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cruzada pelas águas
No novo modelo de gestão das águas que o Brasil está adotando, os comitês de bacias hidrográficas, formados,

 paritariamente, por representantes dos poderes públicos estadual e municipal, dos usuários e da sociedade civil, terão um papel

fundamental. Atuarão como verdadeiros parlamentos da água. Apesar de ainda enfrentarem muitas dificuldades para sua

implementação, onde estão funcionando já colecionam experiências positivas que fortalecem o novo modelo.

Fabiana Oliveira
Jornalista da Alemg

águas de minas II
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Córrego Santana, bacia hidrográfica

do Rio Caratinga, cidade de Resplendor,

1995. Um grupo de 14 produtores ru-

rais, desmotivados pelas dificuldades cres-

centes na administração de suas proprie-

dades e pelo êxodo dos filhos devido à fal-

ta de perspectivas no campo, resolveram

mudar a �cara� da microbacia em que vivi-

am. Nessa época, os problemas existen-

tes na região abrangiam desde os erros

no manejo do solo até a inadequação do

pastoreio e do corte de árvores, entre ou-

tras agressões ao meio ambiente. Após

as mudanças na forma de se relacionar

com a bacia, os agricultores conseguiram

aumentar a vazão do Córrego Santana

de 4 metros cúbicos por segundo para

cerca de 50. Conclusão: os resultados me-

lhoraram e houve um aumento significati-

vo da renda dos produtores rurais. Os fi-

lhos, que tinham ido embora, começaram

a voltar.

Quem conta essa história é Marco

Antônio Fernandez, consultor em gestão

de recursos hídricos do Instituto Mineiro

de Gestão das Águas (Igam) e ex-coorde-

nador do Escritório da Bacia do Rio Doce,

ligado ao Ministério do Meio Ambiente e

cujo objetivo era fazer a mobilização para

criar o Comitê Federal da Bacia Hidrográfica

do Rio Doce. O exemplo relatado por

Fernandez demonstra como a participação

social é determinante na implementação

da política de recursos hídricos em vigor no

Brasil, cujos marcos são a Lei Federal nº

9.433, de 1997, e a Lei Estadual nº

13.199, de 1999, em Minas Gerais. Esse

modelo é pautado pela adoção da bacia

hidrográfica como unidade de planejamen-

to e gestão e pela tomada de decisões por

agentes sociais regionais e locais, entre

outros aspectos.

�Essa legislação é quase uma filosofia�,

ilustra Marco Antônio Fernandez, referin-

do-se também à verdade, impressa na lei,

de que a água é finita e vulnerável, em

contraposição à idéia de que ela é infinita e

renovável, como muitos de nós aprende-

mos na escola. Outra mudança de

paradigma diz respeito à determinação de

que o comitê de bacia hidrográfica, forma-

do, paritariamente, por representantes

dos poderes públicos estadual e municipal,

dos usuários e da sociedade civil organiza-

da, passe a ser o centro das decisões so-

bre a gestão das águas. O poder de definir

quais as prioridades de investimentos e

obras, entre outras medidas, é transferi-

do do Estado para as mãos daqueles que

residem no território da bacia.

Participação tímida � Em Minas Ge-

rais, 12 comitês estão em funcionamento

e outros 5 têm comissão provisória já for-

mada. A dúvida que desponta agora, já na

fase de implementação desse novo mode-

lo de gestão das águas, é se os comitês

estarão preparados para assumir todas

as atribuições que lhes cabem. E uma das

primeiras questões levantadas é como

garantir a gestão democrática dessas

instâncias decisórias, prevista na legisla-

ção de recursos hídricos. Essa pergunta

adquire mais importância na medida em

que voltamos os olhos para a realidade

brasileira � um país cuja população ain-

da busca os caminhos da verdadeira par-

ticipação social, política e econômica. O

modelo seria, então, avançado demais

para ser implementado numa socieda-

de tão desigual?

�As dificuldades são imensas e inúme-

ras�, confirma o porta-voz do Fórum Minei-

ro de Comitês de Bacias Hidrográficas,

Mauro da Costa Val. Ele lista alguns entra-
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ves para a consolidação desse novo mo-

delo: falta de participação e de organiza-

ção social; carência de capacitação e de

informação por parte dos membros dos

comitês; fragilidade da estrutura da admi-

nistração pública; e ausência de recursos

financeiros para investimento nos comitês.

�Temos o hábito de criticar o serviço

de limpeza urbana porque não se var-

rem nem se limpam as ruas, mas todos

nós jogamos lixo no chão. O brasileiro

não está acostumado a exercer cidada-

nia e a participar; está acostumado, sim,

a ser amigo de algum poderoso e a pe-

dir favor. É a política do toma-lá-dá-cá�,

analisa Mauro da Costa Val, ao se referir

à falta de participação e de organização

social. Já o coordenador estadual da

mobilização pelo Comitê Federal da Ba-

cia do Rio São Francisco, Flávio Mayrink,

relembra a história recente do Brasil para

explicar as dificuldades do exercício da

cidadania. Ele ressalta que, durante mui-

to tempo, a sociedade ficou impedida

pela ditadura militar de assumir uma

postura participativa e de consolidá-la. O

comitê, no qual essa sociedade está hoje

representada, reflete essa limitação, que

deverá ser contornada, na opinião dele,

no decorrer dos anos.

A participação reduzida tem relação

direta com a carência de recursos finan-

ceiros, completa o porta-voz do fórum mi-

neiro, que também preside o Comitê da

Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Ele

cita a realidade vivida pelo comitê para vali-

dar o que diz. Representantes, por exem-

plo, de organização não-governamental  de

Felixlândia, cidade a 200 km da Capital, têm

que tirar dinheiro do próprio bolso e faltar

ao trabalho para participarem de uma reu-

nião do comitê, em Conselheiro Lafaiete,

assim como representantes de sindicatos

rurais. �Trabalhamos sem recursos. Os con-

selheiros não são remunerados e depen-

demos do apoio de instituições para libera-

rem os membros do comitê a fim de que

participem das reuniões�, confirma o presi-

dente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos

Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e

Pardo, Rodopiano Evangelista.

A falta de capacitação e informação

também impede que a sociedade estabe-

leça relações de causa e efeito e aprimo-

re suas intervenções, quando os assun-

tos são o meio ambiente e a gestão das

águas. �O cidadão quer ajudar a resolver

os problemas de sua localidade, mas não

sabe como fazer isso, nem como se or-

ganizar e trocar informações com outras

pessoas�, afirma Mauro da Costa Val. É

necessário, acrescenta ele, que o repre-

sentante da sociedade civil organizada

saiba quais são as prioridades de inter-

venção na bacia eleitas pelos seus repre-

sentados e as leve ao comitê. A cada de-

cisão tomada, esse representante deve

voltar aos seus pares e repercutir o que

aconteceu na reunião.

Recursos limitados � Somadas aos

problemas já descritos, estão a fragilida-

de da estrutura da administração pública

� que deve apoiar a implementação dos

comitês � e a ausência de recursos finan-

ceiros para investimento nessas instân-

cias. Os representantes dos comitês de

bacias queixam-se da falta de dinheiro para

desempenhar funções que lhes cabem,

entre elas, as viagens e as reuniões com o

intuito de fazer a mobilização social e a im-

plantação de uma infra-estrutura básica

(fax, computador, telefone, móveis) para

desenvolver projetos e fazer contatos.

Para Mauro da Costa Val, a questão finan-

Alair Vieira
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O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Pará, afluente do São Francisco,  oficializa-
do em 1998, é um dos primeiros comitês

em funcionamento em
Minas Gerais. Dez anos
antes, porém, a comu-
nidade da bacia já se
reunia para discutir for-
mas de solucionar o
problema da poluição
industrial, em particular
do Rio Itapecerica, que
abastece a região de
Divinópolis.

Segundo informa-
ções do próprio comi-
tê, o embrião do CBH-
Pará começou a ser
gerado em 1993,
quando o secretário
de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Am-
biente foi convidado a
debater questões
ambientais com a co-

munidade, as empresas e o poder público
municipal. Essa reunião, em Divinópolis, foi
motivada pela crescente poluição das
águas do Rio Itapecerica. Do encontro saiu
a primeira proposta de composição do
comitê, nessa época, intitulado Estudos
Integrados do Rio Pará.

