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APRESENTAÇÃO

Ao ser instalada em maio de 1992, a Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Ba-
cia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco - elabo-
rou uma programação preliminar e elegeu os grandes temas sobre os
quais deveria concentrar seus esforços para, em seis reuniões ordi-
nárias, melhor compreender os principais problemas da bacia.

A primeira dessas sessões, realizada em Recife, nos dias 25 e
26 de setembro de 1992, discutiu os aspectos ligados à legislação e
ao gerenciamento de bacias hidrográficas. Naquele mesmo ano, a
comissão voltaria a se reunir, desta vez em Maceió, nos dias 29 e 30
de outubro, com o tema "Barramentos e seus efeitos". A terceira reu-
nião, inicialmente prevista para Salvador, realizou-se integralmente
às margens do São Francisco, nas cidades de Petrolina - PE e
Juazeiro - BA, nos dias 15 e 16 de abril de 1993. O tema eleito para
discussão havia sido "Irrigação", mas, por força das circunstâncias,
incluiu-se a questão dramática da seca, que mais uma vez assolava
a Região Nordeste. Nos dias 24 e 25 de agosto de 1993, a CIPE-São
Francisco discutiu, em Aracaju, a situação da pesca e da piscicultura
na bacia. A quinta reunião ordinária realizou-se em Recife no início
do ano de 1994, e tratou dos problemas relacionados com a cultura, o
turismo, a recreação e o lazer no vale do São Francisco.

A presente publicação traz os resultados da 6 reunião ordiná-
ria da CIPE-São Francisco, realizada em Belo Horizonte, nos dias 31
de maio e 1 9 de junho de 1994. Além dos temas origina/mente eleitos,
quais sejam: "Degradação ambiental", "Poluição", "Assoreamento",
"Desmatamento", "Saneamento" e "Abastecimento", a Comissão re-
solveu abordar as questões da "Navegação" e da "Transposição das
Aguas do São Francisco para outras bacias do Nordeste", que se
encontravam em evidência em todo o País. Discutiu-se, ainda, a cria-
ção de novas "CIPEs" em bacias hidrográficas compartilhadas por
mais de um Estado e que, reunidas, formariam o "Parlamento das
Aguas", com representantes de Assembléias Legislativas de todos
os Estados da Federação.

Diante da multiplicidade e da relevância dos temas escolhidos,
o encontro foi estruturado em três etapas, nas quais foram ouvidos
representantes de órgãos e entidades, públicas e privadas, de âmbi-
to federal e estadual, com atuação no São Francisco. Para melhor
compreensão dos assuntos tratados, as palestras e pronunciamen-
tos eram sempre seguidos de debates com o público presente. Pri-
meiramente, discutiu-se a situação ambiental, com deta que para os
aspectos ligados à degradação dos recursos naturais da bacia. Na
mesma ocasião, foram abordados os impactos da mineração e do
desmatamento no vale do São Francisco.

A segunda etapa da reunião voltou-se, com maior ênfase, para
os aspectos do gerenciamento dos recursos hídricos, a navegação e
a transposição de águas. Os debates que se seguiram às palestras
demonstraram ser esta última matéria controvertida por natureza.

No dia 1 9 de junho, assistiu-se a duas palestras de caráter mais
conceitual: uma sobre a evolução da intervenção do poder público no
São Francisco, e outra sobre a proposta de criação do "Parlamento



das Águas". A seguir, o representante do Banco Mundial apresentou
a política daquela instituição para o financiamento de projetos de
gerenciamento e exploração de recursos hídricos.

A reunião contou, ainda, com a participação do senador Chuck
Horn, do Estado norte-americano de Qhio e representante da NCSL,
órgão que congrega os legislativos estaduais daquele país, que sali-
entou a importância da discussão, pelos parlamentares estaduais, de
temas como os tratados no encontro, como fator de fortalecimento da
democracia.

Finalmente, a comissão, assumindo um dos principais papéis
para os quais foi criada, qual seja, o de atuar no sentido de sensibili-
zar a sociedade e de contribuir para a formação de uma consciência
pública, com vistas ao desenvolvimento sustentável da bacia do São
Francisco, ouviu os depoimentos do dr. Getúlio Lamartine, secretário
executivo do Ministério do Meio Ambiente, do dr. Aluísio Alves, minis-
tro da Integração Regional e do dr. Alexis Stepanenko, ministro das
Minas e Energia, sobre a polêmica questão da transposição das águas
do São Francisco, que, naquele momento, era um dos assuntos mais
calorosos em debate no País.

A 64 reunião ordinária da CIPE-São Francisco veio concluir, de
forma auspiciosa, a série de sessões propostas em sua fundação e
que abrangiam temas cuja discussão era indispensável para o co-
nhecimento, por parte de seus integrantes, dos problemas ligados à
recuperação, à preservação e ao desenvolvimento sustentável da
bacia hidrográfica do rio São Francisco. Contudo, a missão da CIPE
não se encerra com a conclusão dessa seqüência de reuniões. Ao
contrário, como efeito de seu ineditismo na condução da discussão
política dos assuntos do "Grande Rio" e diante do acervo de informa-
ções que colecionou nesses quatro anos de existência, além dos re-
sultados altamente positivos obtidos em questões pontuais nas quais
foi chamada a intervir, espera-se que sua atuação passe a ser per-
manente, de forma a constituir-se em verdadeiro e legítimo "Parla-
mento das Águas do São Francisco"

Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e Presidente da CIPE - São Francisco
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1 ETAPA— 31/5/94

1. PRONUNCIAMENTOS

1.1. Deputado José Ferraz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e da CIPE - São Francisco.

É com enorme satisfação que a Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais recebe hoje os participantes da CIPE-São Francisco e a
comunidade interessada na questão das águas e da preservação
ambiental. A Comissão chega a sua sexta reunião vinda de uma lon-
ga jornada iniciada em maio de 1992. Na oportunidade, os Presiden-
tes das Assembléias da Bahia, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Minas anteciparam-se às recomendações da Conferência Mundial do
Meio Ambiente e deram os primeiros passos rumo à criação de um
instrumento que, inspirado nos princípios do desenvolvimento sus-
tentável, assegurasse a composição do conflito de interesses no uso
múltiplo das águas e dos demais recursos naturais da bacia do "Ve-
lho Chico".

No presente, a CIPE tem já uma história de lutas e conquistas.
Os ideais que a inspiraram ganharam consistência no embate com
urna realidade dura, nua e crua. A Comissão amadureceu na
constatação das condições de vida das populações ribeirinhas e no
levantamento da situação concreta das margens do rio da integração
nacional.

As grandes mudanças no curso da história são feitas de ações
pontuais cujo sentido nem sempre desvendamos por completo.

Assim vemos a CIPE - São Francisco. Hoje, no mundo inteiro,
fala-se de crise do Parlamento e da busca de um novo modelo de
prática parlamentar. Pois esse modelo surgirá, certamente, da atitude
daqueles que tiverem coragem suficiente para ousar o novo. Numa
iniciativa inédita da história nacional, Assembléias estaduais unem-
se em torno de problemas comuns e buscam, juntas, soluções que
superem conflitos regionais de interesses: estabelecem princípios de
ação e passam a atuar de forma efetiva para mudar uma realidade
tida por muitos como irreversível. Isso tem sido a CIPE - São Francis-
co. No seu cotidiano, a Comissão desenha um novo universo de atu-
ação para os Parlamentos Estaduais e projeta um modelo de prática
federalista até então nunca visto no País. Recife, Maceió, Petrolina,
Juazeiro, Aracaju e Belo Horizonte, eis uma jornada que não foi em
vão. Dela surge uma nova consciência ambientalista que promete
intervir concretamente na realidade, na medida em que tal consciên-
cia é associada a uma firme vontade política de mudar.

Contribuição efetiva ao Projeto de Lei n 9 2.249, que dispõe so-
bre a Política Nacional de Recursos Hídricos, participação na elabo-
ração do Plano de Ação Governamental do Nordeste, esses são aI-
guns dos muitos resultados de nossos esforços. Tais vitórias
complementam-se em um grande número de ações emergenciais,	 1 3



que solucionaram problemas localizados e lograram êxito ao fazer
prevalecer a filosofia do desenvolvimento sustentável no tratamento
de múltiplas questões.

Recentemente, a mobilização da CIPE levou o Governo Fede-
ral a repensar a decisão de captar as águas do Rio São Francisco
para outras bacias hidrográficas do Nordeste. Mais uma vez mostrou-
se a força da Comissão, que, agindo coesa, logrou êxito ao influenci-
ar decisões federais e fazer prevalecerem a preocupação ambiental
e os imperativos do desenvolvimento sustentável.

Podemos, numa avaliação serena e realista, concluir que a ini-
ciativa originada em 1992 cresceu, consolidou-se e pode, no presen-
te, ser mostrada como exemplo de um bem sucedido esforço para o
gerenciamento racional de recursos hídricos. E, inclusive, chegado o
tempo de ousarmos projetos mais arrojados que possam contemplar
a questão em âmbito nacional. Uma ação do porte da que empreen-
demos não pode fechar-se sobre si mesma, sob pena de trair os ide-
ais universalistas que devem inspirá-la.

Para a CIPE - São Francisco, põem-se, a cada dia, novos e
exigentes desafios. E do enfrentamento desses desafios que tirare-
mos a força necessária para fazê-la, cada vez mais, agente de trans-
formação da realidade e de consolidação da vontade política de sal-
var o Grande Rio.

Que, na continuidade de nossa missão e na ousadia de novos
e mais amplos projetos, nos inspire o Santo de Assis, esse extraordi-
nário precursor e apóstolo da consciência ecológica no mundo.

1.2. Deputado Pedro Alcântara, representante
da Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia.

Somos da cidade de Juazeiro, que fica às margens do rio São
Francisco, no Estado da Bahia (do outro lado fica nossa querida
Petrolina, em Pernambuco).

Aqui estamos, mais uma vez, em uma das reuniões desta im-
portante Comissão, que vem evoluindo, de acordo com sua proposta
de trabalho, nas ações em defesa da Bacia do São Francisco. Come-
çamos com o movimento "SOS São Francisco", evoluímos para uma
comissão especial, em nossa Assembléia, chegamos a esta CIPE e,
agora, iremos criar o Parlamento das Águas, constituído não só por
Deputados, mas por outras lideranças políticas, como os prefeitos e
todos aqueles que queiram integrar esse processo de luta. Não con-
sidero que esse movimento de preservação do nosso querido rio São
Francisco seja apenas mais um movimento ecológico. O rio São Fran-
cisco é a sustentação da economia do Nordeste. É a grande artéria
que irriga toda a nossa economia; sem o São Francisco, seríamos
um grande deserto. Agora, os ministros do Norte e, principalmente,
do Nordeste, na pessoa do Ministro Aluísio Alves, encampam um pro-
jeto que deverá ser discutido, no mínimo, por dois ou três anos, para
que possamos chegar a uma conclusão definitiva sobre a importân-

1 4	 cia real desse projeto para o País e para o Nordeste.



A posição da Bahia a respeito da transposição das águas do
São Francisco é firme. Nosso Estado, através de seu Governador, (a
exemplo do que fizemos, recentemente, em Pernambuco, no Conse-
lho Deliberativo da SUDENE), condena o projeto. E isso por inúme-
ras razões.

Em primeiro lugar, acho que é o assassinato do rio São Fran-
cisco, que, com 2,7 mil quilômetros de extensão, mais ou menos, e
640 mil km 2 de bacia, tem, hoje, vazão média de 2,8 mil m 3/s. A CHESF
compromete em torno de 2,1 mil m 3/s com a geração de energia elé-
trica. Sobram, então, 700m 3/s de água, que podem ser utilizados no
processo de irrigação.

Às margens do São Francisco, temos terras férteis, solos pró-
prios para a irrigação, onde estão projetos do Governo Federal e pro-
jetos da iniciativa privada.

Temos capacidade de irrigar aproximadamente 2,2 milhões de
hectares nas margens do São Francisco. Se formos a 60km, chega-
remos a uma área irrigável de 10 milhões de hectares. Temos, hoje,
250 mil hectares irrigados. Com a vazão do São Francisco, amplia-
se a capacidade de irrigar em apenas 640 mil hectares, chegando a
cerca de 1 milhão de hectares. Entretanto, o Governo quer levar água
para irrigar 263 mil hectares nos Estados do Ceará, Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Entendemos que a irrigação para
esses Estados é importante, só que não temos capacidade para tan-
to. E necessário que se faça outro projeto, que é a transposição das
águas do Tocantins para o rio São Francisco. Aí, sim, independente-
mente de termos água suficiente para irrigar outros Estados, tere-
mos, também, uma hidrovia natural no centro do País em condições
de tráfego, geração de milhões em empregos e irrigação de milhões
de hectares. Teremos, pois, um projeto sério, compatível com as con-
dições de nosso País.

É claro que o País atravessa um momento de sérias dificulda-
des, mas este é um projeto que tem condições de ser efetuado e não
iria prejudicar o rio São Francisco. E mais, um hectare hoje irrigado
no rio São Francisco, já implantado e produzindo, está em torno de
dez mil dólares, e o agricultor encontra-se em dificuldades.

Os projetos da CODEVASF ainda precisam da assistência
paternalista de outros órgãos para sobreviver. Só para a transposi-
ção das águas do rio São Francisco, o projeto custaria hoje, mais de
dois bilhões de dólares. Economicamente, esse projeto é inviável,
mesmo sem levar em conta as questões ecológicas, o impacto que
vai ocorrer, porque não há um só estudo sobre isso. Fala-se que o
projeto vai custar algo em torno de quatro bilhões de dólares e bene-
ficiará uma empresa, que é a Andrade Gutierrez. Querem fazer um
projeto, em nível nacional, de interesse das empreiteiras.

Acreditamos que o Presidente da República, na sua sensibili-
dade, atendendo aos interesses de vários Estados, principalmente
aos de Minas e Bahia, que se posicionaram contrariamente ao prole-
to, em reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, vai estudar
melhor a questão. Até mesmo o Estado de Pernambuco, que será
beneficiado, deseja discutí-la melhor. Essa foi a posição adotada no
Conselho Deliberativo em reunião do dia 13 de maio último.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e aqueles que nos
ouvem, a transposição tem que ser debatida, principalmente por Mi-	 1 5



nas e Bahia, porque temos 70% da bacia do São Francisco e fomos
totalmente excluídos da discussão. Agora, nas reuniões do Conselho
Deliberativo da SUDENE é que estamos provocando a discussão
desse tema. No mínimo, o projeto é inoportuno, inviável economica-
mente e, socialmente, questionável. Por isso é que essa é a posição
da Bahia, contrária ao projeto. Ao longo das grandes discussões,
defendemos o rio São Francisco. E aí que atuam a CHESF, a
CODEVASF, e mais de 52 órgãos, cuja atividade, traz, muitas vezes,
danos para o rio. A CODEVASF se preocupa com a produção de
água para irrigação, a CHESF, com a produção de energia elétrica, o
pescador faz pesca predatória e o IBAMA não atua nessa questão.
Os agrotóxicos estão aí. Os nossos rios afluentes, principalmente em
Minas Gerais, estão com a sua vazão comprometida. Não podemos
admitir que projetos importantes, que estão em andamento em Minas
Gerais, bem como os que estão sendo implantados na Bahia, care-
çam de elo nacional. Temos a contrapartida internacional e não te-
mos moeda nacional. E, agora, vamos aplicar mais de dois bilhões de
dólares num projeto que é, no mínimo, inoportuno.

Com esses argumentos, entendemos que esse projeto tem de
voltar à gaveta, tem de voltar à discussão entre todos os Estados,
beneficiários e beneficiados, para que possamos realmente ter um
projeto sério. Se ele for avante, se for implantado, chegaremos nova-
mente àquela conclusão de que este não é um País sério. E um País
que faz grandes projetos simplesmente para beneficiar as empreiteiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e todos que me ouvi-
ram. Esta é a posição da Bahia.

1.3. Airson Bezerra Lóscio, Presidente da
Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Presidente da CIPE São Francisco, senhores repre-
sentantes dos Estados que formam a Bacia do São Francisco; Srs.
Deputados, senhores componentes da Mesa, senhores participan-
tes, senhores conferencistas, minhas senhoras, meus senhores. A
partir da Comissão do Vale, a CODEVASF muito se empenha em
promover o desenvolvimento do Vale do São Francisco, mas, como à
época não havia uma consciência ambiental, voltado para os aspec-
tos social e do econômico, realmente deixamos de trazer o principal,
que era cuidar da calha do Rio São Francisco, criando as condições
para o futuro de sua navegação, de sua geração de energia e, natu-
ralmente, da produção de alimentos, através da irrigação. Por isso,
hoje nos penitenciamos.

Contratamos, através da FAO, um estudo completo da bacia e
da calha do São Francisco, visto que há uma infinidade de opiniões
divergentes e precisávamos de um estudo mais científico do que se
fazia até então sobre o assunto.

Temos também um projeto já encaminhado e que hoje se en-
1 6	 contra em tópico, referente à defesa ambiental da caatinga no semi-



árido. Há grande diversificação de culturas no nordeste, principalmente
no semi-árido, e a falta de uma política agrícola própria, acarreta
uma destruição total da caatinga para a produção de alimentos, so-
bretudo quando se trata de cultura de subsistência. Não há condição
de produtividade com a manutenção da miséria, no que se refere ao
homem, e com a destruição do principal elemento do semi-árido: sua
vegetação, sua caatinga.

Para que se tenha uma idéia, no semi-árido, 52% da energia
usada vêm da madeira ali extraída, a qual está sendo totalmente
destruída para possibilitar a manutenção do pequeno produtor, com a
cultura de subsistência.

Todos os anos, cada vez com maior freqüência, há uma emer-
gência para as populações locais porque não conseguem produzir
em solo semi-árido tal cultura, ao contrário do que ocorre no Paraná,
São Paulo e algumas regiões de Minas. Para se ter uma idéia, o Paraná
produz oito mil e, no semi-árido nordestino a produção não chega a
seiscentos quilos de milho por hectare, quando há chuva regular. Este
ano, por exemplo, após o período de seca, houve uma boa precipita-
ção e uma pequena produção de feijão e milho. Mas o feijão não tem
preço. Na semana passada, o saco do feijão custava 12 mil cruzei-
ros, o equivalente a um hambúrguer com uma coca-cola em qualquer
lanchonete.

Neste projeto, esperamos cuidar da parte ambiental da caatin-
ga. Quanto ao rio São Francisco, temos um grande problema a en-
frentar: o da conservação e uso múltiplo da água. A CODEVASF vem,
com muito sacrifício, acabando com aquele paternalismo inicial rela-
tivo à irrigação, procurando ter uma tecnologia mais avançada, tanto
no uso desta água quanto na preservação do solo. Alguns organis-
mos têm contestado os financiamentos dos projetos da CODEVASF,
porque estão encontrando novos projetos e achando que são o do-
bro do preço dos projetos anteriores.

Entretanto, a CODEVASF vem fazendo questão de que esses
projetos tenham o máximo de drenagem, o máximo de cuidado em
termos de meio ambiente. Com certeza, vão dobrar de preço, mas
será um preço muito mais barato do que o que se pratica hoje em
recuperação de solo.

Por outro lado, esses perímetros irrigados devem-se destinar
não apenas a manter o homem no campo. Pelo alto custo, pelo inves-
timento de recursos públicos e particulares, esses perímetros irriga-
dos devem ser de alta produtividade, para que haja pólos de desen-
volvimento que venham gerar emprego e renda. Esse trabalho vem
sendo feito com dificuldade, porque a própria Lei de Irrigação é total-
mente paternalista neste sentido. Mas estamos revertendo essa situ-
ação, para termos condições de preservação, produção e desenvol-
vimento.

E temos verificado que o maior impacto nos perímetros de irri-
gação é o impacto social. Cada vez que se tem um perímetro irrigado,
que começa a desenvolver-se esse pólo, há uma afluência muito gran-
de de pobres dos estados de Pernambuco, Piauí, Paraíba e Ceará.
Isso causa um grande impacto social no que se refere a habitação,
educação e saúde.

De forma que esse é um trabalho que a CODEVASF vem fa-
zendo. Existe uma grande preocupação com a produção de alimento,
mas também, com a preservação do ambiente.	 17



Como coordenador, gostaria de terminar estas palavras e pas-
sar ao primeiro debatedor, Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo,
representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA - em Minas Gerais.

1.4. Jader Pinto de Campos Figueiredo,
Superintendente do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA - em Minas Gerais.

Caro Presidente da Assembléia Legislativa, Deputados, mem-
bros da Mesa, meus senhores e minhas senhoras. É com grande
prazer que o IBAMA/MG , pela primeira vez, participa de um encontro
da CIPE. Gostaria de agradecer esta oportunidade de mostrar algu-
mas preocupações do IBAMA e alguns trabalhos que ele vem desen-
volvendo na Bacia do São Francisco. Primeiramente, gostaria de ci-
tar o nosso investimento no Parque Nacional da Serra da Canastra,
onde está a nascente do rio São Francisco. Neste ano, estamos in-
vestindo num plano de ação emergencial, que foi amplamente discu-
tido com toda a comunidade, inclusive com o poder público, em todos
os níveis. Chegou-se à conclusão de que era necessário fazer uma
reforma total na área do Parque, visando principalmente à proteção
da nascente do rio São Francisco. Já iniciamos a implantação desse
projeto. Temos recursos garantidos da ordem de 1,5 milhões de dóla-
res. Acreditamos que, num curto espaço de tempo, esse projeto de-
verá ser concluído.

Outro programa lançado pelo IBAMA foi o de diagnóstico
ambiental de algumas das principais bacias do País. Entre elas, não
poderíamos deixar de lado a Bacia do São Francisco. Estamos em
contato com todas as prefeituras, entidades governamentais e não-
governamentais, no intuito de mostrar alguns dados, repassar alguns
trabalhos, para que realmente façamos uma compilação de todas as
informações. Vamos mostrar um grande projeto. Para isso, pensa-
mos conseguir recursos externos. Hoje, em todas as bacias, o pro-
blema do esgoto sanitário é muito grave. Penso que toda a comuni-
dade tem que se sentir co-responsável e estudar soluções para es-
ses problemas.

Sabemos que um dos grandes problemas da bacia do São Fran-
cisco é a piscicultura, ou melhor, a aqüicultura. Não sabemos de que
forma foi lançado aí o tucunaré. Em Três Marias, ele está tomando
conta do lago. Estivemos em campo, observando , e vimos que o
tucunaré já se encontra em Januária, em lagoas marginais. Sabemos
que é um peixe exótico que, entrando nas lagoas marginais, onde se
localizam os criatórios naturais, vai dizimar as outras espécies.

Estamos realizando, nos dias 9 e 10 do mês que vem, uma
reunião com todos os técnicos de piscicultura, para tentar chegar a
uma conclusão sobre possíveis soluções para esse problema, a nos-
so ver um dos mais sérios da Bacia do São Francisco. Nesse encon-

1 8	 tro, traçaremos algumas diretrizes.



Outra coisa importante que estamos fazendo é a recuperação
de matas ciliares. O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Le-
gal, através do IBAMA, tem dois convênios, um com a Prefeitura de
Lagoa da Prata e o outro com a de Três Marias, visando ambos à
recuperação dessas matas. Já em contato com a CEMIG, estamos
preparando um importante convênio , visando beneficiar a todas as
prefeituras no que se refere à produção de mudas nativas, principal-
mente espécies de cerrados. Assim, poderemos fazer um grande pro-
grama de recuperação de mata ciliar, envolvendo órgãos como o IEF,
a EMATER e outros.

Em termos de IBAMA, gostaríamos de enfocar os quatro pon-
tos básicos sobre os quais falamos. Essa discussão é muito oportu-
na, e esperamos receber bastantes sugestões. Entendemos que so-
mente através de parcerias alcançaremos resultados positivos. Mui-
to obrigado.

1.5. José Cláudio Junqueira, Diretor de
Controle Ambiental da Fundação Estadual
do Meio Ambiente - FEAMIMG.

Senhores componentes da Mesa e demais presentes, falarei
sobre os trabalhos da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
- na bacia do São Francisco.

Não sei se é do conhecimento de todos os senhores - e temos,
entre nós, representantes de outros Estados - que Minas Gerais pos-
sui um modelo de órgão ambiental de vanguarda no País, no qual se
inspirou o modelo federal. Trata-se do COPAM - Conselho Estadual
de Política Ambiental -, constituído por 25 Conselheiros, represen-
tantes de diversos órgãos e entidades do Governo Estadual (alguns
Secretários de Estado) e da sociedade civil, inclusive universidades,
entidades ambientalistas, associações de classe, sindicatos e alguns
representantes do Governo Federal, tais como o Departamento Naci-
onal de Produção Mineral - DNPM -, e o próprio IBAMA.

Esse Conselho, através de suas Câmaras Especializadas, que
atuam com muito dinamismo, é que detém todo o poder deliberativo e
decisório no Estado de Minas Gerais. A FEAM é apenas a secretaria
executiva do Conselho, sem qualquer poder decisório, ou seja, os
principais instrumentos de controle de que dispomos —o licenciamento
ambiental e a aplicação de penalidades - são praticados pelas Câ-
maras Especializadas do CORAM. A FEAM tão somente realiza as
vistorias, os autos de contrafação, de infração ou de fiscalização. Volto
a insistir que, em última análise, são as Câmaras Especializadas e os
Conselheiros que aplicam as penalidades e concedem os
licenciamentos. Neste plenário, estão presentes vários Conselheiros,
que representam diversos segmentos.

No caso da bacia do São Francisco, ressaltamos, primeiramente,
a sua extensão: ela é maior do que países como a França e talvez
tenha a proporção da Península Ibérica, juntando-se Portugal e
Espanha, possuindo mais de 600 mil km 2 , e um rio com cerca de 3 mil
krn de extensão. Este é chamado "Rio da Unidade Nacional", pela	
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quantidade de Estados que drena. O fato de sua nascente situar-se
em Minas Gerais, como a de muitos outros rios, levou nosso Estado a
tornar-se conhecido pela alcunha de "caixa d'água do Brasil". Ressal-
vando-se o rio Amazonas, os outros grandes rios de importância têm
suas nascentes em nosso Estado.

Para os integrantes dos órgãos ambientais, esse é um motivo
de acentuada preocupação, porque é de fundamental importância
termos um trabalho de controle da qualidade das águas e das nas-
centes de todos os rios - do Paraíba do Sul, do Paraná, do Doce, etc.

Quanto ao rio São Francisco, o trabalho que temos a apresen-
tar é o realizado em dois dos seus principais afluentes: o rio das Ve-
lhas e o rio Paraopeba. Neles se tem feito um trabalho de controle
mais sistemático.

Para que tenhamos um trabalho mais planejado, retomamos
recentemente, há um ano, o monitoramento da qualidade das águas
no rio das Velhas e no rio Paraopeba. E basicamente sobre esses
trabalhos que vou falar para os senhores.

No Estado de Minas Gerais, nesses dois rios, das Velhas e
Paraopeba, durante cerca de dez anos foi feito o acompanhamento
da qualidade das águas, através da Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais - CETEC. Mas isto foi interrompido em 1988, 1989, se
não me engano. Mais recentemente, no atual Governo, começamos
a rediscutir um novo planejamento para o monitoramento no rio das
Velhas e no rio Paraopeba, que sempre foram considerados priorida-
des no Estado de Minas Gerais.

A partir da revisão do monitoramento, esses trabalhos foram
terceirizados - também é um modelo inédito no País - porque o ór-
gão ambiental, no caso a FEAM, não tem laboratórios, e trabalhamos
com laboratórios da rede oficial do Estado e também com laboratóri-
os privados.

Nesse caso, fizemos uma concorrência pública e os laboratóri-
os já estão trabalhando há um ano com o monitoramento do rio das
Velhas e do rio Paraopeba, apenas nos entregando o boletim. Temos,
dentro da FEAM, uma equipe que faz todo o tratamento desses da-
dos e dos relatórios de monitoramento. Estou trazendo, em primeira
mão, os relatórios anuais sobre a qualidade das águas do rio das
Velhas e do rio Paraopeba. Eles nos estão sendo entregues agora e
serão divulgados na imprensa a partir da semana que vem.

O rio das Velhas é um rio importante na bacia do São Francis-
co. Tem cerca de 700km de extensão, com uma bacia de quase 30
mil km2 , e o Paraopeba é um rio um pouco menor, com 500 km de
extensão e cerca de 3 mil km2.

É importante observar que o rio das Velhas chega à foz do rio
São Francisco com uma vazão média de 275 m 3/s, e o Paraopeba
chega à barragem de Três Marias, com 193 m 3/s. Somando-se esses
dois caudais de água, eles representam 60% da vazão do Rio São
Francisco em Pirapora. Portanto, a contribuição desses dois afluen-
tes é bastante significativa em termos de São Francisco.

O rio das Velhas nasce na região de Ouro Preto e no seu trecho
inicial, Ouro Preto/Itabirito, tem um Índice de Qualidade da Agua -
IQA - considerado médio, e, às vezes, na época de seca, considera-
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Trabalhamos aqui com o IQA, um índice de que os senhores,
certamente, já ouviram falar, e que é uma metodologia de cálculo de
qualidade de água. Então, a água pode ser considerada excelente,
muito boa, boa, média, ruim e muito ruim. Esta metodologia é tam-
bém muito utilizada no Estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul.
Não sei se algum Estado do Nordeste, da bacia do São Francisco,
trabalha também com esse índice.

O IQA originou-se nos Estados Unidos e considera alguns pa-
drões de qualidade de água, como oxigênio dissolvido, demanda bio-
lógica de oxigênio - DBO -, sólidos em suspensão, pH, turbidez, etc.
A partir de um balanceamento dos índices encontrados, calcula-se
um número, e dependendo da faixa em que esse número se encon-
tra, considera-se a água média, ruim, boa, etc.

Juntamente com isso, temos o Índice de Toxicidade - IT. Se as
águas apresentam metal pesado ou algum composto tóxico, como
fenol e cianeto, ganham índice zero. Multiplica-se isso pelo lOA, que
vai a zero, e aí o índice vai a muito ruim. E mais ou menos esta a
metodologia, para os senhores terem uma referência do que significa
a classificação da água como boa, ruim, excelente, etc.

Na bacia do rio das Velhas, em nenhum trecho a água é exce-
lente. Vamos encontrar a classificação de muito boa nas cabeceiras.
Depois, na altura de, Nova Lima, o rio recebe o seu primeiro grande
impacto, o ribeirão Água que drena a cidade de Nova Lima e
algumas mineradoras e indústrias que existem ali. Nessa contribui-
ção, há um fato que muito nos chama a atenção: é a questão do
arsênio.

