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APRESENTAÇÃO

Nos dias 25 e 26 de setembro de 1992, em Recife, realizou-se a
primeira reunião da Comissão Interestadua/Parlamentarde Estudos para
o DesenvoWnento Sustentávelda Bacia Hidrográficado Rio São Francisco
- CIPE São Francisco. Teve como principal tema "Legislação e
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas". Faremos, a seguir, a
enumeração dasatividajes desenvolvidas em cada sessão, esclarecendo
que todos os pronunciamentos constarão neste boletim, na íntegra, na
forma de ata.

A reunião foidividida em duas sessões, sendo que a primeira, no dia
25, teve a seguinte pauta: abertura;palestra do Prof. Luiz Alberto Rodrigues,
Secretário de Recursos Minerais, Hidrícos e Energéticos do Estado de
Minas Gerais, sobre o tema: "Organizações Institucionais de
Gerenciamento de Hídricos ",-palestra do Dr. José Theodomiro de Araújo,
Presidente do CEE!VASF, sobre o tema "Contribuição do CEEIVASFao
Projeto de Lei Federal n 9 2.249, que dispõe sobre a política nacional de
recursos hídricos"; palestra do Dr. Maus Dietmar Alvares, Secretário
Executivo de CEEIVAP, sobre o tema "Contribuições do CEE1VAP à
Política Nacional de Recursos Hídricos"; debates; palavra franqueada
aos Deputados membros da CIPE, e encerramento.

A segunda sessão, realizada no dia 26, teve o seguinte desenrolar:
abertura; apresentação de proposições (emendas ao Projeto de Lei n9
2.249); votação das proposições; correspondência da CIPE (síntese da
correspondência recebida e do encaminhamento da matéria); palavra
franqueada aos membros da CIPE; palestra do Prof. Octávio Elísio Alves
de Brito, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Minas Gerais; debates e encerramento.

Desse encontro é mister salientarmos que nove propostas de
emenda foram aprovadas pelo plenário da CIPE e serão encaminhadas
ao Deputado Federal Fá bio Feldmann, Relatordo Projeto deLei n22.249.
Essas contribuições, em nosso entendimento, servirão como
aperfeiçoamento desse diploma legal.

Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e

Presidente da CIPE - São Francisco
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1. DEPOIMENTOS

1.1 Discurso proferido pelo Presidente da
Assembléia Legislativa de Pernambuco,
Deputado Geraldo Barbosa, na reunião especial
da CPE - São Francisco em 251agosto/1992.

Srs. Deputados deste Poder Legislativo, Srs. Deputados
representantes do Poder Legislativo dos Estados de Minas Gerais,
Sergipe, Alagoas e Bahia, Exmas. autoridades de Estado aqui presentes,
meus prezados profissionais da imprensa pernambucana, minhas
senhoras, meus senhores, em meio a tantas notícias de crises e problemas
envolvendo o Pais, como é salutar e gratificante saber que encontramos
espaços para debater e apresentar soluções. Principalmente quando
essas perspectivas de soluções atingem diretamente interesses do
nosso querido e admirável Nordeste e, especificamente, da nossa
promissora e inigualável região do vale do São Francisco.

São Francisco, da tradução nobre que revela seu nome. São
Francisco de belezas naturais, da geração de riquezas, sinônimo de
desenvolvimento, orgulho de sua gente e fonte inesgotável de inspiração
para os poetas, seresteiros e intérpretes das mais variadas manifestações
culturais. São Francisco que ora clama por novas iniciativas, como tantas
foram no passado, de seus ilustres filhos, legítimos representantes.

E através das águas do rio São Francisco que o Nordeste retira a
energia elétrica indispensável para fomentar  seu crescimento industrial,
comercial, agrícola, turístico e iluminar desde as mais ricas às mais
pobres residências do nosso Nordeste, até mesmo nos mais longínquos
rincões.

Não é à loa que o rio São Francisco é conhecido como o "rio da
integração nacional", uma dádiva da natureza a serviço do
desenvolvimento. Mas, como todo manancial hídrico, o rio precisa ser
cuidado para continuara oferecer suas benesses às gerações futuras.

Honra-me, minhas senhoras e meus senhores, neste momento,
saudar os integrantes da CIPE-São Francisco, uma Comissão
Parlamentar criada com o objetivo de diagnosticar problemas, mas,
sobretudo, de investigar e encontrar soluções. E estimulante para nós
políticos e para a sociedade saber que, nesta tarde e na de amanhã, aqui
vão estar renomados estudiosos para nos oferecer idéias e debater
temas relevantes do interesse público.	 9



É dentro desse contexto e em nome da Assembléia Legislativa de
Pernambuco que faço uma saudação às delegações aqui presentes, aos
nossos convidados, conferencistas e autoridades. Desejo a todos êxito
nos trabalhos que aqui se desenvolverão. Neste instante, declaro aberta
a sessão de reuniões da CIPE-São Francisco. Muito obrigado.

1.2 Discurso do Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da CIPE - São Francisco.

Esta comissão nasceu da vontade de nosso povo expressa por seus
representantes nas Assembléias Legislativas que aqui se reúnem. Ela é
fruto do amadurecimento da consciência ecológica que, repudiando
soluções românticas e utópicas, busca hoje conciliar preservação
ambiental, progresso e erradicação da pobreza.

Inspirados pelos princípios do desenvolvimento sustentável, os
parlamentos de Alagoas, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco e de
Sergipe firmaram, num primeiro tempo, o protocolo de intenções que
marcaria o começo desta iniciativa pioneira.

Como segunda etapa, aprovávamos o Regimento Interno que
orientaria nossos trabalhos. Na ocasião, lembrávamos a importância da
bacia hidrográfica do São Francisco no cenário político, econômico,
sócio- cultural e ecológico do Brasil. Advertíamos para a urgência de uma
política de desenvolvimento integrado que coordenasse a utilização das
diversas potencialidades do grande rio. Expressávamos, então, nossas
esperanças em que o esforço conjunto das Casas Legislativas dos cinco
Estados seria capaz de reverter o processo de degradação ambiental do
vale do São Francisco e resgatar sua população para uma qualidade de
vida melhor.

Quando instalávamos solenemente a comissão, formulamos nossa
vontade de, contando com a mais ampla participação das populações
locais, num processo dinâmico e democrático, formular propostas
concretas que mudassem o triste quadro que, no presente, infelizmente
se verifica às margens do rio da unidade nacional.

Neste momento, é com satisfação que abrimos nossa primeira
sessão. Ela é já a conseqciência do processo preparatório e consMui a
promessa de resultados compensadores.

Os temas "Legislação" e "Gerenciamento de Bacias Hidrográficas"
indicam que nossas Assembléias estão plenamente cônscias da
necessidade e urgência de uma política global de recursos hídricos que
contemple os aspectos económicos, ambientais, culturais e sociais da

io	 questão. Por isso eles abrem o debate.



Nesta oportunidade, o que desejamos a todos os presentes é
trabalho: muito trabalho; um bom e fecundo trabalho. Que as discussões
e o diálogo em que nos empenharemos nestes dois dias venham preparar
o terreno onde possam ser plantadas normas e ações vigorosas.

Vamos salvar o São Francisco e preparar um futuro melhor para as
gerações vindouras. Muito obrigado!

1.3 Conferência do Prof. Luiz Alberto Rodrigues,
Secretário de Recursos Minerais, Hídricos e
Energéticos do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente desta reunião, Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado
Geraldo Barbosa, Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco,
que nos anfitriona na qualidade e elegância do relacionamento da gente
pernambucana; Deputado Oscar Fontes Lima. digníssimo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas; Deputado Nicodemos
Falcão, digníssimo Presidente da Assembléia do Estado de Sergipe; Srs.
Deputados de Pernambuco; Srs. Deputados de outros Estados que
comparecem a este encontro; Senhoras e Senhores; meus amigos:

Nós fomos, com muita honra, convidados a falar neste encontro a
respeito das Organizações Institucionais de Ge renciamento de Recursos
Hídricos. Um assunto palpitante, assunto da maior importância para o
Brasil, assunto que só agora começa a ganhar corpo na opinião pública
e assunto que será cada vez mais importante porque trata de água e da
questão dos usos múltiplos.

Eu queria, neste instante, cumprimentar a Assembléia Legislativa
de Pernambuco por realizar este encontro; o Presidente Romeu Queiroz,
Presidente da CIPE-São Francisco, por proporcionar a oportunidade de
que este assunto possa ser debatido no nível desta Assembléia. Aliás, um
assunto extremamente importante porque a questão dos recursos hídricos
tem sido discutida quase sempre em nível de técnicos, em nível isolado,
em nível setorial, sem a participação anterior mais efetiva da classe
política, daqueles que tomam decisão, daqueles que fazem a legislação
e daqueles que administram a coisa pública. Vou tentar desenvolver a
minha palestra em nível bastante prático, bastante objetivo, e pretendemos
utilizar uma sólida experiência de legislador com algum conhecimento
técnico a respeito do assunto.

O tema é Organizações Institucionais de Gerenciamento e Recursos
Hídricos. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: nós não nos demos
conta no Brasil, ainda, de que dois assuntos, duas matérias-primas
essenciais podem provocar a guerra e essas matérias primas são o	 11



petróleo e a água. Do petróleo nós sabemos, em nível mundial, o que tem
acontecido pela disputa em torno dessa energia insubstituível, ainda hoje,
na vida de uma civilização moderna. E a outra, a água, que no Brasil só
agora começa a ser motivo de conscientização de quem tem que cuidar
deste assunto. A água permite lembraras coisas que todos nós sabemos.
mas de que não falamos. Não falamos porque a água é tida como dádiva
divina. Por exemplo, em Minas Gerais, nós mesmos os mineiros, ousamos
dizer que Minas é a caixa d'água do Brasil. E uma expressão de que eu
não gosto, é uma frase feita, sem nenhum interesse, mas que, de certa
maneira, reflete uma realidade. Ali nascem todas as grandes bacias
hidrográficas nacionais, com exceção da bacia do Amazonas. O São
Francisco, a formação do Paraná, Rio Grande. Paranaiba, do próprio rio
Doce, rio Paraíba e outros rios nascem em Minas Gerais. Nós temos, para
nós em Minas, que água nós sempre tivemos. Para nus em Minas a água
é um recurso que não se acaba. Precisa-se de água, a água está
presente, é só ir lá e usar, mas a água tem usos múltiplos. Que usos
múltiplos são esses?

Abastecimento humano - o uso mais nobre -, geração de energia
elétrica, a irrigação, que hoje é muito importante, transporte, esporte, uma
série de usos conectados à água e a que nós, simplesmente, nunca
prestamos muita atenção e, por isso, quem quer a água, vai lã, coloca seu
cano, faz seu açude, faz sua barragem, coloca o seu pivô central, coloca
a sua usina de geração de energia elétrica. A Prefeitura faz captação da
água, sem que haja um critério de administração, um critério de prioridade,
um critério de utilização de água. Querem saber o que está acontecendo,
por exemplo, em Minas? Nós já tivemos dois rios transformados em
corredorde areia, dois grandes rios em Minas: o rio Verde e o rio Gorutuba
foram simplesmente transformados em algo menos do que um rego
d'água. Por quê? Simplesmente, num desses rios colocaram 112 pivôs
centrais de 12 polegadas para fazer irrigação. Irrigação de todo tipo: por
inundação, irrigação por aspiração, irrigação por pivô central. O cidadão,
o fazendeiro, o agricultor bem intencionado, produtor, alguém que está
contribuindo para o Brasil, vai lá, coloca o seu pivô e vai fazer a sua
irrigação. Dois rios ficaram secos e, numa dessas regiões, faltou água
para consumo humano, água para abastecimento, água para beber.
Querem saber a situação do São Francisco? Existe em Minas Gerais um
projeto chamado Projeto Jaíba, que vai tirar do São Francisco 113 da água
do rio para irrigação, porque, se for para geração de energia elétrica, o rio
é regularizado, a água é represada e a água cumpre a sua função e
aparece embaixo na turbina para ser usada mais na frente. Se o uso da
água for também uma utilização para transporte, a água está ali, a água
não desaparece. Se for para abastecimento humano, ainda retoma um
pouco para o leito do rio: mas para a irrigação, a água é retirada e
dificilmente ela volta para o mesmo rio. No São Francisco, em toda a sua
extensão, todo dia há alguém ligando um pivô central, há alguém fazendo
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gerenciamento. Há lei, é claro que há lei. A lei está em Brasília, no Código
das Aguas, entregue ao DNAEE, que tem um corpo reduzido de
funcionários que não têm capilaridade em nível nacional e que não têm
como gerenciar, não têm como administrar a outorga da água. Ora, para
administrara água é preciso haver informação —ciclo histórico—, é preciso
saber as vazões médias anuais de cada rio, de cada riacho ou de rios mais
importantes, é preciso ter isso no computador, é preciso que isso possa
ser utilizado nahora emque fornecessário, e isso não existe. Simplesmente
estou dizendo: nós temos em Minas Gerais, por exemplo, o Departamento
de Recursos Hídricos - DRH -, mas temos informações também da
EMATER, da Secretaria da Agricultura, que cuida da irrigação; nós temos
um grande banco de informações na CEMIG, informações vocacionadas
para a geração de energia elétrica; nós temos alguma coisana Companhia
de Pesquisade Recursos Minerais ~ CPRM —,que cuida, mais ou menos,
de quase tudo; temos o DNAEE, que não tem informação nenhuma e que
autoriza tudo "ad referendum". A questão da autorização por uso da água
hoje é feita, no nível federal, pelo DNAEE, para todos os usos, com
exceção da agricultura. Assuntos de agricultura, quem autoriza é o
Ministério da Agricultura, mas não há integração de dados, não há
informações, não há centralização das informações. Então,simplesmente,
quem quer usar água hoje, no Brasil, faz como nós fazemos, qualquer um
de nós: vamos lá e utilizamos a água, vamos fazer irrigação, compramos
o pivô central, instalamos e depois passamos lá no DNAEE e recebemos
uma autorização "ad referendurrl'.

Muito bem, onde nós vamos parar com isso? Vai faltar água para
beber, vai faltar água para irrigação, vai haver a questão da geração de
energia elétrica. Por exemplo, eu tenho uma situação interessante que
vivi como Deputado Estadual em minha cidade, que é Uberlândia, no
Triângulo Mineiro. Faltava água para abastecimento humano, a Prefeitura
construiu, na captação do rio Uberabinha, que é o maior rio da região, a
Estação de Tratamento d'água - ETA - e foi colocar em funcionamento.
Quando foi colocar em funcionamento, a CEMIG entrou no DNAEE com
um embargo segundo o qual a Prefeitura não poderia utilizar a água para
o abastecimento da cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, porque, à
jusante daquela captação, a CEMIG tinha uma usina de geração de
energia elétrica. Como se poder resolver isso? A CEMIG tinha a outorga,
tinha o direito de uso da água e tinha antecedência. Aí entra o Deputado
Estadual. Foi preciso o Deputado Estadual Luiz Alberto Rodrigues ir à
televisão dizer que a CEMIG queria matar a cidade de sede. Quero dizer,
foi preciso dar uma solução política para a situação, porque realmente
havia uma autorização outorgada e a CEMIG estava legalizada. A
Prefeitura feztudo, construiu a estação, preparou, construiu aadutora. Na
hora de pegar, não podia. Então, o que acontece? Falta organização
institucional, falta dar importância à água, que é tão necessária e nós não
nos damos conta disso. No mundo inteiro, em qualquer lugar, há um
modelo de gerenciamento administrativo de recursos hídricos. Existe um	
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nos Estados Unidos, um na França, outro na Alemanha. Cada lugar tem
um e nós temos uma legislação de mais de 50 anos, uma legislação
ultrapassada, uma legislação que precisa ser mudada e que começou a
ser exposta a partir do Programa Nacional de Irrigação - PROENI - feito
no Governo anterior. Por enquanto, estamos aqui falando da organização
institucional do gerenciamento de-recursos hídricos. Quero entrar, agora,
em uma avaliação de caráter final, para concluir a minha fala. Até, se for
o caso, poderemos conversar e debater um pouco, se houver tempo
previsto para isto.

A primeira consideração a fazer é que é preciso haver uma nova
legislação, que não pode ser iguala quetemos: uma legislação centralizada
em nível federal, uma legislação que não é operacional. Não adianta
existir a lei, a lei precisa poder ser colocada em prática, ela tem que dar
condições para ser executada. A legislação federal deve ser de caráter
geral, ampla, apenas traçando as grandes linhas. Aos Estados e, digo
mais, aos municípios deve ser dada a condição de gerenciar e de
administrar a questão da outorga, a questão da concessão. Não adianta
dar a Brasília essa competência. Nós somos um pais extremamente
diferenciado: a realidade de Roraima, do Acre, do Amazonas, a realidade
do Nordeste, Pernambuco, Sergipe, a realidade do Agreste, a realidade
de Minas, do Norte ao Sul, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, a
realidade do Sul do País, são completamente diferentes. Não é possível
ter uma solução de ordem geral a não ser diretrizes políticas: não é
possível administrar recursos hídricos em Minas Gerais da mesma
maneira que se administra aqui em Pernambuco. A legislação tem que
contemplara imensa diterenciação deste País continente. Ela tem que ter
seu aspecto local, o aspecto da realidade local contemplada.