De lá para cá, esse grupo desenvolveu
diversas ações com foco no município, que,
para a presidente do comitê, Regina Greco,
deve assumir a questão ambiental como
�prioridade de vida�. Regina Greco conta
também que o grupo esteve nos 38 muni-
cípios da bacia, a fim de colher dados so-
bre as atividades econômicas predominan-
tes, os usuários existentes e as entidades
da sociedade civil. Um número apurado
refere-se às indústrias da bacia do Rio
Pará, que chegam a 2 mil instalações e
ainda hoje recebem informações sobre os
trabalhos do comitê.
Comunicação � Considerado pelo
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas um dos mais avançados do
Estado � tendo em vista a participação
efetiva em planejamento e intervenções
locais da sociedade civil, do poder público
e dos usuários da água �, o Comitê do
Rio Pará aposta na comunicação maciça
e no estímulo ao envolvimento de todos
para fortalecer sua atuação. Regina Greco
ressalta que o município tem, nesse con-
texto, um papel agregador, pois é ele que
vivencia todos os problemas da bacia e
conhece sua realidade. Revela-se funda-
mental também a existência de um gru-
po técnico apolítico que seja atuante e
municie o comitê de informações e orien-
tações. Esse grupo técnico, na opinião de
Regina Greco, deverá ser futuramente o
contratado pela agência de bacia para dar
suporte a seu trabalho, que é o braço
operacional do comitê.

A divulgação das ações do comitê
atinge indistintamente todos os segmen-
tos representados e não apenas os
membros efetivos e suplentes, informa
ainda a presidente. Além do investimen-
to em comunicação, o Comitê do Rio Pará
tem buscado parcerias para desenvol-
ver seu trabalho. �Criatividade é a chave
para acabar com as barreiras�, enfatiza,
referindo-se à carência de recursos fi-
nanceiros e às formas de solucionar o
problema.

Município tem papel agregador

Regina Greco

Em praticamente todos os municípios da Bacia
Hidrográfica do Rio Pará, a ocupação se deu sem qualquer
preocupação quanto à preservação das fontes de água.
Resultado: a quantidade de água disponível diminuiu.

Outro problema é a produção de carvão vegetal,
atividade que sempre se destacou na zona rural e foi
ampliada com o surgimento das siderúrgicas, incentivando-
se o desmatamento indiscriminado. Sem as matas ciliares
para protegê-las, também as fontes de água localizadas
na zona rural acabaram reduzidas ou simplesmente
secaram.

Próximas das cidades, as fontes de água da bacia têm
ainda inúmeros focos de poluição. O cromo dos curtumes,
as químicas das tinturarias e o material dos lixões são
lançados nas águas de forma bruta. O problema mais grave,
entretanto, é o lançamento do esgoto doméstico sem
tratamento.

Radiografia da bacia
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O Projeto
Água é Vida
é um dos
desenvolvidos
pelo CBH�
Pará em
prol da
recuperação
da bacia

Arquivo CBH� Pará
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Municípios

Araújos, Bom Despacho, Carmo
da Mata, Carmo do Cajuru, Carmópolis
de Minas, Cláudio, Conceição do Pará,
Crucilândia, Desterro de Entre-Rios,
Divinópolis, Entre-Rios de Minas, For-
miga, Igaratinga, Iguatama, Itaguara,
Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro
Ferreira, Maravilhas, Martinho Cam-
pos,  Nova Serrana, Oliveira, Onça de
Pitangui, Papagaios, Pará de Minas,
Passa-Tempo, Pedra do Indaiá, Perdi-
gão, Pimenta, Piracema, Pitangui,
Pompéu, Resende Costa, Santo Antô-
nio do Monte, São Francisco de Paulo,
São Gonçalo do Pará, São Sebastião
do Oeste.

ceira é um problema sério e de restritas

possibilidades de solução em curto prazo

e em nível estadual, tendo em vista o mo-

mento difícil que Minas Gerais atravessa.

�É preciso que o Estado dê aos comitês

condições para que eles se fortaleçam e

possam, então, desenvolver seu trabalho

de maneira sustentada. Caso o governo

estadual não faça isso, será como alguém

que põe um filho no mundo e não lhe dá

apoio depois�, ilustra o presidente do Co-

mitê da Bacia Hidrográfica do Rio

Caratinga, Pedro Paulo Oliveira Martins.

Marco Antônio Fernandez, consultor em

gestão de recursos hídricos do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas (Igam), con-

corda com o fato de que, se por um lado o

sistema de gerenciamento de recursos

hídricos é auto-sustentável a partir da

implementação de instrumentos como a

cobrança, por outro lado é necessário um

apoio inicial aos comitês.

�Vamos imaginar que o sistema é

como o motor de um carro. No momento

em que se tem a cobrança (o combustí-

vel), esse motor gira sozinho. Mas, para

começar a girar, precisamos de força ex-

terna (o motor de arranque). E o Estado é

um parceiro fundamental. O dinheiro, a

princípio, deverá sair daqui�, afirma Mar-

co Antônio Fernandez. Mas, na prática,

esse suporte financeiro não se concreti-

zou totalmente. Uma ação ainda não

implementada é o Projeto Instrumenta-

lização para a Gestão, uma parceria do

Igam com o Fórum Mineiro de Comitês

de Bacias Hidrográficas. O projeto, no va-

lor de R$ 900 mil, consiste no repasse de

ferramentas para criar uma base

operacional minimamente estruturada,

com computador, mesa, telefone, fax e

a contratação de profissionais por perío-

do determinado. Essa verba será desti-

nada aos 12 comitês já em funcionamen-

to em Minas. Mas até agora não foram

liberados os recursos orçamentários

previstos.

Outro caminho para obter recursos

seria por meio de parcerias. Uma delas é

o Projeto Proagua/Fortalecimento

Institucional, que envolve o Igam e a Agên-

cia Nacional de Águas (ANA), com recursos

do Banco Mundial, cujo objetivo é estruturar

os comitês. Já foi concluída a estruturação

do Bloco I (Comitês dos Rios Mogi-Guaçu e

Pardo, Sapucaí, Araguari, Verde e Comis-

Um dos projetos é o Água é Vida,
como informa o site do comitê. Um de
seus objetivos é traçar um diagnóstico
ambiental que irá compor o banco de
dados georeferenciado (que deverá es-
tar concluído até o final deste ano), fun-
damental para que o comitê possa inici-
ar os trabalhos de prevenção e recupe-
ração da bacia, bem como uma política
de uso racional das águas. O projeto foi
aprovado pelo Ministério do Meio Ambi-
ente em novembro de 1999 e os recur-
sos, da ordem de R$ 350 mil, liberados
em 28 de junho de 2000. A
contrapartida foi dada por parceiros do
comitê de bacia.

O CBH-Pará possui 40 membros efe-
tivos e 40 suplentes, divididos entre po-
der público municipal, poder público es-
tadual, sociedade civil organizada e usu-
ários da bacia. Nesse grande �condomí-
nio das águas�, segundo Regina Greco,
o presidente do comitê é uma espécie
de maestro, que coordena todos os de-
mais componentes da �orquestra�. �Se
todos nós do comitê estamos contribu-
indo com ações em prol da bacia, vamos
construir algo de bom no final�, conclui.
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Se fosse preciso resumir em uma
palavra os motivos da sobrevivência do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Caratinga, ela seria mobilização. Criado
em 1998, depois de inúmeras reuniões
com a intensa participação da comuni-
dade, o comitê viveu um período definido
pelo  seu presidente, Pedro Paulo Olivei-
ra Martins, como �vazio�. Sem infra-es-
trutura, carente de apoio financeiro dos
órgãos oficiais e alvo de cobranças, o
comitê optou por concentrar toda a sua
força nas parcerias para, assim, conse-
guir levar adiante o trabalho.

A inclusão de técnicos de institui-
ções como o Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), a Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural do Esta-
do de Minas Gerais (Emater) e a Polí-
cia Florestal foi muito importante para
dar respaldo às decisões do comitê.
�Como poderíamos falar que uma
nascente secou  se não havia um
geólogo para fazer uma avaliação téc-
nica da situação?�, argumenta Pedro
Paulo, para ilustrar as dificuldades na
condução dos trabalhos sem o apoio
de profissionais especializados. As
parcerias com a Associação de Defe-
sa do Rio Caratinga, com sede na ci-
dade de mesmo nome, e com o Mi-
nistério do Meio Ambiente foram ou-
tros caminhos encontrados pelo co-
mitê para sobreviver.

Municípios

Alvarenga, Caratinga, Conselheiro

Pena, Dom Cavate, Entre-Folhas,

Imbé de Minas, Inhapim, Itanhomi,

Piedade de Caratinga, Santa

Bárbara do Leste, Santa Rita de

Minas, São Domingos das Dores,

São Sebastião do Anta, Tarumirim,

Tumiritinga e Ubaporanga.

são Pró-Comitê Nacional dos Rios

Jaguari/Piracicaba), que envolveu recur-

sos da ordem de R$ 420 mil. Agora, res-

tam os Blocos II (Comitês dos Rios

Piracicaba, Caratinga, Araçuaí e Médio/

Baixo Jequitinhonha) e III (afluentes da mar-

gem esquerda do Rio São Francisco).