O arsênio, no ribeirão Água Suja, tem valores muito elevados
e, no rio das Velhas, logo a jusante do ribeirão, chega a atingir uma
concentração 14 vezes superior ao índice permitido. Esse despejo
de arsênio no rio das Velhas chega a ser tão forte que, em algumas
épocas do ano, como outubro e novembro do ano passado, até na
foz da Barra do Guaicuí, conseguimos detectar 40% de arsênio. O
volume de arsênio no ribeirão Agua Suja, em alguns meses, chegou
a ser muito forte e conseguimos detectar, na foz do rio das Velhas no
São Francisco, uma concentração 40% superior ao índice normal.

Depois do ribeirão Água Suja, com o problema do arsênio, va-
mos ter a jusante o ribeirão Sabará, que drena essa cidade e contri-
bui de maneira importante para o rio das Velhas. Nas campanhas de
1993, observamos aportes significativos de metais pesados, como
zinco, cobre, chumbo, mercúrio, além de outros compostos tóxicos,
como cianeto e fenóis. Mas é interessante observar que, nas últimas
campanhas, a partir de janeiro de 1994, houve sensível redução des-
ses compostos, certamente em função do controle de algumas fontes
importantes do setor siderúrgico daquela região. Hoje, o rio Sabará
apresenta um índice de média qualidade. O rio das Velhas, subindo o
seu trecho,, vai receber grande impacto depois da região de Belo
Horizonte. E importante ressaltar que o maior aglomerado urbano que
existe na bacia do São Francisco é o de Belo Horizonte, com cerca
de 4 milhões de pessoas. Nessa região, o rio das Velhas recebe, em
sua margem esquerda três afluentes que trazem um impacto muito
grande: o ribeirão Arrudas, que drena Belo Horizonte e Contagem; o
do Onça, que também drena Belo Horizonte e Contagem, e o ribeirão	 21



da Mata, que drena Vespasiano e Pedro Leopoldo. Os ribeirões
Arrudas e do Onça, além de drenarem uma área de grande densida-
de populacional, trazem para o rio das Velhas, diariamente, tonela-
das de carga orgânica e muita poluição proveniente de afluentes in-
dustriais. Há enorme despejo de metais, como zinco, cobre, além de
compostos de cianeto e fenóis. Isso está muito ligado à vocação da
região, ou seja, principalmente ao setor metalúrgico. E impressionan-
te a contribuição das pequenas e médias galvanoplastias nos despe-
jos do Arrudas e do Onça. No rio das Velhas, o ponto mais crítico está
logo a jusante dos ribeirões Arrudas e Onça, que drenam a área con-
siderada a mais desenvolvida do vale do São Francisco.

Em relação à questão dos esgotos domésticos e dos despejos,
o Governo do Estado lançou o PROSAM, Programa de Saneamento
da Bacia do Arrudas e do Onça, que prevê todo o controle, não só da
parte sanitária, com a instalação de redes e interceptores de esta-
ções de tratamento de esgoto da Bacia do Arrudas e do Onça, mas
também de todo um projeto de controle de poluição industrial. Tanto é
assim que se prevê, com a implantação do projeto, ora em início, que
em torno de quatro anos esse grande problema já estará equacionado.

É interessante observar também que, na região de
Jaboticatubas e Felixlândia, aparece uma recuperação natural do rio
das Velhas. A dinâmica do rio vai por si só promovendo sua recupe-
ração, seja oxidando toda matéria orgânica, seja decantando grande
parte de seus compostos tóxicos, principalmente metais. E a partir
dessa região que verificamos em suas águas um índice de qualidade
considerado médio.

É importante que se discuta qual é o aporte que o rio das Ve-
lhas leva ao São Francisco, em sua desembocadura.

Quando pegamos o último ponto do rio das Velhas, na Barra do
Guaicuí, na foz do São Francisco, verificamos que suas águas apre-
sentam um índice de qualidade bom, na época das secas, e um índi-
ce de qualidade médio, na época das chuvas. Esse coeficiente está
comprometido com altas concentrações de sólidos de suspensão e
coliformes fecais.

Nessa extensão de 700km, apesar de sua dinâmica, o rio não
consegue resolver esses dois problemas. O grande problema do rio
das Velhas em relação ao São Francisco é a falta de tratamento sani-
tário na bacia, que é bastante ocupada. Os problemas são agravados
pela mineração e falta de manutenção de vegetação nas margens de
sua bacia. Observamos também, no final do ano passado, um exces-
so de arsênio, algo que se situava acima de 40%.

Sobre a bacia do Paraopeba, temos feito um trabalho e verifi-
camos que sua qualidade é boa. Tem como afluente o rio Maranhão,
formado pelos córregos Ventura e Bananeiras, que drenam todo o
esgoto de Conselheiro Lafaiete, de Congonhas e de algumas
mineradoras e indústrias. O rio Maranhão tem um índice de qualida-
de muito baixo, o que acarreta impacto no rio Paraopeba que, nesse
trecho, apresenta problemas de elevada carga orgânica, sólidos de
suspensão, coliformes e alto teor de níquel proveniente da Socieda-
de Brasileira de Eletrodos.

O rio Betim, outro afluente do Paraopeba, apresenta um índice
22	 de qualidade muito ruim, o que impossibilita a existência de vida aquáti-



ca. Está muito comprometido com o lançamento de esgotos sanitári-
os" in natura". No rio das Velhas, mesmo com o impacto do rio Arrudas,
há oxigênio dissolvido na ordem de 2,5 mg/l; no rio Betim não en-
contramos nada, quando muito, 0,5 mg/l.

O rio Betim é também muito comprometido pelas atividades in-
dustriais, principalmente das metalúrgicas. Suas águas têm um alto
nível de cianeto, mas o Paraopeba tem poder de diluir as matérias
que dele recebe.

No Paraopeba, encontramos problemas de sólidos de suspen-
são, principalmente provenientes da serra da Moeda e da Serra do
Itatiaiuçu. O que mais chama a atenção neste rio é a elevadíssima
concentração de sólidos em suspensão na barragem da usina
termoelétrica da CEMIG. Conseguimos detectar de 100 a 200 mg/1 ao
longo do rio Paraopeba, mas quando se chega a jusante daquela
barragem, esse índice se eleva para 850 mg/1 no período de chuvas.
Portanto, esse é um dado que tem de ser estudado o quanto antes. O
rio Paraopeba também despeja alta concentração de sólidos em sus-
pensão e coliformes fecais, quando chega à foz, em Três Marias.

Esses dados, detectados pelo Estado, revelam como o rio das
Velhas e o Paraopeba estão trazendo seus impactos ao rio São Fran-
cisco. Assim, chegamos à conclusão de que o seu grande problema
ambiental fica na bacia. Esperamos que, em breve, consigamos es-
tender todo esse trabalho para outros afluentes importantes do rio São
Francisco, como é o caso do Urucuia e do Paracatu, e para o São Fran-
cisco inteiro até a divisa com o Estado da Bahia. Muito obrigado.

1.6. Ney Mello, representante do Centro de
Recursos Ambientais da Bahia - CRA.

Bom dia a todos os presentes. O Centro de Recursos Ambientais
da Bahia - CRA - é um órgão ligado á Secretaria de Planejamento,
Ciência e Tecnologia e está associado ao Conselho Estadual de Pro-
teção do Meio Ambiente, representando a Secretaria Executiva. Como
a FEAM, temos por finalidade licenciar e fiscalizar a liberação do
Conselho Estadual de Proteção Ambiental - CEPRAM.

Da área total da bacia do São Francisco de 640 mil km 2 , aproxi-
madamente, cerca de 300 mil km2 encontram-se no Estado da Bahia,
ou seja, um percentual de 46,8%. Há de se convir que é natural que o
CRA tenha dificuldade de fiscalizar toda essa área, em função da
distância e da insuficiência de recursos financeiros e técnicos. Mas,
mesmo assim, fizemos um trabalho em acordo com outros órgãos
ambientais no período de 1988 a 1989. Trabalhamos juntamente com
o IBAMA e fizemos uma nova proposta de enquadramento do rio São
Francisco. Após essa proposta, conscientizamo-nos de que a água
seria o centro da política sócio-ambiental.

Como a nossa sede localizada em Salvador, fica muito distante
da calha do rio São Francisco, sentimos a necessidade de implantar
uma regional próxima ao rio, em Barreiras. Mesmo assim, ainda é
difícil a fiscalização e o monitoramento de um rio desse porte.

Nessa preocupação com a água como simples recurso hídrico,
observamos que ela é parte integrante do ecossistema, essencial à	 23



vida e patrimônio comum da Nação. Também observamos que, den-
tro da política nacional de proteção e gestão das águas, deveríamos
estar ligados à política nacional do meio ambiente.

Em função do planejamento, observamos ainda que a água tem
que estar ligada, primeiramente, ao bem-estar do ser humano e, de-
pois, a um desenvolvimento sustentável. Achamos que existe a ne-
cessidade de um Plano Diretor integrado de poluição e gestão da
bacia e de um relatório da situação das águas e do meio ambiente.
Claro que isso é uma coisa muito importante e que se encontra ainda
em estudos.

Temos, ainda, os grandes projetos de irrigação conduzidos pela
CODEVASF e licenciados pelo órgão ambiental da Bahia, e que são
os seguintes: Formoso A, que tem licença para implantação; Formo-
so H e Barreiras, com licença para localização; Estreito IV e Mirorós,
com licença de implantação; e Zabumbão, em processo de
licenciamento.

A grosso modo, calculamos que a vazão desses projetos está
em torno de 30m 3/s. Em função desses licenciamentos, colocamos
alguns condicionamentos básicos, que são: licença de desmate e
exploração agrícola, outorga de uso da água, sistema de drenagem
suplementar em lotes de solos com má drenagem, monitoramento de
drenos principais de escoamento; construção, caso necessário, de
lagoas de decantação e tratamento de efluentes; controle de
agrotóxicos utilizados nos projetos; monitoramento de fertilidade, aci-
dez, alcalinidade e salinidade do solo; plano e recuperação da área
de empréstimo; programa de educação ambiental; critérios de
reassentamento dos colonos; programa de infra-estrutura social do
perímetro social; recuperação de estradas que dão acesso ao projeto
e, por último, a Comissão Técnica de Garantia Ambiental - CTGA.

Essa CTGA foi algo que observamos em países da Europa e
da América do Norte e conseguimos implantar no Estado da Bahia.
Funciona ligada à empresa que solicita o licenciamento, tem uma gran-
de responsabilidade em caso de algum acidente ambiental e é asso-
ciada à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, que, na
ocorrência de algum acidente, pode até processar o responsável.

No Estado do Bahia temos cerca de 480 CTGAs implantadas,
não só com relação aos processos de irrigação. E claro que, tendo
em vista a nossa fiscalização, ainda existem coisas que precisam ser
regulamentadas nas CTGAs, mas elas são muito importantes, por-
que estabelecem um relacionamento direto com o órgão ambiental,
em casos de acidentes, reuniões ou monitoramento.

Dentre os impactos detectados por inspeção de campo no rio
São Francisco, podemos observar: desmatamento de aroeira; quei-
ma da caatinga; área de empréstimo para obras nas margens dos
rios; desmatamento das nascentes; uso indiscriminado de
agroquímicos; esgotamento sanitário nas margens dos rios; utiliza-
ção acentuada das águas das nascentes para irrigação; queda da
produção de pescado nas represas; falta de legislação específica.

Podemos observar que esses impactos são maiores a cada
dia que passa. Assim, vemos que é necessário um trabalho intensivo
com todos os órgãos envolvidos na questão, para a proteção
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Tivemos informação de que o IBAMA fez uma concorrência, e
quem ganhou foi uma ONG. Pela primeira vez uma ONG ganha uma
concorrência em nível federal, e vai ficar responsável pelo diagnósti-
co das bacias hidrográficas brasileiras do Nordeste e do Sudeste.

Primeiramente, ela vai trabalhar com levantamento de dados
secundários, porque o Brasil é ainda muito carente de dados primári-
os. Nesse levantamento de dados secundários estão envolvidos os
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia,
Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

Por último, será elaborado um relatório final sobre a qualidade
do meio ambiente, no qual serão analisadas as áreas da bacia,
identificadas as áreas degradadas e as preservadas e esclarecidos
os critérios usados na elaboração do trabalho.

Quanto à estrutura dos órgãos ambientais, na parte de
licenciamento, temos a apresentar o seguinte: quando o licenciamento
de irrigação dá entrada no órgão ambiental, é solicitada uma licença
de localização e de inspeção técnica. Depois dessa inspeção, se ne-
cessário, os técnicos fazem a solicitação para estudo dos impactos
verificados. O CEPRAM, Conselho de Proteção Ambiental, é que vai
decidir se há necessidade ou não desse estudo de impacto ambiental.

O órgão ambiental vai, então, elaborar um termo de referência.
Posteriormente, uma empresa de consultoria vai elaborar o Plano de
Controle Ambiental - PCA -, e este vai ser examinado pelos técni-
cos do CRA, e caso seja necessário, serão realizadas audiências
públicas.

Posteriormente, o CRA emite um parecer técnico sobre o estu-
do de impactos ambientais e, por último, esse estudo vai para o Con-
selho de Proteção do Meio Ambiente.

1.7. Gabriel Campana Filho, representante do
Instituto do Meio Ambiente - IMA - do
Estado de Alagoas.

Exmo. Sr. Presidente da CIPE, demais autoridades presentes,
senhoras e senhores, gostaria, inicialmente, de agradecer o convite
formulado ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, para participar-
mos da 6 Reunião da CIPE, e também gostaria de dizer que o Insti-
tuto do Meio Ambiente - IMA - é uma autarquia vinculada à Secreta-
ria do Planejamento, responsável pela implementação da política
ambiental em nosso Estado.

O IMA vê com muita preocupação o processo de degradação
ambiental que os recursos naturais hídricos e o solo vêm sofrendo a
cada ano.

Essa situação não se restringe apenas ao Estado de Alagoas,
mas diz respeito a todo o Brasil. O motivo principal é que os empreen-
dimentos e atividades econômicas que têm sido implantados não vêm
cumprindo a legislação ambiental. Do contrário, não estaríamos tão
preocupados com nossos recursos hídricos. A maioria das águas
superficiais em nosso Estado está poluída. As águas subterrâneas, o
solo e a própria atmosfera também estão sofrendo um processo de
degradação, em função da má disposição dos resíduos. Entendemos	 25



que existe um processo de licenciamento ambiental, justamente para
se evitar que tal degradação venha a ocorrer. Porém, as instituições
que deveriam estar envolvidas não têm participado do processo. Por
mais que o órgão ambiental esteja equipado e preparado para acom-
panhar o processo de desenvolvimento de um Estado, se não houver
participação efetiva dos municípios e das prefeituras, não chegare-
mos a lugar algum. Estaremos sempre aqui, nos reunindo, e cada
vez mais apresentando problemas de degradação, cada vez mais
piorando nossos ecossistemas. E preciso que a participação dos
municípios seja efetiva. Do contrário, enquanto nós, que fazemos parte
do órgão de meio ambiente, estivermos desenvolvendo uma ação em
alguma bacia hidrográfica, observando as intervenções e fazendo di-
agnósticos, em outra bacia hidrográfica, indústrias estarão receben-
do alvará de implantação, muitas vezes sem a preocupação de im-
plantar sistemas de tratamento adequados. Se não houver participa-
ção mútua, o órgão ambiental sempre ficará atrás do processo de
degradação.

Portanto, acho fundamental que os municípios comecem a fo-
mentar pelo menos a implantação de departamentos de meio ambi-
ente vinculados a secretarias de planejamento ou secretarias de saú-
de, onde haja pessoas que pensem sobre a temática ambiental, em
qualquer empreendimento que venha a ser implantado em seu muni-
cípio.

Fizemos um diagnóstico na Bacia do São Francisco e depara -
mos com diversas atividades econômicas que já estão em funciona-
mento sem licenciamento ambiental. Tais empreendimentos foram li-
cenciados pelas prefeituras e estão lançando resíduos nos afluentes
do rio São Francisco.

Encontramos atividades, como laticínios, matadouros, pocilgas
e destilarias. As destilarias já estão licenciadas e apresentaram siste-
ma de tratamento.

O grande problema dos dez municípios que fazem parte da bacia
do São Francisco em nosso Estado é o lixo. O próprio lixo urbano
desses municípios é colocado em lugares inadequados, muitas ve-
zes às margens dos afluentes do São Francisco, e carreado para os
rios, provoca a deterioração das águas.

Há um outro problema, que é a questão do esgoto sanitário.
Nenhum município do Estado de Alagoas e da bacia do São Francis-
co possui saneamento básico. Recentemente, fizemos o
monitoramento em função da própria barragem que vai encher o re-
servatório e, fatalmente, provocará um impacto na qualidade da água.
Já estamos fazendo o monitoramento antes do enchimento para, pos-
teriormente, termos uma comparação da variação da qualidade
da água.

Detectamos um outro problema sério existente atualmente no
São Francisco, pelo menos, tendo em vista os parâmetros analisa-
dos, que são os coliformes fecais. E uma situação ainda razoável em
comparação com outras bacias onde o processo industrial foi mais
avançado e o volume de água é menor. Nesse caso, a degradação é
bem mais significativa.

O IMA entende que, sozinhos, não iremos a lugar algum. E pre-
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rial. A consciência sobre as questões ambientais deve ser incorpora-
da e, na prática, incrementada, para revertermos o processo que atu-
almente enfrentamos.

1.8. Jorge Antônio Lima, representante da
Associação do Meio Ambiente - AD EMA -
de Sergipe.

Exmo. Sr. Presidente da CIPE, Deputado José Ferraz; demais
representantes da Mesa dos órgãos estaduais e federais; Dr. José
Theodomiro de Araújo.

E com muita satisfação que participo, pela primeira vez, da CIPE,
como representante da ADEMA. Hoje, nossa preocupação é com a
bacia do São Francisco, e essa preocupação está ligada aos empre-
endimentos do Governo Estadual e Federal.

Não há completa sintonia entre esses empreendimentos e os
órgãos de meio ambiente. Em geral, quando os empreendimentos
chegam a nível adiantado de construção é que o órgão de meio am-
biente entra em campo. O relatório de impacto ambiental é feito quan-
do os empreendimentos já estão para ser inaugurados.

Por isso é que afirmamos, reiteradas vezes, que a participação
dos empresários e da sociedade nesse processo é de extrema impor-
tância, mas a dos governos federal, estadual e municipal é imprescin-
dível. Eles é que podem resolver as questões mais sérias. Quando se
constata um erro em relação ao impacto ambiental, normalmente ele
já está avançado e sua correção fica muito mais onerosa. Há proble-
mas que devem ser resolvidos antes, e o relatório de impacto ambiental
existe exatamente para isso. E, por incrível que pareça, em Sergipe,
vários órgãos ainda não concluíram o respectivo relatório.

Enfim, apesar de os órgãos de meio ambiente estarem ligados
à Secretaria de Indústria e Comércio, percebemos que falta o elo de
entrosamento entre eles e a classe política, o que dificulta a
conscientização de todos com relação ao meio ambiente.

1.9. Cláudio Scliar, representante do Instituto
de Geociências da Universidade Federal
de Minas Gerais.

Senhores e senhoras membros da mesa; senhores e senho-
ras presentes no plenário do Parlamento das Aguas. Em primeiro
lugar, saúdo a iniciativa das Assembléias Legislativas dos Estados
banhados pelo rio São Francisco de realizar esse seminário, que,
espero, passe desta 6 sessão. Trata-se de uma iniciativa da maior
importância.

Entendo que, ao se falar de bacia hidrográfica, não se está
falando apenas das águas. Está-se falando também do "entorno", do
vale, do espaço físico drenado pelo rio São Francisco e seus
afluentes.	 27



Nesse sentido, a questão da mineração aparece como um as-
pecto bastante importante.

Minha primeira idéia era apresentar aqui um trabalho com ex-
posição, mapas e "slides", mas isso será feito posteriormente, em
forma de texto que será publicado, para uma ampla distribuição aos
interessados.

Apresentarei, no momento, algumas idéias, algumas propostas
sobre o tema.

Primeiro, gostaria de salientar, sobre a mineração, um aspecto
que me parece de extrema importância.

A mineração aparece, para o público em geral, sob duas faces,
duas formas. Uma que eu chamaria de oculta, que não se percebe,
que não se vê. Praticamente todos os objetos e todas as coisas que
temos nesta sala contaram com a participação de minérios em sua
confecção. O minério é fundamental para a sociedade humana, des-
de o quartzo, usado na pedra lascada, na pedra polida, até os usados
hoje, em nossas roupas e em todos os objetos presentes nesta sala,
de onde estamos falando. Isso, ninguém vê. Quando se olha para um
vidro, não se pensa no quartzo e no feldspato; quando se vê uma cor,
não se pensa no pigmento, que é um minério, de onde saiu essa cor.
E tão bonito, não? O vermelho, o azul, o amarelo, são minérios. Fo-
ram extraídos de algum lugar.

Por outro lado, a mineração tem sua parte explícita, que apare-
ce para todos, até mesmo por uma questão histórica. O desenvolvi-
mento das rodovias, a interiorização da população das cidades, o
crescimento das cidades, tudo isso está muito em torno, também, das
regiões mineradoras. Assim, as estradas cortam regiões mineradas.
Muitas vezes próximo aos rios, onde é mais fácil o transporte, encon-
tramos regiões mineradas. E não há nada mais feio do que uma gran-
de cratera aberta, com rochas e materiais jogados para todos os can-
tos (às vezes ao lado de uma enorme mata, de uma enorme região
de reflorestamento, de centenas e centenas de quilômetros), que
destrói absolutamente toda a flora e fauna. Bem, aquele local onde
está explícita a degradação ambiental é visto, fotografado, filmado, o
que, sem dúvida, espanta bastante, com toda razão.

Não estou querendo dizer que a mineração não polui. Polui,
sim. Infelizmente, o prazo que temos exige que sejamos rápidos, mas
não é por acaso que no mapa da FEAM, apresentado por nosso cole-
ga José Cláudio, o pior traçado, o traçado preto circunda grandes
cidades e minerações. A mineração polui, e muito. Quando ele cita a
questão do arsênio, quando se vêem situações como a que acontece
em Montes Claros, provocada pela extração de areia, percebemos
que realmente são atividades depredatórias; em muitos momentos, é
fato que a mineração depreda o meio ambiente. Contudo, eu gostaria
de contrabalançar, principalmente neste plenário, reforçando seu duplo
aspecto. Se estamos discutindo o desenvolvimento sustentável, te-
mos de ver em que a mineração pode contribuir para esse desenvol-
vimento. Ao mesmo tempo, temos de avaliar as medidas necessárias
para que a mineração não polua tanto.

Encerrando esse primeiro ponto, eu gostaria, ainda, de abordar
o aspecto da biodiversidade. Ficamos surpresos quando vemos um
cacique (brasileiro, australiano ou indonésio), um indígena, com sua
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mento de bilhões e bilhões de dólares. Algumas pessoas, dentro das
lideranças dos países subdesenvolvidos, ainda não perceberam a
importância desta palavrinha simples: "biodiversidade". Nesse final
de século, ou os seres humanos nos entendemos enquanto integran-
tes de um conjunto muito maior, que envolve os outros seres vivos e
a Terra, ou estamos fadados ao desaparecimento. Algumas lideran-
ças (não todas, mas principalmente nos países desenvolvidos) já
perceberam isso. Isto permite que um cacique brasileiro consiga blo-
quear, às vezes, um grande financiamento. A própria imprensa brasi-
leira ficou muito chateada com isso, mas creio que as pessoas não
estão percebendo o significado da biodiversidade, hoje, para o ser
humano.

Bem, quando se fala de impacto da mineração no rio São Fran-
cisco, devemos lembrar que a Bacia Hidrográfica do São Francisco
corta uma parcela muito grande do território brasileiro, passando por
vários ambientes geológicos que apresentam diferentes riquezas mi-
nerais.

Estamos centrados na questão do quadrilátero ferrífero, mas
não temos só um quadrilátero: temos o quadrilátero do ferro, do
manganês, do topázio, do ouro, do calcário, e outros. Temos a região
dc) Paracatu vazante, que drena para o São Francisco, com ouro e
oLitros metais. Temos a região de Curvelo, Jequitaí, que também dre-
nam para o São Francisco. Temos a região de Sete Lagoas, com uma
produção enorme de ardósia, que drena, também, para o São Fran-
cisco. Indo para o Estado da Bahia, temos Macaúbas, temos, um pouco
antes, Brumado, com chumbo, temos Caraíba, com cobre, diamante,
e outros, tudo nessa região.

Então, quando se pensa na questão do impacto da mineração
na bacia hidrográfica do São Francisco, gostaria que a CIPE e que
esta comissão pensasse muito seriamente em como a mineração pode
contribuir, com um controle bem feito, um controle em que se entenda
que o arsênio que a Morro Velho solta nas águas do rio das Velhas e
o dinheiro que advém daí não vale a vida das pessoas afetadas por
ele. Esta é uma questão muito séria e é o duplo aspecto com que a
mineração deve ser vista.

Antes de apresentar propostas, gostaria de falar alguma coisa
sobre a questão do garimpo. Sem dúvida alguma, o garimpo é uma
das atividades produtivas, no setor mineral, que mais polui. Não p0-
demos nos esquecer de que uma grande parcela da atividade
garimpeira hoje, no Brasil, ainda é funcional, e, muitas vezes, está
agregada à atividade de grandes empresas de mineração. Na mine-
ração brasileira se iniciou a terceirização há muito tempo, com base
num trabalho quase escravo. O garimpo, enquanto uma pequena
cooperativa que pode desenvolver uma atividade de organização, deve
ser incentivado. Para empresas que garimpam ouro, quartzo, titânio
e outros, a atividade é muito lucrativa.

E preciso que se diga que a situação do garimpo brasileiro pre-
cisa ser revista, porque, da maneira como está estruturada hoje no
Brasil, é um absurdo. Temos de buscar um melhor conhecimento das
atividades de garimpo. Hoje, não temos um código de mineração
adequado à situação estabelecida pela Constituição de 88. Tudo hoje
pode ser garimpado.	 29



Levanto algumas questões em termos de propostas. Primeiro,
parece-me que a mineração no Brasil tem de passar a ser vista junto
com a questão ambiental.

Futuramente, teremos de fazer uma revisão constitucional, para
que se coloque, na Constituição brasileira, a concessão contratada.

Atualmente, a concessão de minério no Brasil é por tempo
indeterminado. O minerador que tem a concessão fica com ela "ad
infinitum". A concessão contratada por tempo limitado, parece-me que
é fundamental, para que se estabeleça uma relação correta, melhor,
entre o Estado e o empresário de mineração. Se o bem geral real-
mente pertence à União, como reza a Constituição, a concessão deve
ter tempo determinado, o que também repercutirá na questão
ambiental.

Outro aspecto que me parece importante refere-se ao fortaleci-
mento do IBAMA e, em particular, do DNPM, que deveria ter uma
atividade mais presente, mais clara, em consonância com os outros
órgãos, com as entidades públicas e com aquelas formadas pela po-
pulação. Deveria, ainda, estar mais presente na discussão, no deba-
te e na fiscalização da questão ambiental. Com o enfraquecimento
que o DNPM teve nos últimos anos e, especialmente, no "desgoverno"
ColIor, sua situação tornou-se dramática. Não tenho dúvida de que o
ressurgimento do DNPM, enquanto órgão controlador da mineração,
tem de envolver uma capacitação técnica e profissional, nessa área
de mineração. Há técnicos extremamente capacitados, mas que pre-
cisam de maior liberdade de ação para desenvolver sua atividade.

No âmbito estadual, tivemos em Minas Gerais um corte de 42
técnicos da FEAM. Essa é uma questão do Tribunal de Contas do
Estado. Não conheço o seu aspecto jurídico. Só sei que é uma triste-
za. Num corpo de 120 técnicos, 42 foram cortados, em um Estado
que é do tamanho da França. Assim, como é possível desenvolver-se
essa atividade de uma forma mais saudável?

Para finalizar, gostaria de dizer que, em muitos momentos, cri-
ticam-se os órgãos ambientalistas, bem como todos os que defen-
dem o ambientalismo, chamando-os de poetas. Ora, já foi falado pelo
José Cláudio e pelo colega da Bahia que os monitoramentos são muito
precários. Ele é feito no Paraopeba e, a partir do ano passado, no rio
das Velhas, cujo acompanhamento tinha sido encerrado em 1988.
Quanto ao restante, ele quase inexiste. Apesar da FEAM ser um
órgão do Estado de Minas Gerais, não é feito o controle.

Enquanto não houver um monitoramento sério e preciso dos
problemas ambientais, não só os ambientalistas, mas todos irão dizer
poesia. Com que dados poderemos falar sobre isso? Com os dados
do pescador que não consegue pescar mais peixe, com os dados de
quem nadava e não consegue mais nadar, ou os relativos à condição
turva dos rios. Segue-se um fato extremamente grave: entidades, como
o CETEC, em Minas Gerais, que foi sucateado pelo Governo Newton
Cardoso, e que tinham capacidade de realmente desenvolver essa
atividade, foram prejudicadas. Esse é um fato absurdo. Hoje, oCETEC
tem a necessidade de se terceirizar. Não entrarei na discussão de se
terceirizar ou não. Digo, apenas, que o Estado de Minas Gerais esta-
va capacitado para essa função. Bastava desenvolver essa
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Enquanto não tivermos dados e informações, estaremos falan-
do utopicamente sobre aspectos do rio São Francisco.

Portanto, espero que este Parlamento das Aguas dê continui-
dade à discussão não só sobre o rio São Francisco, mas sobre outros
rios de Minas Gerais que necessitam deste tipo de discussão, onde
se possam agregar as atividades tanto do ponto de vista legislativo
como do ponto de vista executivo, que vão além dos limites do muni-
cípio e do Estado. Muito obrigado.

1.10. José Mendo Mizael de Souza, Secretário
Executivo do Instituto Brasileiro de
Mineração - IBRAM.

Ao receber o convite, que agradeço em nome da mineração
brasileira, o que mais me chamou a atenção foi o que é o Parlamento
das Aguas, ou seja, a proposta de poder, inédito, de atuação parla-
mentar, e tendo como objetivo promover o desenvolvimento susten-
tável das bacias hidrográficas brasileiras. O Cláudio já falou que não
se pode tratar de desenvolvimento sustentável sem se tratar do com-
ponente "mineração" nesse mesmo desenvolvimento.

Queria lembrar a vocês o levantamento, feito a partir do dado
mais importante da segurança do ser humano, que é a habitação.
Verificamos que a casa é feita de um pacote de bens minerais.

Saúdo, também, este Parlamento por colocar em discussão a
mineração num momento em que esta mesma discussão sobre De-
senvolvimento, Meio Ambiente e Mineração vai ocorrer nas Nações
Unidas, amanhã, 1 2 de junho, e nos dias 2 e 3, em Washington, no
Banco Mundial, com o objetivo de debater a contribuição da indústria
mineira ao desenvolvimento sustentável. Verificamos que os
organizadores deste evento têm presenciado, não só nacional, como
internacionalmente, o fortalecimento da importância da mineração
junto ao desenvolvimento sustentável.

