e agrícola, técnicos do Ruraltins, engenheiros, secretários
municipais, dentre outros.
Durante o evento ressaltou a importância do papel do comitê para o desenvolvimento de ações
para encontrar medidas para diminuição da degradação das matas ciliares e das nascentes da bacia
hidrográfica em questão.

Surgiu um interesse pelo próprio grupo de participantes para realizarmos visita de campo no
empreendimento minerário localizado no perímetro urbano do munícipio. Segundo relatos dos moradores e
também participantes da oficina é desconhecido os projetos ambientais e minerários para regularização da
atividade de exploração destes recursos, além disso, há impactos ambientais como rachaduras nas
residências, perca do acesso à corpos hídricos que agora se localiza em área privada ou requerida,
modificação da paisagem, retirada de residências, ademais o uso de água para este tipo de atividade é bem
expressivo.
Registro fotográfico: Apresentação da Atividade Prática

27 e 28/06/2019

Registro Fotográfico: Nascentes em Perímetro Urbano de Chapada de Natividade – TO,
Capacitação tema: “Educação Ambiental”

RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS

Para finalizar a oficina foi discutido um resumo geral do que foi apresentado e trabalhado
na atividade teórica e prática para a revitalização das nascentes visitadas, pertencentes à Bacia
Hidrográfica do Rio Manuel Alves, visando minimizar os impactos causados pelos processos
erosivos, poluição e contaminação, defensivos agrícolas, supressão vegetal, rejeitos de mineração,
sedimentação, dentreoutros.
Na discussão final também foram citadas legislações pertinentes utilizadas sobre todo o
contexto ambiental que pode ser explorado para o entendimento e fundamentação nas tomadas de
decisões das atividades exercidas em todo o ambiente.
A oficineira junto com os participantes propuseram prioridades a serem trabalhas na
conservação dosrecursosnaturais. Énecessário que haja atuação diretado Conselho

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, assim como dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, e órgãos fiscalizadores, visto que esses órgãos visam garantir o uso sustentável
destes recursos. Também se faz necessário a participação das comunidades que se beneficiam,
direta ou indiretamente, dos recursos, estimulando, portanto, a promoção da educação
ambiental. Desta forma, ainda serão realizados eventos para conscientização da comunidade
ribeirinha quanto à preservação de mata ciliar.
Desenvolvimento da Oficina no Municipio de Conceição do Tocantins/To

A palestrante e ministradora da oficina Aymara Colen conduziu e abordou o conteúdo
da capacitação conforme programação e temática desta oficina (Educação Ambiental), bem
como as atividades dinâmicas que se contextualizaram.
Iniciou-se com uma palestra apresentando (briefing) a palestrante e os participantes,
incluindo uma dinâmica em que cada um se apresentou falando um pouco sobre
atuação/atribuição profissional e pessoal no comitê em questão.
Em seguida realizou-se a palestra sobre a temática da Educação Ambiental, falando
sobre os artigos 205 e 225 da Constituição Federal, em que é dever do estado definir políticas
públicas que envolvam o aspecto ambiental, promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino, fundamento no conceito e atuação da transversalidade e a conscientização
pública para a preservação, recuperação e melhoria do ambiente.
Exemplos de Aparato legal referente à Educação Ambiental:
Lei federal nº 6.938, de 31 Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e
de agosto de 1981
mecanismos de
formulação e aplicação, e dá
outras
providências.
Lei Federal nº 9.795,
Dispõe sobreaeducação ambiental, institui a Política Nacional
de 27 de abril de 1999
de Educação Ambiental e dá outras providências.
Decreto
Federal
Regulamenta a Leinº 9.795, de27 deabril de 1999, queinstituiu
nº 4.281, de 25 de a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras
junho de
providências.
2002
A oficina contou com a participação em média de 30 pessoas, dentre os participantes
estavam os representantes do comitê da bacia hidrográfica, secretários, professores, técnicos
da área ambiental e agrícola, técnicos do Ruraltins, participantes do setor rural, catadores,
artesãos, engenheiros, secretários municipais, dentre outros.
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Durante o evento ressaltou a importância do papel do comitê para o desenvolvimento de
ações na realização das campanhas de Educaçã o Ambiental tratando-se da comunidade em
geral. Enfatizou ainda a relevância da participação de todos ali presentes, pois, a participação
de cada um foi fundamental para o desenvolvimento sustentável significativo das atividades
que abrangem essas medidas mitigadoras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: PALESTRA TEÓRICA E CONTEXTUALIZADA

Foram abordados temas sobre o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves onde
o mesmo é um documento que contém uma avaliação de quais são os usos das águas existentes
e potenciais na bacia, como objetivo de promover a garantia da disponibilidade de água em
quantidade e qualidade, para o desenvolvimento econômico sustentável da região, lembra que a
região sudeste do estado se caracteriza com de ficiência hídrica devido características naturais
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dos compartimentos ambientais, acrescido ao uso expressivos do recurso hídrico para diversas
finalidades.
O Plano apresenta os potenciais da região para desenvolvimento econômico e social e
para a preservação dos recursos hídricos, de forma que garantam a sustentabilidade e a
melhoria da qualidade de vida da população. Além de buscar resolver problemas do presente, o
plano identifica o que se quer para o futuro e busca antecipar os problemas que poderão
ocorrera curto, médio e longo prazo.
A engenheira Ambiental Aymara Colen falou sobre as tecnologias sociais que tem se
difundido a partir da última década, caracterizando um conjunto de iniciativas desenvolvidas por
organizações sociais e instituições de ensino e pesquisa, que procuram atuar sob uma perspectiva
de transformação dos valores e princípios que orientam o Sistema Brasileiro de Ciência,
Tecnologia e Inovação. Citou como exemplo as cooperativas de catadores de resíduos.
As cooperativas de catadores de materiais passíveis de recicláveis têm vários desafios
que precisam de soluções tecnológicas, mas não dispõem de capacidade expertise técnica,
nem de recursos para o desenvolvimento dessas soluções. Em geral, são empresas ou governos
que financiam os projetos de pesquisa que vão criar alternativas tecnológicas, mas elas visam
atender às demandas das empresas, como, por exemplo, aumento da competitividade. Portanto,
essas tecnologias não suprem as necessidades e limitações das cooperativas. Entende-se, portanto,
que as tecnologias sociais devem ser capazes de viabilizar economicamente os
empreendimentos autogestionários.
Vale ressaltar que o ano de 2019, foi um ano muito difícil para cumprir as metas
propostas no plano de trabalho bem diferente de 2018, com os problemas que o estado
enfrentou, pois, foi ano de início de mandato tudo travou, o contrato com a Entidade que dava
suporte técnico aos comitês foi paralisado, e tudo parou, mais mesmo assim o órgão gestor na
amaneira do possível nos apoiou dando o suporte necessário para o desempenho das
atividades, como também suporte técnico necessário para realizações das demandas enviadas
pelo Comitê.
O Comitê do Rio Manuel Alves da Natividade sempre buscou desempenhar seu
papel, que é de fazer sua gestão territorial na área da bacia hidrográfica descentralizada e
participativa.
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Portanto, vale ressaltar que no ponto de vista do Comitê de Bacia do Rio Manuel
Alves-CBHRMA as metas proposta no Plano de Metas da Agência Nacional de Águas e no
Plano de Trabalho foram atingidas, conforme toda documentação inserida no sistema dspace
e no sistema Cinco.
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Natividade-TO, 23 de dezembro de 2019.

________________________
MÁRIO DE SENA FILHO
Presidente do CBHMA
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