Uma outra fonte de recursos para os

comitês seria o Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável

das Bacias Hidrográficas do Estado de Mi-

nas Gerais (Fhidro), criado pela Lei  nº

13.194, de 1999. Esse fundo tem o obje-

tivo de dar suporte financeiro a projetos

que promovam a racionalização do uso e

a melhoria, nos aspectos quantitativo e

qualitativo, dos recursos hídricos estadu-

ais, inclusive os ligados à prevenção de

inundações e ao controle da erosão do

solo. A lei que criou o Fhidro prevê a cria-

ção de um grupo coordenador e sua ges-

tão pelo Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais (BDMG). Os re-

cursos viriam, entre outras fontes, do Or-

çamento; de operação de crédito interna

ou externa de que o Estado seja mutuá-

rio; e de 45% da cota destinada ao Esta-

do a título de compensação financeira por

áreas inundadas por reservatórios para

a geração de energia elétrica. No entan-

to, segundo Mauro da Costa Val, até ago-

ra nenhum tostão foi repassado aos co-

mitês de bacias.

Gestão democrática? � Todas as si-

tuações descritas contribuem para com-

prometer a gestão democrática dos comi-

tês de bacias hidrográficas em diversos

momentos. A relação de forças dos seus

integrantes acaba ficando desigual, tendo

em vista os diversos graus de limitações

financeiras, de falta de participação e or-

ganização social e de carência de informa-

ções. O presidente do Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio Caratinga, Pedro Pau-

lo Oliveira Martins, descreve com precisão

esse cenário. �Se o comitê está, por exem-

plo, nas �costas� da companhia de sanea-

mento, da prefeitura ou de alguma institui-

ção da sociedade civil, ganha o perfil da-

quele que o apadrinha. A relação de for-

ças se altera, prejudicando a gestão de-

mocrática. O comitê deveria ser neutro,

mas nesses casos acaba não adquirindo

identidade própria�, afirma.

Outro aspecto que acirra os embates

entre sociedade civil, usuários e poder pú-
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Radiografia da bacia

A bacia do Rio Caratinga tem uma população total de 239.260 habitantes, distribuída
em seus 6.557,3 km² e 16 municípios. A concentração urbana (59,3%) é inferior à do
Estado de Minas Gerais (78,4%). O café tem sido a cultura predominante, seguido, em
menor escala, das hortaliças. Os dados demográficos apontam esvaziamento das áreas
rurais e urbanas, evidenciando a estagnação econômica da região. A área média das
propriedades é de 29 hectares no Alto e Médio Caratinga e 84,6 hectares no Baixo Caratinga,
onde o relevo é mais ameno. Na região do Baixo Rio Caratinga, foram introduzidas áreas de
pastagem. Em Tumiritinga, elas chegam a ocupar 86,7% da área total.

No Alto e no Médio Caratinga, os solos, em sua maioria, precisam de grandes doses de
adubos para produzir bem, sendo estes sempre muito caros em relação ao preço do
produto agrícola. Essas áreas, em grande parte, muito acidentadas, são de difícil mecanização
e, por isso, acabam não interessando ao produtor de grãos ou ao pecuarista. Além disso, a
riqueza original de nutrientes desses ecossistemas foi levada pela erosão e pelas colheitas.

 No Baixo Rio Caratinga, entre os problemas, estão a escassez de água e a destruição
das nascentes, a inexistência de matas ciliares e de cabeceiras e o assoreamento de rios e
córregos. A falta de proteção das nascentes e o assoreamento se repetem no Alto Rio
Caratinga, além do registro de enchentes, desmatamentos e queimadas, sendo que essas
duas últimas agressões ao meio ambiente também estão presentes no Médio Rio Caratinga,
marcado ainda pela poluição das águas e falta de conscientização e educação ambiental.

Em junho de 2000, uma comitiva for-
mada por integrantes do comitê e 16 pre-
feituras da bacia foi até Brasília solicitar do
Ministério do Meio Ambiente recursos para
desenvolver trabalho de educação
ambiental e de estruturação do comitê.
Essa atividade, que consumiu um ano, en-
volveu recursos da ordem de R$ 56 mil,
liberados pelo Fundo Nacional de Meio
Ambiente. O cadastramento dos usuários
da bacia é outro projeto, que está sendo
conduzido pela Associação de Defesa do
Rio Caratinga, em parceria com a Funda-
ção Educacional do município.

 Além dessa atividade, o comitê solici-
tou recursos da ordem de R$ 260 mil do
Ministério do Meio Ambiente para, daqui a
dois anos, concluir um banco de dados
detalhado sobre a bacia, que estará dis-
ponível também na Internet. De posse des-
sas informações, o comitê estaria apto a
formular o plano diretor de recursos
hídricos.

Atualmente, a maior preocu-
pação do comitê é estudar formas
de produzir água por meio da re-
cuperação e preservação de nas-
centes, entre outras iniciativas.
�Nossa meta é viabilizar parcerias
com prefeituras, cooperativas e
produtores, entre outros segmen-
tos, para conseguirmos aumentar
o volume de água da bacia. Isso é
muito mais importante hoje do que
a cobrança�, ressalta o presiden-
te do comitê, integrado por 36 ti-
tulares e 36 suplentes.

Como se vê, o principal impul-
sionador das boas iniciativas do
CBH do Rio Caratinga é a partici-
pação social. Durante a sua fase
de formação, várias ações foram
desenvolvidas, sempre com amplo
envolvimento da sociedade, bus-
cando a proximidade com o pro-
dutor rural, já que a economia da

Mobilização social dá nova vida à
bacia do Rio Caratinga

região é baseada no setor primário. Entre
elas, destacam-se iniciativas de proteção
das principais nascentes, a busca de solu-
ção dos problemas relativos aos lixões e o
programa de plantio de 100 mil árvores.
Por isso é que Pedro Paulo Oliveira Martins
lembra que o que realmente faz diferença
é a boa vontade das pessoas. �Se a comu-
nidade realmente quiser mudar determi-
nada situação, ela consegue. E isso tem
mais resultado que qualquer dinheiro in-
vestido�.

Pedro Paulo Martins
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blico nos comitês de bacias é a transferên-

cia do poder,  que antes poucos tinham,

para um leque maior de pessoas. �A ges-

tão de recursos hídricos é um rearranjo

institucional. Até a nova legislação, alguns

setores tomavam decisões sobre as águas

isoladamente, interferindo na vida de mui-

tas pessoas durante muitos anos. Hoje,

empresas de energia elétrica e companhi-

as de saneamento não podem tomar de-

cisões sozinhas; é preciso submeter ao

comitê os investimentos que desejam fa-

zer. A divisão dos poderes político e econô-

mico exige, portanto, uma dinâmica de

maturação. Quem está perdendo poder

tem que ceder e aceitar as novas regras

do jogo e isso não ocorre da noite para o

dia�, descreve Mauro da Costa Val.

Na opinião do professor da UFMG e

coordenador-geral do Projeto Manuelzão,

Apolo Heringer Lisboa, que representa a

sociedade civil no Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas, haveria ain-

da fortes resistências à divisão do poder

no comitê por parte de segmentos que

não têm compromisso com o meio ambi-

ente. Além de utilizarem os recursos

hídricos de forma predatória, eles tentam

cooptar pessoas para apoiar suas posi-

ções. O Projeto Manuelzão visa à

revitalização da bacia por meio da educa-

ção ambiental, entre outras ações.

Heringer reconhece, no entanto, que, no

caso do comitê onde atua, há condições

de entrosamento com os demais integran-

tes, principalmente por meio do presiden-

te do comitê, Paulo Maciel, secretário de

Meio Ambiente de Belo Horizonte.

Outro alerta diz respeito ao sectaris-

mo. O professor da UFMG afirma que, em

alguns comitês, estabelece-se a seguinte

divisão: de um lado, estão os utilitaristas

da água e os empresários, cidadãos con-

siderados realistas e respeitáveis; do ou-

tro, os ambientalistas, aqueles considera-

dos filósofos e poetas, tidos como pessoas

desqualificadas que não se preocupam

com o emprego. Heringer rebate essa

tese afirmando que empresários e gover-

nos conscientes têm que defender o meio

ambiente com os ambientalistas, pensan-

do em longo prazo. �Isso de forma alguma

impossibilita a existência do comitê. É aí que

está o grande embate ideológico, político

e público que vai despertar a sociedade e

fazê-la tomar partido�, diz.

Dominialidade � Além de todas essas

questões, outra se aponta como um de-

safio para a gestão das águas: os diferen-

tes domínios existentes no Brasil. O rio

que nasce e deságua no próprio estado

é de domínio estadual. Já aquele que atra-

vessa mais de uma unidade da Federa-

ção ou faz fronteira com outras passa a

ser de domínio da União. Hoje, os orga-

nismos que detêm as prerrogativas da

outorga (legalização do uso), da fiscaliza-

ção e da gestão do sistema estadual de

informações sobre recursos hídricos são,

respectivamente, o Instituto Mineiro de

Gestão das Águas (Igam), nos rios de

domínio do Estado de Minas Gerais; e a

Agência Nacional de Águas (ANA), nos rios

de domínio da União.