Essa percepção também foi apreendida e registrada pelos cons-
tituintes de 1988. Em seu parágrafo 2, art. 225, a Constituição colo-
ca: "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar
o ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei"

Então, vemos que o constituinte determina dois aspectos pre-
dominantes: primeiro, a existência da lei, e aí este parlamento é ex-
tremamente importante, e, em segundo lugar, o fato de que os órgãos
públicos competentes necessitam, cada vez mais, de registrar com
clareza a importância que a sociedade confere à questão ambiental,
propiciando aos seus profissionais não só uma remuneração condig-
na, como também condições dignas de trabalho. E aí entra um as-
pecto muito importante, que é a participação da sociedade.

Tendo em vista que o objetivo deste Parlamento das Águas é
colher ações, estive verificando o material distribuído, e dele consta
como um dos objetivos dessas reuniões propiciar aos Deputados a
coleta de dados, diretamente da comunidade, dos técnicos e políti-
cos regionais, para esboço, diretriz e planejamento a serem adotados
no gerenciamento das bacias hidrográficas.	 31



Procurando contribuir nesse particular, lembro que não se pode
pensar em qualidade ambiental na sociedade industrial sem se dis-
por de bens minerais. Para falar de um só deles, mencionamos o
tratamento de água, que requer o uso, essencialmente, da cal
hidratada, dentre outros elementos.

Para um público como o presente, é desnecessário salientar a
fundamental importância dos bens minerais, se quisermos manter a
visão de qualidade de vida que temos hoje, estendendo-a, de manei-
ra mais ampla, para a sociedade como um todo.

Decorre daí, imediatamente, a necessidade de propiciarmos
condições para que a sociedade possa atuar de forma a detectar os
impactos, contribuindo para a sua solução.

Vimos que o José Cláudio, dentre as questões que abordou,
falou sobre o rio das Velhas e o Paraopeba, que são regiões de alta
importância para a mineração em nosso Estado. Anotei que o rio das
Velhas tem qualidade de água de média a boa, e também o Paraopeba
- mais para boa do que para média, embora o José Cláudio tenha
me chamado a atenção para o fato de que isso ocorre apenas na
época de seca.

Tal fato decorre, em grande parte, do esforço realizado pelo
próprio DMPM - e está aqui o Geraldo Antunes, responsável por aque-
le órgão, e o ex-Deputado Delfim Ribeiro, delegado do Ministério das
Minas e Energia em Minas Gerais, que fez um trabalho de extrema
importância, durante vários anos, de conscientização acerca da im-
portância da construção de barragens para contenção de rejeitos -
além de terem sido feitos alguns investimentos substanciais. O
monitoramento conseqüente demonstrou a eficácia desses instrumen-
tos.

A MBR, por exemplo, trabalhando aqui ao lado, em Belo Hori-
zonte, nos dá exemplos bastante interessantes, nesse particular, na
medida em que a água que percorre toda a jazida e é usada no
tratamento do minério, após decantação, flui em direção à cidade de
Nova Lima com qualidade de potável. Isso mostra, claramente, que,
se compatibilizarmos tecnologia e seriedade no trato da questão, a
mineração, além da sua essencialidade para o desenvolvimento, irá
contribuir paralelamente para a satisfação das nossas necessidades
em termos de meio ambiente.

Dentre essas, como fator antrópico, inserem-se alguns aspec-
tos. Gostaria de mencionar alguns dados relativos a apenas dois pon-
tos, relevantes em um País como o nosso, em que os levantamentos
têm sido feitos mostrando que o desemprego e a miséria são desafi-
os gigantescos nesse País. Levantamentos feitos na área de minera-
ção, em Minas Gerais, e estudos na área do minério de ferro mostra-
ram, por exemplo, que 50% dos empregados da área da mineração
têm de 10 a 20 anos de tempo de serviço, o que caracteriza importan-
te nível de manutenção de empregos e tranqüilidade social, especial-
mente quando comparado ao percentual de 7% no que respeita à
força de trabalho do País, no setor (50% contra 7).

O nível de educação dos empregados em mineração é bem
mais elevado que o da média dos trabalhadores brasileiros: 32% dos
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trabalho do País; 72% dos empregados na atividade mineraria apre-
sentam grau de instrução a partir da 8 série (47% para o total do
País). Os níveis de remuneração, medidos em Salários Mínimos (SM),
passaram de 7 SM em 1985 para mais de 12 SM em 1991; em 1986,
para a força de trabalho do País, essa média era de 4,7 SM, ou seja,
na mineração os salários são quase três vezes maiores.

O que se observa com esses dados, e que procuramos trazer
aos Parlamentares, é uma mudança de paradigma na visão da mine-
ração, uma vez que está claro, pelas abordagens do Dr. Cláudio Scliar
e por tudo que já se tem difundido, que não se pode ter qualidade de
vida sem adequada oferta de bens minerais. Essa mesma mineração
tem caminhado, concretamente, em benefício de uma sustentabilidade
ambiental.

Como, naturalmente, a parte de recursos humanos e infra-es-
trutura, em eventos como este, é absolutamente fundamental para
sustentar as suas conclusões, vamos deixar à disposição o livro "Mi-
neração e Meio Ambiente". Nele, há uma listagem dos impactos em
pesquisa mineral, em lavra, beneficiamento, áreas de apoio à mine-
ração e de possíveis formas de trabalho que solucionem tais impac-
tos;, além do exemplo de mais de 23 empresas brasileiras de mine-
ração, com padrão ambiental mundial de qualidade. Uma delas é a
Mineração Morro Velho. Meu querido amigo Cláudio Scliar abordou
com ênfase a questão do arsênio, colocando que a vida humana vale
mais. Evidente! Mas sabemos, pelo histórico dessas mesmas edi-
ções, que em nenhum momento esse caso se colocou nessa antípoda
por ele colocada e com a ênfase que lhe é peculiar.

Um segundo ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção
para os membros do Parlamento das Aguas é exatamente a questão
que o Cláudio Scliar concluiu, com muita felicidade. E que, em sendo
uma sociedade complexa como a nossa, temos que caminhar, ne-
cessariamente, para a normatização. Temos que propiciar condições
para que qualquer brasileiro interessado em uma atuação, seja do
ponto de vista econômico, seja do ponto de vista do lazer, de vir a
explorar águas, que, na verdade, são também um bem mineral, tenha
condições de, informado, atuar em benefício do meio ambiente.

Gostaria de lembrar e, nesse particular, volto a citar o Geraldo
Ratton, na medida em que ele é o coordenador do DNPM na parte de
normatização em relação ao meio ambiente, que foram editadas nor-
mas que são das primeiras, em nível internacional. E gostaria de lem-
brar a todos vocês, especialmente aos membros do Parlamento das
Aguas, que a questão do meio ambiente passa, agora, em nível inter-
nacional, por um gigantesco desafio, que é o desafio da normatização.
A futura série ISO 14.000 está em elaboração no mundo todo, e den-
tre os países que estão compondo o seu comitê técnico, temos a Grã-
Bretanha, Holanda, Canadá, Austrália, França e Suécia, e a base
tem sido o British Standart BS 7750 de 1994, com especificação do
sistema de gerenciamento ambiental, e que inicia o seu texto lem-
brando a importância fundamental de política e da organização e de
pessoal competente para poder implementá-la.

Então, encerrando, agradecemos o convite à Mineração, colo-
cando-nos à disposição para os debates. E gostaria, uma vez mais,
de sublinhar a felicidade desse Parlamento em colocar em discussão
a mineração.	 33



Recente rodada no Uruguai determinou a existência de "inquire
points", em todo o mundo para que o cidadão, que é o objeto final de
tudo isso, tenha condições de estar bem informado sobre o que está
acontecendo num mundo cada vez mais complexo.

Então, a proposta concreta para o Parlamento das Águas é que
as prefeituras passem a sediar concretamente um ponto de informa-
ção ao qual os munícipes possam se dirigir para obter informações
ou para obter endereços nos quais possam se informar.

Colocamos o IBRAM à disposição para essa informação, no
que diz respeito à mineração, e deixaremos com os organizadores a
publicação do DNPM, "Levantamento Nacional dos Garimpeiros",
estudo extremamente bem feito e o primeiro no Brasil que coloca com
clareza a questão garimpeira do ponto de vista da metodologia cien-
tífica. Entrego também, em primeira mão, o Sumário Mineral de 1993,
também produzido pelo DNPM, que contém toda a estatística mine-
ral brasileira e a contribuição da mineração ao desenvolvimento naci-
onal, mostrando que a mineração, a primeira transformação mineral
- estou falando de cimento, ferro, aço, etc. - representa cerca de
30% do PIB brasileiro.

1.11. David Márcio Santos Rodrigues,
representante do Instituto Estadual de
Florestas - IEF - MG.

O tema que abordaremos, "Desmatamento e Desertificação"
mereceria, na realidade, um congresso específico. Fica realmente
muito difícil sintetizar, em curto espaço de tempo, todas as informa-
ções e os conceitos necessários ao debate e à elucidação do tema.
Tentarei, todavia, através de um esforço de síntese, traçar algumas
considerações a respeito do desmatamento e da desertificação, aten-
do-me ao caso específico do vale do rio São Francisco em Minas
Gerais.

A bibliografia existente sobre o tema é ampla e rica, e o conteú-
do discutido apresenta enfoques os mais variados.

Procuraremos direcionar a nossa análise para os temas direta
e indiretamente ligados ao desmatamento, já que este fenômeno vem
ocorrendo ao longo do vale do São Francisco há várias décadas.

Existe uma certa confusão, ocasionada sobretudo pela falta de
enfoque científico do tema, entre regiões áridas e regiões secas.

Uma área submetida às condições climáticas áridas é aquela
onde existe um relacionamento entre a ação da reduzida umidade
das condições atmosféricas e os índices de calor. Assim, pode-se
afirmar: árido não é sinônimo de seco. Tudo dependerá do balanço
de desequilíbrio/equilíbrio, dos índices de precipitação e evaporação
e das características do solo. Nas áreas verdadeiramente áridas, as
precipitações são inferiores a 200mm anuais.

Outro fator que pode e deve ser utilizado na diferenciação está
34	 nas condições de circulação da drenagem superficial.



Nas regiões áridas ou ela existe ou é temporária e a temperatu-
ra pode atingir índices diários e diurnos superiores a 65°C, com osci-
lações térmicas que podem ser inferiores a 0°C durante a noite.

De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia - OMM
-, "desertificação é o nome dado aos processos em virtude dos quais
um ecossistema perde a sua capacidade de reviver ou regenerar-se
naturalmente."

O processo de degradação de um ecossistema ocorre quando
há uma redução da cobertura de solo que serve de suporte à vegeta-
ção; dá-se o aumento da reflexão (albedo) da radiação solar a partir
da superfície do solo; é acelerado o processo de desmatamento e a
destruição da cobertura vegetal de baixo porte; dá-se a aceleração
dos processos erosivos químicos e físicos.

A principal causa dos processos de desertificação não é natu-
ral, não é provocada pela evolução natural dos diversos sistemas
meteorológicos e, sim, pela atuação descontrolada da atividade hu-
mana.

o uso indevido da terra, este, sim, é o mais grave problema a
se denunciar, discutir, analisar, e para o qual devem ser propostas
soluções, que têm de ser executadas com regularidade e disciplina
rígida.

As grandes alterações que concorrem para os processos de
desertificação estão localizadas nas áreas subtropicais. Entre as zo-
nas mapeadas pela UNESCO, destacam-se as áreas cobertas de
cerrados e de vegetação arbórea seca tipo Caatinga, com localiza-
ção em trecho do Nordeste do Brasil e do Norte de Minas Gerais.

A complexidade da seca nordestina é agravada - e a recíproca
é verdadeira - pela constante pressão da população. Na década pas-
sada, os índices pluviométricos extremamente baixos provocaram
sérios prejuízos à população nordestina. Numa demonstração cons-
tante da criatividade do brasileiro, foi montada - e já é centenária - a
indústria da seca.

Recentemente, acontecimentos político-meteorológicos ocorri-
dos no "planalto central" - tipicamente tropicais, com muitos trovões
e poucas chuvas - ofereceram subsídios aos estudiosos que insis-
tem em comprovar cientificamente a redução da estatura daqueles
que vivem nas áreas secas, ou que delas sobrevivem com benesses
orçamentárias.

Entre 1982 e 1984— e também nesta década -, o fenômeno "El
Ninõ" concorreu para a redução da umidade. Tudo indica que essas
alterações ocorrem a cada dois ou sete anos.

A influência dos climas antigos ainda hoje é denunciada atra-
vés da análise minuciosa dos sistemas de erosão bioclimáticos. As
variações são registradas com freqüência. Isso significa que a análi-
se da evolução das formas do relevo leva ao conhecimento das ver-
dadeiras características dos processos erosivos, das condições cli-
máticas pretéritas e da cobertura vegetal contemporânea.

Torna-se, portanto, fundamental um relacionamento entre o
comportamento morto-estrutural, morfoclimático (pois ele estará de-
terminado pelas influências paleoclimáticas), as condições climáticas
atuais e as características da circulação dos cursos fluviais.	 35



É lógico que as causas das variações climáticas são muito
diversificadas e que dependem do mecanismo de circulação atmos-
férica como um todo.

O microclima - como o próprio nome diz - tem atuação reduzi-
da, desenvolvendo-se na parte superficial do solo, no início do conta-
to da terra com a camada inferior da atmosfera. Ele cobre superfícies
menores. Todo agricultor conhece bem esse processo e sabe distin-
guir, com sabedoria, quais as características microclimáticas de sua
fazenda.

Uma capina anual, o pisoteio do gado, uma queima anual sem
controle, a retirada da camada de húmus e a destruição gradativa
das árvores frondosas favorecem as alterações microclimáticas.

O macroclima tem importância mais abrangente e depende
das alterações planetárias, com envolvimento de toda a circulação
atmosférica e dos oceanos. Depende da interação: sol/atmosfera/ter-
ra/oceanos.

A medida que os especialistas ampliarem seus conhecimen-
tos, aplicarem modelos matemáticos e armazenarem mais e mais in-
formações, aumentarão, sem dúvida, as relações entre os micro e
macroclimas e, mais uma vez, o homem aparecerá como o principal
responsável pelas alterações climáticas.

Enfim, de todas as implicações meteorológicas que levam às
modificações climáticas, o albedo - reflexão superficial registrada pe-
los solos descobertos de vegetação, estradas, cidades e construções
urbanas como um todo, - é a mais importante. As imagens orbitais,
nas suas mais variadas escalas, demonstram a sua importância e
registram a sua luminosidade.

No caso específico do vale do rio São Francisco, na bacia cor-
respondente do território mineiro, faremos algumas considerações
após uma análise sobre as condições atuais.

As condições de alimentação e escoamento das diversas baci-
as hidrográficas do Estado dependem, respectivamente, de dois ele-
mentos essenciais: o clima e as condições geológicas. As caracterís-
ticas climáticas predominantes nas diversas áreas do Estado permi-
tem que sejam identificados dois tipos de regimes fluviais típicos das
zonas tropicais, conforme acentua Pardé (1956): regime tropical aus-
tral e regime subequatorial.

Considerando ainda o enquadramento do trecho do norte do
Estado no grupo dos climas semi-áridos, cabe àquela região a classi-
ficação que Radesca (1964:561) chamou de "regime dos rios do nor-
deste". Assim, podem-se identificar perfeitamente cursos fluviais cujos
regimes se relacionam diretamente com os climas tropical úmido (Aw),
mesotérmico (Cw) e com características de semi-árido (Bs).

Nas áreas onde predomina o tipo Aw (tropical úmido), especifi-
camente na região do Médio São Francisco, em toda a faixa limitada
pelo trecho que vai do oeste do Espinhaço à zona de Montes Claros
e Paracatu, abrangendo a região compreendida entre Três Marias e
São Francisco, a circulação fluvial se faz sobre terrenos sedimentares
eo-paleozóicos; toda essa zona submete-se ao clima Aw e condiciona-
se à seqüência pluviométrica que, registrando totais elevados na sua
parte sul, diminui gradativamente à medida que ultrapassa o paralelo
de Lassance, até atingir a região de São Francisco, limite da zona
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Tendo em vista sua posição como zona climática de contacto
entre os tipos Cw e Bs, essa região do Médio São Francisco tem sido
alvo de estudos detalhados no tocante a seu regime. Serebrenick
(1953:70), referindo-se à questão das enchentes no trecho que vai de
Pirapora a São Francisco, explica que a "ocorrência de aguaceiros
síncronos que propicia, face às características da rede hidrográfica,
as confluências perigosas das descargas do rio principal" identifica a
maior concentração de períodos de elevação do nível das águas nes-
sa faixa, atingindo, também, os vales do Paracatu, do Rio das Velhas
e do Jequitaí. Vê-se, portanto, que o regime dessa zona mediana do
São Francisco pode ser enquadrado como complexo, pois, nas regi-
ões de Curvelo e de Corinto as quedas pluviométricas ocorrem entre
novembro e março, com períodos de abaixamento do nível entre abril
e outubro. Entre Pirapora e São Francisco a estação chuvosa reduz-
se a quatro meses (dezembro a março).

A estiagem atinge seu grau máximo no mês de julho, com o
abaixamento acentuado do nível fluvial, o que dificulta consideravel-
mente a navegação, e com o recuo muito rápido das águas em dire-
ção ao leito menor. A continuidade das precipitações no período que
vai de setembro a abril, na região de Paracatu, indica perfeitamente a
influência dessa zona no orçamento fluviométrico do trecho oeste da
bacia, mantido pelos elevados índices que afetam os afluentes do
Paracatu e os trechos do Chapadão do Urucuia.

As condições de escoamento atingem elevados graus de
permeabilidade, tendo em vista a predominância dos arenitos, da for-
mação Urucuia e dos calcários e siltitos do Grupo Bambuí. As carac-
terísticas geomorfológicas e a cobertura vegetal, aliadas às condi-
ções de continental idade da área, não dão a essa região condições
de escoamento tão favoráveis como as do Triângulo Mineiro, mas
oferecem, por outro lado, possibilidades para armazenamento maior,
tendo-se em vista a fraca declividade do perfil principal, que, no per-
curso Pirapora-São Francisco, apresenta desnivelamento muito pe-
queno.

O vale do rio São Francisco encontra, assim, dificuldades para
o transporte dos sedimentos, que, desagregados das partes mais ele-
vadas circunvizinhas, preenchem gradativamente sua ampla calha,
dificultando, mesmo por intermédio dos bancos de areia, o escoa-
mento das águas e o trajeto dos barcos. Com a construção da barra-
gem de Três Marias, o curso tem sofrido regularização acentuada, a
qual, interferindo diretamente no comportamento hidrológico, altera
as condições de sedimentação, tendo-se em vista a retenção dos
fragmentos a montante da barragem.

Distribuídos nas zonas climáticas do tipo Cw, encontram-se os
trechos médio e superior do rio Grande, Alto Jequitinhonha, Alto Rio
Doce, vale superior do São Francisco, e, na extremidade sudeste,
trecho do vale do rio Paraíba. As condições de alimentação desses
cursos fluviais identificam-se perfeitamente com as condições climá-
ticas do tipo Cw.

A bacia superior do São Francisco, que atinge a região de
Bambuí e do Quadrilátero Ferrífero, onde se faz representar pelo rio
das Velhas, apresenta condições pluviométricas submetidas ao regi-
me chuvoso em outubro, com o máximo, em dezembro, de 350mm; e	 37



período decrescente, a partir de fevereiro-março, com índices
pluviométricos próximos a 1 5Omm. índices elevados como esses não
exercem aqui uma ação imediata como a que ocorre na bacia superi-
or do rio Grande, pois as condições geológicas e morfológicas, bas-
tante diversas, modificam o comportamento superficial das águas,
caracterizado como do tipo subtropical, tendo-se em vista a facilida-
de encontrada para a infiltração no subsolo altamente permeável das
formações pré-paleozóicas da série Bambuí, revestidas por um
capeamento de solos de permeabilidade média.

Esse comportamento retarda ligeiramente o aumento do nível
das águas, marcado por índices pluviométricos mais elevados em
janeiro-fevereiro. Durante o período mais seco (abril e setembro), as
condições climáticas do tipo Cw, com temperaturas reduzidas, alia-
das às reservas armazenadas por rochas permeáveis da série Bambuí,
concorrem para que o regime se mantenha estável durante as estia-
gens, com abaixamento moderado dos níveis pluviométricos.

O principal aspecto apresentado pelos rios que pertencem à clas-
sificação de clima Bs está no caráter temporário de seus cursos, que
sofrem intensamente a ação da seca, com a conseqüente alteração na
circulação geral. Esses rios passam a mostrar, em seus leitos, vestígios
insignificantes de escoamento, com a exposição de um canal de estia-
gem excessivamente reduzido. A região semi-árida ao norte do Estado
acha-se ocupada parcialmente pela bacia do Jequitinhonha, em sua
metade leste, enquanto a drenagem que se dirige para o São Francisco
tem sentido oeste. Mais ao norte, é também cortada pelo curso do rio
Pardo, que se dirige para o Estado da Bahia.

Em toda a extensão atravessada por esses rios na zona semi-
árida mineira, o regime pluviométrico é o das chuvas de verão, com
precipitações iniciadas em novembro, atingindo o máximo em dezem-
bro e decrescendo a partir de fevereiro. Entre abril e outubro as preci-
pitações são bastante reduzidas e os cursos fluviais atingem limites
máximos no rebaixamento das águas. Mesmo no São Francisco, que
recebe drenagem acentuada de seu trecho oeste, o rio sofre um abai-
xamento considerável, tendo em vista a quase total paralisação dos
afluentes da margem direita, no trecho compreendido entre São Fran-
cisco e Manga.

Todavia, as condições geológicas da área compreendida pela
zona de clima Bs permitem uma distinção entre a drenagem que se
faz na parte da Bacia do São Francisco e do Jequitinhonha.

Em toda a extensão do Vale do São Francisco existem forma-
ções de permeabilidade acentuada que provocam uma infiltração
acelerada. Existe uma relação clara entre as características da geo-
logia, do relevo e do comportamento hidrológico.

Cumprindo determinação da Lei Florestal 10.561 (1991), que
teve a participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade, o
IEF executa a segunda etapa do seu Programa de Mapeamento da
Cobertura da Vegetação de Minas Gerais. Pela primeira vez na his-
tória da cartografia temática mineira, realiza-se o mapeamento
fitogeográfico do Estado, numa escala adequada ao monitoramento
e controle da cobertura vegetal.

Até outubro, os 589.000km2 do Estado estarão cobertos por
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A primeira fase, já concluída, cobriu mais de 260.000km 2 e deu
prioridade às regiões Noroeste, Norte e Nordeste do Estado, cobrin-
do toda a extensão da bacia do São Francisco, onde a atividade
carvoeira vem demonstrando apetite avassalador e trato desumano
para com aqueles que vivem dos fornos e das árvores do Cerrado.

Já estão concluídas 120 cartas e a situação atual é a seguinte:
o projeto de mapeamento e monitoramento da cobertura vegetal de
Minas Gerais por sensoriamento remoto tem a participação financei-
ra do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral e do Banco Mundial.

Está integrado ao Pró-Floresta e envolveu até agora, além da
Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUNCATE
- e da empresa Imagem, mais de 100 técnicos do IEF, os quais foram
treinados pelas instituições citadas, participaram dos trabalhos de
mapeamento e estão aptos para o monitoramento da cobertura vege-
tal de Minas Gerais.

Gradativamente, pretende o IEF iniciar treinamentos com a
Polícia Florestal e introduzir as universidades, órgãos técnicos, enti-
dades ambientalistas e Prefeituras no processo de implantação do
programa de monitoramento e controle da vegetação. A cada seis
meses, as imagens de satélite fornecidas pelo INPE darão aos nos-
sos técnicos condições de auxiliar e identificar as áreas exploradas ei
ou regeneradas.

Nosso banco de dados permitirá o controle à distância, diminu-
indo o trabalho cansativo, caro e deficiente de uma fiscalização dire-
ta, liberando nossos técnicos e companheiros da Polícia Militar para
uma interpretação técnica mais eficiente e detalhada.

A comparação entre a situação atual da cobertura vegetal na
região de Manga e a de alguns anos atrás demonstra muito bem a
gravidade do problema da degradação ambiental.

Os processos de degradação nos mostram que se torna funda-
mental e inadiável a necessidade de impedir a destruição da cobertu-
ra vegetal, a destruição da biodiversidade, o assoreamento dos cur-
sos fluviais, as alterações microclimáticas e que se tornam funda-
mentais e inadiáveis alternativas humanas e objetivas para a resolu-
ção das questões fundiárias, o controle rígido da atividade de
carvoejamento, o controle da poluição aqüífera e alternativas para a
recuperação ética e moral dos poderes constituídos.

O técnico que trabalha para as entidades governamentais es-
cuta com muita freqüência a afirmativa de que já está na hora de
substituir a pesquisa pela ação.

Trata-se de um engano. Sem a continuidade das pesquisas,
sem a seqüência nos trabalhos de investigação, a solução será sem-
pre provisória e inadequada.

Sem o respeito à legislação e ao homem do campo, sem a cri-
ação das reservas florestais, sem o aprimoramento dos recursos hu-
manos, sem um desenvolvimento sustentável bem programado, sem
a recuperação imediata das áreas degradadas e sem a participação
da sociedade nas atividades políticas de cada um dos Municípios, o
processo de desertificação será acelerado.

O trato indevido do dinheiro público, o uso abusivo da autorida-
de, e o desrespeito aos direitos mínimos do cidadão com relação à	 39



sobrevivência têm levado o País ao mais grave dos processos de
desertificação: a desertificação moral, a degradação ética, a destrui-
ção da confiança e a extinção da esperança naqueles que se dizem
defensores e representantes dos anseios da população.

2- DEBATES
- Maria Dalce Ricas, representante da Associação

Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA.

Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa, meus agrade-
cimentos, em nome da AMDA, pelo convite para participar desse
debate.

Quanto à situação do São Francisco, não tenho muito mais a
acrescentar ao quadro de calamidade pública descrito pelos exposi-
tores que me antecederam.

Gostaria, entretanto, de ressaltar mais um grande problema
existente com relação à cultura no vale do São Francisco, que nos
deixa lendas, poesias e músicas e que está agonizando com a
extinção das populações ribeirinhas, em conseqüência da depreda-
ção do meio ambiente e do rio.

O rio São Francisco é um rio de ninguém. Qualquer um dos
senhores que quiser abrir uma mineração ou ali garimpar, terá boas
chances de não ser incomodado por nenhum dos órgãos estaduais
ou federais. Se quiser chegar lá para desmatar alguns quilômetros de
margem de rio, não precisa se preocupar, pois não será punido. Pode
até ser feita a denúncia, mas quando esta chega à justiça, não há
mais jeito. Já houve o estrago. Seria inteligente caminharmos em busca
de uma conclusão lógica. Não existem políticos cuja atuação esteja
orientada para o São Francisco. E preciso acontecer uma coisa que
não se faz neste País: contrariar interesses. Quando acontece um
evento como o "Parlamento das Aguas", envolvendo o mais impor-
tante Poder, que é o Poder Legislativo, que deveria ser o poder do
povo, passamos a pensar que os caminhos não são tão difíceis. Para
se resolver a situação do São Francisco e da sua bacia, temos que
contrariar interesses. Seria preciso extinguir a metade desses órgãos
que cuidam do assunto, que só existem para malversar os recursos
públicos e fazer política. O Poder Legislativo deveria cobrar do Exe-
cutivo aquilo que ele não faz e poderia fazer, como, por exemplo, uma
política de irrigação. Todos podem ver o rio Grande secando por falta
de chuvas, não sobrando água nem para as necessidades básicas
da população, porque todo mundo meteu a mão. Existe uma política
de planejamento familiar? Como vamos acabar com a miséria neste
País, se a nossa taxa de natalidade é altíssima? Quem tem a cora-
gem de encarar o assunto? Seria medo de enfrentara Igreja, ou medo
de enfrentar a verdade? O uso da água das bacias hidrográficas é
fundamental à vida. E por isso que defendemos uma lei de recursos
hídricos. O papel mais importante do parlamento é mudar leis, é per-
mitir que seja checado o importante papel do setor privado, do Exe-
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todos esses problemas. Há leis que, se aprovadas, farão com que o
controle da outorga do uso das águas passe a um só setor. Ou seja,
esse controle será corporativizado, enquanto que a água é um bem
que tem diversas outras finalidades, como a social, a econômica, a
cultural, etc. A outorga do uso das águas está sendo ameaçada de
ser tirada da competência do Conselho Estadual de Política Ambiental,
que é o órgão colegiado representado por diversos setores, e
transferida para um órgão que vai controlar apenas o uso setorial
dessas águas.

Vocês já notaram como jogar lixo nos rios é algo natural? Foto-
grafei a Prefeitura de Nova Era basculando o lixo hospitalar da cida-
de no rio Piracicaba. Isso é rotina considerada normal em Minas Ge-
rais e no resto do País. E, enquanto isso, existe uma lei de sanea-
mento engavetada nesta Assembléia há mais de dois anos. Por que
será que ela não saiu ainda? Jogar lixo nos rios passaria a ser crime,
se a lei saísse e então haveria um instrumento jurídico com o qual a
sociedade poderia tentar defender-se.

Onde está a integração dos órgãos que atuam e que se sentem
donos do rio? Antes ele não era de ninguém, agora está ameaçado
de virar um rio de todo mundo que quer tirar votos, proveitos, etc.

Se não me engano, ouvi o Dr. Airson Bezerra Lóscio dizer que
foi contratada a FAO para fazer o diagnóstico do rio São Francisco.
Depois, ouvi o Dr. Jairo Figueiredo dizer que foi contratada outra fir-
ma para fazer o mesmo diagnóstico da bacia do São Francisco. óti-
mo, é preciso realmente conhecer a situação daquela bacia, mas
pergunto: por que e para que os dois vão fazer o mesmo trabalho?
Por que os dois não se entendem? O rio não é deles, não é da AMDA,
não é do IBAMA. O rio é de todo mundo.

Um diagnóstico desses é realmente muito importante. Espero
que ele aconteça mesmo. Só lamento que seja feito de forma tão
escondida. Talvez assim o seja porque pode trazer muitas surpresas,
ou melhor, pode trazer o óbvio. E o óbvio é que o poder público não
age e não fiscaliza.

Não temos outro caminho: se escolhemos o modelo tripartite
de Poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo, que, não tenho dúvi-
da, é o melhor, é através desses poderes que temos de atuar.

O que se espera de um Parlamento como esse? "Parlamento
das Aguas", um pomposo nome. Como sociedade civil, espero que
este Parlamento seja um fórum que dê à sociedade civil a oportuni-
dade de fazer as críticas cabíveis.