Em segundo lugar, é preciso haver uma centralização em nível
estadual. Centralização de dados, informações, vazões, coletas. O que
acontece no ciclo das enchentes com a vazão de cada rio? Existe uma
dificuldade hoje no Brasil: existe rio nacional, rio estadual e rio municipal.
Ora, o Estado tem autoridade sobre o rio estadual, o município, sobre o
rio municipal; e o que acontece? O Estado autoriza, o município autoriza.
E o rio federal? Vai ficar seco? Por quê? Porque todos os outros são
afluentes dos rios federais. Não adianta a quem está administrando o São
Francisco aqui em cima, perto de Sergipe, porque nós estamos tirando a
água do São Francisco para irrigar em Minas, para beber, para uma série
de coisas. Então, quem for administrar tem que ter as informações
corretas. Por outro lado, há necessidade de se colocar um banco de
dados à disposição de quem for dar autorização, de quem está legalmente
autorizado a informar e de quem tiver o poderde polícia. Então precisamos
ter prioridades. Quais os principais usos da água? Na minha opinião, o
primeiro é o abastecimento humano; o segundo é estabelecer quotas de
5% para irrigação, 10% para geração de energia elétrica, escala de
prioridades. Tem de haver quem autorize, tem de haver quem vai exercer
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que é um afluente do São Francisco, isso tem de ser limitado, senão o São
Francisco vai secar, não tenho a menor dúvida. Repito, o marco divisor
disso chama-se Programa Nacional de Irrigação. O modelo precisa
contemplar o município; é impossível administrar recursos hídricos a
partir do Estado, que tem que ter uma pessoa para controlar a cheia, a
vazão do rio, a altitude, que tenha uma régua para fazer a medição;
ninguém do Estado vai lá para ficar gerenciando. fiscalizando. O Prefeito
pode fazer isso com facilidade, porque ele pode colocar um funcionário
que passe por lá todo dia e faça a medição no papel. E algo aparentemente
simples, mas que o Estado não faz e muito menos o Governo Federal.

Então é na legislação que nós pensamos. Nós estamos com um
projeto em Minas Gerais, quê centraliza as informações e se esforça, com
o poder de polícia, para que a fiscalização se faça pelo pessoal do meio
ambiente, pelo pessoal de cada setor interessado. E preciso haver uma
administração de natureza integrada, mas com um órgão que tenha a
competência do gerente, que seja um órgão de natureza executiva, um
órgão que realmente fale, seja ouvido, seja obedecido e seja consultado.
Hoje, nada disso acontece.

Em linhas gerais, eu queria dizer que nós temos uma lei no
Congresso Nacional, a Lei de Recursos Hídricos. Em Minas Gerais, nós
Atemos a nossa lei, que está sendo encaminhada à Assembléia Legislativa,
e temos uma concepção do projeto, que surgiu do debate de todos os
órgãos interessados e que contempla, em linhas gerais, o que nós
falamos aqui: a participação do Estado e do município na administração
e no gerenciamento dos recursos hídricos, através do comitê de bacia ou
através da agência de bacia. Mas, principalmente, que tenha uma
definição clara do nível de autoridade, da informação de suporte para se
poder administrar um bem tão importante, um bem tão vital como é a água.

Era isso o que tinha a dizer e me coloco à disposição dos senhores,
se for o caso.

1.4 Conferência do Dr. José Theodomiro de Araújo,
Presidente do CEEIVASF.

Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, digníssimo Presidente da
CIPE-São Francisco; Exmo. Sr. Deputado Geraldo Barbosa, Presidente
da Assembléia Legislativa de Pernambuco; Exmo. Sr. Deputado Falcão,
digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe; Exmo. Sr.
Deputado Oscar Fontes, digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa
de Alagoas; Exmo. Sr. Secretário de Minas e Energia do Estado de Minas,
Dr. Luiz Alberto; senhores membros titulares da CIPE; senhoras e
senhores:	
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Antes de discutirmos as proposições que o CEEI VASF irá apresentar
sobre o Projeto de Lei n 9 2.249/91, encaminhado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, o qual dispõe sobre a política nacional de recursos
hídricos e sobre a estrutura do sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos, nós desejamos trazer alguns comentários para que
esta assembléia tome conhecimento de como o Poder Executivo chegou
a esse modelo final encaminhado ao Congresso Nacional.

Por decreto de S. Exa. o Presidente da República, foi criado um
grupo de trabalho sob a coordenação da Secretaria Nacional de Assuntos
Estratégicos, para o estabelecimento dos termos dessa proposta de
legislação, para o gerenciamento dos recursos hídricos nacionais. Nós.
como Presidente do CEEIVASF, tivemos a oportunidade de sermos
convidados para apresentar a nossa visão, visão pelo menos baseada na
bacia do São Francisco, sobre o que desejaríamos, o que achamos
condizente para um gerenciamento das águas nacionais Estivemos lá no
grupo de trabalho e levantamos alguns questionamentos, alguns, pela
própria constituição do grupo de trabalho, provavelmente antipáticos,
porque feriam o aspecto corporativo da própria composição do grupo de
trabalho, na sua base constituída principalmente por dirigentes técnicos
do Departamento Nacional de Aguas e Energia e da Secretaria Nacional
de Irrigação.

Naquele instante nós questionávamos ainda a vigência da questão
da outorga da água ainda baseada no Código de águas, que é de 1934,
e, principalmente, contestávamos a dualidade da outorga, que estava sob
responsabilidade, como disse o Sr. Secretário, para todos os usos, do
DENAE, e, apenas para a irrigação, da Secretaria Nacional de Irrigação.
Essa dualidade é altamente perniciosa, e nós levantamos esse
questionamento no grupo de trabalho, levantamos, também, algumas
questões relativas à levantada pelo Sr. Secretário, de que, talvez sob o
aspecto político, a Constituição Federal aponta como patrimônio do
Estado e patrimônio da União não a bacia como um todo, mas considera
rios federais e rios estaduais.

Esse era um outro aspecto que nós levantávamos, porque se toma,
de certa forma, um ponto conflituoso, porque se define como rio estadual
o que nasce e deságua no mesmo Estado, e rio federal, o que atravessa
algumas, mais de uma, unidades da Federação.

Portanto, olhando sempre o meu São Francisco, o que se verifica é
que, no caso, era um gerenciamento pleno, perfeito. Nós temos o rio São
Francisco como um rio federal, com alguns afluentes federais, mas, na
sua grande maioria, com afluentes estaduais, porque nasce e deságua
dentro do mesmo Estado, embora desaguando na calha principal do rio.
Essa questão faz levantar a necessidade de que as legislações dos
Estados, os planos estaduais aguardem a efetivação da legislação
federal para que não haja nenhum ponto conflituoso nas legislações que
surgirem no âmbito estadual. Lastimavelmente, retomando posteriormente
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de certa forma, como o antigo SNI, debaixo do maior segredo, sem
permitir o acesso até de muitas pessoas que se interessavam pelo
problema, eu consegui retomar à Secretaria e fui informado de que a
coordenação não havia conseguido quebrar o corporativismo do DNAEE
e da Secretaria Nacional de Irrigação. O DNAEE é responsável por
licenciar obra para geração de energia, para lazer, para abastecimento
humano, para abastecimento industrial e para transporte, e a Secretaria
Nacional de Irrigação, única e exclusivamente, para o uso maior, que é O

da irrigação.
Ora, a irrigação, é sabido, é o maior consumidor de água; a geração

de energia, como bem disse o Sr. Secretário, não consome água; usa,
mas não consome, e uma geradora pode estar tranqüila no uso limitado
da vazão permitida do rio. Nós sabemos que, sendo a irrigação o maior
consumidor, e os dados mostram que 70% do consumo de água de
superfície do mundo é utilizada pela irrigação, com um pivô central, 16ha
consomem por dia água suficiente para o abastecimento de uma cidade
de 25 mil habitantes, e portanto o uso é altamente conflitante, e nós
tínhamos o cuidado de lembrar que a legislação precisava ser muito
específica nessa questão, que a legislação necessitava impedir essa
dualidade de outorga e que a bacia hidrográfica tivesse um único
gerenciamento, um único outorgante, porque não se pode gerenciar
diversas pessoas, diversas instituições.

Eu poderia dar um exemplo que não aconteceu ainda, mas está
previsto, ainda utilizando a deixa do Secretário de Minas e Energia, que
falou do Projeto Jaíba:a CODEVASF está construindo o Projeto Jaíba, um
projeto previsto para cerca de 80 a 100.000ha, mas a sua estação de
captação já está construída na necessidade máxima, embora o projeto
não esteja ainda concluído, é uma estação que puxado rio Caré 80mn por
segundo. Esta é a vazão média do afluente do São Francisco, essa
estação, obviamente, está montada para sugar o rio Caré por segundo.
A outorga foi dada pelo Ministério da Irrigação, a autorização para a
CODEVASF utilizar 80mn por segundo, durante 30 anos, foi uma portaria
do Sr. Ministro da Irrigação. O inventário das partições de quedas da
CEMIG, de aproveitamento de geração de energia da CEMIG, aponta a
possibilidade da construção da barragem de Bananeiras, onde será o
DNAEE que deverá dar  autorização, e nesse inventário já está apontado
o custo de indenização do Projeto Jaíba, porque, se se construir a
barragem de Bananeiras, outorgada pelo DNAEE, vão ser submersos a
estação de bombeamento do Projeto Jaíba e 11 .400ha das áreas
cultivadas. Isso significa que, como não batem a Secretaria Nacional de
Irrigação e as autorizações do DNAEE, é possível que ambos tenham
autorização setorial para que se construa uma barragem e se submerja
um projeto de irrigação. Ou seja, a sociedade brasileira tomou dinheiro
internacional para construir o projeto de irrigação e vai novamente pagar
outra conta para submergir. Então, essas divergências são as que
levantamos lá na Secretaria de Assuntos Estratégicos e que, infelizmente,	
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continuam na proposta que está no Congresso Nacional, nas mãos do
Deputado Fábio Feldmann, que é o Relator da matéria.

Gostaria que os senhores membros da CIPE tivessem em mãos o
Projeto de Lei n 9 2.249, de 1991, do Poder Executivo, para trazer a posição
do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Vale do São
Francisco - CEEIVASF -, que tenho a honra de presidir. Realizamos em
Salvador, nos dias 30 e 31 uma reunião ordinária para discutir esse
projeto de lei. Devo adiantar aos que não têm conhecimento que os
comitês de bacias hidrográficas se constituem de órgãos de usuários que.
direta ou indiretamente, atuam em uma bacia hidrográfica. No caso do
CEEIVASF, 32 órgãos de usuários têm assento com direito a voto no
comitê: as geradoras de energia - CEMIG, CHESF. ELETROBRAS; o
DNAEE: as Secretarias de Planejamento dos cinco Estados: os órgãos
ambientais dos cinco Estados: as empresas de abastecimento dos cinco
Estados: algumas empresas de extensão agrícola da Bahia e de Minas
Gerais; e algumas universidades - como a Universidade do Estado da
Bahia e a Universidade Federal de Sergipe. Nós reunimos em Salvador
esse corpo técnico para discutir essa legislação. O projeto de lei, é
desnecessário dizer, é fundamental para a Comissão Interestadual
Parlamentar para o Estudo do Desenvolvimento Sustentável do São
Francisco, e diria até, para todas as Assembléias Estaduais, como um
todo, porque busca o País ordenar o uso da água, que é de fundamental
importância. Eu dizia em 21 de maio, quando se instalou a CIPE, que a
água nos países desenvolvidos tem importância fundamental e que hoje
os Chefes de Estado sentam em volta de uma mesa para discutir água.
Daí porque água é um assunto de importância estratégica para qualquer
país, quer seja pela quantidade necessária ao desenvolvimento industrial,
ao desenvolvimento humano, para geração de energia, para
abastecimento, quer seja na proteção da qualidade dessa água que se vai
oferecer às populações. Então, ela é fundamental e deve ser um assunto
político presente nas discussões das Assembléias Legislativas.

O CEEIVASF aprovou por unanimidade e considerou como
fundamental que haja um único outorgante e que a dualidade a que nos
referimos é totalmente inconveniente para um bom gerenciamento das
águas e até para um monitoramento de uma bacia hidrográfica. Pesa
ainda, quanto a essa dualidade, o fato de os órgãos outorgantes estarem
em áreas diferentes no Executivo. Parte está no Ministério da Agricultura
e a outra parte, no Ministério das Minas e Energia. O colegiado decidiu,
então, propor à CIPE que faça, como sua, proposição ao Relator do
projeto para que haja um único gestor da água. E que a outorga seja de
responsabilidade do órgão do Executivo não usuário da água, que é outro
ponto fundamental. Hoje, os outorgantes são praticamente os usuários da
água. Ao DNAEE interessa a água para geração de energia. A propósito
disso, achamos que o DNAEE tem, inclusive, a sua sigla interpretada de
forma errônea. Eu tive oportunidade de dizer ao seu antigo Presidente, Dr.
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fazer uma única solicitação: que o DNAEE deixe de ser o Departamento
Nacional de Aguas para Energia Elétrica e se torne realmente o
Departamento de Aguas e Energia', porque, na realidade, ele caminhou
para se tomar um departamento de água para energia. Nós sugeríamos,
no CEEIVASF, que a outorga fosse da Secretaria Nacional de irrigação
e propondo para o Ministério ou Secretaria, isenta de interesse de uso da
água. Proposta pessoal minha, que foi derrotada nessa reunião do
CEEIVASF, foi que o gerenciamento estivesse ou na Secretaria Nacional
de Assuntos Estratégicos ou na Secretaria de Meio Ambiente, de Ciência
e Tecnologia.

Além desses pontos cruciais, decidiu o comitê sugeriras seguintes
alterações no projeto de lei. O art. 3, item 1, ficaria com a seguinte redação:

"Art.3.................
- a identificação da potencialidade e promoção da utilização dos

recursos hídricos, assegurando quantidade e padrões de qualidade para
todos os usos".

Porque, na realidade, interessa à potencialidade não só a qualidade,
mas interessa acompanhar e fiscalizar também a questão da quantidade,
que é um grande problema hoje.

Nós temos preocupações muito grandes no largo São Francisco
com o avanço da agricultura da soja, no oeste da Bahia, e o avanço da
irrigação onde já existem mais de 30.000ha irrigados nas nascentes dos
formadores do rio Grande. Só a Artex, no rio Corrente, tem 28 pivôs
centrais. Além disso, existem transformadores no no Grande, praticamente
nos ribeirões, como o rio das Fêmeas, como o rio Branco, como o rio dos
Porcos, um avanço muito grande para aagricultura irrigada, sem nenhuma
autorização para esse uso, embora exista uma legislação que obriga a
quem for usara água ater uma licença do órgão responsável pela entrega
da água.

Cito o caso do Verde Grande e do Gurutuba. O Verde Grande e o
Gurutuba secaram realmente porque quando todos os empresários
tocam o dedo na botoeira dos seus equipamentos de irrigação,
simplesmente o rio seca. Não precisamos ir longe. Aqui, alguns dos Srs.
Deputados, principalmente os petrolinenses— Deputados Diniz Cavalcanti
e Geraldo Coelho - conhecem a situação, por exemplo, do afluente do rio
Salitre onde dois empresários chegaram a ser linchados por problemas
com quantidade de água. Portanto não devemos deixar escapar,
assegurando a quantidade e padrões de qualidade para todos os usos.
E preciso que sejam garantidas a quantidade e a qualidade da água.

No art. 4, item 1, que diz: "a outorga dos direitos de uso dos recursos
hídricos, segundo critérios e prioridades estabelecidas no Código das
Aguas e na legislação subseqüente e correlata ! ', acrescentaríamos em
prosseguimento a esse inciso, "em articulação com os Estados", para
assegurar a inexistência de futuros conflitos.

No art. 8, o projeto de lei refere-se aos colegiados. O projeto criou
o Colegiado Nacional, o Colegiado Regional e um Colegiado	 19



Interministerial. O Colegiado Nacional, na intenção dos legisladores, é
formado pela reunião do Colegiado Interministerial e dos Colegiados
Regionais. Isso forma um Colegiado Nacional. Parece-nos um pouco
complicado. Os Colegiados Regionais na proposta do Governo serão por
divisão política: o Colegiado do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste e
do Centro-Oeste. Ai nós nos perguntamos: numa bacia como a do São
Francisco que nasce na Região Sudeste e beneficia a Região Nordeste,
quem vai decidir as questões do gerenciamento do São Francisco? O
Colegiado do Nordeste ou o Colegiado do Sudeste? A legislação não
esclarece, absolutamente, esse aspecto. O artigo, além disso, refere-se
ao Colegiado Interministerial e Regional, estabelece sua composição.
mas não aponta as suas atribuições. Uma grande falha do projeto é não
apontar as atribuições dos Colegiados regionais e do Colegiado
Interministerial.

Mas na proposta anterior faziam parte do Colegiado Interministerial,
11 Ministérios e Secretarias Especiais. O que nós achamos difícil é que
o titular do Ministério onde a água não seja o carro-chefe da sua
administração vá se interessar em sentar-se a uma mesa para discutir
água. Na nossa visão seria mandado um preposto que iria trazer
simplesmente um recado ao seu titular e isso demoraria nas deliberações
do próprio Colegiado. Então o CEEIVASF considerou pouco claro o
parágrafo 29 do mesmo artigo, que diz:

"Art. 8— .............
§ 20_ O Colegiado lnterministerial e cada Colegiado Regional, em

reuniões conjuntas, tratarão de assuntos específicos da região respectiva,
na forma com que dispuser o regulamento".

Está pouco claro, e toda vez que tenhamos na legislação pouca
clareza, nós estaremos dando oportunidade para os advogados se
enriquecerem. Simplesmente nós vamos terconf laos que serão decididos
sempre em instâncias que fogem dos interessados.

No art. 13— "Os Comitês de Bacias Hidrográficas são compostos
por representantes de órgãos e entes públicos com interesse no
gerenciamento, oferta, controle, proteção e uso dos recursos hídricos.

Parágrafo único—Também integram representantes dos municípios
contidos na bacia hidrográfica."