Para se ter idéia da complexidade do

tema, basta lembrar que Minas Gerais

está representada em diversos comitês

federais de bacias hidrográficas, como os

dos Rios Paraíba do Sul, São Francisco e

Doce. Segundo a ANA, há quatro comitês

estaduais instalados em Minas apenas no

território da bacia do Rio São Francisco. Se

em Minas Gerais há uma legislação sobre

recursos hídricos, comitês em funciona-
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Manhã de segunda-feira, 1º de julho

de 2002. Dia seguinte ao da conquista

brasileira do pentacampeonato mundial

de futebol, quando muitos esperavam por

um feriado em comemoração da vitória e

outros ainda curtiam a euforia da final da

Copa. Ainda assim, cerca de 1.400 pes-

soas estavam na Assembléia Legislativa

de Minas Gerais para discutir a gestão

dos recursos hídricos no Estado. �As

águas de Minas estão salvas�, exclamou

o secretário de Estado da Agricultura,

Paulino Cícero, aparentemente surpreso

por encontrar o Plenário da Alemg lotado

de representantes da sociedade civil e do

poder público para assistir à palestra de

abertura do Seminário Legislativo Águas

de Minas II. A mobilização da sociedade e

a participação efetiva dos delegados fo-

ram marcantes em todas as etapas do

evento.

A contar pelo número de participantes

e de propostas apresentadas (450), o

seminário repetiu o êxito do primeiro even-

to sobre o tema,  realizado em 1993. Na

sua segunda edição, o seminário foi am-

pliado com a realização de 17 reuniões

pelo interior de Minas (ver quadro), reu-

nindo mais de 2 mil pessoas nas discus-

sões que resultaram no documento apro-

vado, durante a plenária final do evento,

em Belo Horizonte. Nessa última etapa, 48

organizações governamentais e não-go-

vernamentais foram envolvidas.

Nas reuniões de interiorização, realiza-

das nas cidades-pólo das sete bacias

hidrográficas de Minas Gerais, de abril a

junho de 2002, foram apresentadas as

propostas que passaram a fazer parte do

documento das Comissões Técnicas

Interinstitucionais (CTIs). Coube às comis-

sões, formadas por representantes de

órgãos governamentais e não- governa-

mentais, definir o regulamento, os temas

e os palestrantes do seminário legislativo.

Os temas analisados foram Gestão das

Águas, Agência de Bacia e Gerenciamento

das Águas: Instrumentos. Em cada reu-

nião do interior, foram eleitos os delega-

dos que participaram dos grupos de tra-

balho e da plenária final na Assembléia,

em Belo Horizonte.

Os pontos que mais se repetiram nas

discussões pelo interior do Estado foram a

necessidade de preservação dos recursos

hídricos, a efetiva participação e mobi-

lização da sociedade no trabalho dos co-

mitês e a cobrança pelo uso da água. Ou-

tras questões, porém, evidenciaram as

particularidades de demandas existentes,

muitas vezes, em uma mesma bacia.

A íntegra das propostas aprovadas

pelos participantes do Seminário Legislativo

Águas de Minas II está reproduzida nesta

edição da Revista do Legislativo.

O Brasil é mais do que o país do futebol

Alair Vieira

Raquel Furtado
Jornalistada Alemg
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A bacia dos afluentes mineiros dos
Rios Mogi-Guaçu e Pardo é pequena, pois
83% de seu território está situado em São
Paulo, mas em Minas está a nascente dos
dois rios. Se a bacia é pequena, os pro-
blemas, por outro lado, não são. Exem-
plos são carência de saneamento básico,
com o lançamento do esgoto in natura

nas águas; existência de bombas de irri-
gação sem outorga em plantações de
batata e morango; registro de hotéis com
poços artesianos e indústrias também
sem outorga.
Cobrança já aprovada � Para resol-
ver problemas desse tipo, o comitê aposta
em ações imediatas e adiantou o debate
sobre um instrumento da política estadual
de recursos hídricos ainda polêmico: a co-
brança pelo uso desses recursos. No iní-
cio deste ano, em Caldas, foi aprovada por
unanimidade uma proposta de
implementação da cobrança.  De acordo
com Rodopiano, que representa no comi-
tê a Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Água e Esgoto, o valor seria
fixo (R$ 0,02 por metro cúbico), semelhan-
te àquele proposto pelo Comitê para
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (Ceivap), no qual o proces-
so de instituição da cobrança já está adi-
antado. Pagariam pela água, inicialmen-
te, as empresas de saneamento, indústri-
as e prefeituras. Os agricultores seriam
incluídos num segundo momento, tendo
em vista as dificuldades vividas atualmente
pelo segmento no Sul de Minas.

Implementar a cobrança dependeria,
no entanto, de que o governador formali-
zasse a implantação do instrumento no
Estado como um todo, argumenta
Rodopiano Evangelista. A novidade, nesse
processo, é a introdução do formato de
doação espontânea pela utilização dos re-
cursos hídricos. A doação, esta sim, pode-
ria se tornar realidade a partir de agora.

Radiografia  da bacia

A bacia dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo compreende uma
área de drenagem de 35.742 km2, sendo 17% em Minas
Gerais e 83% em São Paulo. A parte mineira da bacia é
composta de  31 municípios, com uma população de cerca
de 350 mil habitantes e está inserida no Sul-sudoeste de
Minas Gerais.

As atividades econômicas predominantes são,
respectivamente, a mineração e a indústria (Mogi-Guaçu) e
a agropecuária (Pardo). Os principais problemas ambientais
e de degradação dos recursos hídricos decorrem do uso
inadequado do solo, da aplicação indiscriminada de
agrotóxicos � principalmente nas culturas de batata e
morango � , do desmatamento � inclusive de matas ciliares
� e do lançamento de efluentes domésticos e industriais
sem tratamento.

Comitê prepara a Agência de
Bacia dos Rios Mogi-Guaçu/Pardo

Rodopiano Evangelista
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A falta de
saneamento
básico, com o
lançamento
do esgoto in
natura nas
águas, é um
dos
problemas da
bacia

Alair Vieira

A concretização de um comitê de ba-
cia é um processo que pode consumir vá-
rios anos. É o caso do Comitê da Bacia

Hidrográfica dos Aflu-
entes Mineiros dos
Rios Mogi-Guaçu e Par-
do, cujos membros fo-
ram empossados em
fevereiro de 2001. A
data representou a
conclusão de um pro-
cesso de mobilização
social que teve início na
década de 90. Segun-
do o presidente do co-
mitê, Rodopiano
Evangelista, quando
ainda não se pensava
em uma legislação so-
bre recursos hídricos,
surgiu a proposta de
criar um consórcio
intermunicipal em prol

da bacia, nos moldes do consórcio do Rio
Piracicaba, em São Paulo. O projeto foi es-
boçado, mas a idéia não vingou. Outra ga-
nhou força, anos depois, quando foi for-
mada uma comissão pró-comitê, que aca-
bou dando origem à estrutura atual.
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mento, órgão gestor e conselho estadual

de recursos hídricos, em algumas unida-

des da Federação, que compartilham as

águas com Minas, nem há conselhos ou

comitês de afluentes instalados. É, portan-

to, um grande ponto de interrogação

como conciliar os interesses e as priori-

dades de intervenção dos comitês esta-

duais e do comitê federal. A negociação

exaustiva entre usuários, sociedade civil e

poder público e a busca da articulação

dessas diferentes instâncias de decisão

são alternativas que precisam ser

adotadas urgentemente.

Soluções � Não há como negar a exis-

tência de inúmeros entraves para a con-

solidação do novo modelo de gestão das

águas, que não se restringem a Minas

Gerais, mas atingem os demais estados

da Federação. Se os problemas são mui-

tos, por outro lado, há tentativas de

solucioná-los. O Fórum Mineiro de Comi-

tês de Bacias Hidrográficas tem algumas

propostas. Entre elas, a sensibilização

para o exercício da cidadania. O porta-voz

do fórum, Mauro da Costa Val, sugere o

investimento em organização social nas

pequenas e microbacias, inclusive por

meio da interação com órgãos estatais

que tenham capilaridade em Minas Ge-

rais. Ele cita o exemplo da Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais (Emater), que

poderia utilizar seus técnicos em visitas

aos municípios para difundir também in-

formações sobre o novo modelo de ges-

tão e fomentar a participação social nos

comitês.