O que o parlamento tem sido até hoje senão um braço do Po-
der Executivo? Acontece muito de se ouvir, por exemplo, que está
difícil manter-se uma determinada multa, porque o Deputado X está
querendo tirá-la; ou que isso é de interesse da Prefeitura tal e foi
apoiada por tais Deputados; ou que determinado artigo foi colocado
na lei porque o Deputado "Y" tem interesse nele. Ora, assim não va-
mos a lugar nenhum. Quando será que o parlamento vai fazer leis
isentas de interesses? E não defendo aqui que as leis passem a aten-
der aos interesses da sociedade civil, que represento. Nós também
cometemos erros. Nós também fazemos avaliações erradas. A ver-
dade não está com um só. Mas é preciso que as leis deixem de aten-
der a interesses particulares. E o mínimo que peço à sociedade de
Minas Gerais é que trabalhe para que isso venha a se corrigir.	 41



Quero cumprimentar o representante da Bahia, que foi um dos
poucos que teve a coragem de falar a verdade aqui, hoje. Ele foi até
muito bondoso: chamou de projeto a transposição das águas do rio
São Francisco. Eu a chamo de "delírio". Deve ter baixado o espírito
de Mário Andreazza em Itamar Franco, no mínimo. Não chega a
Transamazônica? Não chega Tucuruí? Não chega Balbina? Não chega
o Projeto Jaíba? Não chegam os milhões de dólares que já foram
enterrados neste País? Não é possível que tenhamos de ouvir isso
outra vez! A quem será que se vai satisfazer? Claro que se vai conti-
nuar satisfazendo a indústria da seca do Nordeste.

O Presidente da República deveria ter vergonha de falar uma
coisa dessas. Deveria ter consultado pessoas de maior conhecimen-
to a respeito da bacia, para não afrontar o povo brasileiro com tama-
nha megalomania. Este País, aliás, só vê megalomanias. Talvez pelo
fato de ser tão extenso, pensa-se apenas em obras grandiosas. Nin-
guém pensa em fazer coisas pequenas, atendendo à cultura de cada
região, atendendo a necessidades regionais e possibilitando a
autogestão de pequenas comunidades.

Quero falar um pouco sobre o papel do parlamentar. Hoje, as
Prefeituras estão muito desinformadas: não sabem o que fazer com o
lixo, não sabem que existem projetos alternativos para as redes de
esgoto, etc. Por seu lado, o Executivo não dá a mínima orientação, é
totalmente falho. E inimaginável o papel que os Deputados, que aqui
representam regiões, poderiam ter junto a essas Prefeituras, orien-
tando, levando informações, trabalhando para que a questão não seja
vista de forma setorizada. Contudo, o que percebo é que, um mês
após a eleição, a maior parte dos Deputados já precisa ser eleita de
novo. E de concessão em concessão, para que sejam reeleitos, aca-
ba não sobrando nada.

Por fim, quero solicitar ao "Parlamento das Aguas" que fiscalize
o Executivo. E o Executivo quem faz, e as coisas não têm sido feitas
ou têm sido mal feitas. Agora, se o Parlamento atuar como sociedade
civil, se iniciativas como essa forem além das palavras, se apenas
isso acontecer, já teremos conseguido muita coisa. Tenho certeza de
que, dessa forma, o parlamento vai resgatar a dignidade e a confian-
ça do povo brasileiro, que, infelizmente, como sabem os Deputados,
está muito "fraquinha". Muito obrigada.

- José Theodomiro de Araújo, Presidente do Comitê Exe-
cutivo de Estudos Integrados da Bacia hidrográfica do São Fran-
cisco - CEEIVASF.

Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DD. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da CIPE-São Francis-
co; Exmo. Sr. Dr. Geraldo de Souza Coelho, Deputado Estadual, re-
presentante do Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco;
Exmo. Sr. Deputado Pedro Alcântara, representante do Presidente
da Assembléia Legislativa da Bahia, Deputado Eliel Martins; demais
integrantes da mesa, senhores palestrantes, minhas senhoras e meus
senhores. Como disse a Dra. Dalce, muito pouca coisa resta a se
dizer após tantos expositores, mas a questão da degradação do rio
São Francisco é tão grave que ainda "sobra" degradação de que fa-
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Queremos nos referir, aqui, à parte mais sensível da bacia, que
seria o trecho do semi-árido, quando o rio deixa o território de Minas
Gerais, após o rio Verde Grande, e adentra o semi-árido, onde o ba-
lanço hídrico é deficitário (chove, aproximadamente, 250mm e eva-
poram 2.1100mm). O rio bordeja algumas áreas já em processo de
desertificação, como o Raso da Catarina, que fica nos limites da ba-
cia do São Francisco com a bacia do Rosa, uma região sabidamente
de fácil desequilíbrio, em função da climatologia e da própria caracte-
rística do solo. Há, ainda, o oeste da Bahia, na região do cerrado,
onde o desejo de expansão de fronteiras agrícolas, sem uma visão
equilibrada de desenvolvimento sustentável, vem fazendo com que o
avanço da chamada agricultura moderna, nos cerrados, principalmente
próximo às lavouras de soja, acabe ocasionando um volume muito
grande de assoreamento e trazendo sérios transtornos às nascentes
dos formadores do rio Grande e do rio Corrente.

Todos esses assuntos discutidos aqui com referência à degra-
dação ambiental do São Francisco são temas que sempre levanta-
mos, em todas as oportunidades que nos dão de falar sobre esse
massacrado e cansado "Velho Chico".

Observamos na história que o abandono da bacia do São Fran-
cisco pelos poderes públicos sempre foi uma constante. Com certe-
za, fará parte dos discursos do próximo Presidente da República. Ela
é peça dogmática em todos os discursos, mas, na realidade, atenção
real ela nunca merece, não existe.

A partir de 1964, quando se desestruturou todo um aparato
institucional, criado para administrar corretamente o São Francisco, o
planejamento vem sendo setorial. E a setorização resulta nesse con-
fronto de uso e outros, que contribui para a degradação da bacia como
um todo. O setor elétrico planeja dentro da sua área, o setor de irriga-
ção planeja a expansão da irrigação, etc. Surge, assim um planeja-
mento pontual e uma execução mais pontual ainda, porque, normal-
mente, esse planejamento não é feito sobre as necessidades da po-
pulação, mas, sim, dentro da visão do administrador do momento, e
cada administrador tem uma visão diferente. Não há uma conceituação
formal da bacia como um todo na atividade de planejamento. Muitas
vezes, a construção de uma barragem para geração de energia cho-
ca-se com a instalação de um projeto de irrigação e se inviabiliza.

Podemos citar o caso do Projeto Jaíba. Existe, projetada, uma
barragem, que pode ser construída, a barragem de Bananeira, onde
estão previstos custos de desapropriação. A sociedade brasileira toma
dinheiro para fazer um projeto de irrigação, fica pagando essa dívida
e faz outra dívida para pagar. Essa é a grande baderna da adminis-
tração do São Francisco. A CIPE-São Francisco vem lutando para
uma coordenação mais adequada, onde os setores possam casar
esses planejamentos, para que possa haver uma ação mais equili-
brada.

O pior de tudo é que a grande vítima disso é o homem da bacia
do São Francisco, para o qual se diz que estão construindo alguma
coisa, algum desenvolvimento. Mas, na verdade, ele é o grande es-
quecido. Os grandes investidores que estão indo para a região, por
exemplo, já levam seu pessoal, porque dizem que o homem da re-
gião não está preparado para assumir tal ação. Há um descuido com	 43



o homem, que é altamente reprovável. Não se pode desenvolver uma
região com o alicerce de uma sociedade mal preparada, analfabeta,
e a sociedade do São Francisco é maltrapilha, sem saúde e analfabe-
ta. Isso, para mim, é uma violência, é um estupro social. Dão as
costas à população e dizem que estão fazendo desenvolvimento em
prol do homem. O que se tem criado são desigualdades enormes e
violentas. Enquanto se eleva o nível econômico de Petrolina, deixa-
se Juazeiro do jeito que está! E a Biafra do São Francisco.

Temos exemplos mil para demonstrar essa desconexão de pla-
nejamento e de trabalho dentro da bacia. Há mais de 30 anos, não se
retira uma pá de areia sequer de dentro do São Francisco. Hoje, os
18 milhões de toneladas de material sólido arrastado, que vêm na
calha do rio, têm sua causa no desmatamento, bem como na agricul-
tura avançada e sem racionalidade, produto de uma série de ações
antrópicas dentro da bacia. A calha principal, por sua vez, tem a na-
vegação interrompida e, em conseqüência, a economia da região é
deteriorada. Só em países onde a cabeça é usada apenas para sepa-
rar as orelhas é que uma hidrovia como a do São Francisco é aban-
donada e relegada, sem nenhum aproveitamento.

Na época do Império, houve uma carta régia que proibia os
são-franciscanos de entrar em contato com as civilizações do Sul. O
próprio Carlos Lacerda, em seu livro "São Francisco: Desafio e Pro-
messa", faz uma referência sobre o fato de que passamos o século
XIX praticamente sem contato com a civilização, e fechados dentro
de nós mesmos. Isso foi uma vantagem, porque se criou uma cultura
própria são-franciscana, com nossos próprios medos, esperanças e
idiossincrasias. Somos vistos como os barranqueiros do São Fran-
cisco, graças a essa carta régia que trouxe até nós uma civilização de
troca, ao longo da calha principal do rio. Afirma ainda o referido autor
que, durante todo o século XIX, a sociedade são-franciscana passou
por demorado torpor, sendo despertada apenas pelo pestanejar dos
pipocos dos bacamartes nas lutas dos senhores do rio pela força po-
lítica do direito à terra, como num campo de gibelinos, engalfinhados
na luta pela posse da terra. Foi assim que passamos o século XIX.

Ainda no II Império, Dom Pedro II fez algumas andanças, con-
tratou serviços técnicos. Robert Newman, bem como Teodoro
Sampaio, fizeram um estudo do São Francisco.

Quando chegou a primeira República, não tivemos absoluta-
mente nada. E ficamos apenas nisso. Hoje, temos uma geração de
energia que compromete toda a água do rio, sem a preocupação de
se construir a reserva necessária para que se contenha o
assoreamento e se tenha um estoque reservado, a fim de se
compatibilizar melhor o rio e administrar melhor essa água em função
da distribuição equalizada dos seus diversos usos.

Não tomarei mais tempo. Agradeço ao auditório. Estamos mui-
to felizes com a iniciativa da criação do 'Parlamento das Aguas". De-
cidimos, inicialmente, por ser a CIPE o veículo que originou a criação
desse Parlamento, a fazer a defesa da criação do parlamento do São
Francisco, por acharmos que o São Francisco é órfão politicamente.
Se a CIPE não existisse, esta Assembléia Legislativa mal saberia do
que estava se passando nos outros Estados. Iriam legislar cada um
para seu pedaço de rio e as ações ficariam descasadas, uma poden-
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Não me esqueço nunca de que, no Governo Newton Cardoso,
saiu uma portaria dizendo que estava instalado um grupo de trabalho
para estabelecer o plano diretor do São Francisco mineiro. Ora, se
Minas, que é dona de quase todas as águas do São Francisco, esta-
beleceu um plano para o aproveitamento total dessas águas, o que
será dos outros Estados, se Minas não tiver solidariedade para libe-
rar as benditas águas que seu solo consegue expulsar em direção ao
oceano, passando pelo semi-árido e salvando, assim, o Nordeste?

Dessa forma, agradecemos a oportunidade que nos foi dada
para, nessas breves palavras, conceituar o porquê da degradação,
que se explica pela má administração e pela desordem administrati-
va dessa "casa de Noca", que é a administração da bacia do São
Francisco. Muito obrigado.

- Deputado Geraldo Coelho, representante da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco.

Sr. Presidente, Deputado José Ferraz. Gostaria de solicitar um
tempo à tarde, pois vim com a disposição de defender a transposição
das águas do São Francisco. Com as participações dos que me ante-
cederam, porém, já ganhei muitos subsídios que vão enriquecer a
minha posição.

Devemos ter pessoas corajosas que defendam o desenvolvi-
mento sustentável. Temos de segurar o homem no interior e não per-
mitir o inchamento das cidades. Não adianta clamar contra os recur-
sos que vão para o interior, dizendo que são grandes e inoportunos,
enquanto se gastam 70 milhões de cruzeiros por quilômetro construído
de metrô. Se multiplicarmos por 60, em São Paulo serão 4 bilhões e
oitocentos milhões de cruzeiros, dinheiro talvez desnecessário se o
homem ficasse no interior explorando suas reservas naturais e traba-
lhando de maneira ordenada. Não sou contra a preservação ecológi-
ca, sou contra a exacerbação de muitos que dificultam a execução de
obras importantes.

Acredito que Minas, mais uma vez, com essa "caixa d'água",
será beneficiada para regular a descarga do São Francisco. Aquela
água, de que tanto falam, que vai faltar para a Paraíba e o Rio Gran-
de do Norte, passa pelo represamento dos rios.

Todos os depoimentos que ouvi hoje, aqui, me ajudaram para
que eu fizesse uma colocação mais enfática. Não gosto de fazer retó-
rica de miséria e de seca. Chega de falar em Nordeste "bolsão de
pobreza", Nordeste voraz, que leva o dinheiro do País jogando-o num
saco sem fundo.

Não aceito isso mais, porque sou de uma terra onde já está
provado o desenvolvimento por meio da irrigação. São 15 anos de
trabalho efetivo. Estão ali Petrolina e Juazeiro, dando exemplo para
todo o Nordeste e sendo referencial para o mundo. Chegam empre-
sários de todos os lugares para saber que novidade é essa que está
acontecendo no semi-árido. Isso me envaidece.

A estrada que sai de Recife para Petrolina era para socorrer os
miseráveis. Hoje a estrada leva a nossa produção, gerando dólares.	
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Falou-se, aqui, em Mário Andreazza. Bato palmas para esse
cidadão. Que Deus o tenha, porque foi um grande defensor do São
Francisco. Ele fez um trabalho gigantesco no vale do São Francisco e
no Nordeste. Temos muito respeito por esse cidadão. Tivéssemos,
hoje, ministros como Mário Andreazza , teríamos uma situação bem
diferente em nossa região.

Sou um Deputado que vem de uma família que arregaçou as
mangas para mostrar que o São Francisco é viável. Hoje, tenho vai-
dade de me apresentar em qualquer plenário, em qualquer situação.
Tenho aqui o testemunho do Presidente da CODEVASF, Airson Lóscio,
que também teve suas dificuldades como presidente da comissão.
Muitos projetos davam uma imagem péssima da irrigação. Aparece-
ram muitos projetos de demagogos, de gente que queria se aprovei-
tar para perturbar os colonos, de gente que dizia que irrigação era
paternalismo. E a coisa estava virando uma parafernália. O Airson
Lóscio foi muito corajoso. Soube, com muita dedicação, dar a volta
por cima. Hoje, os colonos são realmente produtivos, e dão um gran-
de exemplo para qualquer projeto de irrigação.

Voltarei à tarde com as minhas teses sobre a transposição do
São Francisco.

- Arlen Santiago, Prefeito Municipal de Coração de Jesus e
Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da
SUDENE - AMAMS.

Gostaria de tecer algumas considerações, mas antes quero
parabenizar o Estado da Bahia e os demais Estados por esta iniciati-
va. Apesar de estarmos cansados de reuniões, cansados de deba-
tes, estamos vendo que se abre uma pequena perspectiva no sentido
da solução dos problemas.

Gostaria de parabenizar a Dra. Maria Dalce e de convidá-la
para ir à nossa região. Sou Presidente da Associação dos Municípios
da Área Mineira da SUDENE, que conta com 50 Municípios. Gostaria
de dizer-lhe que, se, por corrupção de alguns Deputados, o Congres-
so Nacional fechasse, isso não seria uma boa solução. Da mesma
forma, se por alguns problemas havidos na SUDENE, ela fosse fe-
chada, muitos Municípios sairiam prejudicados. Não concordamos,
sob muitos aspectos, com o fechamento da SUDENE.

Queremos ainda dizer que a AMAMS está financiando a
TURMINAS, para que possa ser feito o inventário turístico da região,
principalmente da região do São Francisco. Aqui, afirmamos que as
cidades de Ouro Preto, Caxambu, São Lourenço e outras são priorida-
de n9 1, e que o no São Francisco não se encontra nessa prioridade.

Juntamente com a UNICEF, a nossa Associação propôs um
programa de planejamento familiar, não querendo se contrapor à Igreja.
Mas, no Norte de Minas, começa-se, hoje, a fazer um planejamento
familiar. Na semana passada, estivemos reunidos com todos os se-
cretários de saúde e com a UNICEF tratando do planejamento famili-
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Quero pedir ao Dr. Airson Lóscio que reavalie um pouco a atu-
ação da CODEVASF na questão da busca de águas. Em 1993, foram
perfurados oito poços artesianos comunitários. Neste ano, ainda não
conseguimos dar início às atividades, porque quatro máquinas não têm
um martelo, que custa doze milhões de cruzeiros para perfurar e retirar
água do subsolo. Com isso, conseguir-se-ia fixar o homem no local.
Com um poço artesiano é possível fixar 20 famílias, que deixariam de vir
para as favelas de Belo Horizonte ou para as de São Paulo.

Queremos que tenham essa atenção para com Minas Gerais, por
meio de convênios com o Governo do Estado e da SUDENOR, ou mes-
mo por intermédio da Associação. Porém, todo o dinheiro que a
CODEVASF receber em Minas Gerais ela terá de remeter ao caixa cen-
tral, e este irá providenciar licitações, etc. Há mais de seis meses o
equipamento está quebrado, e não temos condições de consertá-lo.

Queremos, também, falar da necessidade de uma reavaliação
do Departamento de Recursos Hídricos - DRH -, que, acredito, não
tem hoje nenhuma função no Estado. Para citar apenas um exemplo,
lembramos o rio Riachão, que separa as cidades de Coração de Je-
sus, Brasília de Minas e Mirabela, beneficiando 5 mil famílias. O DRH
e todas as outras entidades criaram uma firma chamada
AGROMONTE - solicitei à CODEVASF que fizesse uma avaliação a
respeito - que, ao ligar suas turbinas, puxa 2/3 da água do rio na sua
nascente. Já fizemos denúncias a todos os órgãos, inclusive ao Mi-
nistério Público, e não temos mais a quem apelar, embora nada te-
nha sido feito. Por fim, procurei o Cel. Nélson, Chefe do Gabinete
Militar do Governador, e o levei ao local, para que visse o que está
ocorrendo. Talvez, assim, consigamos alguma solução, já que este ano,
a partir do mês de julho, o rio estará seco e, provavelmente, 5 mil famí-
lias irão para as favelas de Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

Precisamos de uma reavaliação do emprego do dinheiro públi-
co. Sabemos que as siderúrgicas, conforme publicado no "Minas
Gerais" do dia 18 de maio, faturaram no ano passado 4 bilhões de
dólares. Esse faturamento é muito bom para Minas Gerais, mas, para
isso, deixaram atrás de si a escravatura no campo, pois expulsaram o
homem daquele local, acabando com as nascentes e lagoas. Só para
se ter uma idéia da situação, dois dias antes de ser feita a fiscaliza-
ção dos carvoeiros em Minas Gerais, a Polícia Florestal do Norte de
Minas e o IEF não sabiam que essa operação seria realizada. Entre-
tanto, todos o caminhoneiros o sabiam. Estamos cansados de saber
que em postos próximos de Sete Lagoas há a venda de selos e notas
fiscais frias, e que o carvão da Bahia tem sido comprado sem recolhi-
mento de ICMS para o nosso Estado. Não temos como proceder a
uma fiscalização, embora já tenhamos apelado para todos os órgãos.

Com relação ao rio São Francisco, em resposta à interessante
observação do Dr. Davi, quero deixar registrado que procuramos o
Dr. Célio, do IEF, para que possamos dar início aos trabalhos, com a
participação das Prefeituras, para replantar as matas ciliares. Embo-
ra seja uma ação de pequeno porte, é possível ser feita.

Finalizando, agradeço ao Presidente desta Casa, Deputado
José Ferraz, e o parabenizo por ser grande defensor do vale do
Jequitinhonha e do Norte de Minas.	 47



- Manoel Castelo Branco, Prefeito de Três Marias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes, o rio São
Francisco não é hoje o rio da integração e da unidade nacional. Como
afirmou o Sr. José Theodomiro, é um território de conflitos e divisões.

Neste seminário, ainda há pouco, tiveram início as divisões a
respeito do uso da água e dos interesses nacionais que dizem respei-
to ao São Francisco.

Hoje, o principal tema a ser discutido é a degradação ambiental
e os esforços despendidos para preservar os rios. Amanhã, discuti-
remos a atuação de uma frente de Prefeitos que atuará no Vale, à
semelhança da CUT, e a atuação dos Deputados em relação ao são
Francisco.

No debate de hoje se interpôs a questão do projeto de transpo-
sição das águas do São Francisco à altura do Município de Cabrobó,
na divisa da Bahia com Pernambuco.

Estou no Município de Três Marias, no Alto São Francisco, fa-
zendo divisa com a região da SUDENE. No Alto São Francisco, de
São Roque a Três Marias, a região das nascentes é praticamente
desconhecida pelas autoridades governamentais.

O São Francisco, até Pirapora, região da SUDENE, tem
hegemonia da atuação do Nordeste e, em Minas, hegemonia da atu-
ação da SUDENE. Este é um dos grandes problemas do São Fran-
cisco, que não existe "inteiro" para as autoridades e instituições go-
vernamentais.

Nós, Prefeitos do Vale, não estamos, em nenhum sentido, uni-
ficados, a não ser pelo fato de habitarmos nas margens do rio São
Francisco.

Trago uma reivindicação do Alto São Francisco ao Presidente
da CODEVASF, à CIPE, ao CEEIVASF, no sentido de se criar, em
Minas Gerais, a segunda superintendência da CODEVASF em Três
Marias ou em Lagoa da Prata, municípios ribeirinhos, municípios da
barranca, todos comprometidos com o rio São Francisco.

Sobre o Projeto Cabrobó, gostaria de dizer que Três Marias é
contra a sua implantação. Além das razões alegadas pelo CEEIVASF
na reunião extraordinária, no último dia 19, em Salvador, o lago de
Três Marias já opera fazendo o controle das águas para efeito de
navegação nele e nos outros reservatórios. A jusante de Três Marias
não suporta mais a intensificação da oscilação entre baixas e cheias
do espelho d'água.

Concordo com o que disse o Dr. José Theodomiro. Pela mani-
festação de agora, percebemos que ainda que a CIPE seja um gran-
de avanço na atuação institucional e política sobre o vale, não há um
amadurecimento suficiente sobre o problema do São Francisco. De-
veríamos criar o Parlamento do São Francisco, e não o Parlamento
das Águas.

Ainda que o Prefeito de Coração de Jesus, Dr. Arlen Santiago,
ache que se manifestou contra a UNIVALE, na verdade acabou se
manifestando a favor. Quando disse que a discussão do vale deveria
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Prefeitos se unirem para discutir o destino do vale. O centro da pro-
posta da UNIVALE é que os Prefeitos criem um fórum de atuação e
de planejamento. O turismo, por exemplo, só é pensado no São Fran-
cisco se for pensado com as diversas Prefeituras. Muito obrigado.

- Deputado Pedro Alcântara.

Sr. Presidente, demais membros da Mesa, senhores aqui pre-
sentes. Volto à tribuna porque, na nossa fala, nos referimos apenas à
transposição das águas do São Francisco para o Nordeste. Ouvimos
a fala do Presidente da AMAM S e não viemos aqui para contestá-lo,
mas apenas para nos justificar. Nós criamos o movimento S.O.S. São
Francisco, na Bahia; evoluímos com uma Comissão Especial na As-
sembléia Legislativa e, posteriormente, nos associamos a outros Es-
tados para criarmos a CIPE - São Francisco. Hoje, discutimos no
Parlamento das Àguas, também, a criação da UNIVALE. Tenho 46
anos de idade, todos vividos no São Francisco e sei que o rio de hoje
não é o de ontem nem será o de amanhã.

Com a CIPE, aprendemos muito sobre o São Francisco. Conhe-
cemos o São Francisco de Minas, de Sergipe, de Alagoas, onde tanto
discutimos. Quando o Sr. Prefeito questionou aqui a presença de al-
guns Deputados de Minas, nós registramos, pelo painel eletrônico, a
presença de 20 Deputados, que aqui estiveram e que ainda permane-
cem. Para sermos justos, gostaríamos não de defender, mas de dar
um testemunho da atuação de Deputados como José Ferraz, do ex-
Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, do Deputado Clêuber
Carneiro, do Sobral, do Wanderley Ávila, verdadeiros lutadores em de-
fesa das questões do São Francisco em todos os Estados.

E importante que cada cidade tenha seu núcleo de defesa do
São Francisco. Na questão da UNIVALE, o Prefeito é de fundamental
importância. Ele está ali, na beira do rio, vivendo toda a questão. Ele,
com uma política local, tem condições de fiscalizar. E ali que o cida-
dão trabalha e produz, e é ele que tem de ser o fiscal. Repito, que a
questão da UNIVALE é fundamental para a sobrevivência do São Fran-
cisco.

Neste momento, já não estamos discutindo o futuro do rio, mas
sim sua preservação.

O rio São Francisco apresenta uma diferença em relação a to-
dos os grandes rios do mundo. O rio Nilo, que é comparado ao São
Francisco, tem uma carga tributária maior, pois é fonte permanente
de água. O São Francisco nasce de minadouros, como na Serra da
Canastra em Minas Gerais. A outra carga tributária vem da queda
pluviométrica. Já nem discuto a retirada de água de cada Estado. Se
não houver uma política definida para o rio São Francisco, no ano de
2020 ele será um rio morto.

Deveríamos seguir o exemplo de São Paulo com relação ao rio
Tietê. Em comparação com o rio São Francisco, esse rio é um riacho.
A sua recuperação, hoje, está custando aos cofres da Prefeitura e do
Estado de São Paulo mais de 2 bilhões de dólares. Estou convicto de
que, se não lutarmos, nós são-franciscanos, para a recuperação de
nosso rio, no ano 2020 vamos dizer: "era um rio". Só restará um cami-
nho de areia.	 49



Já temos vários trabalhos, já foram feitas várias palestras a res-
peito da recuperação desse rio. Os estudiosos da questão bem sa-
bem disso. Por isso, meu caro Prefeito, Presidente da associação
destes municípios, a criação da UNIVALE é de fundamental impor-
tância. Gostaria de ver cada cidade ribeirinha lutando para a sobrevi-
vência do São Francisco.

O rio está agonizando. Outrora víamos aquelas águas verdes
do rio São Francisco parecendo esmeralda líquida, hoje existem lá-
grimas pedindo pela preservação do rio. Aquela região sem o rio São
Francisco, será um imenso deserto, pois a única fonte de riqueza ali
é o rio.

Hoje são vendidos a alto preço os projetos de irrigação, mas sei
quanto custou o suor do colono. Existe a política errada da CODEVASF
até na seleção dos colonos. Conheço o sofrimento dessas pessoas,
que hoje não podem pagar, sequer, a energia elétrica. E extorsivo o
preço cobrado. A água também é cara para o agricultor. Assim, não
podemos admitir que projetos megalomaníacos sejam implantados no
rio São Francisco, quando não conseguimos viabilizar nem os peque-
nos projetos para os colonos que vivem à margem do rio.

Os grandes empresários estão bem. Estão exportando a uva, o
limão Taiti, a manga, a acerola, cujo mercado já começa a ficar
saturado. Não há planejamento para nada neste País, porque não há
Ministro do Planejamento e, muito menos, Ministro da Agricultura, para
fazerem uma política agrícola para nossa região. Os projetos que fo-
ram feitos estão errados, e vamos mostrar por que. Não culpo a
CODEVASF. Ela sabe que sou um parceiro dela em todas as lutas. O
Sr. Presidente bem sabe disso. Não podemos esconder o sol com a
peneira. Precisamos preservar o rio São Francisco até para matar a
sede das pessoas. Existem municípios na minha região que estão
precisando de água para irrigar a garganta de seus moradores. Não
podemos, em vista disso, admitir projetos megalomaníacos para irri-
gar terras e que vão custar 100 mil dólares por hectare irrigado.

Os colonos que vivem à margem do rio estão passando fome e
não conseguem pagar as contas do Banco do Brasil. E o Banco do
Brasil sabe muito bem disso.
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2 ETAPA— DIA 31/5/94

1. PRONUNCIAMENTOS
1.1. Octávio Elísio Alves de Brito.

Prezado Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa; Dr. Rubélio Queiroz, Secretário, em exercício, do Estado
para assuntos de recursos minerais, hídricos e energéticos; ilustres
parlamentares de Minas Gerais e de outros Estados que fazem parte
da bacia do rio São Francisco; Dr. Vinícius, do DNAEE; demais auto-
ridades aqui presentes, empresários, usuários de água, ambientalistas,
minhas senhoras e meus senhores.

Desejo, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para participar
desta 6 Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hídrográfica do
Rio São Francisco. Tive o privilégio de participar, como Secretário de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, da
criação da CIPE, aqui, em Belo Horizonte. Posteriormente, estive numa
reunião, em Recife, e quero louvar a iniciativa das Assembléias
Legislativas para buscar um fórum político de discussão da questão
ambiental da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Quero, especi-
almente, agradecer o convite que me foi feito, e que me deixou muito
honrado, na medida em que já não sou Secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente do Estado, para participar deste painel,
que se propõe à discutir o gerenciamento dos recursos hídricos da
bacia do rio São Francisco. Esse esforço de implantação, no Brasil,
de uma política de gestão ambiental de recursos hídricos é uma inici-
ativa pioneira e importante. Até há bem pouco tempo, a questão dos
recursos hídricos estava, fundamentalmente, orientada para a preo-
cupação com determinados usos desses recursos. De forma desta-
cada, temos a produção de hidreletricidade e, mais recentemente,
seu uso em termos de irrigação.

Não tivemos ainda, no Brasil, de forma efetiva, a implantação
de uma política que aborde a questão dos recursos hídricos numa
perspectiva mais abrangente, que compatibilize os diversos usos, mas
que busque, também, gerenciar esse uso por meio de uma política
ambiental. Acredito que este é um momento extremamente fértil para
que isso aconteça, porque a discussão desse assunto, não apenas
em nível nacional mas, também estadual, vem levando ao amadure-
cimento de uma posição bem forte, qual seja, a de que não é mais
possível resguardarmos um recurso ambiental importante, como é a
água, sem uma estratégia política que discipline e oriente os seus
diversos usos dentro de uma estratégia global de proteção ambiental.

