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INTRODUÇÃO

O ENCOB é o principal foro nacional para o encontro, compartilhamento de 
informações e troca de experiência entre os diversos comitês de bacia hidrográficas 
instalados e em fase de implantação no país.

Os principais objetivos estabelecidos para essa edição do ENCOB foram:

• Instrumentos de Gestão: implementação, eficácia e monitoramento, qual o papel 
dos Comitês de Bacia;

• Segurança Hídrica, como os Comitês de Bacia estão se planejando;

• Planejamento político institucional nos Comitês de Bacia, como estamos nos 
fortalecendo no Sistema.

O evento deste ano foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu – PR, entre os dias 21 e 25 
de outubro de 2019, no Rafain Convention Center.



PARTICIPANTES

REPRESENTANTES

Gerson Salviano - IPT

Jaqueline Bória Fernandez – Universidade Federal de São Paulo

José Cantídio de Souza – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires

Kátia Bastos Florindo – Fundação Florestal

Lillian Barrella Peres – Cetesb

Maria Fernanda Romanelli – SIMA

Ricardo Quadros – CIESP-AT

Virgílio Alcides de Farias – Movimento em Defesa da Vida

FABHAT

Ana Sedlacek

Beatriz Gonçalves Vilera

Hélio César Suleiman



ATIVIDADES REALIZADAS

Oficina: Prevenção, Controle e 
Análise de Risco de Processos de 
Erosão Hídrica e Deslizamento / 
Escorregamento

• Participação Gerson Salviano –
IPT;

• Destaque para a adoção de 
medidas de gestão e controle 
de processos erosivos em 
novos empreendimentos.



ATIVIDADES REALIZADAS

Minicurso:  Aplicação dos 
indicadores de governança das 
águas

• Angelo Lima – Secretário 
Executivo do OGA;

• Apresentação do contexto e 
dos indicadores;

• Experiências de aplicação dos 
indicadores por representantes 
de Comitês de Bacias;

• 2 representantes de comitês de 
bacia hidrográfica.



ATIVIDADES REALIZADAS

Segurança hídrica: Como os 
comitês de bacia estão se 
planejando

• Moderadora: Rita de Cássia 
(Presidente do CBH Rio das 
Contas);

• Diálogo com os Comitês;
• Compartilhamento das 

experiências do Comitês de 
bacia da região Nordeste do 
Brasil.



ATIVIDADES REALIZADAS

Oficina: Estratégias e ferramentas 
para apoio a implementação de 
planos

• Ministrantes: Especialistas em 
Recursos Hídricos da ANA;

• Apresentação sobre a 
elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos (PRH);

• Ações coordenadas e roteiros 
para execução do plano, de 
fácil compreensão com 
monitoramento operacional.



ATIVIDADES REALIZADAS

Monitoramento e previsão 
hidrometeorológicos de bacias
Hidrográficas – a experiência do 
SIMEPAR

• Experiência de 20 anos do 
SIMEPAR no monitoramento, 
previsão e alerta de variáveis 
hidrológicas, meteorológicas e 
ambientais;

• Apresentados equipamentos de 
tecnologias diversas como o 
sensoriamento remoto e 
geoprocessamento.



ATIVIDADES REALIZADAS

Workshop: Segurança de 
Barragens

• Abordados os acidentes 
relacionados com as barragens 
de Mariana e Brumadinho;

• Ponto de destaque nas 
discussões: necessidade de 
uma ação pró-ativa dos comitês 
de bacias na identificação e 
notificação às autoridades de 
situações que envolvam riscos 
em barragens. 



ATIVIDADES REALIZADAS

Mesa de Diálogo: Planejamento 
Político Institucional

• Coordenada por Paulo Varela, 
presidente do CBH Piancó-Açu;

• Casos de diversos comitês 
estaduais e federais;

• Ceará destacou a eficiência na 
gestão de recursos hídricos;

• CBH São Francisco reforçou o 
apoio do comitê às 
comunidades tradicionais;

• CBH Paranapanema apresentou 
seu Plano Integrado de 
Recursos Hídricos.



ATIVIDADES REALIZADAS

Oficina 5: Capacitação e 
Indicadores de Monitoramento –
Avaliação de Políticas Públicas de 
Educação Ambiental

• Coordenada por ANA e ANPPEA 
(Articulação Nacional de 
Políticas Públicas de Educação 
Ambiental);

• Diversidade de Ações de 
Educação Ambiental realizadas 
nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas e a importância 
de reflexão sobre Educação 
Ambiental na Gestão de 
Recursos Hídricos.



Arena Expo



Visitas Técnicas

Gestão integrada de resíduos sólidos
(Santa Terezinha de Itaipu)



Visitas Técnicas

Refúgio Ecológico Bela Vista



Visitas Técnicas

Canal de Piracema Itaipú



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O evento em geral foi bem organizado. O local escolhido possuía boa estrutura e as 
atividades foram realizadas sem desvios significativos. Destaca-se o espaço da Arena 
Expo, que propiciou a integração dos participantes, com apresentação de trabalhos 
técnicos e rodadas de diálogos.

Como pontos de melhoria, alguns eventos importantes foram cancelados, como por 
exemplo a Roda de Diálogo do Projeto de Lei do Saneamento, tema de elevada 
importância para a gestão da qualidade dos recursos hídricos

Recomenda-se a continuidade de participação nos próximos encontros e, como forma 
de destacar as atividades do CBH-AT, seria relevante prever a apresentação de estudos 
de caso desse comitê nos foros de discussão
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