Essa dificuldade de fazer as informa-

ções chegarem a todas as pessoas pode

ser contornada também pela mídia. Mauro

da Costa Val cita o exemplo da bacia do Rio

Paraíba do Sul, onde o processo de

implementação de cobrança está adian-

tado. Nessa bacia, serão aproveitados os

horários nobres das emissoras de televi-

são abertas para difundir a necessidade

de que os usuários, voluntariamente, in-

formem que utilizam a água e regularizem

esse uso. O presidente do Comitê da Ba-

cia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos

Rios Mogi-Guaçu e Pardo, Rodopiano

Evangelista, sugere uma divulgação inten-

sa, nos veículos de comunicação e em ou-

tros meios, do papel do comitê de bacia,

por meio de parcerias entre Executivo,

Os membros do comitê decidiram
também que o consórcio intermunicipal
da região dos Rios São João e Santana
vai gerenciar os recursos provenientes
da cobrança, sendo equiparado a uma
agência de bacia. A proposta de que o
consórcio atue como agência foi apre-
sentada ao Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos (CERH), órgão
deliberativo e normativo central do sis-
tema estadual de gerenciamento de
recursos hídricos, ao qual cabe aprová-
la. Essa agência teria que ser instituída
depois por decreto.
Parceria � Rodopiano Evangelista tam-
bém informa que esse �embrião� de
agência de bacia � o consórcio � pre-
tende firmar convênio com a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Ge-
rais (Fiemg) para utilizar suas instalações.
Essas parcerias também têm ajudado o
comitê a se estruturar. Computador,
mesa, telefone e fax já foram repassa-
dos ao comitê pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam) por meio de
um termo de cessão. �Queremos tam-
bém parcerias com as entidades que
fazem parte da bacia. Temos pedido aju-
da e firmado convênios. Isso é que é o
comitê�, opina.

Municípios
Albertina, Andradas, Arceburgo,

Bandeira do Sul, Bom Repouso, Borda
da Mata, Botelhos, Bueno Brandão, Cabo
Verde, Caldas, Campestre, Congonhal,
Estiva, Guaranésia, Guaxupé, Ibitiura de
Minas, Inconfidentes, Ipuiúna, Jacutinga,
Jacuí, Monte Santo de Minas, Monte
Sião, Munhoz, Muzambinho, Ouro Fino,
Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas,
São Pedro da União, Senador Amaral,
Senador José Bento e Tocos do Mogi.
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Legislativo, Judiciário, Ministério Público,

Câmaras e Prefeituras e Conselhos Muni-

cipais de Defesa do Meio Ambiente

(Codemas).

�A sociedade acha que o comitê é mais

uma instituição que veio para fiscalizar ou

que só faz reuniões, desacreditando da

força que ele tem�, opina Rodopiano. Ele

propõe que o comitê promova reuniões

setoriais nos municípios, que vá às associ-

ações de bairro, aos sindicatos rurais, às

cooperativas e às escolas. A participação

dos municípios é também citada pelo pre-

feito de São João da Lagoa, Ronaldo Mota

Dias. �O município, quando incluído na dis-

cussão, estimula o envolvimento das pes-

soas, porque é nele que todas as reivindi-

cações chegam: a do agricultor que não

tem mais sua várzea para plantar visan-

do à subsistência; a do cidadão que não

tem mais água para beber. Os nossos ad-

ministradores ainda não estão prepara-

dos, pois acham que é mais importante

retirar a água do rio do que atuar de for-

ma a preservá-lo. Mas, quando houver

uma mudança cultural, a participação

será aprimorada�, diz. Ronaldo Mota Dias

preside a Associação dos Municípios da

Área Mineira da Sudene, que engloba 78

localidades, e representa o poder público

municipal no Comitê Federal da Bacia do

Rio São Francisco.

Quando se fala em mobilização social e

esclarecimento do novo modelo de ges-

tão dos recursos hídricos, a Assembléia

de Minas desponta como um parceiro im-

portante do sistema. Exemplo disso foi a

realização de dois seminários legislativos

sobre as águas de Minas, em 1993 e em

2002. Nesses seminários, dos quais parti-

cipam todos os segmentos envolvidos no

tema discutido, é aprovado um documen-

to final que subsidia ações legislativas e

executivas. O primeiro evento deu origem

à Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe so-

bre a política estadual de recursos hídricos,

e o segundo, cuja etapa final aconteceu

em julho, foi precedido por 17 reuniões no

interior, nas diferentes bacias, com a parti-

cipação de mais de 300 pessoas em cada

uma delas. �O processo que culminou na

plenária final do seminário foi riquíssimo. O

resultado é que  hoje cresceu o número

de pessoas que entendem o papel dos co-

mitês e sabem quais são os instrumentos

de gestão�, ressalta Mauro da Costa Val.

O porta-voz do fórum mineiro conside-

ra que o Legislativo tem o papel fundamen-

tal de difusor de informações. �Há uma

mídia associada ao trabalho diário da As-

sembléia que deve incorporar a divulgação

de informações sobre os recursos hídricos.

É óbvio que outras contribuições são pro-

duzir leis ou aperfeiçoá-las�, completa. No

que diz respeito à legislação, a Assembléia

poderia intervir se houvesse necessidade

de norma jurídica que tratasse das agên-

cias de bacias � braços operacionais dos

comitês e encarregadas de efetivar a co-

brança pelo uso dos recursos hídricos. A

Lei Estadual nº 13.199, de 1999, determi-

na que, caso a agência de bacia seja cria-

da pelo Estado, é necessária autorização

legislativa. Se ela fosse  uma fundação de

direito privado, seria necessária também

uma mudança da Constituição por meio

de uma proposta de emenda à Constitui-

ção (PEC), já que hoje o Estado não pode

participar de fundações de direito privado.

Já para contornar os problemas finan-

ceiros dos comitês, uma possibilidade é

pleitear recursos federais e internacionais,

tendo em vista as dificuldades na obten-

ção de verbas estaduais. O Comitê da Ba-
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cia Hidrográfica do Rio Paraopeba, por

exemplo, obteve recursos do Ministério do

Meio Ambiente para implementação do

sistema de informações geográficas da

bacia e cálculo do balanço hídrico das sub-

bacias. O comitê conseguiu R$ 160 mil do

Ministério para o início do trabalho, que

abarca 4 mil km2 (1/4 da bacia). O volume

total de recursos é de mais de R$ 300 mil.

Parcerias com indústrias da bacia deve-

rão viabilizar o restante da verba. �A partir

do momento em que a dinâmica do

gerenciamento dos recursos hídricos está

na direção certa, obtêm-se recursos, mes-

mo com o Estado nesta situação de penú-

ria�, afirma Mauro da Costa Val, referindo-

se às conquistas do comitê do Paraopeba.

O presidente do Comitê do Rio

Caratinga, Pedro Paulo Oliveira Martins,

confirma que é possível conseguir recur-

sos por meio de parcerias para desenvol-

ver ações, como cadastramento de usu-

ários, elaboração de um sistema de infor-

mações sobre as bacias hidrográficas e

dos planos diretores de recursos hídricos.

O comitê fez parcerias com organizações

da sociedade civil, com as prefeituras e

instituições de ensino da região e com o

Ministério do Meio Ambiente para condu-

zir seus trabalhos. �A chancela do comitê

abre várias portas. Ele tem uma força

muito grande, já que pode captar recur-

sos para investimentos em obras de infra-

estrutura nos municípios�, completa

Pedro Paulo.

Consolidação leva tempo � Além des-

sas possibilidades, existe um consenso

entre aqueles que já atuam nos comitês

de que a consolidação do sistema de

gerenciamento de recursos hídricos leva-

rá mesmo algum tempo para ocorrer. Na

França, que é uma sociedade mais organi-

zada, com acesso a informações e a políti-

cas públicas, esse novo modelo de gestão

foi iniciado na década de 60 e só vingou

cerca de 20 anos depois. O consultor em

gestão de recursos hídricos do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Mar-

co Antônio Fernandez, lembra que as difi-

culdades são naturais, pois o sistema não

impõe respostas prontas sobre como

gerenciar as bacias. �Tal qual a democra-

cia, esse complexo sistema será construído

ao longo do tempo, levando-se em conta

todos os seus aspectos: técnico, econômi-

co, cultural e social�, opina.

Os comitês de bacias hidrográficas re-

fletem as desigualdades sociais existentes

no Brasil e não se pode negar que, atual-

mente, há uma velada ou explícita guerra

de interesses em alguns deles. O comitê,

em sua essência, é o verdadeiro parlamen-

to das águas. Como tal, nele estão repre-

sentados todos os segmentos � os usuá-

rios, a sociedade civil organizada e o poder

público estadual e municipal. Seus inte-

grantes sofrem a ação dos mais diferen-

tes lobbies, discutem os rumos da bacia

hidrográfica onde atuam ou residem e con-

centram em suas mãos o poder de deter-

minar onde serão aplicados os recursos

arrecadados com a cobrança da água.

Isso não é pouco.