Imaginem que a bacia do São Francisco tem, simplesmente, 440
Municípios! Se todos os Municípios tiverem assento no comitê nós vamos
ter o SOVIET, um parlamento do tamanho do Parlamento Soviético. Era
necessário definir melhor. As associações de municípios mandariam um
representante, com assento, para defender os interesses por região: os
representantes dos municípios do Alto São Francisco e o representante
dos municípios do Submédio. Era preciso criar as associações dos
municípios para que não se crescesse tanto. Alguém pode tomar isso ao
pé da letra e querer botar todos os municípios assentados no comitê. Isso
trará um problema seriíssimo. Bem, representantes dos usuários de
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representantes das companhias de abastecimento, etc., nós entendemos.
No art. 14 cresceram mudo as responsabilidades do Comitê de

Bacias e não dispuseram uma estrutura capaz de administrar essas
responsabilidades conferidas aos referidos comitês. Um comitê como
esse nosso do CEEIVASF, como o do CEEIVAP - está aqui o Secretário-
Executivo do Comitê de Estudos Integrados do vale do Paraíba, o Dr.
Klaus, que vai nos dar também a honra de apresentar as proposições do
seu comitê.

"Art. 14—Compete aos Comitês, órgãos colegiados, por respectivas
bacias hidrográficas, com poderes deliberativos e consultivos ter como
competência:

- solucionardivergéncias provenientes do uso, controle ou proteção
dos recursos hídricos;

li —avaliar o plano de utilização, aproveitamento, controle, proteção
e recuperação dos recursos hidrícos e bacias hidrográficas e proporão
enquadramento dos copos de água de uso preponderante;

III - aprovar planos emergenciais para as condições hidrológicas
críticas."

E humanamente impossível atender a essas responsabilidades,
conciliar as condições de vazão, nível de água e qualidade a serem
obedecidas nas confluências, concurso de águas sucessivas de domínio
estadual e federal e estimular a formação de associações de usuários
como entidades auxiliares do gerenciamento, tendo em vista  construção,
operação, manutenção de obras de infra-estrutura.

Neste aspecto, o CEEIVASF aprovou a seguinte recomendação:

"Dadas as obrigações cominadas aos comitês de bacias, o cole giado
votou pelo fortalecimento dessas estruturas, com a criação no seu
organograma, de um órgão de apoio técnico-administrativo. O comitê
propõe ainda a criação de um fundo de recursos financeiros para a
manutenção dos comitês, com recursos oriundos de parte dos "royaltyes
especificado no § 49_ item 2, citado no art. 18 e oriundo de cobrança de
outorga, multas, dotações e outros."

Dentro da distribuição desses "royaltyes" há necessidade de se
especificar a destinação de recursos para a criação desses fundos para
que os comitês possam cumprir com as responsabilidades que a nova
legislação aponta, inclusive, criando um órgão permanente para o apoio
técnico e administrativo.

"Art. 16— A Secretaria Executiva, unidade técnico-administrativa do
SINGREI-1, será exercida pela coordenação geral de recursos hídricos do
Departamento Nacional de águas e Energia Elétrica do Ministério da Infra-
Estrutura.

Parágrafo único - O DNAEE proverá o suporte técnico, financeiro e
administrativo das atividades da Secretaria Executiva."

Quer dizer que ao final de tudo é realmente o DNAEE quem vai
administraras águas nacionais, porque ele herda o que prevê a Secretaria	 21



Executiva do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O
colegiado recomenda um melhor estudo dessa secretaria executiva,
previsto para ser executado pelo DNAEE, sendo, como já visto,
importantíssima a transferência de todo o sistema de gerenciamento para
área não usuária da água na administração federal.

Nós insistimos que o gerenciamento saia das áreas que têm
interesse peculiar até no uso da água. Além disso, o comitê faz as
seguintes recomendações:

1 - Compatibilização da lei com a legislação ambiental vigente;
2 - especificar o nível hierárquico do colegiado interministerial; e
3 - apelo da CIPESão Francisco aos Presidentes da Câmara e

Senado Federais para a aprovação do Projeto de Lei n 9 2.249/91 ainda
neste exercício.

Concluindo essas observações, senhores membros da CIPE, com
essa contribuição do CEEIVASF, desejamos passar às mãos do Sr,
Presidente o resumo das nossas proposições. Queremos agradecer a
oportunidade que nos foi dada.

1.5 Conferência do Dr. Maus Dietmar Álvares,
Secretário Executivo do CEEIVAP.

Exmo. Sr. Presidente da CIPE-São Francisco, demais autoridades
já nominadas da Mesa, Srs. Deputados, em primeiro lugar, cabe aqui uma
pequena explicação sobre o andamento do meu pronunciamento. A
palestra, inicialmente, tinha sido configurada para ser apresentada em
transparências, mas devido à localização e à visão prejudicada de
quaquerteIa aqui, neste ambiente, que possa sercolocada, eu vou tentar
fazer este pronunciamento, embora com renúncia a alguma precisão,
com base em anotações, e me coloco, como os meus assessores
também, à disposição para quaisquer esclarecimentos que venham a ser
necessários, em função exatamente dessa impossibilidade de projeção
que basicamente reconhecemos mais adequada.

Isso posto e nesses termos, eu gostaria de inicialmente dizer que
nós aceitamos com bastante satisfação a incumbência de discorrer sobre
as contribuições do Comitê do Rio Paraíba do Sul no que se refere à
política e ao sistema nacional de beneficiamento de recursos hídricos.
Neste Plenário, que reúne Deputados representantes da CIPE e
interessados no assunto e que se preocupam com o maior dos rios, em
termos de importância dos rios nacionais, o rio da integração nacional,
como muito bem foi dito, que é o rio São Francisco.

Mas o nosso prazer de estar aqui presente tem dois motivos: o
22	 primeiro, porque temos a oportunidade de expor, neste fórum



representativo, as opiniões "consensadas" do Colegiado do Rio Paraíba
do Sul. Em segundo lugar, porque vislumbramos a oportunidade de, pela
troca de opiniões e informações, enriquecermos também o nosso
conhecimento e nós termos, dessa maneira, a possibilidade de levar ao
conhecimento dos nossos pares as novas idéias que aqui surgirem.
Temos a impressão de que o nosso convite decorre do reconhecimento,
pelo menos dos esforços, que o Comitê do Rio Paraíba do Sul tem
desenvolvido para que o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil
sejam aprimorados e que seja aprimorada também, em conseqüência, a
legislação que está sob análise na Câmara Federal.

Em primeiro lugar, tendo em vista a conceuação do nosso Pais, já
extemada pela Mesa, na nossa característica de País continental, seria
talvez de alta conveniência e também "fomencial" fazermos algumas
considerações sobre o rio Paraíba do Sul, o que é essa bacia do rio
Paraíba do Sul, que, embora os senhores, com toda certeza, tenham
conhecimento dela, tão longe de sua foz, tão longe ainda mais da
nascente, seria talvez conveniente perdermos alguns minutos para
falarmos sobre ela.

A bacia é composta por três Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo. No Estado do Rio de Janeiro, praticamente, é o único rio de
importância. Nós podemos ver a bacia do rio Paraíba do Sul balizada por
duas das maiores metrópoles, aliás, as maiores metrópoles do nosso
País, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, que, embora estejam fora dos
seus limites geográficos de influência hidríca propriamente dita, não
deixam de influenciar e ser influenciadas pela importância em si. A área
administrativa da bacia do Paraíba do Sul compreende 63.000km 2 , 1110
da bacia do rio São Francisco. Temos situados dentro dela 154 municípios
e uma importância econômica ímpar no Brasil; nela vivem, melhor
dizendo, residem 5 milhões de pessoas, mas a importância das águas da
bacia do Paraíba do Sul é muito maior do que possa, à primeira vista,
parecer por essas 5 milhões de pessoas. E que a cidade do Rio de Janeiro
é única e exclusivamente abastecida por esse rio. De forma que a bacia
do rio Paraíba do Sul, quer dizer,o rio principal, o Paraíba, e seus afluentes
abastecem 15 milhões de pessoas, que representam 10% da população
brasileira. A nascente do rio Paraíba do Sul é em São Paulo, na serra da
Bocaina, um contraforte da serra do Mar; dirige-se na tendência natural
à orla marítima para desaguar, porém encontrando os contrafortes ou
sendo limitado pelo contraforte da serra do Mar em São Paulo, nas
proximidades de Jacareí, que fica na Via Dutra; o rio dá uma volta de 180
graus e dirige-se para o nordeste, no sentido nordeste, atravessa o
Estado de São Paulo, passando por cidades como: São José dos
Campos, Jacareí, Taubaté e outras cidades importantes, de muita
importância social e econômica. E o caso de grandes contingentes
populacionais, assentamentos industriais muito grandes. Dirige-se ao
Rio de Janeiro, entra no Estado pela cidade de Itatiaia, hoje um município
desmembrado da cidade de Resende, passa por Volta Redonda, dirige-	 23



se no Estado tangenciando algumas cidades importantes no curso do rio
principal como Três Rios. Depois o rio Paraíba vai desaguar em Campos,
quase no Espírito Santo.

A demanda hídrica, devido à sua importância econômica, dado seu
contingente populacional, é enorme. A sua importância econômica,
inclusive, representa cerca de 12% das atividades globais do chamado
valor da produção agregada dos três Estados em conjunto. Nós temos no
rio Paraíba do Sul um grande aproveitamento das águas, motivo pelo qual
o Comitê da Bacia tem algo a falar. Em primeiro lugar, sobre o aspecto
histórico, vejam, nós temos realmente que a bacia do Paraíba do Sul
nascia dessa situação privilegiada, mas também onerada, em decorrência
da utilização de suas águas. A bacia do Paraíba do Sul tem recursos
hídricos bastante comprometidos em termos de qualidade de água, a
poluição é uma constante na bacia: nós temos problemas de ordem
quantitativa também das águas: em outras palavras, a bacia do Paraíba
do Sul realmente tem uma importância vital para a sobrevivência das
populações. Nós poderíamos dizer, sem dúvida, aliás, parodiando de
Mileto, que o Paraíba do Sul é uma dádiva para a região, como o Nilo é
- na versão original - para o Egito. Sim, aquela região toda, 15 milhões,
como já disse e ressalto, 10% da população brasileira, estariadesprotegida.

Dadas essas peculiaridades da bacia do Paraíba do Sul, dado o
interesse dos três grandes Estados do Sudeste brasileiro e dada
exatamente a importância também decorrente da política dessa água do
rio Paraíba do Sul, o Comitê da Bacia do Paraíba do Sul (CEEIVAP), que
eu represento neste momento, preocupou-se, desde cedo, faz mais de
anos, com o gerenciamento dos recursos hídricos. Nós temos grandes
problemas que exigem, evidentemente, grandes soluções.

Gostaríamos de dizer que, muito embora tenha havido urna inovação
constitucional nesta Constituição de 1988, na qual está plasmado, está
mencionado que cabe à União constituir o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, na verdade nos parece que esta
afirmação constitucional,feita com muita boa vontade e apropriadamente,
deveria ser feita para reformular o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, o que existe hoje no Brasil e que existiu há muito
tempo, de formas diversas, de formas diferenciadas. Sempre existiu o
chamado Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Essa digressão é importante porque, às vezes, nós reinventamos,
e digo nós os técnicos, por favor, os senhores políticos estão isentos
dessa, às vezes, reinventamos a roda, a quadratura da roda, quer dizer,
tomamos a roda quadrada e continuamos inventando.

Não sou jurista, absolutamente, mas isso representa a opinião dos
juristas que consultamos. Está na Constituição Nacional que se deve
instituir um sistema nacional, mas o Gerenciamento de Recursos Hídricos
compreende a polftica e o sistema de gerenciamento, a política conceituada
como um conjunto de normas e decisões governamentais, constituídas
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que dão a decisão da sociedade sobre o uso da água. Enquanto sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos, ele dá a forma, isto é, a
maneira pela qual o gerenciamento deva ser efetivado.

Como eu estava dizendo aos senhores. evidentemente existem
algumas formas arcaicas que têm uma grande tradição aqui no Brasil no
gerenciamento de recursos hidricos. O Brasil não está inventando, neste
momento, um sistema, nem uma política; está, isso sim, esperando essa
política e esse gerenciamento, esse sistema. Por quê? Porque
naturalmente, a título de curiosidade, o gerenciamento de recursos
hídricos, isto é, o sistema e a política estão presentes no Brasil, desde a
época de colônia, através das chamadas ordenações filipinas de 1580. Já
em 1580, as Ordenações Filipinas, isto é, o conjunto de leis que decorrem
das decisões do Rei Filipe da Espanha, naquele tempo, também Rei de
Portugal, dispunham de regulamentos, de normas sobre o aproveitamento,
sobre o uso das águas no Brasil e nas demais colônias espanholas e
lusas, unificadas naquela ocasião. De tal forma que, em 1580, as
ordenações filipinas já impediam o inquinamento das águas públicas, já
definiam critérios de lançamentos de dejetos e estabeleciam, de forma
muito clara, como disse, adequado àquele tempo, as personalidades do
uso com outorgas insuficientes ou do uso inadequado dos recursos
hídricos. Para curiosidade, nós poderíamos dizer que, naquele tempo,
estava previsto que aquele que conspurcasse ou inquinasse as águas
públicas, se cavalheiro fosse, era degredado para a África, durante um
ano, e se menor do que cavalheiro fosse a categoria do infrator, havia
coações. Evidentemente, essas soluções um pouco intensas bem que
poderiam ser transplantadas para o Brasil de hoje, e os nossos riscos,
com certeza, estariam menores.

Mas, passando dessa reminiscência histórica para a época atual,
dizemos assim para uma proximidade maior, nós temos que, a partir de
1930, há tentativas bastante válidas e aproveitáveis de gerenciamento de
recursos hídricos.

Camões disse que "cesse tudo o que a musa antiga canta", mas, no
caso do gerenciamento das águas, não é bem assim. Por que não?
Porque nós temos que aproveitar essa experiência, evidentemente
moderna do gerenciamento, pois nela existem muitos aspectos positivos
e aproveitáveis, para que a lei atual (o projeto de lei que está na Câmara
dos Deputados, no Congresso Nacional) possa ser aprimorada e se
possam limitar os erros do passado.

Como é que funcionava ou como é que nós temos a situação do
gerenciamento de recursos hídricos no Brasil?

Em primeiro lugar, nós temos dois tipos de experiência; na verdade,
no Brasil, coexistem em dois modelos que coexistiram durante muito
tempo e continuam no presente. O primeiro modelo é o conjunto de
modelos centralizadores, isto é, modelos em que a administração pública,
sem nenhuma participação da sociedade civil, definia as normas de
outorga e o sistema de gerenciamento. Essas colocações centralizadas,	 25



que são mudo importantes, não tiveram o significado nacional, mas,
refletiram-se em algumas experiências por vezes muito bem sucedidas
legalmente. Nós podemos começar pelo chamado serviço de
melhoramento do no Paraíba do Sul, de 1939. Em 1939,0 então Governador
Ademarde Barros, reconhecendo, digamos assim, a regressão econômica
da bacia do Paraíba do Sul no trecho paulista, instituiu o sistema de
gerenciamento para as águas, com uma visão progressista. Foram, para
o nosso espanto como historiadores, definidos naquela ocasião, num
Governo por assim dizer "passe(', critérios para utilização múltipla e
foram implantados alguns projetos, inclusive os primeiros de irrigação.

Nós temos, em seguida, dentro do bloco de gerenciamento de
recursos h idncos regionais mais centralizadores, exemplos mudo próximos
dos senhores. E o caso da Comissão do Rio São Francisco, atual
CODEVASF. A CODEVASF, antiga Comissão do Rio São Francisco, de
1948, tentou, com algum sucesso, copiar a Tenessee Valey Autority dos
Estados Unidos e teve muito sucesso inicialmente na gestão dos recursos
hídricos, pelo menos em termos de planos, que, cada vez mais, se
centralizaram no problema da irrigação, cuja importância não se pode
negar. Nós podemos mencionar mais uma experiência, o serviço do rio
Paraíba do Sul, que foi responsável, em termos de gerenciamento dos
recursos hídricos, pelas primeiras tentativas brasileiras de lagos de
estabilização, isto é, de instituir sistema de disposição.

Temos em seguida, outra experiência mais recente, a chamada
desen-vale do rio Paraguaçu, em 1974: essa experiência era também
regional não participativa, isto é, uma definição de administração pública
de gerenciamento. Também teve os seus méritos e também teve os seus
defeitos, como todos os outros modelos mencionados.

No Brasil, nós tivemos grandes experiências que servem para as
nossas decisões. Foi criado, em 1939,o chamado Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica. Esse conselho era um conjunto de vários
Ministérios, destinava-se, vejam bem, já naqueles tempos, 40 anos atrás,
ao uso múltiplo das águas brasileiras e definia algumas diretrizes.
Infelizmente, foi desativado, passando as suas atribuições, em grande
parte pelo menos, para o atual DNAEE. Quer dizer, houve, na verdade,
uma regressão, saindo-se de um Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, que desaguou num Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, um órgão atualmente não colegiado. Nós temos, em seguida,
uma experiência mudo importante na administração dos recursos hídricos,
que foi a criação da Comissão Interministerial de Aguas, em 1968, outra
tentativa fracassada; era constituída essa comissão interministerial por
decreto. Em todo caso, essa tentativa, em 1967, foi mudo bem intencionada,
teve intenções muito boas, mas desaguou na total inércia: reuniu-se
apenas uma vez, motivo pelo qual o Comitê do Paraíba está convicto de
que a solução deva ser regionalizada, porque, na verdade, concordando
com o meu ilustre colega, Dr. Theodomiro, as soluções nacionais, isto é,



as colocações em termos de conselhos nacionais, no Brasil, sempre
fracassaram. Um colega meu disse que se o Conselho Monetário Nacional
não se reúne regularmente, mudo menos o Conselho das Aguas.

