
SOLUÇÕES

O modelo de gestão integrada da Bacia do Rio Doce, em cooperação
com a França, é um bom exemplo de como é possível institucionalizar
uma política de gerenciamento e planejamento do uso da água,
levando-se em conta as diversidades específicas de cada região

PROJETO RIO DOCE
te 1978, com a criação do Comitê Especial de Estudos Integra-
os de Bacias Hidrográficas - CEEIBH -, o Brasil vem procu-
rando adotar um sistemade gerenciamento dos recursos hídricos
baseado no francês.

Em 1989, iniciou-se o Projeto Rio Doce, em cooperação
com a França, objetivando a modernização do gerenciamento
dos recursos hídricos e ambientais no Brasil. A escolha da
Bacia do Rio Doce como projeto-piloto foi oportuna, uma vez
que a mesma possui uma grande diversidade de usos da água

e, conseqüentemente, de problemas ambientais e condições
olítico-administrativas adequadas.

O rio Doce situa-se na região Sudeste do Brasil. nos
•	 estados de Minas Gerais e

•	 do Espírito Santo. Sua área
de drenagem abrange

• 83.400 km2, dos quais 86%
pertencem a Minas Gerais e
14% ao Espírito Santo. O

•	 no Doce nasce numa altitu-
de superiora 1.000 metros,

1	 na serra da Mantiquei ra, e m
-	 Minas, com o nome de rio

Piranga, e percorre 853 km

P	•	
,, ..•.	. iteooceano Atlântico, pró-

• l	 \ imo àcidade de Regência,
no Espírito Santo.

Durante o desenvolvi-

	

.,,	- mento do projeto, procurou -

	

•	7	se responder às seguintes
'	.	• questões:

Paulo Maciel Júnior
Gerente da Divisão de Pesquisa e

Desenvolvimento Ambiental da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam) e
coordenador do Projeto Rio Doce em

Minas Gerais
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Custo total do piano: 2.202 MUS$

Usos domésticos
40% (882,7 ML

Usos industriais
12% (254.6 MUS$)

iversos usos da água
101% (1,7 MUS$)

sos da terra
(LO63MUS$)

PROJETO Rio DocE

• Quais são os problemas da bacia?
• Quem são os responsáveis?
• Onde e quando agir para melhorar?
• Quem programa as ações?
• Como financiar o programa?
• Quem deve decidir e gerenciar?

Dividido em três fases principais- Diagnóstico, Plano
Diretor e Simulação Financeira/Institucional —, as respos-
tas às questões acima constituíram a base metodológica do
trabalho.

O diagnóstico teve como diretriz básica o conhecimen-
to dos problemas da bacia  suas causas. Para isso, realizou-
se um amplo levantamento de dados, que foram colocados
em sistema informatizado específico para o planejamento
de bacias hidrográficas. Várias campanhas de
monitoramento foram realizadas, coletando amostras de
água em 80 estações de qualidade  analisando 42 parâmetros
físico-químicos. Foram cadastradas 789 fontes potenciais
de poluição, sendo 120 delas visitadas, e 32 tiveram seus
efluentes analisados. Todos os dados, sejam primários ou
secundários, obtidos durante a elaboração do diagnóstico
foram plotados em nível de bacia, sub-bacias primárias
(40), sub-bacias secundárias (319) e trechos (144), facili-
tando, dessa forma, a análise e avaliação dos problemas.

Quando se trata de planejamento ambiental tendo como
unidade física a bacia hidrográfica, a análise da qualidade
da água reflete as agressões ambientais na área em estudo.

O mapa a seguir mostra, sinteticamente, a qualidade

das águas da Bacia do Rio Doce.