Fazer com que esse parlamento das

águas apresente resultados em prol do

meio ambiente e do desenvolvimento sus-

tentável das bacias, seja ético, tenha legiti-

midade e credibilidade são tarefas que

cabem aos que o integram, isoladamente,

e à sociedade, de forma coletiva e siste-

mática, fiscalizando as ações de seus re-

presentantes nessas instâncias de deci-

são. Esse longo caminho está, como se vê,

apenas começando.
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Rio das Velhas e Projeto Manuelzão
são expressões que há muito não se
dissociam. Quando o assunto são as ações
desenvolvidas para recuperar a bacia do
Rio das Velhas � afluente do São Francisco
que corta a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) � , o Projeto Manuelzão
desponta como uma iniciativa que acumula
resultados importantes. O grupo, que teve
origem na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), tem na educação ambiental sua
principal atitude pela revitalização da bacia.
Ponto de partida para mudanças
duradouras na relação do homem com o
mundo em que vive, a educação ambiental
foi levada pelo Manuelzão a 1,7 mil escolas
públicas.

O projeto também interfere
positivamente no Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas, na medida
em que defende a gestão ambiental das
águas apoiada na visão de �gestão de
bacias vivas, dos rios com peixes, árvores
e passarinhos�, como enfatiza o
coordenador-geral do projeto e integrante
do comitê, professor Apolo Heringer
Lisboa, da UFMG. Na sua opinião, a

recuperação focada na Região
Metropolitana e a preservação do Rio
Cipó são projetos prioritários para salvar
a bacia.

�Os comitês não devem fazer o
gerenciamento mecânico dos recursos
hídricos, preocupando-se tão-somente
com medição de vazão de água e cobrança
pelo seu uso. É necessário um
planejamento estratégico para o
desenvolvimento de ações que permitam
a sustentabilidade das bacias dos pontos
de vista econômico, ambiental e social.
Para alguns, a existência de peixes, árvores
e passarinhos é algo utópico. Mas
achamos que não, pois só teremos
condições de sobreviver se preservarmos
os ecossistemas�, analisa o professor. Essa
visão, segundo ele, pode ser disseminada
pelo comitê na medida em que a sociedade
�se apossar� dele. Apolo Heringer Lisboa
defende a tese de que é preciso mudar
conceitos como estes: que cuidar do meio
ambiente cabe às organizações não-
governamentais; que empresários e
governos são os que sempre poluem.
Comitês locais �  Isso é o que o Projeto
Manuelzão procura fazer pelo Rio das
Velhas. Heringer relata que o grupo
percorre o território da região organizando
os comitês Manuelzão nas micro e
pequenas bacias, com a participação
igualitária de governo, usuários e
sociedade. �Estimulamos as pessoas a
assumirem compromissos concretos de
transformações e conseguimos um leque
de parcerias, pois elas sabem o que têm
de fazer e o que devem deixar de fazer em
prol da gestão ambiental das águas�,
afirma.

Essa descentralização das ações e
ênfase na mobilização social nas
microbacias são marcas do Projeto
Manuelzão, que, assim, tem conseguido
atingir resultados positivos. A coleta seletiva

Municípios

Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Belo
Horizonte, Buenópolis, Caeté, Capim Bran-
co, Conceição do Mato Dentro, Confins,
Congonhas do Norte, Contagem,
Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Datas,
Diamantina, Esmeraldas, Funilândia,
Gouveia, Inimutaba, Itabirito, Jabuticatu-
bas, Jequitibá, Joaquim Felício, Lagoa San-
ta, Matozinhos, Monjolos, Morro da Gar-
ça, Nova Lima, Ouro Preto, Paraopeba,
Pedro Leopoldo, Pirapora, Presidente Jus-
celino, Presidente Kubitschek, Prudente de
Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio
Acima, Sabará, Santa Luzia, Santana de
Pirapama, Santana do Riacho, Santo
Hipólito, São José da Lapa, Sete Lagoas,
Taquaraçu de Minas, Várzea da Palma e
Vespasiano.

Educação ambiental resgata
o Rio das Velhas

Para o
Projeto
Manuelzão, a
preservação
do Rio Cipó é
essencial para
salvar a bacia
do Rio das
Velhas

Arquivo Projeto Manuelzão
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de lixo é um exemplo. O objetivo é dividir
todos os resíduos em lixo seco (papel,
plástico, vidro, garrafas e latas, a serem
reciclados) e lixo molhado (basicamente,
resíduos de comida, que, compostados,
serão transformados em adubo). Um
grupo técnico do Projeto Manuelzão,
integrado por engenheiro, químico, biólogo
e geólogo, tem atendido ainda demandas
relativas ao lixo, vindas de distritos e
lugarejos da bacia.

Apolo Heringer enfatiza que defender
o meio ambiente não significa tirar
emprego de ninguém nem implica
fechamento de empresas. Ao contrário,
essa postura abre caminho para o
desenvolvimento sustentável da região. Os
integrantes do projeto aboliram
demarcações por municípios, que foram
substituídas pelas áreas de influência dos
comitês locais, a partir das quais se definem
as intervenções. �Se não fizermos assim,
ficaremos presos na política eleitoreira e
partidária e isso é um atraso; faz mais mal
que bem�, conclui.
Manuelzão nas escolas � Nos
estabelecimentos de ensino, a estratégia
tem como ponto de partida a demarcação
do território do Rio das Velhas, com o auxílio
de mapas. Os integrantes do Projeto
Manuelzão mostram aos estudantes em
que bacia eles estão e suas relações com
as demais bacias. A repercussão das
ações de cada um sobre o meio ambiente,
para o bem ou para o mal, também é
transmitida aos alunos. �Assim,
universaliza-se o raciocínio, a fim de que a
pessoa desponte como cidadã e
contemple o mundo com independência.
Não se pode globalizar somente as
mercadorias�, conclui o professor
Heringer, da UFMG.

Essas intervenções locais podem
contribuir para solucionar os problemas da
bacia, que é uma das mais complexas

atividade mineradora, na região conhe-
cida como Quadrilátero Ferrífero. Os
esgotos domésticos e industriais são lan-
çados diretamente nos Ribeirões
Arrudas e Onça, afluentes do Rio das
Velhas pela margem esquerda, tornan-
do críticas as condições de qualidade das
águas.

Já o Médio e Baixo Rio das Velhas
registram características diferenciadas
com relação ao uso e à ocupação do solo.
Elas são áreas com menores concentra-
ções populacionais, nas quais as ativida-
des agrícola e pecuária são predominan-
tes. O efeito da carga poluidora gerada
no trecho alto da bacia do Rio da Velhas,
informa ainda o site do comitê, faz-se
sentir muitos quilômetros rio abaixo, mas
o Programa de Saneamento Ambiental
(Prosam) nas bacias do Arrudas e Onça
(Prosam) tem proporcionado recursos
para a despoluição desses ribeirões, con-
tratados com o Banco Mundial.

regiões do Estado, devido à grande
concentração populacional e industrial da
Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH). É preciso combinar a demanda
crescente por água com a redução da
degradação dos recursos hídricos. Esse
processo passa pela educação e
cooperação, pelo envolvimento da
comunidade e pela prática da cidadania. É
essa mudança de postura que o Projeto
Manuelzão procura disseminar. Pelo jeito,
está conseguindo.

Radiografia da bacia

Apolo Heringer Lisboa

A
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A bacia do Rio das Velhas está na
região central de Minas Gerais. Com-
preende uma área de 27.867,2 km2,
onde se localizam, total ou parcialmen-
te, 51 municípios. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 1996, residiam nos municí-
pios que compõem a bacia do Rio das
Velhas 4 milhões de habitantes. A Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) abriga cerca de 3,1 milhões de
habitantes (86% da população).

Segundo informações do site do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas, o Alto Rio das Velhas reúne a
maior concentração populacional e de
atividades econômicas, representadas,
principalmente, pela RMBH, onde estão
os maiores focos de poluição hídrica. Os
dois principais agentes de poluição
correspondem aos esgotos não trata-
dos (domésticos e industriais) e aos
efluentes gerados pela água usada na
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Quando nos debruçamos sobre o

sistema estadual de gerenciamento de

recursos hídricos, à primeira vista é difícil

entender como ele vai funcionar, como

atingir e manter seu equilíbrio e produzir

resultados. O sistema nos parece uma

complexa engrenagem, que ainda

necessita de muitos ajustes para produzir

com força total. Para o cidadão que não

está participando diretamente das

discussões, é tarefa complicada

compreender qual o papel do comitê de

bacia hidrográfica; como irão conviver os

diferentes comitês, estaduais e federais, e

as agências de bacias; e se algo mudará

no que diz respeito à oferta de água para

o  consumidor. As dúvidas devem ser

comuns também a usuários e prefeituras

que não estejam familiarizados com o

tema.

Para entender o sistema, o ponto de

partida é a Lei nº 13.199, de 29/1/99,

que dispõe sobre a política estadual de

recursos hídricos. Essa política tem o

objetivo de assegurar o controle, pelos

usuários atuais e futuros, do uso da água

e de sua utilização em quantidade,

qualidade e regime satisfatórios. A bacia

hidrográfica é vista como sistema

integrado, que engloba os meios físico,

biótico (relativo aos seres vivos) e antrópico

(relativo à ação do homem sobre a

natureza), e como a unidade físico-territorial

de planejamento e gerenciamento. Por

isso, Minas Gerais foi dividida, para facilitar

a aplicação do novo modelo, em 36

unidades de planejamento e gestão, a

partir das bacias existentes. Desse total,

17 estão em processo adiantado de

formação de seus comitês, estando 12

comitês instituídos e 5  em implementação.

