
O ano de 2010 marcará a gestão das águas na bacia do rio Doce.
O momento é propício para empresas e instituições mostrarem suas ações
e projetos socioambientais. O Fórum das Águas do Rio Doce, de volta
a Ipatinga, será mais uma vez o espaço ideal para essa visibilidade.

PROJETO do 5º Fórum das Águas
                                        do Rio  Doce
PROJETO do 5º Fórum das Águas

Agir para Mudar



O Fórum das Águas do Rio Doce é atualmente o maior evento do Brasil no tema água 
e desenvolvimento. Em suas avenidas de estandes e nas centenas de atividades simultâneas 
do Fórum, sociedade, empresas e governo apresentam resultados, trocam experiências, 
informações, se capacitam e discutem propostas para os problemas e potencialidades da 
gestão das águas para o desenvolvimento sustentável da bacia do rio Doce.

O evento é um dos meios utilizados pelo Projeto Águas do Rio Doce para despertar o 
interesse da sociedade para a questão das águas, além de fortalecer o Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, ONGs e instituições que trabalham pela região.

Já aconteceram quatro edições, em Governador Valadares-MG (2005), Colatina-ES 
(2006), Ipatinga-MG (2007) e Linhares-ES (2008). A dimensão do evento e o envolvimento 
popular cresceram a cada ano, chegando o 3º Fórum a 120 mil visitantes, área de 15 mil 
m2, cem apresentações culturais, 5 mil participantes em atividades técnico-científicas e 23 
mil em atividades infanto-juvenis. No 4º Fórum, que teve números semelhantes, mas numa 
área de 38 mil  m2, foram ainda capacitados 3 mil voluntários e envolvidas mais de 
trezentas instituições.

Entre os visitantes das quatro edições estiveram personalidades e autoridades, 
como Ziraldo, Danielle Mitterrand, os governadores de Minas Gerais, Aécio Neves, e do 
Espírito Santo, Paulo Hartung, além de senadores, deputados federais e estaduais, 
prefeitos, vereadores, secretários municipais e de estado, representantes de instituições 
públicas, privadas, comitês de bacias e de órgãos gestores de água.

O Fórum das Águas do Rio Doce

O 5º Fórum das Águas do Rio Doce marca o retorno do evento a Minas Gerais e à 
cidade de Ipatinga. Desta vez, o tema central será “Água e Educação: Garantia para o 
Futuro”, trazendo maior número de atividades voltadas para o público infanto-juvenil e 
jovem.

Trata-se da aplicação na bacia do Doce do mesmo tema do Fórum das Águas para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais, ocorrido em Belo Horizonte em 2006. A releitura será 
embasada na experiência do Programa Geração Futura, do Projeto Águas do Rio Doce, que 
desde o 1º Fórum já atendeu 100 mil crianças, adolescentes, jovens, professores e gestores 
de ensino em atividades de educação e capacitação socioambiental.

A oportunidade não poderia ser melhor para dar continuidade à ideia de água e 
educação, uma vez que a gestão das águas da bacia vive um momento de definição do seu 
futuro. Em 2010 fica pronto o Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-Doce), 
instrumento de planejamento e gestão previsto na Lei das Águas.

O lema do 5º Fórum das Águas do Rio Doce é “Agir para Mudar”, simbolizando a hora 
em que, tendo um plano no papel e na cabeça das pessoas, a bacia pode se tornar ciente 
do que e como fazer para se colocar nos trilhos do desenvolvimento sustentável.

2010 – A Geração Futura dá as cartas
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O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce é um dos principais instrumentos 
de gestão preconizados pela Lei Federal 9.433, a Lei das Águas, e nas leis estaduais 
13.199/MG e 5.818/ES. Através do Plano são estabelecidas diretrizes e metas de 
recuperação das águas em quantidade e qualidade, e a partir delas o poder constituído e a 
sociedade sintonizam suas ações.