O diagnóstico revelou que os principais problemas
ambientais tiveram origem nos seguintes fatos:

- desmatamento e mau gerenciameno dos solos com
vocação agrícola (pastagem, cana de açúcare plantações de
eucaliptos), que conduzem à erosão acelerada, à redução
das vazões durante o período seco e ao aumento das cheias,
devido ao assoreamento dos leitos dos rios;

- atividades de extração de ouro (garimpo), que destro-
em os rios e contaminam-nos com mercúrio;

- poluição tóxica, devido à intensa atividade industrial
no Vale do Aço e em outras regiões;

- precariedade do saneamento e abastecimento de água
potável nas aglomerações urbanas e comunidades rurais;

- vulnerabilidade das fontes de água potável frente a
poluições industriais acidentais;

- pequenas nas fontes de poluição, como alambiques,
pocilgas, postos de serviços, etc., que, no somatório, cons-
tituem um grave problema ambiental.

Levando-se em consideração os usos atuais e futuros
pretendidos para a água, por trechos, foi possível traçar
objetivos de qualidade a serem atingidos para a bacia.

Este processo é regulamentado no Brasil pelo Conama
(DN. 020186) e, em Minas Gerais, pelo Copam (DN. 0101
86). É fundamental a participação de todos os segmentos de
usuários da água da bacia, em conjunto com as instituições
governamentais, na definição desses objetivos, através do
chamado Enquadramento das Aguas. Recentemente, o
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Plano diretor da Bacia do Rio Doce: Hipótese 2
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PROJETO Rio DOCE

Copam enquadrou as águas do rio Paracicaba, com parti-
cipação ampla de usuários da bacia.

Conhecidos os problemas da bacia e determinados seus
objetivos qualitativos durante o diagnóstico, a etapa seguin-
te foi a elaboração de um plano diretor no qual se definiram
as prioridades de ação, o custo e o tempo de execução. Para
a definição de prioridades, duas metodologias foram utili-
zadas:

Black spots priority analysis - análise de fontes pon-
tuais poluidoras que, com certa precisão, têm descargas
quantificadas (poluição industrial e
doméstica); e

financeiros nas áreas prioritárias é uma boa maneira de
alcançar esta solidariedade. Ele é independente da questão
legal da poluição, ou seja, o fato de pagar a contribuição não
dá o direito de poluir.

A simulação financeira aplicada na Bacia do Rio Doce
mostrou ser possível arrecadar cerca de US$ 1,125 bilhão
em 17 anos, ou seja, 51% das necessidades definidas no
plano diretor. Na verdade, todo esse exercício de planeja-
mento ambiental é feito através de cenários de despoluição
da bacia.

Water quality t'iolations
ana!ysis—análise de poluições difusa,
baseada nas medições da qualidade
da água e nas observações de campo
(erosão, garimpo, agrotóxicos, po-
luição orgânica e bacteriológica de
fazendas, etc.).

Os custos foram definidos com
base em padrões brasileiros, quando
disponíveis, e franceses, em determi-
nadas situações, enquanto o tempo de
execução foi dividido em um pré-
programa de dois anos e três progra-
mas qüinqüenais, totalizando 17 anos.

Os quadros a seguir mostram
uma das hipóteses do plano diretor
(hipótese 2), com os objetivos quan-
titativos a serem atingidos e o custo.

Com o conhecimento dos pro-
blemas e suas causas, das prioridades de ação, do tempo e
do custo, seriaentão necessário trabalhar na parte financei-
ra.

A simulação financeira foi realizada através da aplica-
ção doprincípio francês "poluidor/usuário- pagador", como
objetivo de obter parte dos recursos necessários
aofinanciamento do pláno diretor. Este princípio, economi-
camente, pode ser caracterizado como "internalização de
custos externos" e, ambientalmente, traduzido assim: "Quem
polui, usa ou consome a água deve contribuir financeira-
mente para a execução de ações de melhoria ambiental da
bacia."

Essa contribuição deve ser feita proporcionalmente à
poluição, ao uso e ao consumo. O sistema de "contribui-
ções" transfere responsabilidade para os usuários da
água,tornando-os conscientes de seu valor econômico e do
custo para sua recuperação e/ou manutenção.

