RESOLUÇÃO CBH ARAGUARI Nº 54, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014
Aprova as linhas temáticas e as ações
prioritárias para investimento em
projetos de demanda espontânea no
âmbito do CBH Araguari.
O COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARAGUARI (CBH ARAGUARI),
reunido no dia 09 de outubro de 2014 na cidade de Indianópolis (MG), no uso das
competências que lhe são conferidas e tendo em vista o disposto no Capítulo III, Art.
6º, inciso XVIII e Capítulo V, Seção II, Art.17, inciso XII do seu Regimento Interno;
Considerando a necessidade de priorizar a alocação de recursos na bacia nos
programas cujas ações apresentam impactos na disponibilidade quali-quantitativa da
água, em atendimento a dotação orçamentária do Plano Plurianual de Aplicação (PPA)
dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, no período de 2013 a 2017;
Considerando a Resolução CBH Araguari nº 44, de 25 de abril de 2013, que aprova o
PPA para o período de 2013 a 2017, na qual está prevista dotação orçamentária para
atendimento à Demanda Espontânea;
Considerando que o Decreto Estadual nº 44.945, de 13 de novembro de 2008, em seu
Artigo 16, faculta aos Comitês de Bacias Hidrográficas a elaboração de normas
complementares, segundo as peculiaridades regionais;
Considerando a decisão da Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) que,
após a realização de 02 (duas) reuniões para tratar o tema, aprovou essa Resolução,
no dia 26 de setembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam instituídas e aprovadas as linhas temáticas e as ações prioritárias para
aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recurso hídricos por meio de Projetos
de Demanda Espontânea.

Art. 2º Fica autorizada a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA) dar operacionalidade ao conteúdo dessa
Resolução, enquanto Entidade Equiparada às funções de Agência da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari.
Art. 3º Essa Resolução poderá ser atualizada a cada 02 (dois) anos.
Art. 4º Essa Resolução entra em vigor nesta data.

Indianópolis - MG, 09 de outubro de 2014

ORIGINAL ASSINADO
ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO
Presidente CBH Araguari

RESOLUÇÃO CBH ARAGUARI Nº 54, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014

ANEXO I
1. INTRODUÇÃO
O Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos
referente ao período 2013/2017, anexo do Contrato de Gestão ABHA/IGAM nº 001/2012, foi
aprovado pelo CBH Araguari por meio da Resolução nº 44, de 25 de abril de 2013. Trata-se de
instrumento que define a base orçamentária para implementação das ações, além de orientar
estudos, planos, programas, projetos e ações que devem ser executados em toda a Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari por meio de sua Entidade Equiparada à Agência de Bacia.
O PPA contempla atividades orientadas em seis programas:
1) Programa de Atendimento às Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari, instituído por meio da Resolução nº 41, de 25 de abril de 2013;
2) Programa de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no âmbito da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, instituído por meio da Resolução nº 42, de 25 de abril de
2013;
3) Programa de Qualidade de Água, criado por meio da Resolução nº 34, de 27 de março
de 2012;
4) Programa de Impacto na Quantidade de Água, criado por meio da Resolução nº 34, de
27 de março de 2012;
5) Programa de Mobilização, Comunicação Social e Educação Ambiental no âmbito da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, instituído por meio da Resolução nº 43, de 25 de
abril de 2013; e
6) Programa de Atendimento à Demanda Espontânea, instituído por meio da Resolução nº
44, de 25 de abril de 2013.

No PPA 2013/2017 há uma dotação orçamentária específica destinando recursos para o
financiamento de projetos de demanda espontânea. Neste sentido, o CBH Araguari define as
linhas temáticas e ações prioritárias para os projetos de demanda espontânea.
2. OBJETIVO
Apresentar as linhas temáticas e ações votadas pelos conselheiros do CBH Araguari, na 3º
Assembleia Geral Extraordinária, realizada no município de Nova Ponte, em 20 de março de
2014, como prioritárias para investimentos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari em projetos
de demanda espontânea.
3. LINHAS DE AÇÕES:
O CBH Araguari definiu cinco linhas temáticas para abranger as ações prioritárias para a bacia.
A Tabela 1 apresenta as linhas de ações e a sua definição.
Tabela 1: Linhas de Ações dos Projetos de Demanda Espontânea.