Outras premissas do sistema são que

a gestão dos recursos hídricos será

descentralizada e que dela participarão o

Novo sistema
precisa ser
mais bem

compreendido

Rodrigo Dias
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poder público, os usuários e as

comunidades. Essa é uma mudança

conceitual importante, um verdadeiro

�divisor de águas�, pois o poder de definir

as diretrizes e os investimentos relativos

ao uso dos recursos hídricos se desloca

do Estado, onde sempre esteve, para os

cidadãos que residem na bacia. Tendo

como diretriz a descentralização,

passaram a ser criados, então, os comitês

de bacias hidrográficas. Seu território de

atuação é a área total da bacia, a sub-bacia

ou o grupo de bacias ou sub-bacias.

Instituídos por ato do governador, a partir

da aprovação do Conselho Estadual de

Recursos Hídricos (CERH), os comitês são

formados, paritariamente, por represen-

tantes do poder público (Estado e

municípios), de usuários (indústrias,

produtores rurais e outros) e de entidades

da sociedade civil ligadas aos recursos

hídricos.

Se atentarmos bem para as atribuições

dos comitês, chegaremos à conclusão de

que se concentram nas mãos de seus

membros tarefas importantes, de grande

visibilidade e impacto social, político e

econômico. Os comitês é que vão decidir

sobre, por exemplo, obras prioritárias para

a bacia, se será cobrado o uso da água,

sob quais parâmetros e em que será

aplicada a verba arrecadada. Os comitês

também vão julgar, em primeira instância

administrativa, os conflitos relacionados

com os recursos hídricos. Caberá, ainda,

a eles promover o debate das questões

relacionadas com o tema.

Hierarquia � Apesar de todos esses

poderes e da sua autonomia, o comitê não

atua de forma independente do sistema

estadual de gerenciamento de recursos

hídricos; ele o compõe e, como tal, obedece

a uma hierarquia, articulando-se com os

seus demais integrantes. Segundo o art.

33 da Lei nº 13.199, de 1999, fazem

parte desse sistema a Secretaria de

Estado do Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável (Semad), o Conselho

Estadual de Recursos Hídricos (CERH), o

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

(Igam), os comitês, os órgãos e as

entidades dos poderes estadual e

municipais cujas competências se

relacionem com a gestão de recursos

hídricos e as agências de bacias

hidrográficas.

Dessa forma, quando a lei institui, em

determinado trecho (art. 43, VI), que o

Entre as atribuições dos comitês, órgãos deliberativos e normativos, estão:
estabelecer critérios e normas e aprovar os valores propostos para cobrança
pelo uso de recursos hídricos; aprovar planos de aplicação da verba arrecadada
com a cobrança, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido;
aprovar a outorga (permissão) para empreendimentos de grande porte e com
potencial poluidor; e aprovar os planos diretores das bacias e respectivos
orçamentos. Todas essas atribuições dizem respeito a alguns dos instrumentos
da política estadual de recursos hídricos: plano diretor, outorga e cobrança. O
plano diretor deve conter, entre outras informações, o diagnóstico da situação
dos recursos hídricos da bacia; o balanço entre disponibilidades e demandas
atuais e futuras desses recursos; metas de racionalização de uso; diretrizes e
critérios para cobrança.

As atribuições dos comitês
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comitê vai estabelecer critérios e normas

e aprovar os valores propostos para

cobrança, em dispositivo anterior (§ 2º do

art. 27) menciona o papel do Conselho

Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e

da Secretaria nesse processo. De acordo

com esse parágrafo, a forma, a

periodicidade, o processo e as demais

estipulações de caráter técnico e

administrativo inerentes à cobrança serão

estabelecidos em decreto do Poder

Executivo, a partir de proposta do órgão

central (a Semad), aprovada pelo conselho.

É também o conselho, como órgão

deliberativo e normativo central e de acordo

com a legislação, que estabelece os

critérios e as normas gerais sobre a

cobrança e determina os procedimentos

para o cálculo e a fixação dos valores a

serem cobrados pelo uso da água.

Interpretando todos esses trechos da Lei

nº 13.199, de 1999, pode-se concluir que

a cobrança é aprovada pelo comitê, sim,

mas os demais integrantes, em particular

o CERH, participam ativamente do

processo.

Cobrança � Com relação à cobrança,

muitos também são os questionamentos

sobre quando e como ela será instituída e

a quais critérios obedecerá. O cidadão vai

pagar mais pela água que consome? O

pequeno irrigante também? Os maiores

consumidores e poluidores pagarão pelos

outros? Todas essas perguntas ainda não

têm respostas, elas serão construídas ao

longo do tempo, a partir das discussões

no comitê de bacia, passando depois pelo

Conselho Estadual, Semad e governador.

Como a própria lei afirma, em seu art. 26,

a cobrança será implantada de forma

gradativa.

O art. 53 reforça essa idéia ao

estabelecer que a cobrança deve ser

precedida, entre outras ações, da

implantação do sistema integrado de

outorga de direitos de uso dos recursos

hídricos; do cadastramento dos usuários

das águas e regularização dos direitos de

uso; da proposição de critérios e das

normas para fixação de tarifas; da definição

de instrumentos técnicos e jurídicos

indispensáveis à implantação da cobrança.

Além disso, dependerá das articulações do

Estado com a União e com os Estados

vizinhos, tendo em vista a implantação da

cobrança pelo uso de recursos hídricos nas

bacias de rios de domínio federal e a

celebração de convênios de cooperação

técnica.

Agência de bacia � Se a Lei nº 13.199,

de 1999, prevê a cobrança, ainda que de

forma gradativa, outras indagações

referem-se à sua operacionalização, como,

por exemplo, em que a verba arrecadada

será aplicada e quem fiscalizará todo esse

processo. É aí que surge a figura da

agência de bacia, que também integra o

sistema estadual de gerenciamento de

recursos hídricos e é o braço operacional

do comitê. Ao contrário daquele, que não

tem personalidade jurídica, a agência de

bacia possui Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica (CNPJ) e responde pelos suportes

administrativo, técnico e financeiro do

comitê, além da cobrança pelo uso dos

recursos hídricos. Para ser criada uma

agência de bacia, é preciso autorização do

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

mediante solicitação de um ou mais

comitês. Depois disso, o Executivo aprova,

por meio de decreto, o ato constitutivo da

agência. É ela que vai celebrar contrato de

gestão com o Estado, a fim de poder

exercer suas atribuições.

Acompanhar a administração financeira dos valores arrecadados
é outra atribuição da agência, assim como propor ao comitê de bacia, ao
qual cabe a decisão, um plano de aplicação dos recursos financeiros
arrecadados, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido.
Outras tarefas são manter atualizados o balanço da disponibilidade de
recursos hídricos em sua área de atuação e o cadastro de usos e usuários.

O papel das agências
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Os arts. 44 e 45 da Lei nº 13.199, de

1999, explicam o papel da agência, que

pode prestar serviços a um ou mais

comitês e é criada por solicitação deles. A

agência é que vai propor ao comitê os

valores a serem cobrados pelo uso de

recursos hídricos e efetuar essa cobrança,

além de gerenciar os recursos financeiros,

por meio de instituição financeira e de

acordo com as normas do conselho e

deliberações do comitê.

Partindo do princípio de que haverá a

cobrança em algum momento e em

determinadas circunstâncias, surgem

novas perguntas: como será fiscalizado

esse processo? Para aonde irá o dinheiro

arrecadado e o que será feito dele? A Lei

nº 13.199, de 1999, em seu art. 28,

determina que a verba será aplicada na

bacia em que foi gerada e será utilizada no

financiamento de estudos, programas,

projetos e obras incluídos no Plano Diretor

de Recursos Hídricos da Bacia e no

pagamento de despesas de monitora-

mento dos corpos de água e custeio dos

órgãos e entidades integrantes do sistema,

na sua fase de implantação. Os valores

arrecadados serão depositados e geridos

em conta bancária própria, mantida em

instituição financeira oficial.

A fiscalização das atividades da agência

caberá ao comitê de bacia hidrográfica. É

ele que vai aprovar o orçamento anual da

agência, seu regime contábil e respectivo

plano de contas. A agência é apenas o

braço operacional do comitê e todas as

decisões relativas à gestão das águas

cabem aos membros deste, que

representam o poder público, os usuários

e a sociedade civil. Mas, se o comitê

fiscalizará a agência, quem fiscalizará o

comitê? A resposta é que ele é um órgão

público, criado por ato do governador,

após aprovação do Conselho Estadual de

Recursos Hídricos. Como tal, deverá seguir

as normas da administração pública, assim

como outros órgãos do Estado.