O PIRH-Doce não é um instrumento de comando e controle, com sanções pelo não 
cumprimento de normas. As únicas penalidades são a falta d'água de qualidade e suas 
consequências. O Plano é facultativo, um pacto entre os poderes públicos e os diversos 
segmentos da sociedade.

Entre os poderes constituídos (no Doce, municípios, estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo e Governo Federal) podem-se criar leis, convênios e outros instrumentos. No 
caso da sociedade não existe fórmula, é preciso que todos conheçam profundamente as 
diretrizes e metas e se apropriem delas.

O processo de elaboração do PIRH-Doce permitiu ampla participação da sociedade, 
mas o 5º Fórum das Águas do Rio Doce será a sua primeira aparição para o grande público. 
O evento quer dar visibilidade ao Plano, entendendo que a efetivação do PIRH-Doce 
depende do envolvimento e da capacitação de toda a sociedade, hoje e nos próximos anos.

O PIRH-Doce

Estudos provam o que já sabíamos sobre o poder de multiplicação e persuasão das 
crianças e jovens para chegar-se mais rapidamente a mudanças de comportamentos entre 
os mais velhos. Segundo as pesquisas, isso é especialmente relevante no trânsito e em 
temas ambientais, como consumo consciente, coleta seletiva de lixo e outros problemas do 
mudo moderno.

A mídia já percebeu essa influência e a cada dia alunos e professores são 
bombardeados com informações e apelos. É fundamental que tenham tempo e orientação 
para absorver essa grande carga.

Com o tema “Água e Educação: Garantia para o Futuro”, o 5º Fórum das Águas do 
Rio Doce propõe a realização de um intenso trabalho de mobilização, capacitação e 
experimentação de crianças e jovens. O processo já se iniciou em dezembro de 2009, com 
a Etapa Preparatória, para que cheguem ao Fórum mais aptos não só a usufruir ao máximo 
das atividades, como também a serem protagonistas no evento, levando suas próprias 
contribuições, e para que dêem continuidade após o evento com projetos e ações na 
escola, em casa e na comunidade.

Além dos alunos, o Fórum envolverá diretamente professores, gestores e técnicos de 
ensino. Familiares e comunidade serão envolvidos indiretamente, apoiando as atividades 
dos estudantes e das escolas.

A Geração Futura e o Plano de Bacia



O Fórum das Águas do Rio Doce tem sido uma importante experiência de 
mobilização social e difusão do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Coloca em 
pauta a Gestão das Águas como instrumento de transformação e amplia a visibilidade do 
trabalho dos Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHs e dos órgãos gestores de recursos 
hídricos da União-ANA, Minas Gerais-IGAM e Espírito Santo-IEMA.

Nesse sentido, especialmente os CBHs precisam utilizar de todas as formas que 
contribuam para seu maior conhecimento, seja em eventos sobre a gestão de recursos 
hídricos, seja na mídia. O Fórum das Águas da bacia do rio Doce propicia este clima, pois 
pode fornecer à população uma maior divulgação dos Comitês. 

Os CBHs sempre participaram do evento de maneira ativa, tanto em estandes 
individuais (Governador Valadares/2005), quanto em espaços integrados com os órgãos 
gestores (Colatina/2006 e Ipatinga/2007). Estiveram presentes em todas as mesas de 
debates (Linhares/ 2008) e contribuíram na programação técnica definindo de prioridades e 
sugerindo temas para debates, palestras e minicursos.

Mais uma vez o evento será o espaço de demonstração dos comitês de bacias que 
terão oportunidade para intercâmbio com a sociedade e, em especial, com o grande 
volume de adolescentes e jovens participantes do 5º Fórum das Águas do Rio Doce.

Atualmente existem dez comitês de bacias hidrográficas na bacia do Doce. Seis 
comitês de rios afluentes estão sediados em Minas Gerais, em regiões hidrográficas 
chamadas Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (CBH-Piranga, CBH-
Piracicaba, CBH-Santo Antônio, CBH-Suaçuí, CBH-Caratinga e CBH-Manhuaçu), e três no 
Espírito Santo (CBH-Guandu, CBH-Santa Maria do Doce e CBH-São José). Eles atuam em suas 
respectivas áreas de abrangência, e ainda trabalham de forma integrada ao Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce, de âmbito federal, que abrange os dois 
estados).