Quero fazer algumas observações, em dois níveis. Em primeiro
lugar, uma observação mais conceitual sobre a questão do
gerenciamento dos recursos hídricos, e, em segundo lugar, sobre a
experiência que procuramos desenvolver aqui em Minas, sob a co-
ordenação do DNAEE, para a implantação de um projeto piloto de	 51



gestão ambiental de recursos hídricos no rio Doce, por meio das Se-
cretarias de Meio Ambiente de Minas Gerais e do Espírito Santo, no
que Minas Gerais teve e tem a coordenação por meio da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM.

Inicialmente, eu gostaria de enunciar algumas conclusões da
Conferência Internacional sobre a Agua e Meio Ambiente, realizada
em Dublin, como uma reunião preparatória da Conferência das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente. E importante resgatarmos, per-
manentemente, os nossos compromissos, ou seja, aqueles documen-
tos que têm sido a base das opções políticas em termos de meio
ambiente. Há, exatamente, dois anos, abrigamos, neste País, a Con-
ferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e aqueles docu-
mentos que lá foram assinados significaram compromissos políticos
do Brasil com a questão ambiental. E importante que resgatemos esses
documentos, para que a nossa discussão não fique balizada por ques-
tões conjunturais, que nem sempre são as mais apropriadas, porque,
com frequência, essas questões conjunturais incorporam problemas
corporativos e de defesa de instituição. Com isso, jogamos por terra o
grande desafio de se fazer política setorial e de se estabelecer uma
legislação conseqüente com essa política, que é a visão de longo
prazo, o compromisso efetivo com uma proposta. Quando o fator
conjuntural pesa sobre a decisão política, freqüentemente, a pers-
pectiva de médio e longo prazo fica contaminada por determinados
condicionamentos de curto prazo.

Quero, portanto, resgatar para vocês, um documento com o
qual o Brasil tem compromisso, porque é fruto de uma reunião prepa-
ratória da Conferência do Rio, realizada em Dublin, e que discutiu a
questão da água. Dentre as recomendações dessa reunião, destaca-
mos o seguinte:

"Os recursos hídricos deverão ser geridos e aproveitados de
forma integrada, levando-se em conta as críticas relações existentes
com os recursos naturais. Isso implica a gestão de recursos no nível
de bacias hidrográficas, a fim de garantir a proteção e conservação
da base dos recursos naturais, do ponto de vista e sob a ótica
ambiental.

A gestão integrada dos recursos hídricos implica todos os usos,
incluídos a conservação e o uso sustentado dos recursos vivos, con-
siderados apropriados para se adotar decisões nesta matéria."

Aqui, há duas questões fundamentais: a necessidade da ges-
tão, em termos de bacia hidrográfica, e a idéia clara de que não se
pode pensar a gestão de recursos hídricos sem pensar a sua
integração com os outros recursos naturais. ,Não há como pensar o
rio São Francisco sem se pensar o cerrado. Não há como pensar o rio
São Francisco e o cerrado sem se pensar as veredas e as lagoas
marginais. E uma questão integrada e, por causa disso, não se pode
falar de gestão hídrica apenas pela ótica de seu uso, mas tem que
haver alguma coisa que articule isso numa perspectiva integrada, cuja
base é a questão ambiental. O enfoque da planificação e a gestão
dos recursos hídricos, em nível da bacia, implicam considerar a cone-
xão entre água superficial e água subterrânea.

Não estou lendo todas as conclusões mesmo porque não é
apropriado fazê-lo aqui, mas apenas destaco, em cada tópico, aque-
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enfoque geral, é preferível prevenir a contaminação a corrigi-Ia de-
pois.

"Ao se tomar e se aplicar decisões em matéria de gestão, deve-
se levar em conta e valorizar, de maneira equilibrada, as considera-
ções ambientais, sociais, sanitárias, econômicas, técnicas e jurídi-
cas. A informação pública, a educação e a participação constituem
partes importantes da gestão integrada de bacia." Peço permissão
para repetir: "a informação pública, portanto, a democratização da
informação, a educação, a conscientização, a mobilização e o com-
prometimento da sociedade e a participação constituem partes im-
portantes da gestão integrada de bacias. Para fomentar um enfoque
integrado da gestão de bacias, deve-se estabelecer um programa de
ação para uma gestão integrada de bacias compatível com a questão
ambiental."

O que li são conclusões de uma conferência à qual o Brasil
esteve presente e que constituiu a base das conclusões incorpora-
das à Conferência do Rio, em documentos subscritos pelo Brasil. Acho
que é em função dessa conceituação e desse "pano de fundo
conceitual" que podemos discutir, aqui, o que é uma política de ges-
tão de recursos hídricos:

- Ela passa pela gestão de bacias, onde se deve pensar a
unidade ambiental de bacias hidrográficas como a base política para
uma gestão de recurso hídrico;

- O recurso hídrico é o termômetro da situação ambiental da
bacia. Não basta pensarmos em melhorar a qualidade da água do rio
se não enfrentarmos a estratégia de desenvolvimento que foi
estabelecida em toda a bacia, porque é essa estratégia de desenvol-
vimento, tanto na parte industrial quanto de expansão urbana, de
agricultura, de pecuária, de ocupação do solo, de mineração, que faz
com que a água reflita uma situação de qualidade e de quantidade
que caracteriza a situação ambiental de toda a bacia."

É uma questão fundamental pensar-se em termos de gestão
de recursos hídricos, a partir da bacia hidrográfica.

O segundo ponto é que a gestão passa pelo denominador co-
mum do meio ambiente. Aí, temos que ter o espírito descomprometido
com qualquer avaliação conjuntural assim como entender que a ques-
tão ambiental é uma questão absolutamente integradora de qualquer
estratégia de uso de recursos naturais. Temos que pensar a política
de recurso natural a partir de uma visão de meio ambiente.

Dentro desse contexto, temos a questão da gestão dos recur-
sos hídricos em Minas Gerais, que é um Estado extremamente privi-
legiado nesses termos e, por causa disso, tem uma enorme dose de
responsabilidade sobre a gestão do uso desses recursos. Eu diria
que em Minas Gerais é possível e necessário que se faça uma políti-
ca ambiental que estabeleca, como unidade básica de decisão de
política ambiental, a bacia hidrográfica.

Por outro lado, há uma forte limitação quando se tenta estabe-
lecer uma política de recursos hídricos dentro do Estado, porque to-
dos os rios mineiros são rios federais. E, por ser Minas um Estado
meridional, que não é banhado pelo mar, todos os rios que passam
por Minas, ou que aqui nascem, passam também por outro Estado e,
portanto, são rios nacionais, sob responsabilidade constitucional do	 53



Governo Federal, em especial do Ministério de Minas e Energia e do
DNAEE. Este é um fator limitador com o qual nós tivemos que lidar
quando estivemos à frente da Secretaria.

Um outro aspecto que condicionou a nossa política, em termos
de recursos hídricos, é o fato de que, tanto em nível estadual, quanto
federal, a questão dos recursos hídricos não está na Secretaria do
Meio Ambiente, mas numa secretaria própria. Em Minas Gerais, ela
está na Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, onde
o recurso hídrico tem um enfoque e uma preocupação essencialmen-
te ligada a esses assuntos. Entretanto, eu gostaria de dizer que con-
seguimos ter muitos avanços nesta área - apesar das limitações -
obtidos por meio do diálogo da disposição dos responsáveis pelas
áreas de recursos hídricos, tanto em nível federal quanto estadual,
para o estabelecimento, em conjunto, de uma política de recursos
hídricos compatível com a questão ambiental. Sobretudo, gostaria
de ressaltar o espírito de cooperação e de diálogo que nós tivemos
com o DNAEE, com o DRH e com a Secretaria de Recursos Hídricos,
Minerais e Energéticos.

No que diz respeito à política de gestão, o trabalho que nós
desenvolvemos, sob a coordenação do DNAEE do rio Doce, buscou
incorporar, aqui em Minas, uma política de gestão a partir de bacias
hidrográficas, como a adotada na França. E uma política que já foi
reconhecida pelo Banco Mundial, tendo havido já uma declaração do
próprio Daniel Crosck, que foi convidado, inclusive, para participar
deste Seminário, na qual ele reconhece que essa é a estratégia polí-
tica mais apropriada para a questão dos recursos hídricos, qual seja,
a gestão a partir de bacias hidrográficas.

Na França, esse enfoque se dá do seguinte modo: temos inicia'-
mente a implantação de um comitê de bacias, que, na prática, tem o
nome de Parlamento da Aguas. Esse Comitê nada mais é do que uma
grande assembléia, onde se reúnem governo, usuários, ambientalistas,
representantes de governos nos seus diferentes níveis, onde todos dis-
cutem a definição da política do uso dos recursos naturais.

Aqui, em Minas, no rio Doce, esse comitê de bacias que tem a
denominação de Comitê de Estudos Integrados da Bacia do Rio Doce,
é constituído por cerca de 80 pessoas, sendo 25% usuários de água,
isto é, o minerador, o agricultor, passando pelo pescador até a comu-
nidade local. Cerca de 60% do comitê é formado pelos usuários de
água e pelas lideranças municipais - prefeitos, vereadores e repre-
sentantes de órgãos locais que lidam com a questão dos recursos
hídricos. Além disso, temos, nas cidades, ambientalistas locais e re-
presentantes de órgãos de governo, tanto em nível estadual quanto
federal, mas também, e principalmente, em nível local.

O objetivo desse comitê de bacias, à semelhança do que acon-
tece na França, é o de termos realmente uma assembléia, onde as
grandes decisões políticas sobre recursos hídricos são tomadas. Para
que esse comitê seja efetivo, em sua ação política, há necessidade
de que haja junto com o Comitê uma agência de bacias. A agência
de bacias é o braço executor da política decidida neste Comitê. Esta
é a configuração da política de recursos hídricos que existe na Fran-
ça, e que vem sendo reproduzida, com algumas diferenças, aqui no
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a exemplo do que estamos implantando no Estado de Minas, Espíri-
to Santo e região do Rio Doce.

Na França, como aqui, essa questão passa por uma definição
de recursos financeiros. E por isso que a agência de bacias, na Fran-
ça, é uma agência financeira. Ela gera recursos financeiros que são
fruto de uma política que tem como princípio o usuário pagador e o
poluidor pagador. Aquele que usa a água, paga pelo uso da água,
aquele que polui a água, paga pelo dano causado à água, sem que
esse pagamento signifique qualquer direito ao poluidor de poluir. A
filosofia da gestão política dos recursos hídricos a partir de bacias
hidrográficas, na França, está fundamentada nesta estratégia de im-
plantação de comitês e de agências de bacias e na concepção do
princípio do usuário pagador e do poluidor pagador.

Além disso, é fundamental que se entenda que, para ser en-
frentada politicamente, a questão precisa passar por dois níveis im-
portantes: primeiro, é o nível técnico que caracteriza, com muita cla -
reza, quais são os problemas enfrentados pela bacia, quais são os
problemas de quantidade e qualidade de água e quais são as fontes
de poluição existentes na bacia.

Essa é uma questão técnica importante e nós não podemos
enfrentar a questão política se não assumirmos tecnicamente o pro-
blema ambiental dos recursos hídricos e das fontes de poluição exis-
tentes dentro da bacia. O diagnóstico ambiental - isto é, a qualidade
e a quantidade da água - é a base fundamental para uma política de
gestão ambiental de bacias hidrográficas.

Um outro ponto que me parece fundamental, é a questão da soli-
dariedade de todos aqueles setores que vivem na bacia e da bacia, ou
seja, a questão da gestão integrada, numa perspectiva ambiental.

Se não tivermos a mobilização de todos aqueles que têm inte-
resse, como usuário ou não dos recursos hídricos ou da bacia, corre-
mos o risco de buscarmos a implementação, de cima para baixo, de
uma política de recursos hídricos e ambientais que não esteja em
sintonia com as aspirações e as perspectivas dos usuários locais,
especialmente dos agentes políticos locais, especialmente dos pre-
feitos, vereadores e lideranças comunitárias.

Todos têm que ter compromisso com essa estratégia e todos
têm que sentir a sua importância.

Portanto, o Comitê de bacias tem um importante papel
mobilizador. Ele tem o papel de conscientizar e de mobilizar a socie-
dade, para que ela entenda que o compromisso com a questão maior
da gestão ambiental da bacia não é uma responsabilidade exclusiva
de governo, mas é uma responsabilidade solidária de todos os líde-
res em todos os níveis de governo: municípios, Estados, União e,
também, do poder público e do setor privado, vale dizer, da socieda-
de como um todo.

Esse esforço de conscientização, de mobilização e de compro-
metimento de todos com uma estratégia global é fundamental. É uma
tarefa absolutamente indispensável para que se consiga implementar
uma política integrada como o que se pretende e se deve ter no nível
das bacias hidrográficas.

Eu gostaria de encerrar a minha exposição, aqui, insistindo na
importância de reuniões como estas que são promovidas pelas As-	 55



sembléias Legislativas, pelos Deputados e de fazer com que, por meio
dessas reuniões, dos usuários e das diversas instâncias políticas,
nós possamos ter um esforço de conscientização acerca da impor-
tância dos recursos hídricos e a necessidade de buscarmos uma po-
lítica efetivamente comprometida com a preservação e a conserva-
ção dos recursos hídricos no nível das bacias hidrográficas.

Quero concluir dizendo a vocês, especialmente aos parlamen-
tares, aos senhores prefeitos e vereadores aqui presentes, que uma
estratégia de gestão ambiental de recursos hídricos a partir de bacias
hidrográficas não é uma preocupação conservadora, imobilizadora e
de engessamento do desenvolvimento econômico numa perspectiva
exclusivamente de conservação de recursos hídricos. Ela é uma es-
tratégia de desenvolvimento sustentável.

Não é possível pensar uma política de recursos hídricos, tanto
sob a perspectiva de qualidade e como de quantidade, se não pen-
sarmos na unidade da bacia hidrográfica e se não nos comprometer-
mos com uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Não é possível pensar uma política de recursos hídricos se
não assumirmos, de forma decidida, a necessidade de melhorar as
condições da água e a sua qualidade. E isto não pode ser feito sem
repensar a estratégia de desenvolvimento utilizada em toda a bacia
e se não compatibilizarmos os usos conflitantes da água, tendo em
vista seus diferentes usos e as diversas demandas feitas pela pró-
pria sociedade. E para que isso possa se fazer, para que a assem-
bléia da água seja o espaço da negociação, é indispensável que
tenhamos a conscientização, a mobilização de toda a sociedade e,
acima de tudo, a confiança de que, dentro desta perspectiva integra-
da, podemos caminhar em um esforço onde o desenvolvimento eco-
nômico seja garantido mas, de outro lado, possamos respeitar e va-
lorizar os recursos naturais e estratégicos, aliás, dos mais estratégi-
cos que existem, que são os nossos parcos recursos hídricos ou
recursos de água doce, cada vez mais escassos e, portanto, exigin-
do de nós, homens públicos, e da sociedade em geral, um compro-
misso efetivo em termos de política, em termos de gestão e de pre-
servação. Muito obrigado.

1.2. Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides,
Coordenador-Geral de Recursos Hídricos
do DNAEE.

Boa tarde senhores. É uma missão muito difícil falar depois do
Secretário Octávio Elísio, não só pelos seus conhecimentos sobre o
assunto, mas pela sua clareza e capacidade de transmitir os pensa-
mentos sobre esta questão tão importante sobre a qual tivemos a
oportunidade, no tempo em que ele estava à frente da Secretaria, de
conversarmos e debatermos bastante.

Gostaria de agradecer ao Ministério de Minas e Energia, por
intermédio do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
de participar de encontro tão importante, cuja Presidência da Mesa,
no momento, encontra-se com o Sr. Deputado Reinaldo Moura
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a quem presto minha homenagem. Na oportunidade, cumprimento
todas as autoridades aqui presentes.

Senhores e Senhoras, havia preparado um lembrete, que se-
guiria para me orientar. Mas, face ao improviso do Secretário Octávio
Elísio, abordando tema bastante amplo, além da questão específica
do São Francisco, resolvemos ampliar um pouco o nosso tema, tam-
bém pelo motivo de nos terem sido dados 10 minutos adicionais em
relação ao tempo inicial previsto.

Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o DNAEE. O
DNAEE é um órgão do Ministério de Minas e Energia que tem a res-
ponsabilidade de aplicar o Código de Águas, que foi aprovado em
1934. E um código que tem 60 anos no Brasil e, apesar da idade, tem
conceitos bastante modernos. O nosso Código de Agua contempla
alguns princípios que o Secretário comentou, como, por exemplo, o
fato de estar implícito o princípio do poluidor pagador, o conceito do
uso múltiplo do recurso hídrico e a questão da água como um bem
econômico, outra questão muito importante. O Código de 1934 já
abordava essas questões mas, infelizmente, até hoje elas ainda não
foram regulamentadas.

O Departamento Nacional de Águas e Energia tem uma série
de atividades. E ele o responsável pelo sistema de informações
hidrológicas do Brasil. Temos uma rede, hoje, de cerca de cinco mil
estações, espalhadas pelas principais bacias brasileiras, onde nos
chegam, diariamente, dez mil informações, que têm sido a base da
construção de toda a infra-estrutura brasileira que utiliza recursos
hídricos: geração de energia elétrica, irrigação, projetos fluviais, pon-
tes. Ou seja, não existe, hoje, no Brasil, um projeto que eventualmen-
te tenha algum contato com recurso hídrico que não tenha tido infor-
mações do nosso órgão. Hoje, nós prestamos cerca de 1.500 infor-
mações por ano. Para operar essa rede, damos o equivalente a cerca
de 28 voltas à terra, por ano. Utilizamos cerca de 4.000 homens e
temos uma despesa mensal de um milhão de dólares. Se fizermos
uma conta simples, veremos que, gastando cerca de 10 milhões de
dólares/ano para operar essa rede e tendo uma série histórica de
cerca de 50 anos, teremos gasto cerca de 500 milhões de dólares. Se
pegarmos apenas um dos setores usuários, por exemplo, o da ener-
gia elétrica, que tem hoje, no País, 60 mil megawatts instalados, sen-
do necessários dois mil dólares para se instalar 1 quilowatt, significa
que esta rede hidrelétrica custou, ao País, 120 bilhões de dólares. Se
esse sistema de informações hidrológicas permitiu uma economia de
10%, que seja, são 12 bilhões de dólares. Isso significa que cada
dólar investido em sistema de informações hidrológicas possibilitou
um retorno de 20 dólares, considerando apenas um setor.

Estamos falando de gerenciamento de recursos hídricos. Se
quisermos gerenciar qualquer coisa, temos que ter informações. Essa
é a primeira coisa de que precisamos. E o Brasil, apesar do tamanho
continental, na área de recursos hídricos tem um sistema de informa-
ções hidrológicas adequado. Dez por cento da nossa rede estão vol-
tados para a qualidade de água do País. Controlamos as águas que
entram e as águas que saem do País. Temos alguns tratados de coo-
peração internacional: Tratado de Cooperação Amazônico, Tratado
da Bacia do Prata,a partir dos quais fazemos reuniões anuais e onde
discutimos as questões hídricas com os países fronteiriços.	 57



Outra questão é que, evidentemente, somos responsáveis, no
Brasil, pela outorga dos direitos de uso da água, a exceção da irriga-
ção. E evidente que, se vamos dar uma concessão para alguém ficar
30 anos explorando uma atividade, temos que ter um retrato, não de
hoje, mas de daqui a 30 anos.

Então, nós temos que ter informações, e temos que ter informa-
ções dos diversos usuários.

Uma outra questão: somos, também, responsáveis pelos aler-
tas hidrológicos no Brasil. Damos informações sobre as principais
bacias brasileiras para a Defesa Civil, que fica em outro Ministério, e
que entra em contato com as defesas civis estaduais. Fazemos, dia-
riamente, um monitoramento hidrológico para verificar as eventuais
cheias ou secas dos rios brasileiros. Por exemplo, o Pantanal
Matogrossense: com 21 dias de antecedência, fornecemos informa-
ções para que sejam relocadas as pessoas, o gado, e sejam tomadas
outras medidas.

O Secretário Octávio Elísio fez alusão ao fato de que a água é
um bem econômico. O Brasil, como os senhores sabem, é o maior
detentor desse bem. Nós possuímos cerca de 20% das águas facil-
mente utilizáveis, produto que é muito escasso. Os senhores sabem
que, dos 100% da água, 97% estão nos oceanos e 2,7% nas gelei-
ras? Então, sobram 0,3%, e o Brasil, desses 0,3%, possui 20%. Por
isso, temos que tomar conta desse recurso.

Eu queria fazer um breve histórico a respeito da evolução dos
recursos hídricos no Brasil. Inicialmente, eles não tinham grande sig-
nificado econômico. No início do século, eram utilizados em peque-
nos projetos de irrigação e pequenos projetos hidrelétricos. O signifi-
cado maior ficava por conta da navegação. A partir do advento do
Código de Aguas, de 1934, cresceu em significado o setor de energia
elétrica, e isso continua até hoje. A partir da década de 60, passou a
ter mais significado, também, a área de irrigação.

O Governo Federal é responsável pela administração das águas
de domínio federal. Como o Secretário Octávio Elísio falou, são águas
que, ou são fronteira entre Estados, ou vão de um Estado para outro.
Na Constituição de 1988, houve a preocupação de que constasse
alguma coisa no sentido de que fossem colocados todos aqueles que
lidam com a questão do recurso hídrico dentro de um mesmo siste-
ma. Por essa razão a Constituição, em seu art. 21, se não me enga-
no, atribui à União a obrigação de criar um sistema nacional de
gerenciamento dos recursos hídricos.

Antes disso, mais precisamente em 1983, houve um grande
seminário internacional, no Brasil, para o qual foram convidados, além
dos órgãos estaduais e federais, alguns países que vinham adminis-
trando, com conceitos modernos de gestão, as suas águas. Desse
seminário foram tiradas algumas conclusões importantes. Vou citar
apenas três, que, posteriormente, nortearam um projeto de lei que
hoje se encontra no Congresso Nacional e que detalharei a seguir.

A primeira conclusão é a de que a água é um bem econômico,
tal como o minério e o petróleo. Um país que tem água é um país que
tem, potencialmente resolvidas, uma série de questões.

A segunda conclusão é a de que as decisões teriam que ser
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dividir, e não apenas em transferir. Essa descentralização seria feita
por meio de Comitês de Bacias.

E a terceira conclusão é a do planejamento da questão água.
Os senhores sabem que os diversos usuários da água no Brasil cos-
tumam, nos seus projetos, planejarem em horizontes diferentes. O
setor de energia elétrica costuma planejar com 20 anos à frente e há
outros setores que não planejam um ano à frente. E evidente que
quando se vai dar uma concessão, quando vai se fazer a gestão des-
sa oferta da água, temos que considerar a projeção e o uso dessa
água nos próximos trinta anos. E, só faremos isso bem se tivermos
um planejamento integrado. Em função disso apareceu um terceiro
conceito, que é a bacia hidrográfica como unidade de planejamento.

Em 1988, com a obrigatoridade da criação do Sistema Nacio-
nal de Financiamento de Recursos Hídricos, foi criado pelo Presiden-
te da República, um grupo de trabalho com a participação dos diver-
sos ministérios envolvidos com a questão da água. E quando fala-
mos em diversos ministérios, incluímos o Ministério da Saúde, por-
que a água é um dos principais transmissores de doenças; o Ministé-
rio do Meio Ambiente, o Ministério do Bem-Estar Social, o Ministério
de Minas e Energia. Estiveram lá representantes da Associação Bra-
sileira de Recursos Hídricos e foram feitos alguns seminários e, final-
mente, se elaborou um projeto de lei que, hoje, está no Congresso
Nacional, estabelecendo as bases de uma política nacional de recur-
sos hídricos e criando um sistema de gerenciamento de recursos
hídricos.

Em 1989, tivemos a oportunidade, no âmbito de um acordo de
cooperação que o Brasil tinha com a França, de iniciar um projeto-
piloto, onde pudéssemos testar aquelas idéias. E esse projeto-piloto
foi o projeto do rio Doce a respeito do qual o Otávio fez vários
comentários, mas que nos deu oportunidade de tentar ver se, na prá-
tica, para esse Brasil que tem diversos "Brasis", poderíamos adotar
aqueles conceitos. E, fizemos esse projeto em três etapas. Vou de-
talhar isso, porque vai ser importante.

A primeira etapa foi um diagnóstico completo da bacia. Além
da nossa rede de quantidade de água, colocamos quase cem esta-
ções adicionais de qualidade de água e, pela primeira vez, tivemos
um diagnóstico não setorial, mas completo da bacia. Conseguimos
fazer um levantamento de todas as patologias encontráveis nas águas
da bacia. Quem coordenou as ações no Estado de Minas Gerais, foi
a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente; no Estado do
Espírito Santo, a Secretaria de Meio Ambiente, sob a coordenação
do Governo Federal, por meio do DNAEE. Em seguida fizemos um
seminário, que contou com a participação de todos, dentro de uma
concepção de buscar a maior participação possível, e aprovamos o
diagnóstico. Em função desse documento, elaboramos um plano-di-
retor de 17 anos, em que simulamos todas as condições possíveis
para conseguirmos sanar aqueles problemas. Ao terminarmos esse
plano-diretor, passamos para uma terceira fase, talvez a mais difícil,
que era o equacionamento financeiro e institucional do problema,
porque as duas primeiras eram eminentemente técnicas e o Brasil,
realmente, nesta área, está muito bem servido.

Conseguimos estabelecer, utilizando metodologia bastante pre-
cisa, o custo envolvido na solução de cada tipo de problema decor-	 59



rente dos diferentes usos da água e remetemos, então, ao conceito
institucional. Hoje, não temos mais dúvida nenhuma de que aqueles
preceitos que estão colocados no projeto de lei estão perfeitamente
coerentes para o Brasil.

A idéia é formar um comitê de bacias bastante representativo.
Tivemos a oportunidade, em dezembro, com a presença do então
Secretário, Octávio Elísio, além de oito Ministros de Estado, de for-
mar um comitê da bacia do rio Doce, com cerca de 80 representan-
tes, que serão os responsáveis pela questão da água do rio Doce e
cuja posse aconteceu na primeira reunião, realizada há dois meses.
Na oportunidade, assinamos convênios com as Secretarias e com os
Estados envolvidos.

Gostaria de dizer que um processo de descentralização e de
participação está-se iniciando no Brasil. A água é um ponto de di-
vergência, não um ponto de convergência. Vamos, ainda, discutir muito
sobre água.

Estamos tentando dar um segundo passo, que é aprovar essa
lei, a fim de aplicarmos o princípio "poluidor pagador - usuário
pagador,",ou seja, captarmos recursos. Somente para o rio Doce, nos
próximos 17 anos, serão necessários investimentos da ordem de 2,2
bilhões de dólares, isto é, cerca de US$100.000.000,00/ano. Se ad-
mitirmos que, com esse princípio, 50% dos recursos virão do usuário
pagador, significa que teremos de arrecadar US$50.000.000,00. Es-
ses cálculos, evidentemente, serão discutidos no comitê de bacias.
Se admitirmos que, na bacia, teremos alguma coisa em torno de 5
milhões de pessoas e que 50% desses recursos virão delas, teremos
uma contribuição, por pessoa, de US$5,00/ano ou meio dólar ao mês,
que seria a contribuição para se resolver os problemas da Bacia do
Rio Doce. Metade desses recursos são necessários para resolver
problemas que estão fora do rio, como o uso do solo, e sobre os quais
os Prefeitos têm uma responsabilidade muito grande.

Existe uma outra questão importante que diz respeito à Consti-
tuição Federal, quando ela determina que cabe à União legislar sobre
águas. Entretanto, existem águas de domínio estadual, que, eviden-
temente, serão administradas pelos Estados. Os Estados estão fa-
zendo leis e isto é muito importante, como é o caso de Minas Gerais,
que já discutiu sua legislação estadual. E muito importante a existên-
cia de uma legislação estadual e, também, muito importante que ela
esteja compatibilizada com a legislação federal.

Gostaria de fazer um comentário sobre o modelo que está sen-
do proposto para o Brasil. Fomos buscar experiência num país que
tem, realmente, um grande avanço tecnológico nessa área, que é a
França, onde a lei das águas já está em vigor desde 1964. Essa lei
fundamenta-se em princípios como comitê de bacias, água como bem
econômico e planejamento por gestão, e o país já conta, inclusive,
com agências de bacias funcionando. Para os senhores terem uma
noção, se não me engano, a maior bacia hidrográfica daquele país
conta, hoje, com cerca de US$1.000.000.000,00 por ano para inves-
timentos em ações. Entretanto, somos um país completamente dife-
rente da França.

A França é um país unitário, enquanto nós somos um país fe-
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mente diferente. Nossa realidade é completamente diferente. Eviden-
temente, a nossa proposta de lei possui princípios de outros países
que não apenas a da França, e que, desde a Conferência de Dublin,
em 1992, já estão consagrados, sendo quase universais.

Mas a legislação brasileira é muito específica para os diversos
"brasis". Ela dá oportunidade para que se possa contornar as diferen-
tes realidades existentes no Sul, no Norte e no Nordeste do País.
Com relação à questão da distribuição de águas, por exemplo, temos
diferentes quantidades e realidades.

Em relação ao caso São Francisco, cujas questões têm sido
bastante intensas nesses últimos dias, devido ao tema da transposi-
ção das águas do São Francisco, que será abordado pelo Dr. Ciro,
nós estamos tentando trabalhar com esse rio como fizemos com o rio
Doce. A experiência do rio Doce, nós estamos aproveitando em outra
bacia, cujas condições são consideradas críticas no Brasil - a do
Paraíba do Sul, por meio de convênio com a França.

Hoje, há brasileiros e franceses trabalhando no escritório no
Rio de Janeiro. Estivemos recentemente na França para tentar fazer
com que essa experiência francesa fosse colocada no rio São Fran-
cisco. Há seis meses, vimos discutindo com os franceses para não
abrirmos novas frentes de trabalho sem que haja outras frentes de-
terminadas. O Governo francês foi muito receptivo e devemos estar
fechando os trâmites burocráticos dentro dos próximos 30 dias, acre-
dito.

Poderemos, portanto, fazer, também, um grande projeto no rio
São Francisco. Vamos integrar não só o CEEIVASF, mas também
todos os órgãos interessados na questão desse importante rio, de tal
forma que tenhamos, independente da aprovação da lei, um plano
diretor por meio do qual todos saibam onde utilizaremos os recursos
do São Francisco. Estaremos investindo num diagnóstico completo
deste rio, para integrar os esforços.

Hoje, existem vários órgãos do Governo Federal que fazem
estudos sobre diversas bacias brasileiras. Entretanto, as fotos e deta-
lhes são feitos sob diferentes aspectos, tendo em vista o interesse do
trabalho - energia elétrica, irrigação ou abastecimento de água. Va-
mos tentar fazer a integração de todos os órgãos, principalmente do
CEEIVASF, e temos certeza de que, dentro de pouco tempo, teremos
um plano diretor. Teremos oportunidade de decidir isso. Não apenas
o Governo Federal isoladamente, em Brasília, discutirá a respeito dos
diversos usuários dos recursos do rio, mas, sim, todos os que estive-
rem envolvidos. Essa é a disposição do Governo Federal.