Linha Temática
Água e Ecossistemas
Associados

Água e Solo

Água e Biodiversidade
Água e Saneamento
Gestão das Águas

Definição
Visa apoiar projetos de proteção dos recursos hídricos por meio
da conservação e recuperação de nascentes e áreas de
preservação permanentes (APPs), reserva legal, unidades de
conservação e outras formações vegetais de relevante valor
ecológico para região.
Visa apoiar projetos cujas finalidades sejam a recuperação de
solos degradados, controle de erosão e assoreamento dos
corpos de água da bacia hidrográfica do Rio Araguari, além do
incentivo a adoção de práticas adequadas de manejo do solo.
Esta ação visa fomentar projetos que busquem pesquisar e
difundir conhecimentos sobre a biodiversidade presente na
bacia hidrográfica do Rio Araguari.
Esta ação visa apoiar projetos da área de saneamento urbano e
rural.
Esta ação visa viabilizar projetos de pesquisas e estudos
referentes à implementação dos instrumentos de gestão e
ferramentas de apoio à decisão dos conselheiros do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

4. AÇÕES PRIORITÁRIAS
As ações prioritárias foram votadas pelos Conselheiros do CBH Araguari, na 3º Assembléia
Geral Extraordinária realizada em Nova Ponte, no dia 20 de março de 2014, dentro de cada
linha temática.
4.1.

AÇÕES

PRIORITÁRIAS

DA

LINHA

TEMÁTICA

ÁGUA

E

ECOSSISTEMAS

ASSOCIADOS.
A Tabela 2 apresenta as pontuações atribuídas pelos conselheiros para as ações inseridas na
linha temática Água e Ecossistemas Associados.
Tabela 2: Ações prioritárias da Linha Temática Água e Ecossistemas Associados.

Item

Linha Temática: Água e Ecossitemas Associados

Pontuação
Máxima 135

1

Subsidiar estudos para a criação de Unidades de Conservação

63

2

Desenvolvimento de atividades associadas ao uso sustentável de formações vegetativas nativas.

81

3

Prestação de assistência técnica e extensão rural objetivando a conservação e recuperação de
áreas de preservação permanente e outros ambientes de relevante valor ecológico.

95

4

Apoio a criação e estruturação de viveiros, criação de redes de sementes nativas e capacitação
de pessoal para operacionalização

88

4.2. AÇÕES PRIORITÁRIAS DA LINHA TEMÁTICA ÁGUA E SOLOS

A Tabela 3 apresenta as pontuações atribuídas pelos conselheiros para as ações inseridas na
linha temática Água e Solos.

Tabela 3: Ações prioritárias da Linha Temática Água e Solos.

Item

Linha Temática: Água e Solo

Pontuação
Máxima 135

1

Estimulação de práticas adequadas de conservação e de recuperação de solos.

82

2

Capacitação e assistência técnica e extensão rural buscando estimular a aplicação de técnicas
adequadas de manejo do solo.

73

3

Recuperação de solos degradados, através do emprego de técnicas de controle de focos de
erosão, terraceamento, construção de curvas de nível.

102

4

Contribuição para melhoria e manutenção da drenagem de águas pluviais nas estradas vicinais
em locais próximos aos corpos de água.

95

5

Implantações e a difusão de práticas de agricultura orgânica, agroecológicas e de permacultura.

52

4.3. AÇÕES PRIORITÁRIAS DA LINHA TEMÁTICA ÁGUA E BIODIVERSIDADE

A Tabela 4 apresenta as pontuações atribuídas pelos conselheiros para as ações inseridas na
linha temática Água e Biodiversidade.
Tabela 4: Ações prioritárias da Linha Temática Água e Biodiversidade.

Item

Linha Temática: Água e Biodiversidade

Pontuação
Máxima 135

1

Desenvolvimento de pesquisas associadas à conservação de espécies da fauna associadas à
ambientes aquáticos com status de valor conservacionistas (raras, ameaçadas de extinção, de
valor comercial, migratória e endêmicas na região).

69

2

Produção de conhecimentos e pesquisa sobre o uso de bioindicadores de qualidade ambiental
para recursos hídricos a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

91

3

Subsidiar estudos na definição das áreas importantes para conservação dos ecossistemas
aquáticos.

93

4.4. AÇÕES PRIORITÁRIAS DA LINHA TEMÁTICA ÁGUA E SANEAMENTO

A Tabela 5 apresenta as pontuações atribuídas pelos conselheiros para as ações inseridas na
linha temática Água e Saneamento.
Tabela 5: Ações prioritárias da Linha Temática Água e Saneamento.

Item

Linha Temática: Água e Saneamento

Pontuação
Máxima 135

1

Estimulo às práticas adequadas de coleta e tratamento de esgoto doméstico.

117

2

Estimulo às práticas adequadas de coleta, disposição e tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

96

3

Promoção da coleta seletiva, a criação e a organização de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis.

