Abril/2015

Especial CBH-Santa Maria do Doce

CBH-Santa Maria comemora
10 anos em abril
Uma década de compromisso com a água

Fazendo história
O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Santa Maria do Doce comemora
uma década de trabalho em 25 de abril.
Criado por meio do Decreto nº 883-S, que,
na época, nomeou uma diretoria provisória para gerir o processo de inscrição
das entidades e eleger os responsáveis
pelo primeiro mandato efetivo, o CBH

celebra agora as conquistas já alcançadas em prol da melhoria da qualidade
e quantidade de água na bacia. Entre
os avanços destacam-se o processo de
implantação do Programa de Incentivo
ao Uso Racional da Água na Agricultura
(P22) e Programa de Recomposição de
APPs e Nascentes (P52).

Programa de Incentivo ao Uso Racional
de Água na Agricultura (P22)
A fim de combater o desperdício de
água na agricultura – importante atividade econômica da Bacia –, o Programa
de Incentivo ao Uso Racional da Água
na Agricultura (P22) financia, através
de recursos oriundos da cobrança pelo
uso do recurso natural, a instalação de
um equipamento que indica, de forma simples, quando e quanto irrigar: o
irrigâmetro. Os beneficiados pela iniciativa são indicados pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica ao qual pertencem, tendo
como critérios de seleção o tipo de cultura, a localização geográfica e a zona de
conflitos. Após serem selecionadas, as
propriedades são visitadas por técnicos,
que analisam o tipo de solo, o sistema de
irrigação, o produto cultivado e a temperatura do local. A partir das informações
coletadas, o aparelho é customizado.
Na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce, o P22 está em fase de instalação dos equipamentos nas propriedades contempladas. A previsão é de que
240 equipamentos sejam instalados até
o final de 2015 em toda a bacia do Doce.

Programa de Recomposição de APPs
e Nascentes (P52)

Responsáveis pela manutenção dos
rios e córregos, as nascentes são
essenciais para a qualidade e quantidade
de água. A fim de garantir o fornecimento
abundante e ininterrupto, uma iniciativa
se tornou prioritária entre as ações do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Santa Maria do Doce - o Programa de
Recomposição de APPs e Nascentes (P52).
Por meio de parceria com os produtores
rurais, o P52 prevê a recomposição e
recuperação de matas ciliares e topos de
morro nas propriedades rurais da bacia,

além do cercamento de olhos d´água.
O programa é desenvolvido em cinco
etapas: cadastramento dos produtores
rurais; visita técnica à propriedade
rural; elaboração de Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e implantação do Programa
Reflorestar; assinatura do Contrato de
Pagamento por Serviços Ambientais e
recuperação ambiental das propriedades.
Na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria
do Doce, o programa está em fase de
contratação de empresa especializada
que ficará responsável pelo CAR.
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A criação do CBH-Santa Maria do
Doce resultou de uma intensa mobilização social que teve início em 2002 e atingiu seu ponto máximo com a realização
da “I Expedição Ecológica do Rio Santa
Maria do Doce”, realizada em outubro
do ano seguinte. Em 25 de abril de 2005,
o Comitê foi criado por meio do Decreto nº 883-S, que nomeou uma diretoria
provisória para gerir o processo de inscrição das entidades e elegeu os respon-

sáveis pelo primeiro mandato efetivo.
O Comitê integra o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e,
por ter caráter normativo e deliberativo,
possui competência para promover a gestão participativa das águas, no âmbito da
Bacia do Rio Santa Maria do Doce. Entre
seus principais objetivos está a promoção de políticas e programas voltados à
preservação, recuperação e desenvolvimento sustentável.

A bacia

A Unidade de Análise Santa Maria do
Doce integra a macrobacia do Rio Doce e
está localizada no Estado do Espírito Santo,
em uma área de 3.063,40 Km². Segundo
o Plano de Ação de Recursos Hídricos da
Unidade de Análise Santa Maria do Doce
(PARH Santa Maria do Doce), elaborado
em 2010, o solo da região tem forte
suscetibilidade à erosão em cerca de 40%
de sua extensão e média suscetibilidade
em 43%. De maneira geral, a erosão
está relacionada à ocupação humana
e ao desmatamento. As áreas mais
preservadas encontram-se nas partes
altas da unidade. No entanto, segundo
dados do Censo Agropecuário de 2006
- contemplados no PARH -, a adoção de
práticas voltadas à conservação ambiental

é ainda insuficiente na unidade, sendo
verificado, inclusive, o uso de queimadas.
Em algumas áreas de encostas íngremes,
em que o clima é úmido, são registrados
deslizamentos de terra, desabamentos e
corridas de lama. Já em locais de colinas
e declives mais acentuados, há sulcos
e voçorocas. A população da Unidade
de Análise Santa Maria do Doce é de
aproximadamente 116 mil pessoas. Um
percentual de 69% – ou cerca de 80 mil
pessoas - vive nas áreas urbanas. Ainda
segundo o PARH, predomina na região
o setor de serviços, responsável por
aproximadamente 55% do Produto Interno
Bruto (PIB) local. O setor agropecuário
responde por aproximadamente 25% e o
industrial, 18%.

Membros do CBH-Santa Maria do Doce
(mandato 2013-2017)
Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - Titular - Hugo Guariz Roldi
Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Suplente - Leonardo Novelli Faian
Prefeitura Municipal de Colatina - Titular - Ricardo Pretti
Incaper - Titular - César Santos Carvalho
Incaper - Suplente - Aristides de Oliveira
Iema/AGERH - Titular - Pedro Murilo S. de Andrade
IFES/Campus Colatina - Titular - Abrahão A.Alden Elesbon
IFES/Campus Santa Teresa - Suplente - Adriano Goldner Nandorf
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina - Titular - Maria Emília Brumat
CISABES - Suplente - Gilse Olinda Moreira Barbieri
CREA/ES - Titular - Aliamar Comério
Associação dos Cafeicultores 15 de agosto - Suplente - Renise M. Bircher Redrigueri
Sanear - Titular - Olindo Antônio Demoner
Cesan - Titular - André Sefione
Sítio Brunow - Titular - Cleonice Cozer Brunow
Cerâmica Arco Íris Ltda - Suplente - Márcia A.Volpi Calci
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa
Titular - Vagner Sebastião Nandorf
Associação dos Cafeicultores Baixo Tabocas/Região Suplente - Ângelo Teodoro Carnielli Rudio
Sítio Santa Maria - Titular - Marcelo Cortelette
Sítio Sapucaia - Suplente - Claudir Valentin Tonini