Mais para a frente, em 1978, nós temos a criação do Comitê Especial
de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas, instituído com princípios
jurídicos bastante precisos, uma portaria interministerial, que também
instituiu uma espécie de Conselho Nacional de Aguas. Esse Conselho
Nacional de Aguas teve o mérito de instituir os comitês de bacias
hidrográficas, dos quais são alguns remanescentes o do São Francisco,
do Paraíba, do Rio Paranapanema, na divisa de São Paulo e do Paraná,
do Rio Grande e alguns outros, com menor extensão. Essa tentativa, essa
revigoração, essa idéiade se criar um sistema nacional de direcionamento
de recursos hídricos, senhores, no mínimo tem 50 anos; essa idéia que
priorizava a forma, na administração direta das águas públicas, teve, sem
dúvida nenhuma, uma história bastante criticada. Os colegiados que se
preocupavam com a problemática regional teriam sucesso, desde que
fossem apoiados. Mas o que aconteceu foi a criação desse Comitê de
Estudos Integrados e Bacias Hidrográficas, que constituía uma espécie
de Conselho Nacional de Aguas, composto de representantes dos
Ministérios do Interior e das Minas e Energia.

Os comitês de bacia alimentavam esse comitê superior; os comitês
de bacia eram órgãos auxiliares desse comitê, enviavam as
recomendações ao Conselho Nacional; esse Conselho Nacional não
fazia nada.

Nós, também, à semelhança do C EEI VASF, fomos convidados para
pronunciar na comissão criada por Decreto Federal n g 99.400, do Sr.
Presidente da República, para dar sugestões ao grupo de trabalho que
estava estudando a estruturação do sistema nacional. Atualmente, o
sistema nacional existe, funciona de maneira imperfeita, mas existe e
continua existindo com alguma eficácia, se me permitem os senhores
expressar essa opinião, graças, em grande parte, à atuação dos comitês
de bacias hidrográficas, em alguns rios importantes deste País.

As opiniões do comitê sobre a reformulação do sistema nacional se
baseiam numa premissa, isto é, nas chamadas diretrizes do gerenciamento.
Essas diretrizes do gerenciamento são velhas conhecidas dos países
mais desenvolvidos, ou pelo menos, com maior experiência do que nós,
em gestão de recursos hídricos. Os países da Europa, alguns com
grandes rios, os Estados Unidos, o Canadá, os países, enfim, mais
desenvolvidos em gestões de recursos hídricos estabeleceram algumas
premissas, que foram aprovadas, inclusive, supranacionalmente, no
caso, a Europa, no chamado Parlamento de Strasburgo, o que resultou
na chamada Carta Européia da Agua. Essa Carta Européia da Agua diz
basicamente o seguinte: que uma bacia hidrográfica não tem fronteiras,
não háfronteiras que devam cercaruma administração para a bacia como
um todo, isto é, a bacia não quer saber se é Sergipe, se é Alagoas, ou, no
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caso, Rio de Janeiro ou São Paulo. A bacia hidrográfica é uma unidade
de planejamento em gestão, é a primeira diretriz no gerenciamento de
recursos hídricos.

A segunda premissa é a de que o Governo Federal como tal tinha
a obrigação de estabelecercritérios, normas gerais sobre a administração
e o gerenciamento de águas, enquanto que a responsabilidade do
gerenciamento cabe aos usuários, entendidos esses como aqueles que,
ao serem beneficiados, poluem as águas públicas, isto é, águade domínio
tanto da União como do Estado, mas de domínio da sociedade, obedecidas
as normas gerais supracitadas.

A terceira diretriz, que é colocada nas gestões hidricas, é o critério
participativo, isto é, a gestão das águas não é responsabilidade de um
departamento, de uma unidade administrativa, ela é colegiada, é uma
administração colegiada. O colegiado significa que deve existir interação,
numa bacia hidrográfica, do poder de polícia. da responsabilidade de uso
pelos consumidores e também daquelas entidades que, em nível de
Governo, tenham o dever de participar, inclusive o parlamento.

Essas premissas levaram o comitê, em diversas ocasiões, a debater
o assunto, debater  gerenciamento, porque, de um lado, vieram as idéias
ao comitê, levadas por aqueles que conhecem os sistemas estrangeiros
e, de outro lado, também a realidade palpável e evidente que nós estamos
enfrentando numa bacia altamente comprometida. como a bacia do
Paraíba do Sul.

Essas observações são, acintosamente, entre a experiência
brasileira, a experiência internacional e também, é claro, a observação do
dia-a-dia dos 33 membros do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul. Esse
é o número que compõe o C EEI VAP: lá estão representadasas associações
dos municípios, todos os municípios estão representados, as Federações
das Indústrias dos três Estados, a Associação Brasileira de Indústria
Química e, evidentemente, os órgãos estaduais e federais, com
competência. As Associações Comerciais estão pleiteando a sua
admissão. As conclusões consensadas na bacia do Paraíba do Sul foram
que a bacia hidrográfica deva ser considerada como unidade de
planejamento integrado.

Devem ser constituídos colegiados representativos nas bacias
hidrográficas críticas, isto é, a opinião do Comitê é a de que não venham
a ser constituídos comitês em todas as bacias hidrográficas, mas apenas
naqueles que apresentem conflito de uso.

Os colegiados de bacias hidrográficas devem ter ampla
representatividade, congregando os particulares e o poder público.

Uma observação nossa, sobre a qual eu vou, se me permitem,
demorar alguns minutos, é que os colegiados devem coordenar a
elaboração e acompanhar a execução dos planos de utilização múltipla
dos recursos hídricos. Esse plano de utilização múltipla constitui o
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Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica é que deve sero instrumento de
gestão. Neste instrumento de gestão, Srs. Deputados e senhores
componentes da Mesa, estarão colocadas as prioridades para uma bacia,
devem ser plasmadas, devem ser regulamentadas e devem ser legalizadas
através de uma lei especifica.

O projeto de lei, ora no Congresso Nacional, não contempla essa
responsabilidade e não dá essa responsabilidade aos comitês. Apenas
diz que aos comitês cabe avaliar o plano de utilização. Ora, senhores,
avaliar o plano de utilização é uma palavra extremamente vaga,
extremamente inconseqüente, e aí estarão os 34 membros, os 35
membros do comitê, ou talvez mais, sendo desrespeitados em seu
profundo e local conhecimento da problemática h ídrica de uma determinada
bacia.

As demais recomendações, igualmente importantes, votadas no
Plenário do Comité são as seguintes: à vista da representatividade dos
colegiados somente deverão ser exteriorizados, isto é, levados a instâncias
superiores, decisões que não podem ser solucionadas no comitê da
bacia. O comitê de bacia não é autônomo, ele se prende aos chamados
órgãos gestores ou do Estado ou da Federação. Existe uma discussão no
chamado Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos H ídricos, um
vício de origem e o vício se dá pelo seguinte: o legislador. muito
apropriadamente, comentou que é nacional, que cabe à União discutir o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Atualmente,
está-se falando de sistemas estaduais e sistemas federais. Não existem
comitês de bacias federais, mesmo porque não existem bacias federais.
Existem rios federais e estaduais. Então o sistema de gerenciamento
deve ser nacional e os comitês devem ser da bacia, independentemente
de o rio ser federal ou estadual. Um comitê de bacia em um rio de domínio
da União deve-se dirigirá União; por outro lado, deverá dirigir-se ao órgão
estadual quando naquela bacia existir um rio estadual. O Comitê do
Paraíba do Sul, quando o assunto tratar de rio principal e de algum
afluente federal, deve-se dirigir ao chamado órgão titular federal. Quando
se tratar, entretanto, de um rio de domínio do Estado de Minas Gerais, ele
deve dirigir-se ao chamado Departamento de Recursos Hídricos de
Minas Gerais. Então esse conceito de comitê federal, comitê estadual não
encontra guarida, não encontra amparo em nenhum país que tenha
tradição. Parece-me que foi essa a intenção do nosso legislador: em
colocando a palavra Nacional, não há essa incompatibilidade entre
Estado e União, mesmo porque as competências do Estado e da União
já estão na Constituição, que define o chamado domínio entre águas. O
comftê de bacias, seja do São Francisco, seja do Paraíba, seja de outro
rio, deve ter como alvo de ocorrência o Poder Estadual. O órgão gestor
estadual ou federal, conforme administra as águas, deverá constituir a
unidade de referência dos comitês executivos, que não são a última
expressão. Os meios de utilização da bacia devem ser aprovados pelo
poder público, pela administração direta, sem dúvida nenhuma.	 29



Finalmente, posso-me exceder nessas considerações, que não são
apenas minhas, incidem em grande parte nas minhas opiniões e
convicções, foram aprovadas no plenário do comitê, antes de ser a lei
encaminhada ao Congresso, e foram transmitidas aos diversos
componentes do grupo de trabalho instituído pelo Presidente da República.
Nós não vimos essas premissas, que julgamos lógicas. integralmente
respeitadas no projeto de lei que está atualmente na Câmara dos
Deputados, na Comissão do Meio Ambiente, do ilustre Deputado Fábio
Feldmann. Por causa disso o comité oficiou ao ilustre Relator da matéria,
Deputado Fábio Feldmann, e expôs as opiniões consensadas do comê.
Sabemos também que política se faz, evidentemente, pela pressão dos
interesses, e nós, em seguida. se  o Presidente da CIPE-São Francisco
nos permitir, encaminharemos a ele uma cópia das opiniões consensadas
no comitê, semelhantemente à encaminhada ao ilustre Deputado Fábio
Feldmann. Se a CIPE-São Francisco fizer a gentileza de estudar essas
recomendações, expuser as que julgar convenientes e encaminhar um
apoio ao comitê, ficaremos mudo agradecidos.

Mudo obrigado, senhores, pela paciência diante da imprecisão da
exposição, uma vez que a tinha preparado para ser feita em transparências.
Muito obrigado.

1.6 Conferência do Prof. Octávio Elísio Alves de
Brito, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais.

Sr. Deputado Geraldo Barbosa, DD. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco: prezado amigo Deputado Romeu
Otávio Queiroz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais: Deputado Oscar Fontes Lima, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa de Alagoas: meu prezado amigo Secretário Luiz
Otávio, do Estado de Pernambuco: Dr. Luiz Alberto Rodrigues, Secretário
de Recursos Minerais Hídricos Energéticos do Estado de Minas Gerais:
Deputado Nicodemos Falcão, DD. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Sergipe.

Eu quero, inicialmente, manestaro meu agradecimento pelo convite
que me foi feito, para participar desta reunião, na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, quando tivemos a oportunidade de ver
instalado esse Comitê Parlamentar Interestadual do Rio São Francisco e
me foi pedido que, no dia de hoje, apresentasse aos senhores algumas
informações sobre a experiência em Minas Gerais, na implantação de um
projeto de bacias hidrográficas, na bacia do rio Doce. Portanto, eu vou
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a experiência do rio Doce, e, em seguida, passaremos um vídeo sobre o
trabalho, especialmente sobre as condições da bacia do rio Doce. Nesta
parte, eu vou pedir permissão para utilizar algumas transparências, para
facilitar a nossa exposição.

Este mapa apresenta aos senhores a situação, em termos do
Estado de Minas Gerais e suas bacias hidrográficas. Nós temos no
Estado, principalmente, seis grandes bacias. A bacia do São Francisco,
do rio Paranaíba, do rio Grande, do Paraíba do Sul, do rio Doce, do
Jequitinhonha e mais as outras sub-bacias.

A importância do Estado de Minas Gerais, no que diz respeito à
bacia do São Francisco, pode ser destacada, pelo fato de que Minas
Gerais é responsável por cerca de 70% da água do rio São Francisco.

No que respeita a preocupação de política ambiental. no Estado de
Minas Gerais, nós entendemos que, ao lado da preocupação com
problemas específicos de meio ambiente, era fundamental que o Estado
assumisse uma política integrada, em termos de meio ambiente, e, para
isso, a estratégia mais apropriada é a preocupação com a gestão em
termos de bacia hidrográfica, onde o rio funciona como um termômetro da
qualidade ambiental da bacia e onde se pode ter em vista uma estratégia
de melhoria da qualidade da água e estabelecer uma política em termos
de correção das diversas fontes de poluição ambiental. Há diferentes
usos possíveis da água e diversas opções de degradação ambiental. Nós
sabemos que o uso da água pode ser feito dentro de conflitos específicos
decorrentes de diversos usos possíveis, desde o abastecimento doméstico,
o abastecimento industrial, a irrigação, a geração de energia elétrica, e,
dependendo do uso que se faça da bacia, a conseqüente degradação
ambiental na bacia, a qual se reflete sobre a água, pode levar a uma
situação conflitiva, em termos de ocupação de espaço da bacia. Nesta
transparência, nós temos diversos usos possíveis da água, alguns deles,
efetivamente conflitantes.

O Projeto do rio Doce surgiu de uma iniciativa do Departamento
Nacional de águas e Energia Elétrica no trabalho conjunto com os
Estados de Minas Gerais e de Espírito Santo. Esse projeto teve no Estado
de Minas Gerais, como agente executor, a Fundação Estadual do Meio
Ambiente, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e
Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Espírito
Santo. Para a execução do projeto contou-se com a assessoria do
Governo francês, tendo em vista sua experiência em termos de gestão de
bacias hidrográficas. Como foi desenvolvido o Projeto Rio Doce?

O objetivo do projeto foi a implantação, em caráter experimental no
País, de um esforço de gerenciamento racional de recursos hídricos no
nível de bacias hidrográficas, compreendendo desde uma programação
de investimentos até a disponibilidade de ferramentas adequadas para a
avaliação de resultados. O projeto propõe-se ao gerenciamento de rios,
tendo como parâmetro uma política ambiental.	 31



A primeira fase do projeto é a fase correspondente ao diagnóstico
da bacia hidrográfica. O objetivo dessa fase de diagnóstico foi conhecer
os problemas da bacia utilizando os seguintes meios:

- implantação de um centro de processamento de dados e
organização dos laboratórios para análise;

- desenvolvimento de bases de dados de Hidrogeologia e Hidráulica,
a partir dos dados disponíveis;

- organização de uma rede de medição de qualidade de água,
análise química e implantação de uma base de dados de qualidade de
água;

- inventário e avaliação das captações de água e das fontes de
poluição industriais, domésticas, agrícolas, etc.:

- síntese da necessidade de água, usos, objetivos de qualidade;
- estabelecimento de linhas de ação para elaboração de um plano

diretor para gestão de recursos hídricos;
- necessidade de informação em termos de recursos humanos.
Essa fase contou com a participação de diversos órgãos federais e

estaduais de Minas Gerais. Eu destacaria a participação, entre eles, da
COPASA, do CETEC, da CEMIG, do DRH, da EMATER, do IND, do
Instituto Nacional de Florestas, da Policia Militar de Minas Gerais e da
FEAM. Foram feitas coletas de dados laboratoriais e amostragens. Nessa
fase, nós optamos pela alocação de uma equipe em tempo integral à
disposição da coordenação do projeto, bem como a visita a 130 empresas
consideradas prioritárias dentro da bacia. Foi utilizado o sistema francês
NOPOLU para funcionamento da "basing' de dados, bem como
computadores oriundos da cooperação. Essa fase foi concluída em finais
de 1990. O diagnóstico realizado contém informações de diversos
segmentos ambientais colocados deforma objetiva, o que permite rápida
visualização da bacia.

Aqui os senhores têm uma informação geral sobre a bacia. E uma
área correspondente a 83.400 .000km 2 ; 90% em Minas Gerais e 10% no
Espírito Santo. Esses são os principais rios da bacia, 31 sub-bacias, com
microbacías em diversos trechos definidos, para estudo em 144 trechos.
População de 3.500.000 habitantes, 82% em Minas Gerais - sendo 53%
em área urbana. Os municípios são 163 —sendo 153 em Minas Gerais.
Esses municípios aumentaram agora depois da nova divisão de municípios
aprovada pela Assembléia Legislativa. Foram montadas 83 estações de
qualidade para medição de 42 parâmetros e 56 estações fluviométricas.
Fontes de poluição: foram identificados 789 pontos de poluição, 90%
deles em Minas Corais. Indústrias de impacto: 126; indústrias monitoradas:
52: principais atividades industriais: siderurgia, metalurgia, usinade cana,
papel, celulose, química, bebida, laticínio, têxtil e mineração; atividades
agropecuárias: cana, café, leite, carne e reflorestamento; principais usos
da água: doméstico, industrial, irrigação e eletricidade. Estima-se em
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Existe na bacia uma capacidade instalada de 326MW, em 42 usinas e
uma capacidade planejada de 4.000MW, num total de 56 usinas.

A partir do diagnóstico feito nas diferentes fontes de poluição da
bacia, identificaram-se como principais conclusões as seguintes: em
termos de qualidade de água, a parte sólida e a suspensão, cuja origem
principal identificada é a erosão e como fonte secundária a siderurgia.
Esse tipo de degradação é encontrado em toda a extensão da bacia. Nós
temos uma poluição em termos de amônia, cuja principal fonte são os
centros urbanos, também ocorrendo em toda a bacia. Há uma outra fonte
de poluição decorrente, identificada, que é o mercúrio, cuja principal fonte
é o garimpo.

Nós temos na bacia, 3 sub-bacias, onde há 300 anos vem ocorrendo,
deforma intermitente, a atividade do garimpo do ouro. Nós temos depois
a poluição decorrente de oxigênio dissolvido; as principais fontes são as
siderúrgicas, as pequenas destilarias e também os centros urbanos.
Depois coliformes fecais, as principais fontes de poluição, o óleo e as
graxas decorrentes não apenas de garimpeiros mas também de siderurgia
e outras indústrias ou fontes urbanas, como por exemplo, os postos de
gasolina existentes em áreas urbanas e estradas, nas diversas estradas
que cortam a bacia.