Natureza jurídica � A Lei nº 13.199,

de 1999, não limita a natureza jurídica da

agência de bacia. No art. 37, por exemplo,

abre a possibilidade de que ela seja

instituída pelo Estado  e, nesse caso, será

necessária autorização da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais. O artigo diz que

essa agência, se for criada pelo Estado,

será  organizada segundo quaisquer das

Fundação de direito público ou
privado, autarquia, associação ou
sociedade sem fins lucrativos, orga-
nização social, organização da socie-
dade civil de interesse público...  Essa
lista de opções de natureza jurídica
de agência de bacia está para ser
avaliada pelos comitês e, posterior-
mente, aprovada pelo CERH.
�Estamos diante de um dos temas
mais delicados do Direito Administra-
tivo moderno. A questão das águas
significará uma indagação jurídica de
grande profundidade, que vai desafi-
ar a doutrina do Direito Público�, ana-
lisa o professor Antônio Augusto
Anastasia, da Faculdade de Direito
da UFMG.

Para ele, existe uma encruzilha-
da no que diz respeito à agência de
bacia: se será uma instituição que in-
tegra ou não a administração públi-
ca. Na opinião do consultor jurídico
Márley Caetano de Mendonça, do
Igam, o melhor modelo de gestão não
está pronto. Ele será um desdobra-
mento da implantação de algumas
formas de agência com natureza jurí-
dica distinta, a fim de verificar aquela
que tenha a melhor aplicação.

Um tema delicado
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formas permitidas pelo Direito

Administrativo, Civil ou Comercial. Nesse

mesmo artigo, a lei acena com outra

possibilidade: a de que sejam equiparados

às agências os consórcios, as associações

intermunicipais de bacias e as associações

regionais e multissetoriais de usuários de

recursos hídricos.

Já o art. 47 estabelece que o Conselho

Estadual de Recursos Hídricos poderá

atestar a organização e o funcionamento

de associações regionais e multissetoriais

civis de direito privado e reconhecê-las

como unidades executivas descentra-

lizadas, equiparadas às agências de

bacias, mediante solicitação do comitê. O

§ 1º determina, por sua vez, que a

natureza jurídica da organização

administrativa de consórcio intermunicipal

ou associações regional e multissetorial de

usuários de recursos hídricos será

estabelecida no ato de sua criação, na

forma de organização civil para recursos

hídricos.

Como se vê, para funcionar em

equilíbrio e produzir resultados, o sistema

estadual de gerenciamento de recursos

hídricos pressupõe a articulação de todos

os seus integrantes. O comitê de bacia

hidrográfica tem, sim, autonomia na gestão

das águas. Mas o conselho, por exemplo,

que é o órgão deliberativo e normativo

central, estabelece os princípios e as

diretrizes da política estadual de recursos

hídricos que devem ser observados

quando os comitês forem preparar os

planos diretores das bacias. É também o

conselho que decide os conflitos entre

comitês, determina os critérios e as

normas gerais para a outorga e a

cobrança pelo direito de uso dos recursos

hídricos, para não falar de outras

atribuições.

Por todos esses motivos, o sistema nos

parece uma complexa engrenagem, que

ainda necessita de muitos ajustes para

produzir com força total. Uma das

necessidades apontadas por parte

daqueles que participam do sistema, direta

ou indiretamente, é a de compreenderem

a legislação e saberem o papel que cabe a

cada um nessa estrutura hierárquica.

Informação e conhecimento são, portanto,

as duas palavras-chave, o ponto de partida

para quem participar mais e intervir, de

fato, na gestão das águas.

Minas Gerais é considerada, por
especialistas, �a caixa d�água do Brasil�
devido aos rios de expressão nacional
que nascem ou passam pelo Estado,
indo banhar outros dez estados
brasileiros. Se apenas o aparato legal
fosse suficiente para conter as
constantes agressões às bacias
hidrográficas e ao meio ambiente como
um todo, os mineiros poderiam ficar
tranqüilos de que essa �caixa d�água� não
se esvaziaria tão cedo. Algumas
iniciativas nos planos político e legal
deixam Minas na vanguarda da defesa
das florestas, da biodiversidade e,
principalmente, dos recursos hídricos,
que vêm escasseando dia a dia (apenas
0,34% da água está disponível para uso
no planeta).

O Poder Legislativo mineiro tem tido
uma atuação persistente na defesa do
meio ambiente e, desde o início dos anos
90, esse tema está presente na sua
agenda de trabalho. Em 1993, a
Assembléia de Minas promoveu o
Seminário Legislativo Águas de Minas,
que foi um marco na mobilização da
sociedade civil e de lideranças políticas,
totalizando quase 600 participantes.
Como resultado desse seminário, a
Assembléia aprovou, no ano seguinte, a
Lei nº 11.504, de 1994, que trata da
política estadual de recursos hídricos e
que inspirou a Lei Federal nº 9.433, de
1997, a respeito do assunto.
Recentemente, a lei estadual foi
atualizada pela Lei  nº 13.199, de 1999.

A partir do Águas de Minas e da
mobilização da sociedade em torno do
tema, formaram-se as bases para a
criação dos Comitês de Bacia
Hidrográfica. Nessa perspectiva, foi
instituído, em 1995, pelo Decreto nº
37.191, do governador, o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH/
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Minas em Defesa das Águas, que resultou
na suspensão das divisões de Furnas e da
Cemig e na obrigatoriedade de plebiscito
sobre a privatização desta última.
Cipes � Essas conquistas se devem, em
grande parte,  ao amadurecimento de
mobilizações da sociedade e àquelas
empreendidas anteriormente pelo
Legislativo de Minas, destacando-se a
formação da Cipe-São Francisco, em
1992. A Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco é formada pelos
presidentes das Assembléias Legislativas
dos cinco estados banhados pelo rio.

Criada com o objetivo inicial de
diagnosticar a situação da bacia do São
Francisco, a Cipe se transformou num
lobby suprapartidário dotado de poder
mobilizador. O trabalho da comissão
resultou em mudanças na lei sobre a
política nacional de recursos hídricos e,
principalmente, na suspensão do projeto
de transposição do Rio São Francisco.

Para mobilizar a população dos estados
banhados pelo Rio Doce e discutir o uso
racional dos recursos hídricos, as

MG), com o objetivo de promover a gestão
da política estadual de recursos hídricos.
Assuntos relacionados com recursos
hídricos e meio ambiente passaram
também à ordem do dia no Legislativo
mineiro, resultando na aprovação de novas
leis que tratam dessa questão.

Imbuída dessa preocupação ambien-
tal, a Lei Estadual nº 11.405, de 1994,
inovou ao incorporar à política estadual de
desenvolvimento agrícola o conceito de
desenvolvimento sustentável. Em 1995, a
Lei Estadual nº 11.903 criou a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com
atuação nas áreas de poluição industrial,
águas e florestas. Em 1997, a Lei Estadual
nº 12.584 alterou a denominação do
Departamento de Recursos Hídricos
(DRH/MG) para Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam), ampliando as
atribuições do órgão e transferindo sua
gestão da Secretaria de Minas e Energia
para a Secretaria do Meio Ambiente.
Também em 1997, foi aprovada a Lei
Estadual nº 12.596, que dispõe sobre
ocupação, uso, manejo e conservação do
solo agrícola.

Dois anos depois, implementou-se o
Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais
(Fhidro), por meio da Lei Estadual nº
13.194, de 1999. Concebida inicialmente
para incentivar as empresas a financiar a
despoluição das águas, a lei teve sua
aplicação ampliada na organização e no
desenvolvimento dos comitês e das
agências de bacias.

Além de toda a legislação ambiental
aprovada pelo Poder Legislativo mineiro,
merecem destaque as articulações
promovidas em favor de grandes bandeiras
ambientais importantes para o Estado. Em
2001, a Assembléia lançou o Movimento

Os avanços na legislação ambiental de Minas

Como avanços mais recentes no
âmbito da legislação ambiental minei-
ra, pode-se citar o Decreto nº 41.203,
de 2000, do governador, e as Leis nºs

14.181 e 14.309, de 2002. O decre-
to veio regulamentar a Lei nº 10.545,
de 1991, que trata de produção,
comercialização e uso de agrotóxicos.
Já as duas leis dispõem sobre as políti-
cas estaduais de florestas e proteção
à biodiversidade (nº 14.309, de 2002)
e de proteção à fauna e à flora aquáti-
ca e de desenvolvimento da pesca e
da aqüicultura (nº 14.181, de 2002).

Assembléias Legislativas de Minas e do
Espírito Santo  criaram a Cipe-Rio Doce, em
agosto de 1999. A comissão realizou
debates e visitas a áreas degradadas para
conhecer experiências que melhoraram as
condições da bacia. Esse trabalho culminou
na criação do Comitê Federal da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, em 2001, e dos
Comitês Estaduais das Bacias dos Rios
Caratinga e Piracicaba, afluentes do Doce.

Uma das
ações da
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