Essa é a notícia em relação ao São Francisco. Não vou entrar
em detalhes técnicos. Temos uma série de documentos e diagnósti-
cos sobre esse rio, mas são questões técnicas que não cabem num
seminário deste tipo. O que podemos falar é que no Comitê do Rio
Doce, que nós formamos, os próprios Estados e usuários definiram
os participantes. São cerca de 84 participantes, se não me engano:
são talvez uns 15 prefeitos, organizações não-governamentais, a so-
ciedade civil representada pela ABAS e pela Associação Brasileira
de Recursos Hídricos, os governos dos Estados, as federações de
indústrias dos Estados, as companhias de águas e as empresas de
energia elétrica. Todos esses setores estão representados. O plano
de utilização da bacia vai ser feito por esse Comitê do rio Doce. Tere-	 61



mos em junho a primeira reunião executiva com as pessoas nomea-
das agora. Do rio Paraíba do Sul também esperamos resolver algu-
mas questões burocráticas. Com isso, estaremos atingindo, pratica-
mente, 50% dos Estados brasileiros.

Ainda não comentei com o Theodomiro, mas, além dos cinco
Estados diretamente envolvidos, gostaríamos de convidar todos aque-
les Estados que sofrem alguma influência positiva ou negativa do rio
São Francisco. No documento que será enviado ao Governo francês,
via Itamarati, constam todos esses Estados. Quero dizer, são Esta-
dos que não estão diretamente envolvidos, como o Ceará, mas que
poderão participar. Assim, teremos os quatro Estados envolvidos no
Projeto Rio Doce e mais cerca de nove Estados. São 13 Estados que
vão trabalhar com este princípio moderno: "quem usa água paga
pela água". A água é um bem econômico e tem de ser usada de
forma ambientalmente sustentável, como foi destacado pelo Secretá-
rio Octávio Elísio. Vamos fazer um plano por bacias. Teremos um
plano que será o resultado da discussão de todos.

1.3. Guilherme de Lima Paes, Coordenador de
Transporte Hidroviário do Ministério dos
Transportes.

Exmo. Sr. Deputado Reinaldo Moura Ferreira, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, que preside esta reu-
nião; Srs. Deputados, senhoras e senhores.

Fui convidado para fazer uma exposição abordando, especifi-
camente, o tema relacionado com o restabelecimento da hidrovia e
do transporte hidroviário do rio São Francisco. Será uma visão muito
especializada, muito restrita e, como o tema é econômico e terei de
usar números, peço licença para usar projeções, baseando nelas a
minha exposição.

Vou organizar a minha apresentação fazendo inicialmente uma
exposição sobre a atuação do Governo Federal, uma vez que o rio
São Francisco é um rio federal, pois passa por vários Estados. Em
seguida, abordarei as perspectivas que temos com a evolução dos
transportes nessa hidrovia.

Escolhi esse mapa do Brasil para situar melhor o rio São Fran-
cisco e seus concorrentes, bem como os rios que servem para o trans-
porte no interior do Brasil. Falo em concorrentes, porque, num país
como o nosso, pobre e com recursos escassos para investimentos, o
rio São Francisco vai concorrer com outros investimentos

As principais hidrovias que têm significado para o transporte do
País são: no Norte, o rio Madeira, com parte do rio Solimões; o rio
Araguaia, muito promissor para escoamento da produção de grãos
do Mato Grosso, com direção para o Norte, no porto de Belém ou,
mais brevemente, São Luís; o rio Parnaíba, com pouca chance de
utilização, devido à Ferrovia Carajás, já implantada, e ao início da
Norte-Sul; no Sudeste, o rio Paraná com o rio Tietê, importante em
virtude do intercâmbio comercial; o rio Paraguai, que vai viabilizar o
escoamento da produção de soja do Mato Grosso, na parte centro-
oriental, e o rio Taquari, no Sul, de pequena extensão, com pequeno
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As hidrovias brasileiras são pouco utilizadas. Dentre todas elas,
apenas o Madeira e o Amazonas, entre Manaus e Belém, e o Taquari-
Jacuí têm um volume de tráfego superiora 800 mil toneladas por ano.
E um volume bem modesto.

Esse é um quadro geral das hidrovias brasileiras que fazem
conjunto com o rio São Francisco e disputam com ele os parcos re-
cursos que o Governo tem para investir em melhorias interiores.

Numa visão rápida das condições do rio São Franscisco, te-
mos: as condições naturais são muito melhores para o Norte, até
Petrolina, com 580km de extensão e calados que variam de 1,5m a
1,8m. Na maior parte do ano, tem 1,8m, e não há necessidade de
dragagem. No trecho para o Sul, rio acima até Pirapora, os calados
são de 1 m entre junho e outubro e, nos outros meses, de 1,5m. Essas
são as condições naturais, sem intervenção.

O Governo Federal, há mais ou menos um quarto de século,
investe no rio e procura manter sua profundidade por meio de
dragagem e aprofundamento. Essa dragagem objetiva manter tam-
bém, no trecho, a profundidade permanente de 1,5m. O trecho nave-
gável do rio vai de Juazeiro/Petrolina a Pirapora.

Vejamos agora o que tem feito o Governo Federal, com o obje-
tivo de preparar o rio para o transporte. Inicialmente, ressalto que o
transporte hidroviário no interior tem pequena participação percentual
entre os diversos modos de transporte no total dos investimentos
setoriais do Governo Federal.

Mesmo agora, com o Governo Federal muito atento à impor-
tância do transporte hidroviário no interior, principalmente por causa
da necessidade conhecida de todos de escolher os preços mais ba-
ratos, por causa da produção de grãos que se interioriza no País,
mesmo agora é muito difícil para a União investir e aumentar, até
mesmo relativamente, na participação do setor hidroviário nos trans-
portes do interior, por causa das grandes dificuldades e degradação
dos mesmos no País. Ao mesmo tempo que há conveniência de me-
lhorar os investimentos nos transportes hidroviário, há necessidade
premente de investir também nos outros modos de transporte.

A conseqüência imediata dessa pouca participação dos inves-
timentos no setor de transporte hidroviário, no interior, fica clara ao se
verificar a pequena importância da navegação no transporte em geral
no interior. Mas, não é só devido à falta de investimentos. Há também
a falta de tradição e a inegável falta de carga de vocação hidroviária
no País, que só agora começa a aparecer. Com força, mas só agora.

O transporte é uma atividade eminentemente econômica. A pre-
ocupação do Governo, em relação ao rio São Francisco, é apenas
propiciar condições necessárias de atendimento aos que querem dele
usufruir ou dele se utilizar como transporte e como uma hidrovia.

De qualquer forma, o Governo Federal já aplicou no São Fran-
cisco cerca de 240 milhões de dólares, que podem ser resumidos da
seguinte forma: 200 milhões de dólares para a construção da indús-
tria de Sobradinho; 10 milhões de dólares em derrocamentos, princi-
palmente no trecho abaixo de Sobradinho, estendendo-se a hidrovia
por mais 401Km, até Petrolina e Juazeiro. Para manter a profundida-
de por meio de dragagem de manutenção, foram empregados, em
média, durante 25 anos, 1,5 milhão de dólares por ano. Temos, en-
tão, um total de 240 milhões de dólares aplicados.	 63



Vejamos, então, o seguinte: se o valor da tonelada por quilôme-
tro transportado nas hidrovias varia de 12 a 20 milésimos de dólares,
que são números teóricos, naturalmente variam em função das con-
dições das hidrovias que propiciam melhor ou pior comboio para um
transporte mais ou menos econômico. Se essa tonelada por quilôme-
tro for multiplicada pela extensão da via, 1.3701Km entre Juazeiro e
Petrolina, cada viagem de uma tonelada entre os extremos do trecho
navegável do rio valeria de 16,5 a 27,5 dólares, que seria o valor do
serviço do transporte prestado.

Se admitirmos que os investimentos feitos propiciam uma eco-
nomia no transporte de 5 dólares por tonelada, esse seria apenas um
número para exercício. Reparem bem. Esses valores de 16 e 27 dó-
lares são números de um alto benefício que, portanto, facilita o um
exercício a favor da viabilidade dos investimentos feitos.

Se esses investimentos tivessem um retorno em cada tonelada
de 5 dólares, para haver uma taxa de retorno de 10% ao ano, ou seja,
para nos pagar 24 milhões de dólares, que é o custo de oportunidade
do investimento feito, é quanto se estaria pagando de juros pelo di-
nheiro lá aplicado. Teríamos de ter uma movimentação de quase 5
milhões de toneladas por ano. Logo mais, vou mostrar a movimenta-
ção que tem acontecido.

Se fizéssemos esse mesmo exercício, mas dispensando a in-
dústria de Sobradinho, que significa quase tudo o que foi investido,
teríamos 920 mil toneladas por ano para compensar. Nunca trafegou
pelo rio São Francisco tão grande volume de carga.

O gasto de 1,5 milhão de dólares por ano, e esquecendo-se o
que já está investido, pois é fato consumado, representa 300 mil to-
neladas por ano. Compensaria essa produção.

Até hoje, o rio São Francisco nunca apresentou nada parecido.
No entanto, o Governo Federal deseja continuar mantendo os inves-
timentos nessa via, pelo menos na média de 1,5 milhão de dólares
por ano, para sempre colocá-la à disposição dos transportadores que
dela queiram se servir.

Os senhores sabem que o Governo Federal, além de cuidar da
hidrovia em dois lugares do País, no Amazonas e no São Francisco,
apenas conserva uma companhia estatal para operar o transporte
hidroviário. O plano do Governo é deixar esta atividade por conta da
iniciativa privada. Uma dessas duas companhias de transporte, a
FRANAVE, mostra aqui seu movimento de carga durante esses 14
anos. Esta estatística tem um defeito, porque mostra apenas a carga
movimentada, quando o correto seria apresentar t/km-transportado.
O número de toneladas iosoladamente não expressa o valor do servi-
ço prestado, por estar ausente o dado da distância. Pode-se, entre-
tanto, considerar a extensão total da via, de ponta a ponta. Notamos
uma certa elevação dos valores, de 1986 até 1989. E que grande
parte do movimento de transporte não foi executado em toda a via,
mas só de Iboitirama a Juazeiro/Petrolina. O trajeto é a metade do
percurso total. Podemos considerar que a média de carga no trecho
total da hidrovia tem-se mantido em 50.000t/ano.

Temos, embaixo, outros dados sobre a capacidade dinâmica
da frota, que nos dão uma idéia da sua utilização, que, em compara-
ção com o quadro de cima, é muito pequena. A eficiência da empresa
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Este outro quadro mostra dados de transportes interessantes,
coletados na eclusa de Sobradinho. A estatística retrata toda a movi-
mentação de transportes na via e, por isso, dá idéia da carga trans-
portada entre os extremos do rio nos três últimos anos. Vê-se aqui,
novamente, quão distante está a movimentação alcançada da que
seria compensadora para os investimentos feitos no rio.

O meu objetivo foi demonstrar rapidamente aos senhores que
para haver o transporte, e com grandes investimentos já feitos, o inte-
resse dos transportadores pelo São Francisco, como uma hidrovia,
teria que ser muito maior que o demonstrado até agora. O Governo
não tem meios para induzir maior transporte pela hidrovia e' não vai
fazê-lo. A escolha da hidrovia tem de ser eminentemente espontâ-
nea. A escolha deve recair em menores custos de transporte em di-
versas obras alternativas. Entretanto, até agora o rio São Francisco
só nos tem apresentado "esperança". Existem estudos e trabalhos
elaborados para o rio São Francisco, com previsões muito grandes
de cargas de milhões de toneladas. Estudos feitos em 1987 prevêem
o transporte de cargas até o ano de 1996. Mas, nossa experiência
indica-nos tranqüilamente que esses estudos foram irrealistas.

Entretanto, vou apresentar aos senhores alguns estudos de
esperança de transporte que foram feitos recentemente pelo econo-
mista Amílcar Dumont, Diretor do PRONAVE, fundamentados em
bases mais realistas de possibilidades de demandas mais concretas.
Esses dados foram colhidos, mediante um contacto direto com o
mercado, dos possíveis contratantes.

Os senhores podem ver que temos uma demanda de transpor-
te no sentido Sul-Norte de 1.283.000 toneladas e, de Norte-Sul, de
700 mil toneladas. Isto já seria uma utilização que traria uma com-
pensação para, pelos menos, os investimentos de manutenção da
hidrovia.

Teríamos de fazer no rio alguns investimentos para manuten-
ção da estrutura hidroviária. Já foram aplicados 246 milhões de dóla-
res no São Francisco. Para implantarmos uma navegação no São
Francisco dentro dos gabaritos que permita que essa navegação seja
tranqüila, segura e com velocidade aceitável em termos comerciais,
teríamos ainda de fazer muitos investimentos. Teríamos de fazer um
derrocamento inicial de 5.500 m 3 , cujos valores chegam a 3 milhões
de dólares mais um balizamento flutuante, e sinalização no lago de
Sobradinho. Teríamos ainda de fazer uma sinalização no trecho entre
Pirapora e Petrolina no valor de 4 milhões de dólares. Além do mais,
a represa de Sobradinho tem problemas de manutenção. Ainda tem o
detalhe do problema energético que queremos discutir. A represa foi
construída num trecho que interrompeu a navegação do rio, e ela
está tendo dificuldades com seus custos de operação e manutenção.
Acho que podemos discutir com a CHESF este problema relacionado
ao setor energético, pois a obrigação de manter a navegabilidade é
de quem interrompe o rio, e, até agora, isso está subordinado ao se-
tor de transportes. A revisão da represa de Sobradinho consumiria
100 mil dólares. Depois precisaríamos de 1 milhão e setecentos mil
dólares por ano para manutenção da via em condições melhores do
que a existente. Essas condições melhores seriam condições de
confiabilidade e de menor sinuosidade do canal. Talvez não teremos
os mesmos gabaritos de agora, porém, teremos mais qualidade na
própria manutenção e mais confiabilidade.	 65



Esse é o quadro geral que queria inserir neste debate. A parte
de transporte pouco interfere no consumo e nem ao menos polui as
águas. Mas, evidentemente, ela precisa de um certo volume que, de
certo modo, iniba o consumo. O Código de Aguas estabelece como
prioridade, a qual estão subordinados todos os outros usos, exceto
as primeiras necessidades humanas, a navegação. O nosso quadro
de transportes mencionado aqui até agora se insere no gerenciamento
dos recursos hídricos. Especificamente no São Francisco há um pro-
blema de vazão, que é controlado pela barragem de Três Marias. E
essencial que se estabeleça certos limites para propiciar a navega-
ção. Essa é uma exigência que não tem sido efetivada em grande
parte por falta de uso, falta de interesse, falta de armadores e opera-
dores de transporte da via. Até agora, essas condições não aparece-
ram, mas a nossa esperança é que ela seja solicitada com a implan-
tação de corredores reais de transporte. O transporte de grãos, feito
pelo sistema ferroviário, poderá ser feito pelo São Francisco até o
porto de Vitória.

1.4. Ciro Loureiro Rocha, Chefe da Divisão de
Águas do DNAEE.

Sr.Presidente, demais componentes da Mesa, senhoras e se-
nhores. Estamos aqui na qualidade de técnico do Departamento Na-
cional de Águas e Energia Elétrica, trazendo uma contribuição a este
evento, que apresentou, na parte da manhã, expositores que trouxe-
ram grandes contribuições para discussão e reflexão. O tema Trans-
posição de Aguas é um tema relativamente novo no Brasil. Sabe-se
que, a partir da década de 70, começou-se a falar em transposição de
águas. Nós, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
elaboramos alguns estudos e algumas avaliações, a partir de 1985.
Destacamos, aqui, que se trata de estudos preliminares, porque, re-
almente, não se aprofundaram na questão da transposição de águas.
Consideramos fundamental que, antes de se pensar em transposi-
ção de águas, se tenha em mente alguns parâmetros condicionantes.

Como podemos pensar em transposição? A partir de quê? A
exemplo de qualquer outro suprimento, passa-se à importação a par-
tir da hora em que não se dispõe do produto. No caso da "água", o
processo seria uma coisa semelhante. Quer dizer, nós só vamos pen-
sar em importar água de uma outra bacia a partir do momento em que
tivermos esgotado as potencialidades hídricas daquela bacia ou da-
quela determinada região. As transposições, entende-se, deveriam
estar inseridas num contexto mais amplo de planejamento e utiliza-
ção integrada de recursos hídricos. A temática da utilização de recur-
sos hídricos dentro de uma visão de uso integrado já perfeitamente
abordada, aqui, pelos nosso palestrantes.

Considera-se, também, como um elemento preponderante, que
um projeto da magnitude de uma tranposição de água, seja ele em
que bacia for, seja uma opção da sociedade, não devendo ser fruto
de uma decisão unilateral, mas de uma discussão ampla, com a par-
ticipação integrada de todos os setores envolvidos. Deve-se conside-
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impactos ambientais, uma vez que transpor água de uma bacia para
outra significa transpor elementos para um ecossistema diferente. No
que se refere a esta avaliação, realmente, não se tem nenhum estudo
aprofundado sobre quais seriam as conseqüências da tranposição
da água de um para outro ecossistema. Este é um ponto para refle-
xão.

Com relação, especificamente, à trasposição de água da bacia
do São Francisco, existem alguns estudos que passo a relatar, agora.
Como disse o Dr. Vinícius, nós, integrantes do Departamento Nacio-
nal de Águas e Energia Elétrica, preocupados com a gestão e o pla-
nejamento integrado dos recursos hídricos, temos que estar atentos
para essa visão de conjunto, essa visão não setorial, em que estejam
contemplados todos os usos da água. Nessa ótica, pretendemos de-
senvolver a nossa exposição e apresentar algumas colocações e idéi-
as, para reflexão e discussão do plenário.

O que se conhece, hoje, são alguns estudos preliminares onde
as questões técnicas não estão aprofundadas. Foi feita uma avalia-
ção, em 1985, quando fomos chamados a opinar sobre problemas de
transposição de águas. Fez-se um levantamento da bibliografia exis-
tente no Brasil, até então. Existe um projeto , em que se transpõem
águas da bacia do Tocantins para o Semi-Ando nordestino. Outro
estudo foi feito, transpondo águas do Tocantins, a partir do rio do
Sono, para o rio Preto, alimentando o São Francisco; daí, a partir do
reservatório de Sobradinho, seria feita outra transposição para as
bacias do Piauí e do Canindé. Uma alternativa seria transpor águas
do reservatório de Sobradinho, para a região do Semi-Ando, também
na nascente do Canindé. Outra alternativa seria a reversão de águas
do São Francisco para a região do rio Vaza Barris, no vale do Itapicuru.
E a última opção, que está em estudo no momento, é a transposição
das águas do São Francisco, a partir da localidade denominada
Cabrobó, localizada à jusante do reservatório de Sobradinho, para as
bacias dos rios Jaguaribe, Apodi e Piranhas.

Este estudo, feito pelo DNOS na década de 80, hoje está sen-
do retomado como um projeto que se pretende implantar, provavel-
mente, ainda nesta década. Estes são os estudos que se tem, hoje,
sobre a transposição de águas.

Entende-se, toda vez que se pensar em transpor águas de ba-
cias hidrográficas, que isso deve ser feito dentro de um conceito am-
plo de planejamento integrado, considerando-se a região como um
todo, levando-se em consideração todas as suas peculiaridades, e
não se partindo para projetos unitários e específicos em uma
microrregião. No caso, a região de planejamento incluiria a bacia do
São Francisco e a do Tocantins, em uma primeira abordagem. Essa é
uma idéia em que, entendemos, deveria ser enquadrada qualquer
transposição que se pretenda fazer.

O que se constata hoje na bacia do rio São Francisco? O que
existe hoje? Temos a própria bacia do rio São Francisco, onde, de
acordo com estudos da própria CODEVASF, estimam-se em cerca
de 800.000ha as áreas potencialmente irrigáveis, mais aproximada-
mente 150.000ha em operação atualmente.

Nas bacias onde se pretende implantar um sistema de trans-
posição das águas do São Francisco, sabe-se, hoje, que as áreas
potencialmente irrigáveis pelas águas transpostas seriam da ordem	 67



de 812.000ha. As áreas que têm recursos hídricos próprios para irri-
gação somam 247.000ha e, hoje, estão em operação áreas de ape-
nas 10.000ha na região para onde se pretende transpor as águas.
Isso é uma constatação, é o que se vê hoje na bacia.

Em termos de aproveitamento hidrelétrico, o que temos hoje?
Temos, nas nascentes, Três Marias, no Estado de Minas; descendo,
Sobradinho; projetados, Orocó, Ibó, Itaparica e Pão de Açucar; já em
operação, Moxotó, Paulo Afonso e Xingó. Este é o quadro de apro-
veitamento hidrelétrico na bacia do São Francisco. E o que se cons-
tata hoje.

O trecho do sistema adutor principal onde está sendo discutida
a transposição estaria levando as águas do São Francisco até o Semi-
Árido nordestino a partir do Cabrobó, derivando, inicialmente, uma
vazão de 50M3 /s e, conforme a previsão do projeto final, da ordem de
280m3/s.

A partir desses dados, que comporiam o que chamamos "o re-
trato da bacia", o que se pretende? Constatou-se que:

a) existe um potencial hídrico subaproveitado no Semi-Árido,
em particular nas bacias do Jaguaribe, do Piranhas e do Apodi;

b) intensificado o ritmo de implantação dos projetos de irriga-
ção já existentes para o Semi-Ando, o potencial das bacias do
Jaguaribe, do Piranhas e do Apodi estaria aproveitado integralmente
a partir do final da década de 90. Evidentemente, expansões adicio-
nais necessitariam da reversão de águas do São Francisco;

c) no médio e submédio São Francisco, a totalidade dos 800.000ha
abrangidos pelos perímetros de irrigação planejados conta com recur-
sos hídricos perenes em quantidade e qualidade adequadas.

Conforme se constatou na região do Jaguaribe, do Piranhas e
do Apodi, os recursos hídricos locais oferecem potencial suficiente
para os projetos de irrigação que estão sendo implantados.

A retirada de águas do São Francisco ocasionará perda de
geração nas usinas da CHESF.

Num projeto de transposição dessa ordem, a retirada de água
do próprio São Francisco, teremos a motorização de todo o sistema
de transposição e os próprios bombeamentos serão necessários nos
projetos de irrigação. Com isso, vai haver uma demanda e um conflito
com relação à geração de energia elétrica. O que se tem como as-
pecto positivo de uma transposição de águas, em especial no São
Francisco? O aproveitamento integrado de recursos naturais de água,
solo e energia em nível de região hidrográfica Norte e Nordeste, vi-
sando alcançar, a médio e longo prazo, um desenvolvimento regio-
nal mais equilibrado. Isto é, um incentivo para irrigação com as águas
do São Francisco na sua própria bacia e em bacias vizinhas, uma vez
esgotado o potencial hídrico economicamente aproveitável. A com-
pensação, com energia da Amazônia, das perdas na geração do com-
plexo Paulo Afonso, seria transferida por meio de interligação de
energia elétrica do sistema Norte e Nordeste. Isso também é uma
constatação: em vez de se transpor água do Tocantins para compen-
sar as perdas na bacia do São Francisco, hoje o sistema energético
interligado na região Norte e Nordeste permite-nos que, em vez de
transpormos água, transportemos energia e compensemos a perda
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A seleção de alternativas na solução do São Francisco/Salga-
do/Jaguaribe/Piranhas/Apodi merece estudos mais detalhados, haja
vista a necessidade de um reforço da disponibilidade hídrica nestas
bacias, para uma futura expansão das áreas irrigadas.

Os custos dessas obras de transposição, comparados nessa
variação preliminar, a uma alternativa de captação no Tocantins, são
aparentemente menores, face aos benefícios que poderiam advir do
aproveitamento das águas nas bacias receptoras.

Com relação aos aspectos de cautela seria recomendável que
projetos de grande porte, como transposições, se façam num con-
texto de planejamento integrado como já foi frisado, insistentemente,
por vários outros expositores.

A perenização ou o aumento da oferta de água numa região
semi-árida não é condição suficiente para o seu aproveitamento raci-
onal. Isso significa dizer que não é suficiente apenas colocar água
numa região carente de água, sem condições suficientes para que
ela se desenvolva. Está embutida aí a questão regional e de planeja-
mento. Deve-se dar prioridade à implantação de projetos de irriga-
ção já programados, antes de se lançar mão de custosas obras de
irrigação de bacias. Isso é um aspecto de cautela. A falta de um
planejamento global, de projetos estruturais, como uma transposição
de propostas, pode levar a uma alocação pouco eficiente dos recur-
sos disponíveis para investimentos.

A simples construção das obras hidráulicas sem o cancelamento
dos entraves socioeconômicos, políticos e institucionais poderá colo-
car em sério risco o sucesso do empreendimento.

Há vários aspectos que devem ser esclarecidos: como resolver
o impasse entre transposição e impactos ambientais? Quais as dire-
trizes e os instrumentos previstos para o equacionamento da questão
fundiária, para compatibilizar objetivos socioeconômicos, intensa ge-
ração de empregos e assentamento de famílias com a realidade
fundiária atual? Como vêm ocorrendo os entendimentos com o setor
elétrico e a retirada de águas do rio São Francisco. Como resolver a
questão da participação da sociedade na definição do projeto de trans-
posição? Como fica o atendimento às prescrições legais contra a
derivação de águas públicas?

Segundo o Código de Águas, o São Francisco é um rio federal
e o poder concedente deve ser chamado a participar dessa questão.
A transposição de águas deve ser colocada na perspectiva de um
plano estratégico de ação para a região Nordeste.

Surgem daí algumas recomendações: considerar para efeito
de planejamento de recursos hídricos no Nordeste a região hidrográfica
dos rios Tocantins, São Francisco, Parnaíba e bacias do semi-árido;
considerar, de modo integrado, o aproveitamento racional dos recur-
sos de água, solo e energia, tendo em vista o desenvolvimento equi-
librado das diversas regiões e a preservação desses recursos natu-
rais; colocar os projetos de transposição de bacias dentro do contex-
to mais amplo de um plano de utilização integrada de recursos hídricos,
com visão de longo alcance, que forneça uma ordenação de priorida-
des e um referencial para a ação dos diversos órgãos governamen-
tais e da iniciativa privada, articulando as políticas setoriais; dar prio-	 69



ridade ao aproveitamento dos recursos hídricos ainda não explora-
dos economicamente e economicamente aproveitáveis das próprias
bacias hidrográficas antes de utilizar água importada por meio de trans-
posições; fixar, como diretrizes operativas nas transposições, a
vinculação da grandeza das vazões derivadas estritamente às ne-
cessidades efetivas dos aproveitamentos implantados nas bacias
receptoras.

Essa é a contribuição que estamos trazendo aqui, para esse even-
to, para a reflexão e futuras tomadas de decisão quanto ao aspecto das
transposições de águas, em especial, da bacia do São Francisco.

1.5. Theófilo Benedito Otoni Neto, consultor
independente.

Exm. Sr. Deputado, Presidente da Mesa, Reinaldo Moura
Ferreira, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe; senhores representantes do povo, de diferentes níveis: mu-
nicipal, estadual e federal; autoridades presentes; minhas senhoras e
meus senhores. E para nós uma honra muito grande participar deste
evento a convite da Assembléia do Estado de Minas Gerais. E, como
forma de mostrar nossa gratidão por este convite, passamos às mãos
do Sr. Deputado, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, José Ferraz, uma modesta contribuição: breve traba -
lho em que compilamos alguma matéria relacionada ao tópico "trans-
posição de vazões para as principais bacias carentes do Nordeste
brasileiro". Ele fará uso dessa publicação da maneira que achar mais
adequada.

Passamos, também, uma cópia ao engenheiro Theodomiro,
amigo de longos anos.

Ela se compõe de uma apresentação inicial e dos seguintes
capítulos: "Capítulo 1 - A ecologia das bacias hidrográficas, degrada-
ção integrada à ação e regeneração ambiental; Capítulo li - A degra-
dação ecológica das bacias carentes do Nordeste e sua recuperação
ambiental; Capítulo III - Conceitos básicos da transposição de va-
zões para as bacias carentes do Nordeste importadoras de deflúvios;
Capítulo IV - Conceitos básicos da transposição de vazões, conside-
rando as bacias exportadoras de deflúvios; Capítulo V - Problemáti-
ca para a transposição de vazões para as bacias carentes do Nor-
deste; Capítulo VI - Considerações finais e sugestões."

Trata-se de matéria resultante de 20 anos de estudos e pes-
quisas. Ficamos pesarosos pelo fato de o jovem representante do
DNAEE, que discursou antes de nós, não ter feito referência a esse
trabalho, realizado por um nordestino, um cearense, que se preocu-
pa com esses problemas e vem fazendo publicações em revistas
oficiais.

Colocamos à disposição dos senhores a publicação que temos
em mãos e que já foi entregue ao Presidente da Assembléia; nela há
indicação bibliográficas que sugiro sejam lidas pelos colegas do
DNAEE.

Vamos fazer algumas rápidas considerações, transcritas no
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pítulo, escrevemos: "Em fins da década de 70, tivemos a oportunida-
de de entregar, pessoalmente, em mãos do Ministro Andreazza, em
Brasília, o dossiê sobre estudos preliminares, referentes às principais
bacias carentes do Nordeste, envolvendo estimativas de custos, pré-
dimensionamento, etc. Por estranha coincidência, previmos, na épo-
ca, a derivação de 60 metros cúbicos, por segundo, do rio do Sono,
afluente da márgem direita do Tocantins, sendo 10% desse total cor-
respondente a perdas em trânsito.

No trabalho realizado por nossa equipe, há 20 anos passados,
com apoio de pessoal técnico da Escola de Engenharia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, chegamos aos seguintes números:
potência máxima absorvida de 2.500 megawatts, potência gerada nas
usinas reversíveis de 1.555 megawatts, custo anual relativo ao metro
cúbico de água transposta, 0,12 centavos de dólares, etc. Esse tra-
balho, amplo e consciencioso, foi publicado na revista "Defesa Naci-
onal", órgão oficial das Forças Armadas Brasileiras, há cerca de 15
anos. Poderá ser encontrada, também, na biblioteca do Departa-
mento Nacional de Obras contra as Secas, uma publicação muito
bem feita sobre essa matéria, como também um opúsculo publicado
pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, onde estivemos fazen-
do uma palestra sobre o assunto. Todo esse material está à disposi-
ção de quem dele necessitar.