Bom, neste mapa, nós temos a Localização das principais fontes de
poluição industrial na bacia. A bacia, apesar de relativamente pequena
emtermos de bacia nacional, tem grande complexidade em sua ocupação.
Com atividade mineral bastante intensa, a bacia engloba as áreas de
maior intensidade em termos de mineração de ferro no Estado; ela
engloba o maior pólo siderúrgico brasileiro na região, junto a lpatinga, e
também uma atividade industrial bastante expressiva e de grande porte:
uma grande fábrica de celulose e uma grande quantidade de frigoríficos
e curtumes. Essas principais fontes de poluição industrial estão
identificadas nesta transparência da bacia.

Bom, o trabalho foi fedo com a seguinte metodologia: identificou-se
e procurou-se definir a qualidade de água em diversos parâmetros,
elaborando-se cartas como esta que nós estamos apresentando aqui. Em
diversos pontos da bacia, nós temos, de acordo com esta escala, a
identificação das diferentes contaminações da água, neste caso específico,
pelo mercúrio. Nós temos em alguns pontos desta área - que é a área
correspondente ao ribeirão do Largo, junto a Ouro Preto e Mariana - uma
incidência grande de poluição por mercúrio. Há uma outra incidência
também bastante significativa neste ponto, que corresponde a uma área
da descida do rio Santo Antônio, que corta a região do Serro onde existem
ainda alguns garimpos de ouro.

Mapas como este foram feflos para diversos parâmetros de qualidade
de água, procurando-se identificar, nos diversos pontos da bacia, a
qualidade da água nesses parâmetros críticos em termos de poluição.
Nós temos um aqui mostrando o tipo de mapa sobre a carga da poluição
doméstica, naquela escala apresentada ali, e por sub-bacias, dentro da	 33



bacia maior. Nós temos aí algumas áreas mais críticas como essas áreas
aqui apresentadas, que correspondem às áreas de maior densidade
populacional, especialmente, esta região que corresponde à região
siderúrgica em lpatinga. Este é um mapa global, em que as sub-bacias
foram classiticadas segundo a sua classe Nós vemos aia mancha negra
correspondente a todas as áreas onde as águas estão fora da classe e,
depois, simultaneamente nas classes IV, III, II e 1. Nós vimos que a
ocupação total da bacia e as diversas fontes de poluição levam hoje a que
todos os rios da bacia estejam fora de classe, estando, em conseqüência,
alguns deles em situação bastante critica.

A partir da identificação dessas fontes de poluição e da medida de
qualidade de água, a fase seguinte do projeto corresponde à elaboração
do plano diretor. Uma vez conhecidos os problemas ambientais da bacia,
através dos diagnósticos realizados, o objetivo da segunda etapa é
determinar as prioridades de ações, custos e investimentos necessários
e o tempo para isso. Foram propostas as seguintes vias de ação:

1 - A avaliação, de forma adequada, da qualidade de água em todo
o curso do rio e nas diferentes sub-bacias e as fontes de poluição a serem
controladas para atingimento da qualidade de água específicas.

2- Seleção do melhor cenário para redução das fontes de poluição
doméstica, industrial e agrícola.

3- Escolha de um plano que responda aos objetivos de qualidade
de água da bacia.

4- Simulação de um plano de gestação da bacia hidrográfica, luta
contra a poluição e valores correspondentes à avaliação de investimentos
necessários.

Essa fase foi concluída em março de 1992, tendo sido realizados
vários seminários, em Minas Gerais e no Espírito Santo, para discussão
e avaliação do plano. Além dos participantes da primeira fase, foram
convidados para a discussão o IBAMA, a Federação das Indústrias, o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária, as secretarias de Estado, a Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa, Federação da Agricultura,
Associação Comercial, universidade, entidades da sociedade civil,
empresas locais e prefeituras. E importante salientar que, na segunda
fase do plano diretor, foram criadas as coordenações estaduais do projeto
em Minas Gerais e no Espírito Santo. O Projeto era, até então, coordenado
pelo DNAEE. e tínhamos apenas uma equipe de acompanhamento do
projeto. A partir dessa segunda fase, criamos, dentro da Secretaria, urna
equipe de coordenação. Por meio dos critérios utilizados na Agência de
Bacias da França, o plano diretor permitiu priorizar e quantiticar as ações
com peso bastante significativos, correspondendo ali a 113 do volume total
de recursos, estimados, aproximadamente, em US$ 700.000.000,00. E
finalmente esse bloco corresponde a saneamento básico, que esse
tratamento de esgoto em grandes cidades até o fornecimento de água e

34	
o saneamento de pequenas populações dispersas corresponde a outro



volume de recursos bastante significativo dentro do processo de estimativa
dotado aqui. Por esses números, foi definido algo em torno de US$
1.800.000.000,00, e um cronograma de implantação com um prazo
calculado para cerca de 17 anos. Isso é estimativa de valores, estimativa
de tempo. Esse plano diretortem que ser revisto a partir de uma discussão
com a comunidade. Um plano diretor como esse não pode ser visto como
um plano diretor tecnocrático, de gabinete. Ele só será realidade na
medida em que for discutido e reelaborado, com a participação da
comunidade. E nessa fase que estamos agora. Tivemos uma primeira
discussão numa reunião em Ouro Preto. Já fizemos algumas discussões
regionais em Governador Valadares, Ipatinga e Caratinga. Estamos
desenvolvendo outras reuniões regionais e setoriais para elaboração do
plano, em função das metas que a sociedade venha a definir. Essa é uma
síntese das simulações financeiras e dentro das duas hipóteses de
máxima e mínima em termos de aplicação de recursos. Nessa parte de
simulação financeira, quero insistir que foram utilizados os critérios da
Agência de Bacias da França, dentro do programa de simulação adotado
naquele país, e que, certamente, não são integralmente adaptados às
nossas condições.

Implantação do Projeto Rio Doce: Terminada a fase técnica de
laboração do projeto, sua implantação estará condicionada a várias

medidas que devem ser tomadas em termos políticos e legais. O projeto
de lei que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos se encontra em tramitação na Câmara Federal e é fundamental
para a viabilização da implantação dos comitês e agências de bacia, bem
como, do sistema poluidor pagador. Além disso, levamos à Comissão de
Política Ambiental - COPAM - o Projeto Rio Doce com as diversas ações
previstas em termos de controle de poluição e de degradação ambiental.
Foi definido um relator, que examinou o projeto e o apresentou ao plenário
do COPAM.

Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes diretrizes em
termos de ações para a implantação do projeto e correção ambiental da
bacia d rio Coce

Tendo em vista os recursos destinados à implantação de política e
gerenciamento da bacia, essa área do Rio Doce será considerada
prioritária para fins de investimentos e de financiamento na área ambiental.

Desenvolvimento institucional, observatório da bacia, aquisição do
sistema para manutenção do banco de dados em termos de qualidade de
água, recursos humanos, capacitação de técnicos das instituições
estaduais - DRH, FEAM, CETEC, EMATER, IEF e outros - para o
gerenciamento de bacias hidrográficas.

Poluição industrial e de mineração, fontes potenciais e de alto
impacto, controle prioritário pelo COPAM e pelo FEAM das 25 fontes de
poluição de maior impacto. Foram idenMicadas, no projeto, 25 fontes que
correspondem ao maior impacto em termos da bacia: Siderúrgica Belgo
Mineira, USIMINAS, Paulistas de Ferro Ligas, Siderúrgica Cosigua,	
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Companhia Aços Especiais ltabira - ACESITA -, ALCAN Alumínios do
Brasil, Agropecuáriade Viçosa, Companhia Fabril Mascarenhas, MAZITA-
Governador Valadares, Celulose CENIBRA, Vale do Rio Doce, Minas do
Timbopeba, destilaria, Usina de Ferro-Gusa, Companhia Agrícola
Pontenovense, Companhia Brasileira de Papéis, uma grande fábrica de
aguardente, curtumes, Sociedades de Produtos Alimentícios, Indústria
Mineira de Papéis, Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce e outro
laticínio. São 25 unidades de grande impacto ambiental que foram
selecionadas em termos prioritários como o esforço de acompanhamento
e controle de lançamento de efluentes. Para postos de gasolina e oficinas
mecânicas foi estabelecido um projeto que consiste no controle 1 eo pelas
municipalidades. Já existe a experiência, em caráter piloto, no município
de Governador Valadares. A elaboração específica do projeto deverá ser
apresentada posteriormente como sugestão aos outros municípios. Para
o casodos alambiques está sendo elaborada a proposta de se fornecerem
aos interessados informações sobre técnicas de controle de efluentes, já
que esses alambiques são distribuídos em grande número por toda a
bacia.

Em termos de recursos financeiros: apoiar a obtenção de recursos
para financiamento do sistema de controle de poluição industrial.
especialmente por intermédio do PRONACOPE e de recursos do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, O Banco de Desenvolvimento já
está negociando com o Banco Mundial aagilizaçãode umafonte especifica
de financiamento para o controle ambiental na indústria.

Poluição doméstica: apoiara obtenção de recursos para o programa
de saneamento, destinação final do lixo urbano, coleta e tratamento de
esgoto nos municípios, principalmente em lpatinga e Caratinga, pelo ao
grau de impacto que causam à bacia - o mesmo valendo para os
Municípios de Governador Valadares, Cel. Fabriciano, Timóteo, etc.

Nessa linha, o Governador Hélio Garcia teve, no início deste ano, um
contato como Banco Mundial, como ob jetivode conseguir apoio financeiro
para o saneamento básico nos municípios mineiros, além de um grande
financiamento para o saneamento básico na Região Metropolitana,
especfficamente Belo Horizonte e Contagem. O Governador obteve um
avanço nas negociações com o Banco Mundial, conseguindo de US$
250.000.000,00 a 300.000.000,00 para o apoio ao saneamento básico em
municípios mineiros, e o interesse é priorizar a canalização desses
recursos para municípios onde o esforço de gestão ambiental por bacias
esteja sendo implantado.

Controle de erosão: desenvolvimento de um programa de
reflorestamento de nascente e matas ciliares, com espécies nativas, pelo
Instituto Estadual de Florestas, o IBAMA e a EMATER, com o apoio da
Companhia Vale do Rio Doce, e de propnetários de represas hidroelétricas
e outras empresas.

Desenvolvimento de um programa de educação ambiental rural em
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da expansão de reflorestamento exótico em determinada área da bacia.
Apoio na obtenção da linhade crédo específico para pequenos produtores
rurais, objetivando o aumento da produtividade por meio do plantio de
capineiras, pastagens, aquisição de picadeiras e construção de silos.

No que diz respeito ao reflorestamento, estamos em contato com as
empresas da bacia, com apoio da Companhia Vale do Rio Doce, visando
ao desenvolvimento, nessa área, de um programa extensivo de
reflorestamento. A Secretaria de Agricultura está desenvolvendo um
programa de reflorestamento junto ao pequeno produtor rural, e já
mantivemos contato com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, objetivando priorizar investimentos em termos
de recomposição de cobertura vegetal nas áreas degradadas da bacia do
rio Doce. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das áreas de maior
degradação ambiental no Estado. E uma área que sofreu um forte
processo de desmatamento, decorrente, não apenas da produção de
carvão vegetal, mas fundamentalmente da expansão de fronteiras
agrícolas, de áreas destinadas à agropecuária. E uma área que, tendo
perdido sua cobertura vegetal, vem sofrendo um processo acelerado de
degradação.

No que diz respeito ao garimpo, estamos desenvolvendo, em
conjunto com o DNPM, um trabalho de implantação de área de reserva
garimpeira no Estado, de modo a controlar a expansão da atividade
garimpeira, principalmente na área da bacia do rio Doce. Estamos
desenvolvendo também um projeto de pesquisa para a bacia do rio Doce,
em conjunto com a Secretaria da Saúde e a EU N EDE, para estudar o mau
uso do mercúrio e sua influência no meio ambiente e no ser humano.
Como essa é uma bacia em que se usa o mercúrio há bastante tempo, é
evidente a importância desse estudo, tanto para a vida fluvial como para
a humana. Por causa disso, estamos desenvolvendo um programa
específico junto com a Secretariada Saúde.

Municipalização de ações políticas institucionais: algumas ações
foram aprovadas pelo Conselho de Política Ambiental, entre elas o
fomento pelos órgãos estaduais - FEAM, DRH, IEF, EMATER - e a
construção de consórcio intermunicipal de sub-bacias, conforme
prioridades definidas pelo diagnóstico. Nós temos aí um consórcio de
municípios na sub-bacia correspondente à cidade de Governador
Valadares, e está sendo definido um outro consórcio na região
correspondente à sub-bacia do rio Caratinga.

Definição pelo COPAM de um grupo de trabalho: um grupo de
trabalho para estudar as propostas de legislações federais e estaduais,
a fim de compatibilizá-ias com as diretrizes de política ambiental do
Estado, incentivo à criação de Conselhos de Desenvolvimento de Meio
Ambiente Municipais - CODEMAS - deliberativos na bacia;
aprofundamento pela FEAM dos estudos já realizados na bacia para o
enquadramento dos rios estaduais; incentivo aos municípios para definição
de lei de uso e ocupação de solo; continuação do monitoramento de	
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qualidade de água em toda a bacia: continuidade do Programa de
Educação Ambiental, já iniciado pela FEAM, nos segmentos formal e
informal, incluindo os setores empresariais e a comunidade; priorização
da fiscalização florestal nos remanescentes da Mata Atlântica na bacia,
com ênfase no alto rio Doce, no alto rio Conceição, no alto rio Piracicaba
e no alto rio Piranga, especialmente nas regiões correspondentes às
nascentes desses rios.

Além dessas ações aprovadas em termos de política pelo conselho,
as quais já estão sendo implementadas, há uma orientação do Governo
para que esse programa seja amplamente discutido em toda a bacia, não
apenas nos níveis municipais e regionais, mas principalmente em termos
setoriais. NÓS temos notado uma sensibilidade muno grande da Federação
das Indústrias, a qual participa de forma muito intensa da discussão das
ações dos efluentes industriais na degradação da bacia do rio Doce. No
que diz respeito à mineração, tivemos uma reunião bastante proveitosa
com o Instituto Brasileiro de Empresas de Mineração - IBRAM -, com o
apoio da Secretaria Estadual de Recursos Minerais, Hidrícos e Energéticos
a fim de que a atividade mineral na bacia possa se fazer de forma
efetivamente comprometida com a proteção do meio ambiente. Para
encerrar as minhas considerações, eu gostaria de insistir em um ponto:
essas ações de recuperação de qualidade de água e de gestão ambiental
em bacias hidrográficas depende da implantação efetiva do sistema de
comitês de bacia, de agência de bacia e do sistema poluidor pagador,
previsto no projeto de lei Federal. Não existe no rio Doce, ainda, uma
experiência nesse sentido, como existe no Paraíba do Sul. A experiência
que existe do CEEIVAP há mais de 11 anos credencia essa experiência
comunitária a uma participação efetiva no processo de gestão ambiental,
como na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul.

Em Minas Gerais, essa experiência tem que ser implantada no rio
Doce. Nós temos insistido junto ao DNAEE na necessidade de que seja
autorizada a implantação do comitê nos Estados de Minas e Espírito
Santo. Além disso, além do comitê, há previsão de uma agência de bacia
que tenha condições de autonomia de gestão de recursos para a
implantação das obras que sejam efetivamente necessárias para a
recuperação das concessões da bacia hidrográfica.

Encerro as minhas considerações dizendo que no Estado de Minas
Gerais a questão da gestão ambiental priorizando bacias hidrográficas é
uma gestão coletiva. Em termos de Governo, apesar da responsabilidade
direta ser da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, o órgão
maior de gestão ambiental do Estado é o COPAM, que tem 15 anos de
experiência e é um órgão pioneiro relativamente à participação comunána
na gestão ambiental. No COPAM têm assento as diversas Secretarias de
Estado, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o setor
empresarial, cientistas e ambientalistas. Esse órgão tem-se mostrado
como o fórum adequado para a efetiva negociação de uma política
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degradação ambiental no Estado Estamos convencidos de que a política
adotada em Minas Gerais, buscando um processo permanente de diálogo
para a correção da política ambiental, é a mais apropriada. Estamos
também convencidos de que é indispensável que este País adote, de
forma sistemática, o compromisso com a gestão ambiental através de
bacias hidrográficas. Nós, em Minas Gerais, temos consciência da
enorme responsabilidade que temos com o São Francisco. Por causa
disso, uma das nossas prioridades no momento, com relação ao meio
ambiente, é a melhoria das condições ambientais do rio das Velhas, que
recebe todo o esgoto da região metropolitana, todo o esgoto de Belo
Horizonte e Contagem. Já foram negociados e deverão ser transferidos
ao Estado, por negociação feita pelo Governador Hélio Garcia, cerca de
US$ 310.000.000,00 só para o Programa Ambiental do Rio das Velhas,
especialmente para o esgoto dessas duas fontes de poluição de esgoto
doméstico de Belo Horizonte e Contagem. Além disso, nós estamos
priorizando um trabalho de recuperação do ecossistema do cerrado.
Toda vez que se discute a questão ambiental via ecossistema de
cobertura vegetal, este País tem priorizado a Amazônia, a Mata Atlântica,
o Pantanal, e dificilmente se fala no cerrado. Como o equilíbrio hídrico do
São Francisco está estreitamente ligado à sobrevivência do cerrado, que
tem sido utilizado como expansão de fronteira agrícola, às vezes de forma
inadequada, nós resolvemos assumir como prioridade a questão do
estudo do cerrado eagarantiade preservação de suas áreas estratégicas.