Os Comitês de bacias
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Cidade mineira do médio rio Doce com cerca de 250 mil habitantes, localizada no 
Vale do Aço, Ipatinga foi sede do 3º Fórum das Águas em 2007, e em 2010 recebe 
novamente o evento. Cidade polo de uma região com mais de 1 milhão de habitantes e 
responsável pelo maior parque siderúrgico do Brasil, vem se consolidando como uma cidade 
preocupada com os problemas ambientais e com a busca pelo desenvolvimento com 
qualidade de vida para seus moradores.

As heranças e lembranças deixadas em Ipatinga pelo 3º Fórum deixaram-na 
preparada e motivada para receber o evento em 2010. O poder público municipal já saiu na 
frente realizando em dezembro de 2009 um pré-evento que mobilizou e envolveu uma 
centena de professores e mais de 3 mil alunos da rede pública municipal.

A cidade sede
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O formato descentralizado e participativo, com conselheiros, utilizado pelo Projeto 
Águas do Rio Doce, é ampliado no Fórum. Comissões são compostas por pessoas ligadas a 
diversos segmentos da sociedade, que, de acordo com sua especialidade, vem dando 
andamento à grande quantidade de atividades preparatórias necessárias para a construção 
do evento. As comissões também são responsáveis por sugerir e desenvolver boa parte da 
programação.

É através dessas comissões que o Fórum das Águas do Rio Doce busca atingir e atrair 
a participação dos inúmeros setores e atores da sociedade. As comissões são também a 
principal porta de entrada para os voluntários, tão importantes para a realização de um 
evento grande e complexo como o 5º Fórum das Águas do Rio Doce. Essa forma de atuar, 
construída pela participação da sociedade, se mostra o grande diferencial e característica 
marcante do evento. O resultado é uma intensa mobilização da sociedade a partir de suas 
próprias instituições e lideranças.

Comissões locais: diferencial de mobilização

O objetivo geral do 5º Fórum das Águas do Rio Doce é levar crianças, jovens e a 
sociedade em geral a se apropriar do conteúdo do PIRH-Doce, entendendo-o como um 
instrumento de mudanças da bacia do rio Doce, e a partir dessa apropriação saber como 
agir e cobrar ações que efetivamente ajudem a atingir as metas de qualidade e quantidade 
de água propostas no plano.

Para tanto, terá os seguintes objetivos específicos:
    Realizar oficinas, minicursos, práticas e palestras;
    Promover encontros e fóruns de discussão em torno do tema água e 

desenvolvimento;
    Produzir e distribuir amplamente cartilhas e materiais didáticos diversos;
    Propiciar espaços para realização de mostras e exposições de projetos e ações de 

iniciativa pública ou privada, governamental ou não governamental, ligados ao tema água e 
desenvolvimento;

    Propiciar espaços para divulgação da produção artística e cultural da bacia do rio 
Doce em suas mais diversas manifestações;

    Sensibilizar a imprensa local, regional, estadual e até nacional para divulgar o 
evento, as metas do PIRH-Doce e os principais investimentos previstos, permitindo à 
sociedade acompanhar de perto, agir e cobrar ações que levem às mudanças previstas e 
esperadas.

Objetivos



Seguindo uma trajetória de crescimento e amadurecimento, serão várias as 
atividades oferecidas pelo 5º Fórum das Águas do Rio Doce, cobrindo uma diversidade de 
temas e públicos-alvo, nos variados setores da sociedade e faixas etárias. Todas essas 
atividades guardam uma forte relação com os objetivos do Projeto Águas do Rio Doce, bem 
como visam responder a demandas advindas do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e outros segmentos da sociedade.