Este princípio introduz o conceito de "solidariedade em
nível da bacia" e postula que a concentração de fluxos

A análise interativa entre a situação atual, os objetivos
qualitativos e quantitativos pretendidos, as prioridades de
ação, o tempo e o custo das ações, o valor das contribuições,
o universo dos contribuintes e a viabilidade real de recebi-
mento das contribuições faz com que este exercício seja
dinâmico. O que apresentamos aqui é um dos cenários
possíveis, por ser considerado economicamente viável,
socialmente suportável e ambientalmente sustentável (hipó-
tese 2).

A questão seguinte talvez seja a mais complexa de ser
respondida:

Quem deve decidir e gerenciar?
O problema foi tratado com base na lei das águas da

França, que define um sistema de gestão com os seguintes
princípios:

• a unidade de gerenciamento é a base hidrográfica;
• a fonte de recurso financeiro principal é o poluidor/

usuário-pagador;
as decisões são descentralizadas, integradas e
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Usurios
26

Sociedade Civil
L	17

Indústrias,
Companhias-Serviços,
Água-Esgotos, Energia,

Produtores Rurais,
Pesca, Turismo,

Garimpo

Associações de Classe,
Sindicatos, ONGs,

Associação de Consumi-
dores,

Federações, Indústrias.
Pessoas de Notório Saber.

Poder Político
Órgãos de
Governo

Regional
30

10

Federal:
Dnace, IhamafMG, Feam,

IEE, DRI-I, Emater.
Estadual:

Seama, ITCF, Emater

Prefeitos. Consórcios
de Municípos,

Deputados Estaduais

COMITÊ DA BACIA DO RIO DOCE

participativas.
Para atender a esses princípios, torna-se necessária

uma estrutura organizacional composta por comitê e agên-
cia de bacia.

A agência de bacia possui uma estrutura técnica, com
o objetivo de elaborar o plano diretor de investimentos, o
estudo das contribuições e apresentá-las ao comitê de bacia.
Cabe ao comitê aprovar o valor das contribuições e o plano
diretor. Em seguida, a agência de bacia executa as delibe-
rações do comitê.

É fundamental que as contribuições pagas sejam apli-
cadas de volta na mesma bacia de origem. Todo o trabalho
é planejado considerando essa premissa.

O Projeto Rio Doce passou por várias dificuldades
técnico-administrativas durante seu desenvolvimento, po-
rém contou com o apoio de cerca de 60 instituições nos
estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Tanto foi que,
após a conclusão das fases técnicas de planejamento e
sabendo-se da dificuldade da aprovação em tempo hábil da
legislação federal que permitiria sua definitiva implanta-
ção, decidiu-se, em seminário realizado em 1992, em Ouro
Preto, pela implantação do comitê de bacia mesmo em
caráter provisório. A implantação desse comitê foi uma
conseqüência natural e evolutiva do Projeto Rio Doce. Em
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8 de março de 1994, tomaram posse 83 membros, conforme
mostra o quadro acima.

Durante todo o tempo de execução do projeto, a
unidade do grupo de trabalho foi sempre mantida e preser-
vada acima de todos os problemas e interesses político-
institucionais que envolvem a questão da água no Brasil,
como também no Estado de Minas Gerais. Dessa forma,
dentro da estrutura provisória do Sistema de Gestão da
Bacia do Rio Doce, foi criado o denominado Grupo Coor-
denador da Comissão, que é composto, colegiadamente,
pelo DNAEE e pelas Secretarias de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente e de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, de Minas Gerais, e de Assuntos do
Meio Ambiente do Espírito Santo.

Essa foi a forma encontrada para dar prosseguimento
a um projeto ambiental que tem tudo para dar certo e que,
pela primeira vez, conciliou os aspectos técnicos, financei-
ros, políticos e institucionais. Agora, depende de uma
solução legal para ir à frente. Conforme previsto desde o
início, a experiência do rio Doce está sendo levada para
outras bacias, como a do Paraíba do Sul (que se encontra em
fase de diagnóstico) e ado rio São Francisco, para a qual foi
firmado acordo, recentemente, entre os governos do Brasil
e da França.