Estivemos ontem em Montes Claros e assinamos um convênio com
a Universidade Estadual de Montes Claros para implantação, naquela
cidade, de um trabalho de pesquisa sobre a situação do cerrado na região
mineira. Muitos desses estudos já foram ou estão sendo elaborados. Nós
fizemos um contato com a Universidade de Brasília, com a Secretaria do
Meio Ambiente de Brasília, através do Secretário Washington Novaes,
que é um entusiasta da preservação do cerrado, e estivemos também,
nessa reunião a que me referi, como Secretário de Assuntos Estratégicos,
buscando um apoio da Secretaria de Assuntos Estratégicos para
implantação de uma rede de instituições que estudem e que trabalhem
com cerrado no País. O Dr. Eliezer mostrou-se disposto a nos apoiar na
montagem dessa rede de instituições e, mais do que isso, na busca de um
esforço do Estado para garantir a preservação das áreas de cerrado, de
veredas e de lagoas marginais do São Francisco, que são extremamente
estratégicas para a manutenção da vida nesse rio.

Estas são as considerações que gostaria de fazer neste momento,
dentro do que me foi solicitado, tendo em vista a experiência que o Estado
de Minas Gerais está tendo relativamente à gestão ambiental a partir de
bacias hidrográficas. Muito obrigado.
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2. DEBATES

O Sr. Mário Valença - Gostaria apenas de aproveitar a oportunidade
para dizer que no Estado de Pernambuco estamos aguardando, a
qualquer instante, a criação de um Grupo Especial de Assessoramento
Técnico, que deverá, a partir de setembro, iniciar a elaboração do
anteprojeto de lei de recursos hídricos do Estado de Pernambuco. Queria
dar essa informação aos Srs. Deputados, e esperamos contar com a
colaboração deles mais adiante. Mudo obrigado.

O Sr. Presidente (Romeu Queiroz) - Recebemos do Dr. Heber Dias
Santos, representante do Secretário de Agricultura, uma sugestão dirigida
ao Dr. Luiz Alberto Rodrigues, Secretário em Minas Gerais, nos seguintes
termos:

'Tendo em vista a vasta experiência de outros países da América
Latina no que conceme à gestão dos recursos hidrícos, como é o caso da
Colômbia, considerada pelas Nações Unidas como exemplo, sugiro à
comissão a consulta aos Decretos-Leis n 9 2.811 e 2.857, que dispõem
sobre o assunto naquele pais

Com a palavra, o Dr. Luiz Alberto Rodrigues.

O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - A respeito da sugestão do
representante da Secretaria de Agricultura, Dr. Heber Dias Santos,
gostaria de fazer uma consideração.

Nós temos, realmente, mudos bons modelos: eu tenho aqui um
livreto com os modelos da França e da Alemanha: nós conhecemos
também o modelo dos Estados Unidos, e é aí que temos que ter uma
preocupação com as questões de natureza cultural, gerencíal, local. E
evidente que nós vamos consultar a legislação da Colômbia, mas é um
país, para começo de conversa, muito menor que o Brasil; um país com
uma economia diferente da nossa, mas é evidente que podemos tirar
alguma coisa de lá que nos possa ser útil. Mas o fundamental, o que
pensamos em linhas gerais, é que a legislação tem que ser funcional,
prática, tem que ser adaptada à realidade. Eu ouvi atentamente os dois
oradores que me antecederam, o Dr. José Theodomiro de Araújo - que
é um entusiasta do São Francisco, um idealista, é um homem que
acompanha esse assunto de perto - e o Dr. Ktaus Dietmar Alvares, e
queria dizer uma coisa em relação ao que o Dr. Klaus trouxe na sua
brilhante palestra. Por exemplo, o Brasil sempre teve políticas e sistemas,
mas não tem gerenciamento; ele teve políticas, legislação e até mesmo
sistema de gerenciamento, mas o gerenciamento não aconteceu, porque	 41



o gerenciamento é alguma coisa prática, tem que acontecer no dia-a-dia,
no local onde está a questão, o problema a ser resolvido, onde está o
conflito. E ai sim, é uma sugestão que acho importante ser encaminhada
a nível nacional, não penso que seja bom padronizar no comitê, estabelecer
que as ações sejam feitas de tal maneira. assim ou assado. Então vem
'Brasília" dizendo como deve ser o comité, por exemplo, de Garanhuns.
de Bom Conselho, no começo do Agreste de Pernambuco, o do São
Francisco, o do Rio Grande, quer dizer, há uma mania de se fazer a coisa
por reprodução, faz-se um modelo aqui e todo mundo tem que seguir. isso
não funciona, isso vai depender do tipo de questão a ser administrada, do
local em que ela está e da oportunidade. Acho fundamental isso. O
sistema de gerenciamento a nível nacional, ele tem que ficar como
recurso para a ultima hora, não há como ele administrar uma questão do
Paraíba do Sul, dos afluentes do Paraíba do Sul ou do São Francisco.
Resolve-se no município, na bacia. no Estado e em graus de recursos
diferenciados. As decisões irão subindo quando o volume de água,
quando a natureza do conflito justificar, porque não há como. a nível
nacional, se ter um aparelhamento total para o ato de ser gerente 'lato
sensu',.

Gostaria de fazer mais uma consideração. Sr. Presidente: eu
esqueci de falar em minha palestra no modelo que estamos escolhendo
para remeter e submeter à Assembléia Legislativa. E evidente que isso é
polêmico, vai provocar debates, até porque, na área política, isso gera
algum problema: é a questão da água como um bem econômico, ou seja,
quem vai irrigar precisa pagar uma taxa pelo uso da água. Hoje há um
consenso no Brasil de que quem quer água, é só ir lá, pegar e usar: quem
usa água em casa, paga; quem recebe água tratada, paga; quem vai fazer
irrigação, compra seu equipamento, adubo, semente, prepara o trator, faz
a aração e a água? Ele não quer nem saber, vai lá e coloca um pivô central,
puxa a água, usa e ponto final.

Esta é a outra consideração que queria fazer: a água não só como
um bem social, mas também como um bem econômico, e ai é evidente
que vamos ter sensibilidade para ouvir os Deputados e avaliara aceitação
que essa proposta pode ter.

Agradeço a sugestão que me foi trazida pelo representante da
Secretaria de Agricultura de Pernambuco e vamos dar uma estudada na
legislação da Colômbia.

O Sr. Geraldo Coelho - Sr. Presidente Romeu Queiroz; meu caro
Presidente Geraldo Barbosa, Senhores componentes da Mesa, Srs.
Deputados, Senhores convidados: Indiscutivelmente estamos dando
alguns passos muito importantes, no momento em que os cinco Estados
se debruçam para estudar esses problemas tão cruciais.

O Dr. Luiz Alberto Rodrigues tem um sentido muito prático das
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agradapensar em elaborar leis de uma maneira genérica e achar que elas
vão atingir todas as questões. Temos que olhar especificamente cada
região.

O Prof. Klaus falava aqui da bacia do Paraíba do Sul, que tem
naturalmente um regime pluvial diferente do nosso no São Francisco. Lá
as chuvas são bem mais freqüentes, o volume de água é mais constante,
e os problemas já são bem mais avançados em termos de uso de água,
pela muiplicidade de indústrias e pela população. Difere um pouco do
São Francisco, onde o regime de chuvas é mudo irregular, e nós só temos
água mineira mesmo. O que temos lá, no meu semi-árido de Petrolina, são
terras excelentes e mudo sol, o que está nos propiciando condições
diferenciadas para usara água. e este é o ponto em que quero me deter.

Sobre essa briga constante entre energia e irrigação, quando da
construção da Barragem de Sobradinho, houve uma verdadeira briga
com a ELETROBRAS, com o DNAEE, para se fazer uma tomada de água
para irrigar as terras do Senador Nilo Coelho, porque eles eram muito
avarentos em ceder água para irrigação. E eu me perguntava, naquela
época, se era melhor acabar com a fome, gerando riqueza pela irrigação,
ou gerar energia para fazer caixão de defunto.

Acho que esse é um ponto muito forte, a que devemos estaratentos.
Eu acho que energia, nós podemos obterfontes alternativas, da biomassa,
do petróleo ou do átomo, ou até mesmo buscar em outras bacias, como
já estamos buscando do Tocantins e podemos buscar até no Araguaia.
Mas eu acho que nós não devemos absolutamente cercear o direito do
uso da água para irrigação. Naturalmente, há limitações, como aqui disse
José Theodomiro, citando o problema do rio Salitre, um riachozinho em
que houve, realmente, conflitos cruciais. Acho que tudo isso tem uma
medida, tem um parâmetro. Nós devemos pensar seriamente na produção
de alimentos e no desenvolvimento das áreas mais sofridas e mais
difíceis, como a região do sub-médio São Francisco não só Petrolina e
Juazeiro, mas toda aquela região, onde as qualidades excepcionais de
clima e de terras permitem, por exemplo, duas safras e meia de uva, o que
não existe no mundo inteiro. Permitem que se produza manga em
qualquer época do ano para, disputar os mercados, e possibilitam outros
exemplos de produção de alta rentabilidade, como as de aspargo e
tomate. Eu acho que nós não podemos, em instante nenhum, deixar de
olhar seriamente, como disse o Dr. Luiz Alberto, essas características
próprias de cada região, que devem ser encaradas com muita seriedade
e com mudos detalhes. Temos que aprofundar realmente essas decisões.
Temos um temor em relação a comitês, que envolvem um mundo de gente
e em que, no fim, é difícil tomar decisões. Acho sentido prático no exemplo
dado aqui pelo Dr. Klaus, da bacia do Paraíba do Sul, onde apenas 33
entidades falam para tomar decisões.

O Dr. José Theodomiro manifestou sua preocupação quanto a
reunir 400 municípios do São Francisco para opinar, mais todas as
associações de irrigantes que surgirem, o que resuaria não mais em 400,	
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mas em 1000 pessoas para atuar. Então, temosque fazer um enxugamento
sério, colocar, pelo menos, 33 entidades, através das federações das
indústrias e da agricultura e das secretarias, e podemos chegar a um
número mais razoável. Porque tenho muito medo de que ocorra o que
existe aqui, onde - sem querer pichar ninguém - nos IBAMAs da vida, nas
CPRHs da vida, projetos difíceis de serem analisados muitas vezes ficam
obstaculizando o processo de desenvolvimento Não sou contra ecologia.
absolutamente. estamos aqui para debater isso, mas o problema é uma
maneira prática de tomar decisões. Eu acho que é por aí que devemos
chegar e não devemos lambem pensar que o mundo vai acabar na hora
em que acabar a bacia do São Francisco. Existem estudos da transposição
da água do Tocantins para a bacia do São Francisco. Não pensar longe,
não pensar grande, não é pensar no Brasil de hoje, empobrecido, difícil
de administrar: vamos pensar também talvez dentro do sistema de
transposição da água de bacias e que pode realmente dar um suporte
maior para o uso da água para a irrigação, para as populações e para a
própria bacia com a geração de energia.

Acho que tudo isso deve ser discutido: como vai ser votado este
projeto e como vão ser essas emendas; isso é um problema das nossas
inteligências. Acho que é hora de aprofundar. O DNAEE, por exemplo, é
autoritário e não pode ser mais assim, tem que ser um órgão colegiado.
Ele tem a ditadura do preço da energia: nós aqui do Nordeste vivemos
permanentemente brigando por uma taxa razoável para o uso de energia,
que é representada por 2,5% do faturamento do Nordeste. Mas a CH ESF
não pode fazer, a CELPE não pode fazer, porque em cima de tudo isso
está o DNAEE.

Então estamos sufocados, sem podermos ter os instrumentos para
o nosso desenvolvimento. Tudo isso tem que ser apreciado aqui. O
DNAEE tem que ser reformulado, pois não pode, absolutamente, ser um
órgão paralelo a todas essas discussões, mandando em tudo. Acho que
tem que haver uma penetração nas decisões do DNAEE. Eram essas as
considerações que eu queria fazer. Acho que realmente temos mudo o
que discutir, o que buscar. Trazer novas idéias, novos palestrantes, trazer
o próprio DNAEE para essas discussões, para que nós possamos,
estandocom ele e debatendo, chegar aconclusões que possam enriquecer
esse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Romeu Queiroz) - Com a palavra, o Deputado
Diniz Cavalcanti, que também é membro da CIPE-São Francisco,
representando o Estado de Pernambuco.

O Sr. Diniz Cavalcanti - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhores
membros da CIPE. em primeiro lugar eu queria aqui fazer um apelo aos
técnicos presentes, pois no final da reunião de amanhã poderão apresentar
tantas proposições quantas queiram, individualmente ou não, para serem
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presentes que eles dariam uma grande contribuição à Cl PE-São Francis-
co, se apresentassem proposições, que poderão constituir grandes
subsídios. Nós temos técnicos aqui da CHESF e da CODEVASF do
Estado de Pernambuco, porque quem cuida dos recursos hídricos,
atualmente, são a Secretaria de Planejamento, através da CPRH. a
Secretaria de Saneamento, através da COMPESA. a Secretaria de
Agricultura, através do PRORURAL. a Secretaria de Saúde. a FUSAM, a
SUDENE, o Ministério da Ação Social. o Ministério da Agricultura, o
DNOCS. o CENI. Tudo isso é uma pulverização de dinheiro, de recursos
que poderiam realmente ser aplicados numa só meta, na composição dos
recursos hídricos do Nordeste. Nós sabemos que o São Francisco é uma
dádiva de Deus: nós sabemos que a Região Nordeste depende muito dele
para o seu desenvolvimento, para alcançar, pelo menos, a metade do
desenvolvimento do Sul do País. No Nordeste existem tantos rios secos
e poderiam ser perenizados para ajudar as águas do São Francisco, com
a precipitação pluviométrica de 350mm e com a evaporação aqui de mais
de 2mm. Então sabemos que tudo isso depende das águas do São
Francisco e também da acumulação dessas águas que vêm de Minas e
de quantos afluentes permanentes existem tanto em Minas quanto na
Bahia. Esse programa dos recursos hídricos do Brasil tem que se
preocupar em fazer barragens sucessivas, porque sabemos que, de
novembro a abril, o São Francisco jogou 40.000.000.000m 3de água no
mar, já que não havia essas barragens.

E muito importante que se criem nesse programa os meios de
perenização de riachos em todo o Nordeste, bem como os meios para se
edificarem barragens nos rios permanentes, que só existem em Minas,
porque nós da Bahia, de Pernambuco. Sergipe e Alagoas temos apenas
riachos temporários. E essa a minha contribuição: pedir aos técnicos que
apresentem amanhã as suas proposições, que serão uma contribuição
muito valiosa para a CIPE. Muito obrigado.

O Sr. ClêuberCameiro— Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para um
registro, Minas está aqui presente, saudando. abraçando a todos os
Estados que formam a Bacia do São Francisco, e nós, pessoalmente, que
somos barranqueiros do São Francisco, filhos daquela terra, gente
daquelas águas, queremos dizer da importância deste encontro e deste
trabalho.

Entretanto, Sr. Presidente, queríamos fazer um registro e chamara
atenção de todos os membros desta comissão e de todas as pessoas
presentes para essa luta, que não tem que ser só nossa, do Legislativo.
Acredito na nossa força, acredito na nossa determinação, mas eu acredito
que, se nós não envolvermos definitivamente, permanentemente, os
Poderes Executivos dos nossos respectivos Estados nessa luta, nós
estaremos atrasando o processo, nós estaremos em dificuldades. Eu
acho que a CIPE-São Francisco tem de envolver no seu trabalho os
Governadores da Bahia, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Minas
Gerais, para que a nossa luta se fortaleça no Congresso Nacional e para	 45



que se evitem aberrações, aberrações mesmo, como vimos aqui - e eu
me declaro até estarrecido quando ouvi a fala do Dr. Klaus sobre as
Ordenações Filipinas, etc., que já falavam no gerenciamento das águas,
no uso das águas no nosso Pais, embora até hoje nós vivamos em conflito
permanente. vivamos aí ainda procurando caminhos e rumos.

Eu me lembro - o Secretário Luiz Alberto presidiu e eu relatei. numa
Comissão. em Minas - das inundações do vale do São Francisco pela
barragem de Três Marias A multiplicidade do uso da água, associada à
muftiplicidade de desempenhos que se exige de Três Marias, é um
negócio catastrófico para nós. de Minas Gerais. Três Marias tem que
produzir a energia nossa; Três Marias tem que garantir a navegabilidade
do rio; Três Marias vive um conflito permanente, porque, se não armazena
água, não gera energia e, quando não pode armazenar água, ela satura
e inunda todo nosso vale.

Então, Sr. Presidente, é só para este registro que peço a palavra e
pediria a atenção dos nobres membros da CIPE-São Francisco, para que
fizéssemos todos nós um empenho definitivo para fazermos o Poder
Executivo integrar-se na nossa luta. Tenho certeza de que, com os
nossos Governadores ombreados com nossos Presidentes de
Assembléias e a todos nós, a nossa luta será muito mais fácil. Muito
obrigado

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
retomo à tribuna para tecer algumas considerações, que acho não devem
ser deixadas de lado, para melhor esclarecimento do Plenário. O uso
múltiplo das águas do São Francisco é um assunto extremamente
complexo. De certa forma as águas desse rio estão comprometidas já
com a geração de energia. Por má sorte nossa, o São Francisco tem a
peculiaridade de seu potencial hidrelétrico estar no seu terço inferior,
enquanto as terras de planície irrigável se concentram no terço médio,
impedindo, portanto, quese utilizetodooseu potencialde hidroagricuftura.