Destacam-se entre as atividades programadas:

Atividades
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    Solenidade de abertura
    Assinaturas de convênios
    Visitas de autoridades aos espaços do Fórum
    Homenagens
    Capacitação de professores e gestores de ensino
    I Encontro Internacional Água e Juventude pelo Doce
    Feira Escolar
    Oficinas educativas (O que é uma RPPN?, oficina de plantio e distribuição de mudas,
    Polícia Ambiental, Parque do Rio Doce, Xerimbabo, Oikós, Doce Rio da Minha Vida,
    Escoteiros, Laboratório de Análise de Água)
    Maquete animada da bacia
    Dragão da Poluição
    Arvorismo
    Trilha dos Animais
    Apresentações culturais e artísticas
    Oficinas de artesanato, culinária e outras (Chapeleiras de Antônio Dias, Açaí Jussara,
    Doce Sabor do Campo)
    Mostras e exposições temáticas (flores, artes plásticas)
    Exibição de vídeos ambientais
    Espaço da Leitura
    Programação técnico-científica (minicursos, encontros de segmentos, palestras e debates
    mostras de experiências e projetos, mostra científica, reuniões técnicas e políticas,
    visitas técnicas
    Eventos paralelos (Fórum de Mudanças Climáticas, Seminário de Eco-Arquitetura,
    Conferência de Segurança Sanitária e Saúde Alimentar, Simpósio de Ecoturismo e
    Sustentabilidade, Workshop sobre Resíduos Sólidos, Workshop sobre Qualidade da Água e
    Saneamento)
    Cidade Sustentável (Casa Ecológica, tratamentos de resíduos, Agenda 21 escolar,
    Mármores e Granitos - Beleza Mineral, O Lixo Nosso de Cada Dia, Reciclagem de Pneus)
    Empresa Sustentável (reúso de água, destinação de resíduos, racionalização de energia)
    Meio Rural Sustentável (Minhocário, Cozinha da Roça, Mostra de Pecuária, Apicultura)
    Coquetéis, cafés da manhã e confraternizações
    Show das Águas
    Estação Lazer
    Praça de alimentação
    Espaço do café



Instituição mantenedora: Projeto Águas do Rio Doce

Em 2004, um grupo de amigos parceiros das águas se juntaram e formaram o Projeto 
Águas do Rio Doce, com o objetivo de levar a sociedade a contribuir para o sucesso da 
implantação das políticas de recursos hídricos no país e assim fortalecer a gestão das águas pelo 
desenvolvimento sustentável, tendo como base a Lei Federal 9.433 (a Lei das Águas), 
especialmente na bacia hidrográfica do rio Doce.

De lá para cá o Projeto vem sensibilizando e informando os vários segmentos da sociedade 
da bacia do Doce sobre a importância da água como fator determinante do desenvolvimento e da 
qualidade de vida. Atua na mobilização e articulação de pessoas e instituições e na divulgação de 
ações e projetos bem-sucedidos, de iniciativas governamentais, não-governamentais e privadas.

O Projeto Águas do Rio Doce apóia o fortalecimento das entidades atuantes na bacia, dos 
comitês de bacias hidrográficas e dos demais entes do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (conselhos e órgãos gestores de recursos hídricos e agências de bacias). Sempre com a 
preocupação de não exercer o papel de outras instituições e não sobrepor ações, mas, sim, 
multiplicá-las e ampliá-las.

Realiza atividades de informação, educação, treinamento e capacitação, mobilização e 
sensibilização pública, articulação e marketing, em várias áreas do conhecimento, além de 
estimular o desenvolvimento de pesquisas e outros trabalhos técnico-científicos, a exemplo do 
Projeto Sossego, no município de Itarana/ES, coordenado pela parceria entre Labgest/Ufes e 
Projeto Águas do Rio Doce.
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O Projeto Águas do Doce atua prioritariamente na bacia hidrográfica do rio Doce, área de 
83.400 km² (equivalente ao tamanho de países como a Áustria ou Portugal) nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo. O rio Doce se encontra com o oceano Atlântico em Regência, no município 
de Linhares (ES), sendo os seus formadores o ribeirão do Carmo, que nasce em Mariana, e o rio 
Piranga, que nasce em Ressaquinha.