Achamos conveniente, pelo menos, que se citassem os traba-
lhos referidos. Aqueles realizados por nossas equipes - como o que
agora estamos apresentando à Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais e à CIPE - São Francisco - resultaram de esforço idealístico
ditado pelo desejo de sermos úteis ao nosso Nordeste. Estamos ci-
tando o que fizemos anteriormente para demonstrar que a problemá-
tica que hoje preocupa as comunidades políticas nordestinas vem
merecendo nossa atenção e estudos há cerca de 20 anos, não como
consultor independente, mas como pesquisador, como professor
universitário e como um indivíduo convicto de que as coisas devem
ser feitas com honestidade, idealismo e sinceridade.

Embora pertencendo à tradicional família mineira, com raízes
no Serro, tivemos o privilégio de vir ao mundo em Orós, no Ceará,
nos bons tempos do ilustre paraibano, Presidente Epitácio Pessoa.
Meu pai, Augusto Benedito Otoni, mineiro de Baependi, engenheiro
diplomado nos Estados Unidos, fazia parte da equipe contratada para
lá trabalhar no até hoje insolúvel problema de combate às secas. Tal-
vez daí se explique nossa atração pela água e pelas secas do Nor-
deste, das quais somos um persistente estudioso.

No trabalho atual, fazemos uma ligeira apreciação dos aspec-
tos acadêmicos da questão quanto à parte ecológica e à parte
ambiental. Estamos preocupados porque vimos constatando que os
condicionantes da transposição de vazões estão sendo enfocados
de maneira muito setorial, quando deveriam ser tratados de uma
maneira mais holística. Em cada subcapítulo, tecemos resumo ligeiro
sobre os tópicos mais significativos tratados no capítulo básico. Por
exemplo, no capítulo 6.3, as considerações finais mais sugestivas
sobre a matéria apresentada no capítulo 1, "A ecologia das bacias
hidrográficas, degradação e regeneração ambiental", são referidas
em alguns itens apenas.	 71



Sobre o capítulo 3, existe uma bibliografia interessante. A trans-
posição de vazões tem trazido muitos problemas para os EE.UU.,
México Rússia, etc. Atualmente sabe-se que o problema básico é de
natureza ambiental, holística ou universal. Foi modificada a antiga
sistemática de 50 anos atrás, válida para a Califórnia, para o sul da
Rússia e para o México. Na época e nesses países, como em outros,
desejou-se realizar a transposição como talvez se esteja pensando
em fazer hoje no Brasil. Observando-se quantos hectares de terra
irrigada, quantos metros cúbicos de água para o abastecimento, etc.,
integrando-se esses valores e concluindo-se sobre o quantitativo da
vazão a transferir. Não é assim que se procede hoje. No capítulo 3,
"Conceitos Básicos da Transposição de Vazões para as Bacias Ca-
rentes do Nordeste Importadoras de Deflúvio", as bacias ali referidas
são as mais sacrificadas. Os usuários do São Francisco devem ter-
se assustado vendo a possibilidade de águas dessa bacia serem le-
vadas para outras, sem maiores explicações. Eles querem saber por
que e como vai ser isso. E têm toda a razão. Por outro lado, os usuá-
rios das bacias carentes do Nordeste têm toda a razão em querer
solucionar seus problemas, que são muito mais sérios do que se pen-
sa. No capítulo 5, selecionamos os seguintes resumos:

1 - as bacias hidrográficas serão umedecidas; umedecer e
não perenizar, porque seca é um problema de terra e não somente
de água. Morre gado em terrenos a dois kilômetros do rio São Fran-
cisco .A importação de vazões deverá atender aos Estados do Ce-
ará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Não estão incluídas as bacias do
Estado de Pernambuco, por estarem localizadas na grande bacia do
São Francisco; todavia, também elas poderão ser umedecidas - apro-
veitando-se facilidades a serem implantadas para promover a trans-
posição de vazões referidas, se a captação d'agua for em Cabrobó
ou no reservatório de Sobradinho, em Pernambuco. Elas devem ser
umedecidas, porém dentro desse conceito de serem bacias próprias
da grande bacia;

2 - definida a viabilidade política do empreendimento, o
umedecimento das bacias carentes do Nordeste deverá ser realizado
atendendo à realidade nacional e aos superiores interesses do País
e do Nordeste; após a utilização dos recursos próprios das bacias a
serem beneficiadas; enfocando holisticamente os problemas a serem
resolvidos; visando valorizar a qualidade de vida das comunidades
nordestinas, por meio da implantação de sistemas atuacionais pru-
dentes e flexíveis; gerando impactos ambientais previsíveis e contro-
láveis , a partir de esquema emergencial imediato visando à recupe-
ração ecológica urgente dos ecossistemas degradados. Esse é o
grande problema das bacias carentes: a recuperação, a revitalização
ecológica. Não é um problema de custo e benefício. Futuramente
será, mas no momento, o problema é resolver com a máxima urgên-
cia possível a revitalização ecológica dessas bacias.

"O desenvolvimento socioeconômico das bacias deverá ser
equacionado em Plano Diretor de umedecimento das bacias carentes
do Nordeste, a ser definido com a participação das entidades interessa-
das na matéria, com a consulta e conhecimento das comunidades a
serem afetadas. Deverá atender à conservação do meio ambiente".

Tais problemas, meus senhores, estão acontecendo porque,
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que se refere ao aproveitamento de seus recursos naturais. Está aí o
resultado. Entretanto, não podemos queixar-nos, pois a natureza é
sábia, ela sabe o que faz. E o que chamamos em ecologia de "efeito
bumerangue".

3 - as atuações imediatas destinadas à implantação das obras
emergenciais de transposição de vazão poderão ser mais
simplificadas. Elas deverão ser construídas com prontidão, seguran-
ça e flexibilidade, levando-se em conta o desenvolvimento das baci-
as carentes, de acordo com o subitem 2;

Devemos, meus senhores, tentar desenvolver essas bacias e
não continuar explorando-as inadequadamente, cada vez mais! E um
erro que deve ser corrigido com a maior rapidez possível! Manter sis-
tema de pressão ecológica nessas bacias em estado de exaustão
ambiental é um verdadeiro crime contra a natureza!

Não somos conservacionista. Somos professor catedrático da
Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ministramos aulas em várias universidades e sabemos perfeitamente
que o papel do engenheiro é planejar, e de acordo com as leis da
natureza. E o que devemos fazer de uma maneira criativa, inteligen-
te, e não procurando ofender as forças da natureza, como normal-
mente se faz.

Instados a concluir a exposição, lamentamos não poder trazer
para os senhores mais alguns subsídios para conhecimento genéri-
co da problemática. E pena que sejam dispendidos esforços e dinhei-
ro para se ter apenas quinze minutos para exposição de assunto tão
absorvente a um plenário tão simpático e interessado.

1.6. Josué Serôa da Motta Sobrinho,
Coordenador Estadual de Projetos da
EMATER-MG.

Senhoras e senhores, como engenheiro agrônomo de forma-
ção, gostaria de dar um enfoque um pouco diferente do que está sen-
do dado atualmente no encaminhamento da transposição das águas
do São Francisco.

Acho que essa transposição, como a de qualquer outro rio, de-
veria estar vinculada especificamente a um processo de segurança
alimentar. Sabe-e que a fome que grassa neste País leva a uma situ-
ação calamitosa 33 milhões de patrícios nossos. Quando se pensa
numa transposição de água, acredito que deveria ser intenção pri-
mordial do Governo a reversão desse processo.

Este País tem tudo para ter uma abundância alimentar, mas,
devido a fatores econômicos e sociais e a uma má administração,
está vivendo uma calamitosa situação, principalmente nos estados
nordestinos.

O Governo de Minas Gerais, em princípio, não é contra a trans-
posição das águas do São Francisco para irrigação de 1.600.000 ha
de terras do semi-árido. Posso falar isso em nome da Secretaria da
Agricultura, porque tivemos reuniões recentes com o Secretário da-
quela Pasta e representantes de outros segmentos.

Sabemos das necessidades dos nordestinos, mas, de qualquer
forma, nós, de Minas, temos preocupações muito grandes com esse	 73



projeto, devido a uma série de fatores básicos. Embora o projeto vise
mitigar a fome desses nossos companheiros, devemos levar em con-
sideração, primeiramente, que nós, aqui em Minas, somos a principal
gênese das águas do São Francisco, já que 70% de suas águas têm
origem em Minas Gerais.

A vazão do São Francisco na foz gira em torno de 3.100 m3/s.
Quando o rio atravessa a divisa de Minas com a Bahia, a vazão é de
aproximadamente 2.100 m3/s. Acredito que Minas é muito importan-
te pela abundância de águas que esse rio fornece, permitindo não só
a geração de energia, mas também a produção de alimentos, por
meio da irrigação.

Partindo dessa premissa, temos de levar em consideração o
que foi dito com muita propriedade pelo Dr. Octávio Elísio, e pelo
orador que me antecedeu, que, numa visão mítica, demonstraram
que o todo está na parte e a parte está no todo. E a visão de uma
totalidade, sem deixar de considerar as suas partes. O processo mai-
or que tem que ser enxergado quando se trata da transposição das
águas é o manejo integrado das bacias hidrográficas. Até hoje, temos
sentido, de uma certa forma, uma deficiência de manejo de nossas
bacias, principalmente na região Sudeste e especialmente em Minas
Gerais, que carrega o nome de "caixa d'água" dessa região.

O manejo integrado das bacias hidrográficas assegura a quali-
dade e a quantidade de água. Transpor uma água que não existe não
é possível. A natureza não produz água. Essa água que está sendo
colocada à minha frente pode ser exatamente uma água que Jesus
Cristo ou Nabucodonosor tomou, porque a água é simplesmente
reciclada na atmosfera. Já foi mencionada anteriormente a pouca dis-
ponibilidade de água no nosso planeta. O Brasil possui 20% da água
doce disponível no mundo. Minas Gerais, como já disse, é a "caixa
d'água" da Região Sudeste, e é responsável por grande parte das
águas para geração de energia de Itaipu, bem como pela geração de
energia do complexo do Nordeste.

Levando em consideração essas premissas, devemos ressal-
tar a necessidade de o Governo ficar alerta para o manejo integrado
das bacias hidrográficas, principalmente das microbacias.

Quando falamos em manejo integrado, estamos incluindo a
água, o solo, os vegetais, enfim, todas as partes físicas bióticas e
abióticas. Quanto a esse aspecto, temos que levar em consideração
que nós, aqui em Minas, não temos recebido recursos necessários
para a estabilização de nosso regime hídrico, principalmente no Alto
São Francisco. Minas tem 2/3 dos afluentes do São Francisco. Deve-
ria, portanto, ser dada maior atenção às águas de Minas, para que
possa vir a acontecer essa transposição.

Minas tem uma série de áreas que poderiam ser irrigadas. Só
no Alto São Francisco, segundo estudos feitos pelo Prof. Alberto Daker,
aqui presente, aproximadamente 100.000ha de solos poderiam ser
aproveitados.

Como disse, na parte da manhã, o Prefeito de Três Marias,
Manuel Castelo Branco, o Alto São Francisco não recebe a atenção
devida por parte do Governo para a manutenção de suas nascentes
e o manejo adequado de suas bacias hidrográficas. Caso não haja
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futuro, em termos de vazão de água e de preservação da
biodiversidade. As lagoas responsáveis pela estabilização dos rios
estão secas, havendo ainda uma série de ações que provocam a
devastação das matas ciliares, das matas de topo, das matas de
recarga e das matas de fundo de vale. E nada disso é tratado. Acho
que, quando pensamos em problemas de irrigação e de manutenção
de água, ternos de pensar na preservação das microbacias
hidrográficas. E por meio dos pequenos afluentes que se fazem os
grandes afluentes. E esse grande afluente é que vai desaguar no São
Francisco.

Acontece uma coisa muito interessante, quando se fala em água.
A água é produzida pela precipitação pluviométrica, mas é armaze-
nada no solo. Em cada setor agrícola, existe o armazenamento da
água junto com a parte de engenharia civil. No momento em que
houver uma cobertura e um manejo adequados do solo, ficarão, pra-
ticamente garantidas as vazões do próprio rio e as recargas dos len-
çóis subterrâneos, que são responsáveis por quase tudo o que acon-
tece no rio. Infelizmente, o assunto não vem à baila, não é tratado
com a seriedade que merece.

Não temos, no Brasil, um plano de conservação e manejo de
solo. A "desertificação", e o desmatamento estão sendo tratados ex-
clusivamente sob aspecto técnico. O desmatamento, no caso de uma
população que passa fome, como, por exemplo, a do Norte, ou a
ocupação inadequada do solo devem ser tratados levando em conta
os aspectos social, cultural e econômico. Ninguém faz conservação
do solo se estiver passando fome. A pessoa tem de ocupar o terreno,
mesmo indevidamente, para ter garantindo seu sustento. Enquanto
não verificarmos, dentro do aspecto econômico, o problema do
desmatamento, do mau manejo do solo e de bacias hidrográficas,
simplesmente faremos discussões frias, sem a presença do homem,
fator essencial de todas as nossas ações. Ele não é a medida de
todas as coisas, como diriam alguns filósofos pré-socráticos, mas é
algo que está interligado com este grande planeta, junto com uma
série de processos.

Então, minha contribuição, como engenheiro agrônomo e
extensionista, é mostrar que devemos estudar a transposição dentro
de uma visão mais aberta, mais ampla, que possibilite o manejo mais
adequado das bacias e a consulta às populações ribeirinhas, para
sabermos o que vai acontecer. E isso o que a Bahia está fazendo,
segundo o meu amigo Theodomiro. A Bahia já está levando esse
assunto para ser discutido com as populações ribeirinhas. Acho que
Minas precisa discutir esse assunto. Como Theodomiro falou, Minas,
talvez, trabalhe muito em silêncio. Precisa soltar a voz e levar esse
assunto para ser discutido com as populações ribeirinhas do São Fran-
cisco, para ver se é isso o que elas querem, quais seriam as conse-
qüências da transposição.

Por que isso está acontecendo? Por que não se está dando
incremento às ações que já são comprovadamente e economicamente
viáveis em termos da irrigação em Minas Gerais? Pelos dados que
nos chegaram, sabemos perfeitamente que a transposição do São
Francisco, que passa por Minas Gerais, conforme já dissemos, vai
trazer um consumo de energia de uma magnitude tamanha que re-
presentaria, talvez, a geração de três usinas de Três Marias. A que	 75



preço sairia essa água para irrigação? Um milhão e seiscentos mil
hectares de terra irrigada, a 10 mil dólares por hectare, sairiam a 16
bilhões de dólares, mais a transposição das águas, que sairia a 2,1
bilhões de dólares, dariam aproximadamente dezoito bilhões de dó-
lares, que seriam gastos dentro de uma perspectiva pouco conheci-
da, porque o projeto até hoje não é bastante transparente.

Então, nossa proposição básica, especialmente dentro da ex-
tensão rural, é que precisamos conhecer melhor esse projeto, discutí-
lo detalhadamente com a sociedade, enfocando-o dentro da visão a
que nós já havíamos referido anteriormente, que é a da segurança
alimentar.

Quando se fala em segurança alimentar, fala-se em garantia
de emprego, de alimento, e em distribuição de renda. O que se deve
fazer não é unica e exclusivamente doar cesta básica para quem
não tem condições de comprá-la. E também preciso fazer um resga-
te da própria dignidade do nosso povo. E é isto que nós, do Serviço
de Extensão Rural, tentamos fazer: não dar o peixe, mas ensinar a
pescar.

1.7. Rodolfo Leite de Oliveira,
Vice-Presidente do CEEIVAP.

O Comitê da Bacia do Paraíba do Sul está ansiosamente aguar-
dando que, na 3 L3 etapa, amanhã, seja aprovado o protocolo da criaçao
da CIPE- Paraíba do Sul, porque, na realidade, essa idéia fabulosa
da criação da CIPE é o respaldo político que faltava aos comitês,
para que, realmente, as suas decisões pudessem alcançar alguma
execução. A falta de respaldo político no caso do CEEIVAP já se faz
sentir na disputa pela quantidade de água do Paraíba do Sul. órgãos
do Estado de São Paulo já manifestaram oficialmente o desejo de
criar o Comitê do Paraíba do Sul no Estado de São Paulo, sugerindo
que Minas e Rio de Janeiro fizessem o mesmo. Isso é um absurdo.
Seria o início da guerra das águas no Paraíba do Sul. Está faltando
esse respaldo político, e somente os parlamentares estaduais, que
têm a visão do distrito eleitoral, porque a maioria deles tem votação
concentrada em áreas restritas, vem de uma área de suas regiões,
poderão trazer o seu ponto de vista, a sua pressão política, e com
isso evitar que tais disparates possam acontecer em outras regiões
do Brasil.

Então, estamos aguardando e temos a certeza de que a CIPE
- Bacia do Paraíba do Sul virá rapidamente, para que seja o poder
moderador, que equilibrará os interesses dessa bacia.

O Secretário Octávio Elísio, na sua exposição, enfatizou um
ponto, hoje unânime na gestão de recursos hídricos, que é a gestão
por bacia, a única forma de serem resolvidos todos os interesses e a
questão físico-geográfica, sem prejuízo de qualquer das partes.

Também o uso múltiplo das águas tem que ser estabelecido, de-
finitivamente, no Brasil, para que não ocorra o que ocorreu com as
hidrovias previstas no plano nacional do antigo Ministério da Viação, o
qual obrigava que, em toda intervenção nos rios, fosse feita a constru-
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O Dr. Vinícius expôs o ponto de vista do DNAEE, relacionando
sua fala com o projeto sobre gestão de recursos hídricos, que está,
lamentavelmente, há mais de dois anos em tramitação no Congresso
Nacional, enfatizando a criação de comitês, o que pressupõe a ges-
tão por bacia. Mas há contradição aparente no caso do São Francis-
co. A bacia seria estendida até o Ceará. Gestão por bacia é uma
coisa que não pode ser alterada. Nesse caso, naturalmente, a visão
do Governo Federal seria a interligação ou transposição do São Fran-
cisco. Mas aí há uma contradição presente até mesmo no substitutivo
ao projeto de lei que está em tramitação no Congresso. Gestão por
bacia não é gestão de interligação de bacia. As decisões de
interligação têm que ser tiradas do Comitê de Bacias. Até lá, qualquer
intervenção é, no mínimo, contraditória com o que o Governo Federal
diz no seu projeto de lei.

Todas as palestras feitas demonstram que estamos num vá-
cuo. Não temos legislação que regulamente a matéria. A Constitui-
ção Federal definiu o que são rios nacionais e rios estaduais. No caso
do São Francisco, sua calha é nacional, mas a maioria dos seus aflu-
entes é estadual. Assim segundo aquela definição da Constituição,
as águas superficiais e subterrâneas dos afluentes em Minas Gerais
são de domínio estadual. O projeto de lei, na sua fase atual, não é
compatível com essa disposição da Constituição, segundo a qual os
rios federais são bens da União e os rios estaduais são bens dos
Estados. Mas como será feita essa compatibilização na área da cria-
ção de comitês por bacia ? Que bacia será essa? Teria bacia nacional
ou seria bacia estadual? E os comitês estaduais? Como ficaria o rio
Amazonas e a bacia do Prata?

Nada disso se depreende do projeto em discussão na Câmara
Federal. No caso de São Paulo, a legislação já está em vigor. O Esta-
do de São Paulo correu na frente e, considerando a inexistência de
legislação federal, criou a sua própria. Em Minas Gerais, esta Casa já
aprovou o projeto de gestão de recursos hídricos de Minas Gerais, de
autoria do ilustre Deputado Roberto Amaral, que deverá ser entregue
ao Executivo para exame e sanção. Mas a União continua sem legis-
lação.

O que se viu desta exposição é que a base legal não existe.
Cada um vai fazendo aquilo que é preciso ser feito. Por falta de legis-
lação não se pode parar de fazer.

No caso de Minas Gerais, as outorgas são feitas criteriosamente
e, como disse o Dr. Otávio Elísio, em harmonia com a legislação do
meio ambiente. Não pode ser de outra forma. A obrigação do cida-
dão é seguir a legislação vigente. Mas sente-se a dificuldade, porque
não é possível administrar, no caso de Minas Gerais, 10 mil cursos de
água, que são considerados bens do Estado de Minas Gerais. Com
10 mil cursos de água não é possível uma administração centralizada
na Capital. Com a descentralização, a administração deverá ser feita
pelos comitês ou subcomitês estaduais, para que, dessa forma, como
está previsto na proposição de lei do Deputado Roberto Amaral, os
órgãos de gestão estadual sejam os coordenadores da administra-
ção desta riqueza imensa do Estado, que são os recursos hídricos
daqui oriundos.	 77



Em resumo, estes pontos foram os que julgamos os mais im-
portantes aqui citados pelos palestrantes. Mais uma vez, deixamos
aqui nossos cumprimentos às Assembléias Legislativas dos Estados
da bacia do rio São Francisco que compõem a CIPE por essa inicia-
tiva porque, dessa forma, estão atuando na gestão dos recursos
hídricos e no amparo político a todos os Estados que participam des-
ta CIPE. Esperamos que, em breve, as Assembléias Legislativas dos
Estados em que há bacias importantes atuem conjuntamente para
que essa cobertura política resulte em benefícios para a gestão dos
recursos hídricos do Brasil.

1.8. Deputado Geraldo Coelho, representante
da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco.

Quero, inicialmente, dizer que sou da malha do São Francisco,
de Petrolina, no semi-árido. Sou pernambucano e faço política há
muito tempo.

A minha cidade assistia, há mais de 20 anos, os flagelados que
passavam por lá em navio gaiola pelo São Francisco, e iam para São
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Paraná. Hoje, São Paulo é a
cidade mais nordestina do Brasil. Por Petrolina passavam esses ho-
mens que iam para o sul. Lá ficavam suas famílias, as mulheres e
filhas, que se prostituíam. O reencontro dessas famílias era difícil.
Mas nós entendíamos que, com o rio São Francisco, água e solo, era
possível transformar a região. Um grupo de irmãos, os Coelhos, nos
debruçávamos sobre este problema, para tornar Petrolina viável.

Hoje, Petrolina é quase uma São Paulo: começa a receber os
nordestinos, que ali param nos momentos mais difíceis. Petrolina hoje
representa um lugar de trabalho, uma opção, porque a irrigação se
tornou um fato realmente concreto, capaz de conter o êxodo, servin-
do como uma cidade-barreira. Não paramos por aí e realmente fize-
mos um verdadeiro sacerdócio do Nordeste, buscando a construção
de açudes, aproveitando as águas interiores e incrementando o ensi-
no da irrigação, para que não acontecesse o êxodo rural.

Muita coisa foi feita não só por influência nossa, mas também
por determinação dos políticos, dos homens do Ceará, da Paraíba,
do Rio Grande do Norte, que construíram muitos açudes, represaram
as águas para contribuir para evitar o êxodo rural e tornar aquilo tudo
possível. Mas acontece, senhores , que nem sempre essas águas
sustentam um projeto de irrigação. A irrigação não pode faltar em
tempo algum. Alguns desses açudes, durante a irrigação, às vezes
entram em colapso. As plantações morrem e há ineficiência do uso
da água, seja em razão de sua falta, seja porque ela fica salgada,
pois o açude passou muito tempo sem sangrar e, por isso, passa a ter
água de péssima qualidade. E difícil harmonizar essas coisas, por-
que dependemos da natureza, e, às vezes, ficamos três ou quatro
anos sem chuva.

No ano passado, em 1993, tive a disposição de percorrer os
sertões da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí,
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interior de Pernambuco, um quadro dantesco miserável, o retrato do
nordestino sofrido, esmagado, do nordestino que é, depois, repudia-
do, considerado um aproveitador do dinheiro da Nação, incapaz e
incompetente. Vi tudo isso que, para mim, não era estranho, porque
sei o que é. Voltava a Petrolina e encontrava o cenário bonito da
irrigação. Mas, senhores, é caro jogar água para irrigar, é caro jogar
água para fazer comida, é caro dar dignidade a esses homens, para
que fiquem na terra deles sustentem suas famílias, recebam educa-
ção e trabalhem no seu lugar de origem. Barato é construir metrô em
São Paulo, a 80 milhões de dólares o quilômetro. Multiplicando 80
por 70 são quatro bilhões e oitocentos milhões de dólares. No Rio de
Janeiro são outros tantos. Aqui em Belo Horizonte, são 20km de me-
trô de superfície. Multiplicando por 20, são 400 milhões de dólares.
Em Brasília, outros tantos. Estão fazendo em todo lugar, até em
Teresina, no Piauí. Mas para quê? Para sustentar populações tangidas,
que deveriam estar no seu lugar.

Falou-se de Andreaza aqui, o melhor ministro do País. Não quero
saber se o regime era autoritário ou o que fosse. O Andreaza esteve
presente em todos os lugares, em todas as situações: no São Fran-
cisco, na Paraíba, ele mudou a feição do Nordeste. E diziam que era
ladrão ! Morreu com a ajuda de amigos para sustentá-lo, e amigos
mineiros. Mas não vou descer a esse caso. Ele deixou, na época, há
20 anos, um projeto pronto, trabalhado pelo DNOS e por uma empre-
sa de São Paulo, a Hidroservice, mas botaram uma pedra em cima.
Aparece um mineiro agora, o Presidente Itamar Franco - e tenho que
bater palmas para ele - que resolve retomar esse projeto para levar
água para a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. Essa água
que vai, verdadeiramente, irrigar a terra, complementar aqueles re-
servatórios que estão lá acumulando água de péssima qualidade e
pouca para fazer projetos definitivos de irrigação. E uma
complementação, é uma segurança para o nosso desenvolvimento.

Mas não podemos deixar que a retórica permanente do bolsão
de pobreza do Nordeste continue: o Nordeste é pesado ao Sul do
País, o Nordeste leva o dinheiro de Minas, de São Paulo, se não
levasse esse dinheiro todo, não seriamos pobres, seríamos os me-
lhores, a assistir a miséria dos outros. Não queremos esmola; quere-
mos dignidade. Queremos que entendam que, em vez dos metrôs da
vida, desejamos ter lá o homem produzindo, a qualquer preço, a qual-
quer custo. Falou-se aqui em esgotar primeiro as bacias para depois
transpor as águas. Vamos usar primeiro a água que temos. Quando
essa água acabar e começar a haver dificuldades, temos os rios aflu-
entes do São Francisco, que Minas tem mais do que nós, para barrar,
para regularas descargas. E ninguém sabe quanto custou o Tocantins.
Sabemos que foi o mais barato. Cada barragem dessas são superfí-
cies irrigáveis, são águas contidas para serem soltas, para gerarem
energia também. Mas vamos ter a compensação de um país rico como
um todo. Não devemos pensar miúdo ou pensar que vamos ferir um
companheiro nosso por egoísmo. Temos que nos dar as mãos, lutar
por um país uno, igual. Temos que falar não só em unidade, mas em
igualdade. As duas coisas se somam. Chega de esmola. Vamos ba-
ter palmas para Betinho? Vamos. Mas vamos buscar a tecnologia, o
dinheiro para pesquisa agrícola, para um rendimento maior, para que
o pouco dê o dobro do que dá atualmente.	 79



Essa é a escola que o "padrinho" tem de fazer daqui para fren-
te. O emergencial deve ser jogado de lado e substituído pela tecnologia
em oportunidades como esta. Falaram de Três Marias. Fui, também,
a Três Marias. Mas os mineiros me perdoem. Vocês devem cuidar do
rio São Francisco. Nunca vi tanto carvão, desgraçadamente, acaban-
do com este rio. Vi imensos desmatamentos para manter as siderúr-
gicas de Pirapora e vizinhanças. Tudo isso eu vi! E vamos falar da
água, que é mineira. O Jaíba tem um projeto para 90 m 3/s. E mais do
que os 50 M3 /s que estamos querendo levar para a Paraíba. Já há 30
m 3/s sendo consumidos. Esse projeto é para muito mais que isso.
Não sou contra, mas, acho que outros jaíbas devem ser feitos; outros
projetos de irrigação em Minas devem ser implementados. Precisa-
mos esgotar a primeira água. Não podemos ficar sentados no lençol
de petróleo, como temos estado, ao longo dos anos, porque "o petró-
leo é nosso". A água não é nossa. A água é de todos, para ser usada
na busca de condições melhores de vida. As tecnologias estão aí.
Hoje, são previstos 2.800 m3/s para o São Francisco e para o
Sobradinho. Mas quando chega a cheia, já são 10.000 m3/s. Portan-
to, precisamos fazer as barragens, para regularizar as águas. Vamos
fazer as barragens para as águas da Paraíba, e vamos fazer as bar-
ragens para resolvermos o problema do Nordeste.

Tenho medo de tudo o que se diz na imprensa contra esse pro-
jeto. Realmente, seria uma tristeza o Presidente Itamar Franco recu-
ar na sua concretização. Estamos vivendo momentos em que o País
se entusiasma com um plano de baixa da inflação, de renovação do
Congresso Nacional, de salvação nacional, de expulsão dos corrup-
tos, e seria uma grande descrença para o povo a não concretização
desse projeto da Paraíba. Esta é a hora oportuna: os representantes
do povo precisam ter a vontade de defender a dignidade dos brasilei-
ros e dos nordestinos. Os nordestinos não querem apenas a unidade;
querem, também, a igualdade nacional.

2- DEBATES
- Deputado Francisco de Assis Quintans.

Quero dizer a todos os integrantes da Mesa, demais Deputa-
dos aqui presentes e participantes que a Paraíba discutiu, do dia 30
de novembro a 2 de dezembro de 1993, assuntos referentes à trans-
posição de águas de bacias. Na ocasião, tivemos a oportunidade de
contar com a presença do Prof. Theófilo Otoni Neto e de outras auto-
ridades, e não esquecemos Belo Horizonte e Bahia. Quero dizer ao
companheiro Deputado Pedro Alcântara que vários participantes fo-
ram testemunhas da nossa preocupação quando discutíamos a trans-
posição das águas do São Francisco. Na oportunidade, tratamos tam-
bém de desertificação. O problema de desertificação não é privilégio
da Bahia e de Minas Gerais. Esse problema é crucial em todo o
Nordeste. Para dar um exemplo, Sr. Presidente, a Paraíba tem 29%
de sua área do semi-árido em desertificação. O Estado do Ceará tem
13%, vindo em segundo lugar. Essas informações estão contidas num
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damos que mineiros e baianos tinham plena razão quando se preo-
cupavam com a transposição. No entanto, eles não têm o direito de
dar um enfoque totalmente diferente a esse projeto. O que nós,
paraibanos, pernambucanos e cearenses pleiteamos é uma vazão
inicial de 50 m 3/s, não para atender a um projeto de irrigação em sua
plenitude, mas para atender as nossas comunidades, o nosso reba-
nho bovino e o rebanho de uma maneira geral. Para que os senhores
tenham uma idéia, com a implantação desse projeto serão atendidas
mais de 200 comunidades expressivamente habitadas nos quatro
Estados. No Estado da Paraíba, apesar de terem ocorrido precipita-
ções, temos hoje 20 cidades, sendo atendidas por carros-pipa. Tive-
mos uma redução do nosso rebanho em 70%. Tínhamos 1 milhão e
600 mil reses. Hoje, existem, no máximo, 400 mil reses. Grande par-
te dessa dizimação foi ocasionada pela falta de água, como muito
bem disse o Professor Theófilo Otoni Neto.