Em realidade, o deque o rio São Francisco necessita é ter a sua
vazão regularizada, ter reserva de água nos seus principais afluentes e
volume suficiente para que se possa gerenciar, de forma efetiva, o uso de
toda a sua água, ou seja, utilizando-a para irrigação, para a geração de
energia, indispensável para o abastecimento do Nordeste, e até levantando
tirante para possibilitara navegação nos seus 1 .300km navegáveis entre
Pirapora eJuazoiro.Sem isso é de todo impossível fazer um aproveitamento
múltiplo do São Francisco.

Estudos recentes demonstram que o comprometimento com energia
já impede que se utilize todo o potencial levantado pela irrigação. Hoje,
sabe-se que, se tivermos condições de reservar água nos principais
afluentes, só com a construção desses reservatórios poderemos atender
à demanda da CHESF e da CEMIG e irrigar até 1 .800.000ha.

O Deputado Geraldo Coelho faz uma observação muito pertinente,
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e creio que nós deveríamos pensar longamente no futuro do País, pensar
de maneira larga, pensar adiante.

Gostaria de fazer uma advertência, ou seja, que antes deveríamos
lutar para fazermos essa regularização. O Nilo não joga no oceano toda
água de seu curso, tem uma descarga quase igual ao do São Francisco
e praticamente permite chegar ao oceano apenas 17000.000.000m 3 de
água. Nós, porém, ainda estamos com rios sem nenhuma regularização.
estamos trabalhando em todos os nossos projetos em cima de uma vazão
média, que não chega a atingir 240 dias ao ano. A média do São Francisco
- 2.800.000m2 por segundo - não chega a conservar-se a partir do mês
de junho. Desse modo, a regularização é indispensável: nós temos de
lutar para que isso aconteça. Em um dos seus afluentes, o rio Paracatu,
somente os barramentos previstos reduziram os efeitos das enchentes
em tomo de 20%, segundo estudos efetuados, além deterem possibilitado
uma navegação melhor no mesmo rio, aumentado a sua capacidade de
geração, propiciado uma melhor operação em Sobradinho, aumentado
também o tirante e criado condições para a navegação.

Precisamos pensar muito nessa questão de regularização do São
Francisco e, também, na transposição, porque hoje como desenvolvimento
da tecnologia de aproveitamento de solo de cerrados, já não são mais
3.000000ha— como diriam os representantes do Comitê do São Francisco
-, mas sim 8.000.000ha possíveis de serem irrigados, e nós não podemos
perder esse potencial. E preciso fazer a reserva de água para podermos
aproveitar esse potencial. E somente tendo os estoques é que nós
podemos gerenciar o rio, porque, no momento de escassez, podemos
saber o que temos estocada e dizer: a irrigação deve reduzir-se este ano
em 20%, ou: a energia deve contrabalançar a sua geração, reduzindo-a
em 10%. Isso é possibilidade de gerenciar. Quanto à transposição,
precisamos ter um cuidado muito grande, porque há também gente de
olho no São Francisco. Nós sabemos que existe já um play para a
transposição do São Francisco para o Jaguaribe, e, se nós não temos
condições nem água para suprir a nossa própria potencialidade, quanto
mais levar água para o Jaguaribe.

Recentemente a imprensa do Ceará publicou um trabalho dizendo
que o Midland Bank já dispunha de estudos técnicos capazes de
assegurar transposições de águas do São Francisco para o Jaguaribe e
irrigar 1 .000.000ha (á. E um fato conhecido que as águas do São
Francisco já não são suficientes nem para o potencial medido do seu
aproveitamento agrícola. Desse modo, ficam essas informações para a
reflexão do Plenário, porque a nossa impressão é que devemos conduzir
esses estudos para a regularização da bacia, para aumentarmos a sua
vazão mínima. Temos uma vazão média capaz de suprir todos os usos,
e ela não é de agora. Quando o Presidente Dutra encaminhou ao
Congresso Nacional o primeiro plano de valorização do São Francisco,
dizendo na mensagem: "Olhe o São Francisco sob o aspecto de irrigação,
de geração de energia, sob o aspecto de transporte fluvial, como via	 47



fluvial, sob o aspecto de abastecimento humano'. Ter-se-á de pensar
primeiro na contenção das suas águas de modo que, antes de pensar na
transposição do Jaguaribe, precisamos regularizar o São Francisco,
porque nós estamos perdendo urna via navegável extraordinária. Enquanto
na rodovia, dois motores Scan ia conduzem 64.000t, na via fluvial, esses
mesmos motores empurram 800.000t. O que vem inviabilizando a
navegação é o fato de o rio estar assoreado em virtude de uma ocupação
desordenada dos seus afluentes e de uma agricultura ainda necessitando
de técnicos e tecnologias mais modernas para resolverem os problemas
que existem hoje na casado rio O declínio do solo medido em Sobradinho
é da ordem de 18.000.000tIano, o que corresponde a uma área de
10.000ha arrastados para dentro da bacia, anualmente.

A vida útil das barragens também precisa ser olhada porque esse
material solto não só entulha como reduz a vida útil dessas barragens, o
que, por efebo abrasivo, também vem colocar em risco os próprios
equipamentos de geração, de modo que o que temos que pensar
realmente, é na reservação de água suficiente. Este ano, na cheia, nós
perdemos 46.000.000.000m3 pelo menos, podíamos ter reservado uns
20.000.000.000m3 teríamos garantido água para irrigação, para energia
elétrica e para o transporte fluvial.

Eram estas as ponderações que gostaria de deixar para o raciocínio
e o pensamento dos membros da CIPE e dos senhores técnicos que estão
aqui presentes. Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. Luiz Alberto Rodrigues - Sr. Presidente Romeu Queiroz,
demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, técnicos, pessoas
envolvidas com a questão da administração de água, particularmente do
no São Francisco, estava ouvindo, atentamente, as emendas e me
chamou a atenção a emenda do Deputado Geraldo Coelho, que me
trouxe à lembrança a solução que foi dada à questão dos recursos
hídricos, em Minas Gerais.

Em primeiro lugar, esse é um setor de criação mais ou menos cíclica:
de vez em quando, o Governo se lembra de minas e energia e, quando
se fala também em extinguir um órgão, a primeira coisa, a nível federal e
estadual, é extinguir o setor de minas e energia. Em nível nacional, já
aconteceu por mais de duas vezes e, em Minas Gerais, ocorreu a mesma
coisa. A Secretaria de Minas e Energia estava desativada, foi fechada no
Governo anterior, por ter sido considerada uma secretaria prescindível:
com a vitória do Governador Hélio Garcia e com a visão de outros
Estados, com a clara evidência do Governo Hélio Garcia, ele resolveu
reativar a Secretaria de Minas e Energia.

E aí, nós demos uma solução interessante, uma solução
compatibilizando a intenção e a vontade política do Governo do Estado
com aquilo que foi feito na Constituição mineira de 1989 e com aquilo que
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que estava à frente do
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A solução dada em Minas Gerais, foi criar a Secretaria de Recursos
Minerais Hídricos e Energéticos. Não temos uma secretanade mineração,
porque o Estado, navisão moderna, sai daatividade econômica. O Estado
não tem uma secretaria de mineração, porque o Estado não minera, o
Estado não é dono de minas: nós temos uma secretaria de recursos
minerais voltada ao geológico, voada ao apoio à iniciativa privada.
voada à localização de novos regimentos, de viabilização de negócios
na área mineral.

Pela primeira vez, em Minas Gerais, os recursos hídricos são
tratados em nível de Secretário de Estado. Não é o Diretor do DRH que
fala pelos recursos hídricos.

O DRH é o órgão executivo, é o braço executivo da secretaria, mas
quem fala de recursos hídricos é o Secretário de Estado, que fala para fora
e para dentro, fala junto ao Governo Federal, fala junto à Assembléia
Legislativa e fala junto ao Governo: quando tem que ser resolvida uma
questão de recursos hídricos, está feda a ligação direta com a autoridade
executiva do Governo e, do outro lado, com a Assembléia. O nome do
sistema operacional de recursos minerais hidrícos e energéticos, surgiu
do que determinou a Constituição. Nós vamos discutir, havia comentários
de que 'minas e energia" já é expressão conhecida em termos de
marketing, de conhecimento, mas a Constituição fala num sistema estadual
de gerenciamento de recursos minerais hídricos e energéticos.

Na Assembléia Legislativa já existia, instalada pelo Presidente
Romeu Queiroz e pelos Deputados dessa atual legislatura, uma comissão
parlamentar permanente de recursos minerais hídricos e energéticos.
Daí nós optarmos pelo nome de Secretaria de Recursos Minerais H ídricos
e Energéticos. Não somos, também, uma secretaria de energia, nós não
geramos energia, nós não temos usinas: quem cuida disso, o braço
executivo, é aCEMG.Nós somos uma secretaria de recursos energéticos,
fazendo estudos, trabalhando, fazendo a interface do Estado, em nível de
ministério de minas e energia, de secretaria nacional de energia, de
secretaria nacional de mineração. Eu queria fazer um comentário e trazer
uma sugestão. Na minha fala de ontem, já falei que dois rios em Minas já
secaram e eram rios que contribuíam com afluentes do rio São Francisco.
Nós informamos aqui, também, que o Projeto Jaíba vai tirar em cerca de
30% da água do São Francisco. De repente, precisa-se estar muito alerta
a isso, pois é evidente que os governos vão ser cobrados a respeito disso.
Daí, então, eu estarfalando no parlamento, como ex-parlamentar, trazendo
uma sugestão de que os parlamentares poderiam examinar, se julgarem
conveniente, a inserção, a nível de secretaria de Estado, da questão dos
recursos hídricos, para que as iniciativas não fiquem pulverizadas e
subaemizadas, sem uma administração efetiva. Eu não sei como é o
modelo, por exemplo, dos Estados que compõem a CIPE: Alagoas,
Sergipe, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, mas, era uma sugestão que
eu gostaria de trazer, um comentário que eu gostaria de fazer, para que,
eventualmente, se pudesse ter soluções realmente de definição, de'



autoridade, de interlocutor, de quem fala, de quem trabalha no setor de
recursos hídricos. Era o comentário que eu queria fazer, Sr. Presidente,
e que me pareceu pertinente. Como nós falamos de um modelo institucional
ontem, nos escapou a solução que o Governador Hélio Garcia deu em
Minas Gerais. A secretaria foi reativada ano passado, através de um
projeto enviado à Assembléia Legislativa O fato foi mudo bem recebido
por todo o setor da comunidade de recursos hidrícos, da comunidade de
mineração. Alémdisso é válido dizer que nóstemos, também a Companhia
Mineradora de Minas Gerais, que é o braço executivo da secretaria, que
é um sistema integrado, um sistema muito bem definido e com as coisas
nos lugares devidos. Eu queria trazer essa sugestão, fazer esse comentado
e deixo-as aqui, à consideração, particularmente. dos Deputados desses
Estados. Era esse o meu comentário, Sr Presidente.

O Sr. José Theodomiro de Araujo - Sr. Presidente, aproveitando o
espaço até a chegada de S. Exa. o Secretário de Ciências e Tecnologia
de Minas Gerais, nós dirigimos à Presidência da CIPE um comunicado,
uma solicitação, com referência ao enquadramento dos rios estaduais da
bacia do São Francisco, porque, pelo estudo do CEEIVASF, o IBAMA
deferiu, por portaria, o enquadramento dos rios federais da bacia, e, nessa
portaria, ficou definido que os órgãos ambienta listas dos Estados deveriam
promover o enquadramento dos rios estaduais. Isso é imprescindível,
porque o monitoramento da bacia não se poderá fazer, sem que haja um
acompanhamento da qualidade da água nos rios estaduais.

Nós estivemos visando a mineradora lta1iaçu, no vale do Paraopeba.
Ela é a 32 no ranking" das mineradoras de Minas Gerais. Lá. estão
fazendo um trabalho de preservação, na retirada do minério de ferro,
digno de ser visado pela CIPE, ao contrário das demais mineradoras,
que transformaram o vale do Paraopeba numa verdadeira paisagem
lunar. A retirada do minério é feita geralmente de forma abusiva, sem
respeitar o meio ambiente. Para se ter idéia do volume desses gastos.
Itatiaçu, que, como disse, é a 32 no rankin?' das mineradoras de ferro,
retira 90.000t de minério bruto por mês e, desse minério bruto, 20% é
comercializado, enquanto o restante é colocado à parte como materiai de
granulometria bastante fina e fica amontoado nas encostas dos vales,
sendo arrastado para dentro da bacia do Paraopeba, que descarrega
dentro do lago Três Marias.

O Paraopeba e o rio das Velhas são dois afluentes da margem
direita, muito importantes, e têm que ser enquadrados de acordo com a
portaria do CONAMA, na questão da qualidade da água, uma vez que o
rio das Velhas atravessa toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
atravessa a Zona Industrial de Contagem e recebe todos os rejeitos
industriais e dejetos de uma população estimada em tomo de 3 a 4
milhões de habitantes. A cidade de Belo Horizonte ainda não tem um
sistema de tratamento de água direcionado aos cursos d'água da região
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Há uma necessidade imperiosa de se proceder urgentemente ao
enquadramento desses cursos d'água, para que se possa monitorar a
bacia como um todo. Nós ficamos muito contentes, com a resposta da
CODEVASF a respeito da criação de um centro de estudos sobre o
manejo ambiental, sobre o manejo de represas. Nesse centro está
prevista a montagem de laboratórios para análise de metais pesados e se
prevê que todas as redes de estações de piscicultura, a exemplo de Três
Marias, sejam elementos coletores de amostras, que serão enviadas a
esse centro, para um acompanhamento geral da qualidade da água no
que se refere a materiais orgânicos e metais pesados que existam em
toda a bacia.

E muito importante que esse centro se concretize, tendo-se em vista
que o monoramento da bacia precisa desse acompanhamento. O apelo
que a CEEIVASF fez à CIPE foi no sentido de que se procurassem os
órgãos ambientalistas, principalmente da Bahia e de Minas Gerais, para
que se procedesse ao atendimento da portaria n 9 715/89, do IBAMA, que
enquadrou as águas do São Francisco. Esperamos que isso seja feito
com a presteza que se requer, tendo-se em vista a necessidade de se
montar urgentemente esse monitoramento. Eram essas, as nossas
colocações. Nós solicitaríamos da Presidência que providenciasse, no
momento oportuno, para que a CIPE interfira politicamente nas
administrações estaduais, para se saber quais os motivos pelos quais
esses cursos d'água não receberam ainda os estudos para o seu
enquadramento. Muito obrigado.

O Sr. Oscar Lima - Sr. Presidente, nós solicitaríamos a autorização
de V. Exa. para lermos um artigo de nossa autoria, que foi publicado no
jornal "Gazeta de Alagoas", no último domingo.

"A nova comissão do São Francisco

O rio São Francisco, cantado em prosa e verso durante toda a sua
existência em face do seu belíssimo curso de água, atravessando as mais
diversas regiões de cinco Estados brasileiros, produzindo riquezas
enquanto rompe o grandioso vale com a força de um gigante, indomável
em alguns momentos e, quase sempre, com a aparência de um ser do tipo
mais afável e mais acolhedor, é, agora, finalmente, uma preocupação
concreta das unidades federadas por ele banhadas.

O seu aproveitamento, ao longo dos tempos, tem sido determinado
de forma incerta e desordenada, querseja pela iniciativa do poder público,
quer seja pela capacidade privada. Mesmo assim, o magnífico São
Francisco está aíà disposição para gerar riquezas e ajudar o nosso País
a se desenvolver econômica, social, política e culturalmente.

Grandes centros de produção energética já foram construídos pela
iniciativa governamental, aproveitando a força das águas nos desníveis
do "Velho Chico".	 51



Apartirde sua nascente, até a foz, o São Francisco, ora navegável,
ora intransponível, é um milagre da natureza. E uma fabulosa dádiva
divina.

Sua beleza, seu potencial pesqueiro, ecológico e mineral, seu
aspecto acolhedor ou o ressonante grito de alerta • das suas gigantescas
e inigualáveis 'cachoeiras' e 'corredeiras'. estão existindo, em alguns
casos, sob olhares estaticos da nossa geração, que parece desmemoriar-
se ante toda uma configuração de riqueza incalculável, não utilizada em
favor de populações necessitadas.

Agora, reuniram-se os Poderes Legislativos dos Estados banhados
pelo chamado 'Rio da Integração Nacional' - Minas Gerais. Bahia.
Pernambuco, Alagoas e Sergipe - e foi, finalmente, constituída a 'Comissão
Interestadual Parlamentarde Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco', cujo objetivo maior
é proteger toda a população que habita às margens dos 640.000km2
ocupados pelas caudalosas águas do rio São Francisco e dos seus
afluentes.

Não era possivela esses Estados, continuarassistindo, impassíveis,
ao desenvolvimento desintegrado que se processa, anos a fio, no curso
do São Francisco.

Sabemos que existem grandes aproveitamentos do potencial do
"Velho Chico". valendo-se citara geração de energia elétrica, a navegação.
a irrigação, a pesca, etc.. tanto pela iniciativa governamental, como por
atividades da empresa privada. Lastima-se, todavia, que o 'poder
exploratório da bacia hidrográfica do rio São Francisco não disponha de
uma ação devidamente coordenada.

Ofende-se com esse 'mote' aleatório de agir, sem uma política de
desenvolvimento integrado, ao maior potencial econômico, ecológico e
sócio-cultural de um grande 'pedaço' do Brasil.

A CIPE-São Francisco, acima de tudo, é a definição de
responsabilidade, com uma fiscalização conjuntural, sem possibilidade
de fracassar. A sua ação será favorecida pelo interesse direto dos que
habitam e dependem do rio São Francisco.