Perto de 3,5 milhões de pessoas vivem hoje na bacia, em 230 municípios (202 mineiros e 
28 espírito-santenses). Um terço dessa população mora na zona rural e cerca de 90% dos 
municípios possuem menos de 20 mil habitantes. A grande diversidade de seu ambientes físicos e 
bióticos (cobertura vegetal, solos, topografia, clima, hidrografia, fauna e flora) e o processo de 
ocupação deste território traçaram um cenário bastante complexo do ponto de vista 
socioeconômico e ambiental, mostrando ao longo de toda a bacia diferenças marcantes em 
termos de atividades econômicas, disponibilidade hídrica e contradições sociais.

Suas principais atividades econômicas são mineração, siderurgia (o maior polo siderúrgico 
da América Latina está instalado na microrregião do Vale do Aço), geração de energia elétrica, 
indústria de celulose e o agronegócio (bovinocultura, suinocultura, cafeicultura, fruticultura, 
apicultura e produção de cana). Tais empreendimentos desempenham papel significativo nas 
exportações brasileiras de minério de ferro, aços, celulose, café e frutas. A produção de petróleo 
e uma reserva de 25 bilhões de metros cúbicos de gás natural, localizadas na foz do rio Doce, 
colocam a região em posição estratégica na questão energética do país.

Área de atuação: a bacia do rio Doce



Escritórios do Projeto Águas do Rio Doce

A sede da instituição mantenedora do Fórum das Águas do Rio Doce, a Associação 
Projeto Águas do Rio Doce, é em Tarumirim-MG. Devido a sua forma de atuação, contudo, o 
projeto trabalha com vários escritórios em diferentes pontos da bacia e até fora dela.

No Espírito Santo são dois escritórios, um no Labgest/UFES, em Vitória, e outro no 
Parque de Exposições de Carapina, em Serra.

Em Minas Gerais, atualmente são dois escritórios de atendimento ao público, na 
cidade de Dom Cavati e no Parque Ipanema em Ipatinga, região do médio rio Doce.
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Produtos do Projeto Águas do Rio Doce

O Projeto Águas do Rio Doce conta com diversos instrumentos próprios para o
desenvolvimento de suas atividades. Atualmente são os seguintes:
    Revista Águas do Rio Doce (com tiragem média de 10 mil exemplares, está no seu
    6º ano, tendo atingido mais de 350 mil leitores em suas nove edições já
    publicadas).
    Portal na Internet (www.aguasdoriodoce.com.br, com informações sobre a bacia,
    notícias, links e Blog Geração Futura).
    Boletim Eletrônico (com mais de vinte mil assinantes e veiculação periódica de
    informações sobre a bacia).
    Série de DVDs “Riquezas do Doce” – Edição Baixo Rio Doce (documentários sobre
    arqueologia, lagoas, arte e artesanato, turismo rural, movelaria, cacauicultura e
    heveicultura)
    Coleção de cartões postais “Arte da Terra” (com reproduções de obras de nove
    artistas da bacia).
    Atlas Escolar da Bacia do Rio Doce - Nosso Território, Nossa Gente (livro
    paradidático dedicado às regiões hidrográficas da bacia).
    Publicações diversas, como o livro de literatura “Tempo das Águas” e o livro
    infantil “Doce Rio da Minha Vida”.
    Redes temáticas de cooperação técnica na área de abrangência da bacia do Doce,
    entre elas a Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação.
    Programas de rádio e televisão (apoio a produções sobre o tema água e
    desenvolvimento, especialmente em parceria com emissoras comunitárias, de
    acordo com demanda).
    Eventos de mobilização, entre eles o Fórum das Águas do Rio Doce (que já vai
    para sua quinta edição; espaço privilegiado de atuação para os diversos
    parceiros, além de catalisador e indutor de processos dentro do Projeto Águas do
    Rio Doce).
    Construção de estandes e maquetes em eventos parceiros.