73

4.5. AÇÕES PRIORITÁRIAS DA LINHA TEMÁTICA GESTÃO DAS ÁGUAS

A Tabela 6 apresenta as pontuações atribuídas pelos conselheiros para as ações inseridas na
linha temática Gestão das Águas.
Tabela 6: Ações prioritárias da Linha Temática Gestão das Águas.

Item

Linha Temática: Gestão das Águas

Pontuação
Máxima 135

1

Produção de estudos e pesquisas sobre a qualidade e disponibilidade de água subterrânea na
bacia hidrográfica do Rio Araguari.

87

2

Produção de estudos e pesquisas sobre a ampliação da Rede de Monitoramento de Qualidade e
Quantidade de Água superficial na bacia do Rio Araguari.

116

3

Produção de conhecimentos e pesquisa sobre o uso de indicadores de qualidade ambiental para a
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

91

5. PONTUAÇÃO DAS AÇÕES
Essas ações prioritárias serão utilizadas como um dos critérios de hierarquização, dados pela
Resolução CBH Araguari 55, de 09 de outubro de 2014, para os projetos de demanda
espontânea. Dessa forma, cada linha de ação receberá uma pontuação que irá de 0 a 1, sendo
que a pontuação máxima atribuída pelo CBH Araguari será igual a 1 e as demais receberão
pontuação proporcional, seguindo as disposições para a pontuação dos indicadores para a
classificação de Sub-bacias conforme definido na Resolução acima citada.
A Tabela 7 apresenta a pontuação atribuída às ações prioritárias em cada linha de ação para
os critérios de hierarquização.
Tabela 7: Pontuação para os Critérios de Hierarquização de Projetos de Demanda Espontânea.
Item Linha Temática: Água e Ecossitemas Associados

Pontuação
CBH

Pontuação Critérios de
Hierarquização

1

Subsidiar estudos para a criação de Unidades de Conservação

63

0,66

2

Desenvolvimento de atividades associadas ao uso sustentável de formações vegetativas nativas.

81

0,85

3

Prestação de assistência técnica e extensão rural objetivando a conservação e recuperação de
áreas de preservação permanente e outros ambientes de relevante valor ecológico.

95

1,00

4

Apoio a criação e estruturação de viveiros, criação de redes de sementes nativas e capacitação
de pessoal para operacionalização

88

0,93

Item Linha Temática: Água e Solo

Pontuação
CBH

Pontuação Critérios de
Hierarquização

1

Estimulação de práticas adequadas de conservação e de recuperação de solos.

82

0,80

2

Capacitação e assistência técnica e extensão rural buscando estimular a aplicação de técnicas
adequadas de manejo do solo.

73

0,72

3

Recuperação de solos degradados, através do emprego de técnicas de controle de focos de
erosão, terraceamento, construção de curvas de nível.

102

1,00

4

Contribuição para melhoria e manutenção da drenagem de águas pluviais nas estradas vicinais
em locais próximos aos corpos de água.

95

0,93

5

Implantações e a difusão de práticas de agricultura orgânica, agroecológicas e de permacultura.

52

0,51

Pontuação
CBH

Pontuação Critérios de
Hierarquização

Item Linha Temática: Água e Biodiversidade
1

Desenvolvimento de pesquisas associadas à conservação de espécies da fauna associadas à
ambientes aquáticos com status de valor conservacionistas (raras, ameaçadas de extinção, de
valor comercial, migratória e endêmicas na região).

69

0,74

2

Produção de conhecimentos e pesquisa sobre o uso de bioindicadores de qualidade ambiental
para recursos hídricos a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

91

0,98

3

Subsidiar estudos na definição das áreas importantes para conservação dos ecossistemas
aquáticos.

93

1,00

Pontuação
CBH

Pontuação Critérios de
Hierarquização

Item Linha Temática: Água e Saneamento
1

Estimulo às práticas adequadas de coleta e tratamento de esgoto doméstico.

117

1,00

2

Estimulo às práticas adequadas de coleta, disposição e tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

96

0,82

3

Promoção da coleta seletiva, a criação e a organização de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis.

73

0,62

Pontuação
CBH

Pontuação Critérios de
Hierarquização

Item Linha Temática: Gestão das Águas
1

Produção de estudos e pesquisas sobre a qualidade e disponibilidade de água subterrânea na
bacia hidrográfica do Rio Araguari.

87

0,75

2

Produção de estudos e pesquisas sobre a ampliação da Rede de Monitoramento de Qualidade e
Quantidade de Água superficial na bacia do Rio Araguari.

116

1,00

3

Produção de conhecimentos e pesquisa sobre o uso de indicadores de qualidade ambiental para a
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

91

0,78