Como muito bem disse o Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Presidente da
Comissão:

"A CIPE-São Francisco incumbe, pois, uma missão de caráter
pioneiro no Brasil. Partindo-se de uma moderna política cuja proposta é
a reflexão sobre profundas mudanças no conceito de proteção ecológica
e desenvolvimento, procura-se o estabelecimento de novos modelos de
legislação e de gerenciamento conjunto de recursos naturais da bacia
hidrográfica do rio São Francisco.

Com coragem e determinação, os parlamentares estaduais que
inte grama Comissão, unidos, pretendemapresentarsoluções que venham
resgatar o equilíbrio ecológico do 'Velho Chico' e o desenvolvimento
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Essa é a verdadeira missão da CIPE-São Francisco, que também
não poderá operar 'milagre', mas, sem sombra de dúvidas, trabalhará
incansavelmente para atingir todos os seus objetivos.

Que Deus nos ajude!"

O Sr. Luís Otávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu caro
Secretário Octávio Elísio, eu queria, em primeiro lugar. registrar a satisfação
de estar com V. Exa., aqui no Estado de Pernambuco, nesta Assembléia
Legislativa. E o reencontro com um eficiente parlamentar e um preclaro
gestor público, que vem desenvolvendo nas Minas Gerais, um largo
trabalho em favor da área científica e tecnológica.

Para os que não sabem, o Secretário Octávio Elísio é Presidente do
Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, à
frente do qual tem procurado aprofundar a articulação política e
administrativa que deve promover um esforço dos Estados em favor do
desenvolvimento científico e tecnológico.

Aproveitando esta oportunidade, Octávio Elísio, eu gostaria, para
nosso esclarecimento, de formular questão relacionada com o formato
institucional, a partir do qual, o Estado de Minas Gerais tem desenvolvido
a administração de recursos hídricos, no vale do Rio Doce. Qual é a
experiência de V. Exa., do ponto de vista da gestão institucional, sobretudo
no contexto das relações entre o Estado e os municípios, na apropriação
das contribuições que os municípios podem dar para a gestão do rio Doce
em Minas Gerais?

O Sr. Octávio Elísio - Agradecendo inicialmente as palavras gentis
do meu colega de Pernambuco, que como Secretário de Planejamento,
tem sido responsável neste Estado também pela gestão na área de
Ciência e Tecnologia e desenvolvido um trabalho extremamente importante
aqui no Estado de Pernambuco. Nós, do Estado de Minas Gerais, já
vínhamos participando por algum tempo, desde o início do CEEIVAP, do
trabalho de gerenciamento do Paraíba do Sul. O Estado de Minas Gerais
tem uma parte importante da bacia do Paraíba do Sul. Se não me falha a
memória, nós temos uma área exatamente igual à que o Estado do Rio de
Janeiro tem no Paraíba do Sul, sendo ambas maiores do que a parte
correspondente a São Paulo. O CEEIVAP já existe há cerca de 11 anos,
e, em todo o trabalho do CEEIVAP, o Estado de Minas Gerais tem estado
presente. Acho que essa é uma experiência importante porque antes de
ter qualquer tipo de amparo legal para implantação desses comitês de
bacias, o CEEIVAP conseguiu desenvolver um trabalho pioneiro no
Paraíba do Sul. O Estado de Minas Gerais tem participado nesse
processo, e, agora de forma específica, nós estamos valorizando um
trabalho na parte mineira do Paraíba do Sul, onde temos uma sub-bacia
importante, que é a do Paraibuna, que corta a área de Juiz de Fora, de
grande densidade industrial. Além do Paraíba do Sul e do rio Doce,
estamos considerando a sub-bacia do rio das Velhas, no rio São Francisco.



A participação dos municípios em todos esses casos tem-se mostrado
fundamental. Nós não entendemos que seja possível implantarmos o
esforço de gestão ambiental, através de bacias hidrográficas, sem o
comprometimento do município. Grande parte desses problemas passam
pelo Plano Diretor de Ocupação de Solos, passa por urna necessidade de
polftka de gestão de recursos naturais, cuja dependênciada administração
municipal é mudo grande. Por causa disso. nós ternos incentivado a
participação dos municípios e desenvolvemos há cerca de 5 meses. no
inicio deste ano, um seminário com vários municípios do no Doce.
procurando discutir com eles a gestão municipal do meio ambiente,
especificamente a questão dos recursos hídricos.

Acho que foi bastante proveitoso, e. a partir dai, nós estamos
incentivando a criação desses consórcios de municípios em diversas
sub-bacias. Os dois consórcios já em implantação são os correspondentes
à sub-bacia do Caratinga e à região do rio Doce.
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3. SÍNTESE DA CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA E DO ENCAMINHAMENTO
DA MATÉRIA

1 - Oficio n9 496, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio
São Francisco - CODEVASF -, remetendo, para apreciação, o
projeto para a implantação do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Agricultura e dos Ecossistemas da Bacia do
São Francisco. A CODEVASF pede apoio da CIPE ao referido
projeto.

- A Presidência solicitou da CODEVASF agendar uma visita técnica
da Consultoria da CIPE a Três Marias, para contato com os técnicos
do projeto em questão. O tema é pertinente à 0 sessão da CIPE,
podendo ser discutido antes, se caracterizada a urgência.

2 - Ofício n Q 466, da CODEVASF, solicitando apoio às emendas do
Deputado Osvaldo Coelho (PFL/PE) ao Plano Plurianual de
Investimentos.

- A Presidência solicitou e está aguardando que a CODEVASF
encaminhe as emendas para conhecimento e apreciação dos
membros da CIPE.

3 - A Presidência informa o recebimento de oficio do Deputado
Wanderley Ávila, membro da CIPE, remetendo o relatório do
encontro intermunicipal realizado no município de Lagoa da Prata,
no Alio São Francisco. O referido encontro teve como objetivo
discutir um consórcio entre as Prefeituras e empresas da região,
para recuperação da bacia do Alto São Francisco. Na oportunidade,
foi criado o Comitê Intermunicipal da Bacia do Alto São Francisco,
com o qual a CIPE pretende manter estreitas relações de trabalho.

4 - A Presidência informa o recebimento do estudo técnico "O Médio
São Francisco - Da Potencialidade à Realidade", desenvolvido pela
Fundação Laura de Andrade. Trata-se de trabalho de grande
importância para subsídios aos temas a serem desenvolvidos pesas
reuniões temáticas específicas.

5 - Ofício da Coordenação Núcleo SOS São Francisco, de Propriá, SE,
no qual a coordenadora expõe uma série de ocorrências e de
impactos em municípios da região.

- A Presidência propõe o encaminhamento do ofício à Presidência da
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, para providências
mais urgentes, e encaminhará análise dos vários aspectos em cada
reunião temática específica, conforme a programação da CIPE.	 55



6 - Ofício do CEEIVASF, solicitando desta Presidência gestões para
que o Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais -
COPAM - e o Centro de Recursos Ambientais - CRABA - cumpram
o disposto na Portaria n 9 715189, do IBAMA, que determina o
enquadramento dos afluentes do rio São Francisco, conforme as
classes que menciona.

- A matéria é pertinente ao tema abordado na presente sessão. A
Presidência convida o Presidente do CEE}VASF a fazer breve
exposição para apreciação do Plenário e posterior
encaminhamento.
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4. PROPOSTAS DE EMENDA AO PROJETO
DE LEI N2 2.249 9 QUE DISPÕE SOBRE A
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS, APROVADAS PELO
PLENÁRIO DACIPE

Esta Presidência esclarece aos senhores presentes que nas
proposições que serão apresentadas à CIPE foram levadas em
consideração as ponderações do Dr. José Theodomiro de Araújo,
Presidente do CEEI VASF; do Professor Ktaus Dietmar Alvares Secretário
Executivo do CEEIVASF; e também as considerações do Dr. Luiz Alberto
Rodrigues, Secretário de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos do
Estado de Minas Gerais.

Vamos passar agora à apresentação das proposições, passando,
inicialmente a palavra ao Deputado Wanderley Ávila, do Estado de Minas
Gerais, que vai apresentar a Emenda n 2 1. A emenda é sugestão ao
Projeto de Lei n 2 2.249, em tramftação na Câmara Federal.

O Sr. Wanderley Avila - Sr. Presidente, demais membros da Mesa
e Srs. Deputados:

Emenda n9 1 ao Projeto de Lei n9 2.249

Dê-se ao inciso 1 do art. 30 a seguinte redação:
"Art.3— ..........
1—a identificação da potencialidade e a promoção da utilização dos

recursos hídricos, assegurando quantidade e padrões de qualidade para
todos os usos e usuános.".

Justificação: Na promoção da utilização de recursos hídricos,
deverão estar assegurados não somente os padrões de qualidade, como
também a quantidade. Tomemos como exemplo a bacia do rio São
Francisco, onde os maiores problemas se relacionam com a quantidade
dos recursos hídricos, enquanto nas bacias do Sul do País, seguramente,
a qualidade é fator preponderante.

O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em discussão a
Emenda n9 1, apresentada pelo Deputado Wanderley Ávila, do Estado de
Minas Gerais. Em discussão, a Emenda ng 1.	 57



Não havendo inscritos para a discussão, a Presidência considera
encerrado o prazo para discussão e passa à Emenda n 2 2, que será
apresentada pelo Deputado José Braga, do Estado de Minas Gerais.

O Sr. José Braga - Sr. Presidente, demais componentes da Mesa,
senhores do Plenário:

Emenda n9 2 ao Projeto de Lei n9 2.249

Dê-se ao inciso 1 do M. 40 a seguinte redação:
"Art.49 — ............
- a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, segundo

critérios e prioridades estabelecidos no Código de águas e na legislação
subseqüente e correlata, em articulação com os Estados'

Justificação: Parece-nos natural essa articulação, entretanto, dada
a importância de tal procedimento, entendemos ser recomendável a
previsão legal, o que não exorbita.

Em bacias federais, existem tributários, rios estaduais, muitas vezes
importantes, sendo indispensável essa articulação, pois tantoa quantidade
quanto a qualidade dependem do uso que se dê às sub-bacias, das quais
depende a calha principal.

O Sr. Presidente - Em discussão, a Emenda n9 2.
Não havendo inscritos, a Presidência encerra o prazo para discussão,

passando à Emenda n 2 3, que será apresentada pelo Deputado Clêuber
Carneiro, do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados. (-Lê:)

"Emenda n9 3 ao Projeto de Lei n9 2.249

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica criado o Fundo de Recursos Financeiros dos Comitês

de Bacias Hidrográficas, com recursos provenientes de:
- do orçamento do SINGREH;

II - dos órgãos e entes públicos que o compõem;
III - da cobrança de outorga e multas;
IV - de outros recursos a ele destinados."

Justificação: Um dos principais problemas parao desenvolvimento,
gerenciamento e uso dos recursos hídricos é a escassez de recursos
financeiros. Dadas as obrigações cominadas aos comitês de bacias, é
mister assegurar recursos que possibilitem o pleno exercício de suas
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O Sr, Presidente - Em discussão, a Emenda n 2 3. Não havendo
inscritos, a Presidência encerra a discussão.

A Emenda ng 4 será apresentada pelo Deputado Roberto Amaral, do
Estado de Minas Gerais, juntamente com a Emenda n g 5 de sua autoria.

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
membros da CIPE, inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os
companheiros, principalmente deste Estado de Pernambuco, justif
a minha ausência como tuIar da CIPE de Minas Gerais, à reunião de
ontem. (-Lê:)

"Emenda n9 4 ao Projeto de Lei n 9 2.249

Dê-se à ahnea "c do parágrafo único do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13— ...........
Parágrafo único ............
c) representantes de subcomês de bacias."

Justificação: A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH -
adota a bacia hidrográfica como base das ações regionais. Dessa forma,
não há que se falar em sub-bacias, uma vez que as medidas a serem
adotadas dentro do PNRH terão por objetivo a bacia. Portanto, os
subcomitês de cada Estado abrangido deverão reportar-se ao respectivo
comitê de bacia hidrográfica, a quem compete tomar decisões.

Em se tratando da supressão da expressão "associações de
usuários", entendemos estarem estas associações incluídas entre os
usuários particulares e os públicos.".

Em seguida, Sr. Presidente, apresento também a Emenda n 5
(—Lê:)

"Emenda n9 5 ao Projeto de Lei n 9 2.249

Dê-se ao inciso VI do art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - .............
VI - criar subcomês de bacias, quando necessário."

Justificação: Em face da emenda apresentada à letra "c" do art. 13,
dela decorre também a necessidade de se emendar o inciso VI do art.
14.".

O Sr. Presidente - Em discussão, a Emenda n 4. Não havendo
inscritos, a Presidência encerra a discussão e coloca em discussão a
Emenda n S. Não havendo inscritos, a Presidência encerra discussão.

A Emenda n2 6 será apresentada pelo Deputado Francisco Holanda,
do Estado de Alagoas. Na ausência do Deputado Francisco Holanda, a



Presidência solicita ao nosso Secretário, Deputado Oscar Lima, que
proceda à leitura da emenda cada.

O Sr. Oscar Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados. (-Lê:)

"Emenda n g 6 ao Projeto de Lei n 9 2.249

Dê-se ao inciso II do art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14- .........
II - coordenar a elaboração e acompanhar a execução dos planos

de utilização, aproveitamento, controle, proteção e recuperação dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica e propor o enquadramento dos
corpos de água em classes de uso preponderantes"

Justificação: A presente emenda objetiva dar ao comitê a efetiva
execução dos planos de utilização, aproveitamento, controle, proteção e
recuperação dos recursos hídricos de bacias hidrográficas, uma vez que
os comitês de bacias hidrográficas possuem poderes deliberativos e
consultivos (art. 14)."

O Sr. Presidente - Em discussão, a Emenda n° 6, de autoria do
Deputado Francisco Holanda. Não havendo inscritos, encerro a discussão
da Emenda n 9 6.

Vamos passar agora a palavra ao Deputado Diniz Cavalcanti, deste
Estado, para a apresentação da Emenda n 9 7, de sua autoria.

O Sr. Diniz Cavalcanti - Sr. Presidente, Srs. Deputados. (-Lê:)

"Emenda n° 7 ao Projeto de Lei n 9 2.249

Dê-se ao inciso X do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17- ...............
X - coordenar a elaboração do PLANRHI e estabelecer normas

gerais para a elaboração do plano de utilização, aproveitamento, controle
e recuperação dos recursos hídricos de bacias hidrográficas."

Justificação: A emenda em tela visa adequar o projeto de lei à
Emenda n9 6, uma vez que dirime conflito, de competência. Dessa forma,
cabe à Secretaria Executiva do SINGREI-1 o estabelecimento de regras
gerais (grifo nosso) para a coordenação e a elaboração do plano de
utilização, aproveitamento, controle e recuperação dos recursos hídricos
de bacias hidrográficas, ficando a coordenação e a elaboração do plano
sob a responsabilidade dos comitês.".

O Sr. Presidente - Em discussão, a Emenda n 2 7. Não havendo
60	 inscritos para discuti-Ia, a Presidência encerra o prazo de discussão.



A Emenda n 2 8, de autoria do Deputado Geraldo Coelho. Passamos
a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Coelho, aqui do Estado de
Pernambuco.

O Sr. Geraldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui há
algumas correções a serem feitas. Primeiro, o Ministério da Infra-Estrutura
já está extinto; segundo, da maneira como está posto, essa Secretaria
Executiva ficará subordinada a uma repartição que já é subordinada ao
DNAEE, de maneira que ela fica esvaziada nas suas decisões. A nossa
proposição é que esta Secretaria Executiva fique ligada diretamente ao
DNAEE, que já é da própria Secretaria Nacional de Energia, onde fica o
poder de decisão mais efetivo, uma vez que, nós sabemos, a repartição
pública sempre encontra uma válvula para recuar nas decisões. Assim,
nós amarramos de uma maneira mais firme todas aquelas proposições e
aquilo que chega através da Secretaria Executiva.

Deste modo, a Emenda n 9 8 ao Projeto n 2 2.249, terá a seguinte
redação. (-Lê:)

"Emenda n2 8 ao Projeto de Lei n 9 2.249

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16—A Secretaria Executiva, unidade técnico-administrativa do

SINGREH,será exercida pelo DNAEE, da Secretaria Nacional de Energia
(Ministério das Minas e Energia)."

Justificação: Os colegiados de bacias hidrográficas deverão
reportar-se diretamente ao órgão gestor, desaconselhando-se a existência
de colegiados sobrepostos hierarquicamente.

Dito isto, é de se entender que os comitês de bacias hidrográficas
deverão dirigir-se diretamente à Secretaria Executiva do SINGREI-1,
mesmo porque cabe a ela resolver as divergências existentes nesses
comitês, em primeiro grau de recurso (inciso VI do art. 16).".

O Sr. Presidente - Em discussão, a Emenda n 9 8, de autoria do
Deputado Geraldo Coelho. Não havendo inscritos, encerro a discussão.

A Emenda ng 9, de autoria do Deputado Aníbal Caribé, que não se
encontra presente, a Presidência vai passar a palavra ao Secretário da
CIPE, Deputado Oscar Lima, para que faça a leitura da emenda aludida.

O Sr. Oscar Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados. (- Lê:)

"Emenda ng 9 ao Projeto de Lei n 2 2.249

Acrescente-se ao art. 14 o seguinte inciso VII:
"Art. 14— ................
VII - criar câmaras técnicas, com função consultiva, para

assessoramento no deslinde de questões específicas e especiais de
interesse do gerenciamento dos recursos hídricos."	 61



Jusflficação: Entendemos ser da maior relevância a criação de
câmaras técnicas, uma vez que as obrigações cominadas aos comités de
bacia são complexas e específicas. Esclarecemos que tais câmaras
teriam apenas função consultiva, quando de questões exclusivas
referentemente ao gerenciamento dos recursos hídricos.

Sala das Reuniões, de agosto de 1992.".
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