Quero, nesta oportunidade, parabenizar os Professores Theófilo
Otoni e Theodomiro por seus brilhantes pronunciamentos e pedir per-
missão à Presidência da Mesa para que o Prof. Theófilo Otoni possa
mostrar as alternativas que estamos querendo. O que queremos é
que vocês de Minas Gerais, Sergipe e, especialmente, vocês da Bahia
nos emprestem um subtrecho do rio São Francisco para fazermos
transposições alternativas e, conseqüentemente, fazer a captação
em Cabrobó. Essa água que chegará em Cabrobó já gerou energia
tanto para Minas Gerais como para a Bahia.

Então, existe a alternativa de transpor água de Furnas de uma
barragem que se chama Picií, e, também, a alternativa de trazer água
do São Francisco.

Sr. Presidente, tendo em vista a limitação de meu tempo, gos-
taria que V. Exa. permitisse que o Prof. Theófilo Otoni apresentasse
duas transparências. Ficarei eternamente grato à Asssembléia
Legislativa de Minas Gerais.

- José Theodomiro de Araújo.

Coincidentemente, também, sou filho de Petrolina, como o De-
putado Geraldo Coelho. Sou filho de um amigo de seu pai, de quem
sempre fui eleitor. Mas, aqui, há uma grande diferença: o Deputado
Geraldo Coelho tem um lado político e um lado técnico, pois é enge-
nheiro civil. Neste instante, sobressai, exatamente, o lado político por
ter feito um pronunciamento como o fez. Ao contrário do Deputado
Geraldo Coelho, somos contra a alternativa de captação, como está
sendo propalada pela imprensa em algumas notícias oficiais. A reti-
rada de 280m3/s de água é altamente danosa ao São Francisco e ao
próprio Nordeste, por motivos óbvios. Em uma primeira etapa, 50m3/
s de água serão retirados até 31 de dezembro. A obra deverá, então,
estar pronta. Numa segunda etapa, para ser concluída em quatro anos
- é o que o Ministério, oficialmente, divulga -, deverão ser retirados
280m3/s de água, que serão bombeados a uma altura de 160 m, para
transpor a fronteira com o Ceará. Sobradinho foi construída para re-
gularizar uma vazão mínima garantida, durante quatro anos, de 2.700
m3/s. A partir daí, todas as geradoras de energia dependem desta
vazão garantida, e qualquer litro que se retire derruba a produção de
energia firme do sistema CHESF, de forma acumulativa em cada uma	 81



de suas barragens. A retirada de 280m 31s de água significa derrubar
a energia simples do sistema CHESF em 2,4 megawatts médios por
ano, e a energia necessária para elevar esta vazão a 160 m de altura
é de 1,2 megawatts/ano. Isso significa 4,2 megawattss/m 3 de com-
prometimento de água do sistema CHESF.

Temos documentos expedidos pelo Presidente da CHESF, di-
zendo que há necessidade de reforço do sistema das redes que de-
verão suportar o sistema de irrigação e as elevatórias. Há necessida-
de de serem construídas mais obras para compensar essa energia.
Falou-se, aqui, na transposição de energia do Amazonas, mas a
CHESF tem o mais barato quilowatt gerado, 23 dólares o quilowatt.
Com essa transposição, segundo a própria CHESF, teremos de in-
cluir, para cada metro cúbico, 1 milhão de dólares por ano na tarifa de
energia. Vamos encarecer a tarifa elétrica. E, ainda, vamos baixar a
vazão do São Francisco, correndo o risco de que as cunhas de sali-
nas, da foz do rio, nos momentos de maré alta, possam adentrar até
a cidade de Penedo, danificando a qualidade da água para o abaste-
cimento humano e para a irrigação.

Achamos que a transposição é necessária. Só vamos resolver
o problema do Nordeste quando fizermos um transposição de águas
e uma interligação de bacias. Mas é preciso fazer isso de forma séria,
de forma cuidadosa, não pode ser uma coisa improvisada. E preciso
fazer um plano diretor envolvendo as bacias do Parnaíba, do Tocantins
e do São Francisco. E preciso fazer um estudo completo para daqui a
40 ou 50 anos. Deverão ser definidas, anualmente, as etapas cons-
tantes em orçamento, preparando-se a bacia do São Francisco para
fornecer a água necessária. Já podíamos estar prontos para ceder,
pelo menos, 50m 3. Fomos pegos de "calças curtas", estando o São
Francisco despreparado para fornecer essa água. Se já tivéssemos
construído as barragens, já poderíamos, a esta altura, ceder os 50m3
por segundo. Fora disso, o rio está desarmado. A Resolução 05/94,
da SUDENE, mostra quais municípios do Nordeste tiveram mais de
cinco secas em 16 anos. Tive o cuidado de verificar, entre os Estados
que compõem a bacia do São Francisco, os municípios que tiveram
mais de cinco secas durante os 16 anos e também a população atin-
gida. Pois bem, a população atingida dos três Estados beneficiados é
menor do que a população que sofreu cinco anos de seca em 16
anos, dentro da bacia do São Francisco. Portanto, precisamos pri-
meiro dessedentar a nossa gente, para, depois, nos aquietarmos,
políticamente, como quer o Deputado Geraldo Coelho, e então levar
água ao Nordeste. Mas antes é preciso saber que 52% do curso do
São Francisco está dentro do semi-árido. Por isso sou totalmente
contra o meu conterrâneo, querido amigo e ilustre engenheiro, Depu-
tado Geraldo Coelho.

- Deputado Pedro Alcântara.

Mais uma vez, retomamos a palavra, porque, na parte da ma-
nhã, mostramos que esse projeto de transposição das águas do São
Francisco é tecnicamente inviável, economicamente impossível e
socialmente discutível. Vamos ler, aqui, os dados que temos de um
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Brasília, pelo eminente Deputado Prisco Viana, onde ele diz que, en-
quanto o Amazonas tem uma vazão de 202.000 m 3/s; o Tocantins,
11.300 m 3/s; o Paraná, 1.960 M3 /s e o Uruguai, 3.700 m 3/s, o São
Francisco tem apenas 2.800 m3/s.

Já que não consegui convencer os ilustres colegas, Deputados
da Paraíba e de Pernambuco, e, ainda, o companheiro de Petrolina,
vou apelar, como médico, para a medicina. O que vejo nessa questão
é o São Francisco como um paciente anêmico e o Nordeste como um
paciente em choque. Não podemos tirar 500 ml de sangue de um
anêmico, para curar um paciente que está em choque, porque vai
acontecer o seguinte: vamos matar o anêmico e não vamos curar o
que está em choque. Essa é a questão básica. Não temos água para
fornecer aos Estados vizinhos. Uma parte do discurso do Deputado
Geraldo Coelho é verdadeira. Vamos fazer os barramentos nos afluen-
tes e, aí sim, poderemos complementar com a proposta do José
Theodomiro: vamos abastecer esses Estados com 50 m 3/s. Aí, teremos
condições. Por enquanto, isso não é possível. Não é questão de sensi-
bilidade ou de não conhecer o problema do Nordeste, porque somos
nordestinos e o conhecemos, apesar de não termos antecedentes polí-
ticos. Somos o primeiro político da nossa família e estamos, há 16 anos,
nos mandatos de Vereador e Deputado Estadual, e não pretendemos
deixar herança política. Fazemos política por vocação. Conhecemos a
problemática do Nordeste, porque ali vivemos há 46 anos.

Entendemos que a questão do convencimento do Itamar foi a
seguinte, com licença dos mineiros. O Ministro Aluísio Alves disse
em, "off", que estava ali para fazer o projeto. Acho que, quando se
chega a Ministro, é preciso ter uma visão nacionalista e não
regionalista. E o papel dos Ministros quando deixam os seus Estados
e vão servir à União. E o Ministro Aluísio Alves disse que estava ali
para fazer o projeto. Então, ele deve ter dito ao Itamar: "Presidente,
V.Exa. não tem uma obra para marcar a sua administração. Está aqui.
Faça isso e os nordestinos lhe serão gratos para sempre". Deve ter
sido isso. Ele deve ter convencido o Presidente, sem lhe mostrar que o
projeto é tecnicamente inviável, economicamente impossível e social-
mente discutível, porque temos 450 municípios na bacia do São Fran-
cisco com 70% de carência de água. Há 10 anos, houve um assassina-
to duplo, a 4 km das margens do rio São Francisco, por questão de
água. Então, como se pode abastecer uma distância que vai de São
Paulo a Maceió, como se pretende, nos Estados do Nordeste, quando
antes se mata por uma lata de água? A dois quilômetros do rio São
Francisco, se briga por uma lata de água. Temos comunidades, como
na terra onde nasci, que fica próxima do São Francisco, que não têm
água para consumo humano. Nós, na sede do município, temos 6 mil
habitantes e não há água para nosso consumo.

E não é só isso. Sei a luta que se trava para se fazer uma
adutorazinha de 6 km para uma comunidade. Não existe solução
mágica para se levar água para a agricultura, e, tampouco para o
consumo humano, quanto mais para abastecer rebanhos bovinos,
como quer o companheiro da Paraíba. Precisamos, primeiro, irrigar a
garganta dos que estão passando sede no próprio São Francisco.

Como o que está na moda são os excluídos, Minas e Bahia,
que são os donos, estão excluídos do projeto. Não entendo isso. Fo-	 83



mos nós que provocamos esses debates aqui e, se fosse pelo Minis-
tro Aluísio Alves, estaríamos de fora, a água iria embora e iríamos
ficar com sede. E digo mais: é melhor esse dinheiro ser investido no
São Francisco, senão, no ano 2.005, segundo estudos de mineiros,
nosso rio estará morto, será um caminho de areia e essa situação
será irreversível. Não vamos acabar com a água para depois tratar
do São Francisco, como quer o eminente Deputado Geraldo Coelho.
Isso é impossível. Vamos ter que colocar água e, depois, levá-la para
os Estados vizinhos, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Ceará. Assim, nós concordamos e vamos aplaudir a proposta do
governo que virá, um governo sério e preocupado com as questões
do povo brasileiro, e não este que aí está, que permite essa anarquia
administrativa, como no caso por exemplo, das ferrovias
transnordestinas. A transnordestina, que é uma ferrovia que comba-
temos hoje, está sucateada no Nordeste. Defendemos a reposição e
a recuperação da malha ferroviária de Juazeiro a Salvador.

Queria dizer ao companheiro que falou sobre a questão da na-
vegação do São Francisco que ela não existe. Ela é uma piada. Os
companheiros de Pirapora e Juazeiro que o digam. O governo não
acredita na hidrovia. Não é questão de ver o São Francisco apenas
como hidrovia. Precisamos discutir, por exemplo, a questão do porto
de Juazeiro, que se iniciou.

As decisões neste País são mais políticas, de conveniência da
Nação. Temos um porto em Petrolina, que é o 'cotovelo do São Fran-
cisco". Todo ano é preciso dragá-lo, enquanto o porto natural de
Juazeiro está por fazer.

Essas questões envolvem grandes decisões políticas que têm
prejudicado Juazeiro, porque o poder político e econômico de Petrolina
superou o nosso. Mas chegou o tempo em que Juazeiro defenderá
seus próprios interesses, como também os do Nordeste e do Brasil, e
não mais os interesses localizados, de conveniência.

Não se pode continuar jogando dinheiro fora com propostas
inacabadas. O governo não diz de onde virá o dinheiro da segunda
etapa do projeto. Vão capitalizar cerca de 390 milhões de dólares
para a primeira etapa e não se diz a fonte da segunda. Será uma obra
inacabada. O que vai ocorrer? Acredito que o Presidente Itamar vai
criar um pouco de juízo e não vai atender a políticos superados do
Nordeste, como o Sr. Aluísio Alves.

- Augusto César Soares dos Santos.

A minha proposição é a seguinte: de qualquer modo, a água, por
princípio, tem usos concorrentes, como o uso para a indústria, para a
agricultura e, até mesmo, para o turismo. Agora, o uso será tanto mais
econômico e mais racional quanto mais próximo estiver da fonte.

Há poucos anos, na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais,
foi elaborado um projeto, prevendo-se a irrigação das margens de
rios e reservatórios no Estado de Minas Gerais. Acredito que um pro-
jeto desses, se fosse adiante, custaria 5 mil dólares, 2 mil dólares ou
apenas mil dólares por hectare.

Ao ouvirmos as exposições que foram feitas na parte da manhã
e da tarde, algumas contra, outras a favor do projeto, já que a água
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São Francisco, anotamos aqui que essa transposição iria irrigar uma
área a um custo aproximado de 100 mil dólares por hectare. Por que
não irrigar outras áreas ribeirinhas a um custo mais reduzido, a lO mil
ou 5 mil dólares por hectare? Essa é uma pergunta que fica.

Não quero repetir um lugar comum, mas farei uma pergunta
ordinária. Foi afirmado que o DNAEE gastou, durante 25 anos, 24
milhões de dólares com a dragagem do São Francisco, para permitir
a navegação. A dragagem é feita para retirar os sedimentos resultan-
tes do assoreamento provocado pela falta de manejo adequado da
bacia hidrográfica a montante. Como foi mostrado hoje pela manhã,
todo o rio São Francisco está assoreado. Ora, os 24 milhões de
dólares gastos nesses anos representam uma taxa média de um mi-
lhão de dólares por ano. Esse recurso deveria ter sido empregado no
manejo integrado da bacia hidrográfica ou das microbacias a mon-
tante, o que evitaria a redragagem anual do rio. Essa redragagem,
que é uma obra inacabável, doravante continuará consumindo dinheiro
dos cofres públicos, que é jogado pela janela.

- Guilherme de Lima Paes.

Inicialmente, quero dizer que os 250 milhões de dólares não
foram gastos com dragagem, mas com a construção de Sobradinho.
O que afirmei aqui é que, com dragagem, gastava-se, em média, 1
milhão de dólares. O que tenho a esclarecer é que as necessidades
de dragagem não foram oriundas da falta de manejo adequado das
águas a montante. A dragagem se faz para confirmar a necessidade
de melhor navegação. A necessidade de dragagem é um recurso, é
um fato comum em todas as hidrovias que têm assoreamento e fundo
móvel. E uma técnica usada normalmente em todas as hidrovias des-
se tipo. A dragagem de manutenção, às vezes, se faz em obras de
fixação de canais, mas, com muita freqüência, não tem êxito, e a al-
ternativa preferida é a dragagem. Esta é a explicação. Não sei se
satifaz ao debatedor.

- Theótilo Benedito Otoni Neto.

Vamos apresentar algumas transparências e transmitir ao Ple-
nário nossa modesta opinião de quem estuda há 20 anos essa pro-
blemática. Ficamos pasmo com as opiniões e divergências apresen-
tadas até agora. Não vemos o porquê de toda esta celeuma.

Reconhecemos que o São Francisco tem realmente seus
deflúvios comprometidos. Não totalmente, hoje, mas num futuro pró-
ximo ou mais longíquo estará totalmente comprometido pelo uso de
suas águas e, principalmente, pelo uso de suas terras. Não se pode
falar somente em água. Temos que falar também em solo.

Também reconhecemos que o Nordeste está numa situação
tristíssima de degradação ecológica em face de acontecimentos que,
durante um século, vêm servindo de ferramenta para degenerar suas
bacias.

E possível derivar água para o Nordeste visando ao
umedecimento e à revitalização ecológica de suas bacias, sem preju-
ízo dos recursos hídricos próprios do rio São Francisco. Muito pelo
contrário, pode-se fazer com que as derivações de outras bacias para	 85



o São Francisco redundem em melhoria das condições operativas
desse grande rio nos aspectos de produção de energia e de diluição
da poluição de suas águas.

Assim, mais água poderá ser transferida, em Cabrobó, para as
bacias carentes do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, sem pre-
juízo dos deflúvios do São Francisco. A custa de quê? A custa do uso
do São Francisco como calha fluvial somente. Não vemos, assim, o
porquê dessa celeuma. O São Francisco não deve ser sangrado em
seus recursos hídricos. Ao contrário, será beneficiado: a vazão que
vai ser derivada do Estado de Minas Gerais, por meio do barramento
existente de PiCjí, no reservatório de Furnas, na bacia do rio Grande,
e a vazão do Tocantins, em Goiás, vão beneficiar e acrescer o esco-
amento do rio São Francisco, gerando mais energia, criando condi-
ções mais favoráveis de diluição, etc. Então, por que essa controvér-
sia, já que todos os debatedores estão lucrando, ganhando? Não
entendemos. Está nos parecendo briga de compadres que gostam
de discutir para se distraírem.

Vamos, então, demonstrar o que afirmamos examinando a ba-
cia do São Francisco, dentro de Minas Gerais. Em seu extremo sul
existe uma barragem de sela que conhecemos e já vimos jogando
água para o São Francisco. Chama-se Barragem de PiCií, encontra-
se nas nascentes do rio São Francisco, e pertence a Furnas. Esse
reservatório já está construído há uns 40 anos. Essa barragem de
sela está construída num divisor de águas secundário, numa gargan-
ta, que contém o reservatório, para evitar - devido à elevação de
águas criada pela Barragem de Furnas - que seu espelho d'água
transborde para a Bacia do São Francisco.

Essa barragem de sela, de vez em quando, é aberta. Uma va-
zão razoável é lançada no São Francisco, sem nenhum problema e
ninguém briga por isso. Essa água vai para o São Francisco e per-
corre cerca de 3.000 km de calha até o Oceano Atlântico. Ao longo
desse percurso, robustece os deflúvios próprios do São Francisco,
gerando mais energia e promovendo maiores diluições. Passa por
Cabrobó.

Essas águas não pertencem à bacia do São Francisco, mas á
Bacia do rio Grande, que é uma bacia internacional. O Governo Fe-
deral - está aqui, a meu lado, um representante do Governo Federal,
com grande vivência nessa matéria - poderá negociar e decidir o uso
das águas do rio Grande. O aproveitamento hidrelétrico de Furnas
usa mais de mil metros cúbicos de água por segundo, de descargas
turbináveis. Tirar 50 m 3/seg dessa vazão turbinável é uma questão de
negociação simples, direta, imediata e de pronta decisão do Governo
Federal.

Essa água poderia ser derivada para o São Francisco, gerando
energia em Três Marias, em Sobradinho, etc., e chegar em Cabrobó
para ser transferida para as bacias carentes. Qual é o problema? Por
que discutir?

Por outro lado, o Tocantins, meus senhores, é um rio privilegia-
do, é uma bênção de Deus. O São Francisco é ainda uma bênção
maior. Dizem que o São Francisco é o rio com que Deus presenteou
o Brasil. E verdade. A geometria e as características fluviomortológicas
do São Francisco são muito complexas. Ele é um rio que tem vários
"grabens". Os geólogos sabem a que estou me referindo. Há fortes
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Basta apreciar o mapa da bacia do São Francisco para consta-
tar que ele está capturando naturalmente o Rio Tocantins (lagoa dos
Três Rios, alagadiços no divisor de águas, disposição planimétrica
da sede potamográfica, etc.).

Já está havendo, meus senhores, uma transposição natural do
Tocantins para o São Francisco. Isso acontece há séculos, milênios.
Por que os calorosos e acalorados debates se o próprio São Pedro,
lá em cima, já está resolvendo o problema para nós? Vamos deixar
de lado esses debates e procurar ajudar São Pedro das águas para
ver se ele continua a dar mais ajuda a seu colega São Francisco. São
dois santos que estão se unindo para, com a ajuda interesseira dos
homens, providenciar maior amparo ao nosso sofrido Nordeste. E um
tipo de entendimento entre homens de boa vontade, colaborando para
melhor conjugarem as ações de dois santos fortes, tidos como brasi-
leiros. Talvez, com esses santos ajudando, seja concretizada a tão
necessária e urgente transfusão de água para nossas bacias sofridas
do Nordeste, sem prejuízo algum para os lídimos usuários do Rio da
Integração Nacional, que, com mais forte razão, seria merecedor desse
honroso título.

Como se realiza essa captura natural entre as duas grandes
bacias brasileiras: a do Tocantins e a do São Francisco?

Existe, no divisor de águas entre essas bacias hidrográficas,
na Serra das Mangabeiras, a Lagoa dos Três Rios e uma região mag-
nífica de alagadiços. O rio Sapão, afluente do rio Preto, drena uma
região desse divisor de águas. Os afluentes da margem esquerda
do São Francisco tendem a penetrar no divisor de águas, com dispo-
sição típica de captura do rio Tocantins. E possível acelerar a ação
da natureza, fazendo com que essa captura natural, que já existe,
possa ser reforçada em 50 m 3/s ou mais, sem prejuízo para o rio
Tocantins. O rio Tocantins é praticamente virgem, suas águas ainda
não têm utilização produtiva, e poderão ser úteis de imediato, bas-
tando realizar drenagem controlada do divisor de águas. E uma ques-
tão técnica, que exige estudos acurados, envolvendo poucas obras.

Meus senhores, o rio São Francisco já tem águas derivadas
de outras bacias que, sem prejuízos apreciáveis destas outras baci-
as, são levadas à sua calha fluvial, trazendo benefícios para ele pró-
prio. Por meio do escoamento ao longo de 3.000 km, tais vazões
derivadas chegam a Cabrobó, onde são transferidas para as bacias
carentes do Nordeste, após terem sido utilizadas pelos usuários da
bacia do rio São Francisco, que também estão usufruindo desses
deflúvios de derivação.

Vamos ressaltar e esclarecer isso melhor. Se não houvesse
essa captura natural, poderíamos forçá-la por meio do bombeamento
convencional do rio do Sono para o rio Sapão. Mas nem isso é
necessário. Estamos disso convencidos, e isso dissemos em aula
inaugural na Universidade Federal de Goiás, em 1962. Mostramos,
naquela época, que o Tocantins é um rio capturado pelo São Fran-
cisco. Basta melhorar as condições dessa captura, aduzindo maiores
vazões capturadas, para que parte dessa reserva de água que está
no extenso divisor de águas tenha o encaminhamento pretendido,
vindo para o São Francisco. Não haverá prejuízos para ninguém, e
os benefícios serão de significativo valor, tanto para os usuários da
bacia do São Francisco, como para os usuários das bacias carentes
do Nordeste.	 87



Em Cabrobó está a transposição que estamos sugerindo. Dali,
de Cabrobó, a água seria levada, por bombeamento convencional,
para os divisores de água das bacias carentes, e a divisão dessas
vazões para as bacias carentes seria feita com a intromissão de
duas usinas reversíveis. A usina reversível é um jogo de mágica que
transforma energia pouco valorizada em energia muito valorizada, de
ponta. Uma energia de ponta custa duas ou três vezes mais do que
energia de base. Se, realmente, usarmos energia de base do sistema
CHESF para fornecê-la às áreas de consumo mínimo para atender
ao bombeamento, o excesso de água que vai ser transposto para
essa usina reversível funcionará como bombeamento também. Nas
horas de "rush", a energia mais valorizada valorizará a energia notur-
na e, com isso, realizaremos a transposição praticamente com um
custo mínimo de energia. Ninguém fala em custo de energia. Custo
de energia é a parcela de "leão" nesse programa todo. O custo de
amortização é muito menor do que o custo de energia. Este esque-
ma é usado no mundo inteiro: na Noruega, na Austrália, na China,
nos Estados Unidos, etc. No Brasil, fizemos esse estudo para o Re-
cife. No Ceará, há também esse estudo na usina de Bacatuba. Na
Eletrobrás, há dois projetos de usinas desse porte. Com  isso, mata-
mos três coelhos ao mesmo tempo: melhoramos o sistema da CHESF;
transformamos energia de base em energia de ponta; facilitamos a
absorção de energia e, além disso, bombeamos água para os dois
aproveitamentos que são considerados "patinhos feios": o Alto
Jaguaribe e o Paraíba do Norte. Com as usinas reversíveis, pude-
mos colocar mais duas bacias no jogo sem prejuízo dos 50 m 3/s. E,
além disso, demos condições à CHESF de trabalhar em prol do seu
sistema de energia elétrica. Pois, meus senhores, transmissão de
energia não é tão fácil. E complicada. As distâncias são enormes. O
problema da energia, no meu entender é mais importante do que o
problema da água. A água existe. Vem do rio Grande e do Tocantins.
Mas a energia não. O problema tem que ser corrigido dentro do siste-
ma da CHESF.

- Adair Júnior.

Pergunto ao Dr. Josué Serôa se é possível definir o montante
de recursos financeiros neessários para atender a 10% das peque-
nas bacias hidrográficas de Minas Gerais? Qual seria o efeito desse
trabalho em termos de retorno para a sociedade?

- Josué Serôa da Motta Sobrinho.

Em primeiro lugar, o que temos em termos de estudo é que,
aproximadamente, em cada bacia hidrográfica, dependendo da mé-
dia, 1.000 hectares sai por 100 mil dólares, segundo estudos realiza-
dos por nosso colega Maurício Fernandes.

O retorno socioeconômico e, ao mesmo tempo, a preservação
ambiental são praticamente inestimáveis. O que temos hoje, é, exa-
tamente, como foi dito pelo Prof. Theófilo Otoni, o problema de dispo-
sição de água. Não acredito em transposição de água de bacias
hidrográficas sem o trabalho de preservação das microbacias. Acho

88	 que, sem entrar nesse processo, não vamos ter a mínima possibilida-



de de êxito. Acho que esse é o maior ganho que vamos ter. Entendi
perfeitamente o que disse nosso colega da RURALMINAS a respeito
do problema da dragagem, não dragagem de correção, mas aquela
que é fruto de assoreamento, do manejo inadequado do solo, e que
poderia ser corrigida. Assim sendo, não mais seria necessário gastar
dinheiro em dragagem, já que o assoreamento diminuiria bastante.
Teríamos, até mesmo, aumento de vazão, resolvendo-se o problema
de navegabilidade do São Francisco, pois sabe-se que, de vez em
quando, a lâmina d'água baixa - os estudos batimétricos mostram
isso - impedindo a navegabilidade do rio.

O trabalho com microbacias hidrográficas vem exatamente ao
encontro disso. Teríamos retenção de água e provavelmente maior
vazão, o que traria inúmeros benefícios sociais e econômicos. E basi-
camente isso.

- Aluízio Fantini Valério.

Gostaria de fazer algumas sugestões que têm a ver com o tema
gerenciamento de recursos hídricos, entrando um pouco na esfera da
transposição.

Começando pela transposição, é necessário fazer um primeiro
reparo: a capacidade instalada do Projeto Jaíba não é de 90m 3 como
foi afirmado, pois a capacidade da estrutura é de 80m 3. Evidentemen-
te, a demanda de água vai variar no curso do ano, pois irá depender
muito da eficiência do sistema de irrigação e cairá 30%, 40% ou 50%
e, com o máximo de eficiência do sistema, vai demandar os 80m3.

E preciso considerar também que, com o avanço da ciência
agronômica e das técnicas de irrigação na área da engenharia, va-
mos ter um consumo menor de água, o que, sob certos aspectos,
minimiza a preocupação e os problemas da disputa concorrente da
água.

Gostaria de lembrar aos presentes que o Projeto Jaíba, tam-
bém há quase 20 anos, luta para transpor a indiferença, as dificulda-
des de ordem financeira, operacional e política, o desinteresse de
diversos governos que não souberam, até agora, no seu conjunto,
aproveitar esse projeto, que foi considerado, em estudos desenvolvi-
dos na década de 60, um dos de maior viabilidade no vale do São
Francisco. Foram 20 anos de lutas permanentes! Este é um País que
começa as coisas e não sabe exatamente como dar sustentação às
iniciativas, demonstrando uma certa irresponsabilidade.

O Projeto Gorutuba - uma das pérolas entre os projetos de
irrigação do São Francisco, considerado um dos de maior
economicidade - também está por realizar sua meta global de 14 a
15 mil hectares. Não conseguimos implementar aquilo que é fácil e já
estamos procurando inventar alguma coisa que, sobretudo, é com-
plexa e de difícil execução.

Quanto ao tema gerenciamento de recursos hídricos, gostaria
de falar sobre duas iniciativas do Governo do Estado de Minas Ge-
rais, conduzidas pela Secretaria da Agricultura e pela RURALMINAS,
com respaldo da Secretaria de Recursos Hídricos, da CODEVASF,
do Governo do Estado da Bahia, do Governo do Distrito Federal, da
CEMIG, do CETEC, da COPASA, enfim, das instituições relaciona-
das ao tema água em Minas Gerais. São dois planos diretores: um,	 89



que envolve a bacia do rio Paracatu, abrangendo uma área de
45.0001km 2 , aproximadamente, interessando a 15 municípios, e outro
referente à avaliação e ao beneficiamento dos recursos hídricos do
rio Verde Grande, interessando também a Minas Gerais e Bahia, abran-
gendo cerca de 25 municípios, numa área de aproximadamente 30.000
km2. Esses planos diretores vão avaliar os recursos naturais e os re-
cursos de águas superficiais e subterrâneas, definir o perfil
socioeconômico dessas áreas e considerar sempre o uso múltiplo da
água. Como resultado desse trabalho, oferecerão uma série de alter-
nativas de desenvolvimento dessas áreas, com ênfase na irrigação e
no aproveitamento das águas. São duas iniciativas, com certeza, de
grande interesse para a resolução dos problemas do rio São Francis-
co: a do rio Paracatu, cujo volume de água representa mais de 50%
da vazão do São Francisco no território mineiro, e a do rio Verde
Grande, que tem um histórico de competição litigiosa pelo uso das
águas, enfim, uma disputa que está trazendo muitas preocupações a
todos os segmentos das áreas públicas e privadas.

- Alberto Daker.

Sou professor aposentado de Irrigação e Drenagem da Univer-
sidade Federal de Viçosa, há 50 anos militando na área de irrigação.
Queria chamar a atenção para três pontos que não foram bem expos-
tos ou que não entendi bem.

Primeiro, disseram que o Vale do São Francisco tem 800.000ha
irrigáveis. Um estudo feito pela antiga SUVALE, durante dez anos,
constatou a existência de 3.000.000ha irrigáveis na Bahia, no Norte
de Minas e em Pernambuco. Esses 3.000.000, mais tarde, após estu-
dos, foram aumentados para 4.000.000ha. Essas são áreas do Alto
São Francisco. E este rio não seria capaz de irrigar toda a área ribei-
rinha. Caso se pudesse regularizar toda a vazão do São Francisco -
3.000m3/s, no máximo - essa vazão não seria suficiente para irrigar
toda a área. Nem que sobre água, haverá condições para a sua trans-
posição para outras bacias.

Segundo, ninguém é contra o Nordeste ou o Ceará. Gostaria
que se fizesse a transposição de águas. Mas, infelizmente, temos
que encarar a realidade. Numa primeira etapa, apenas para levar água
do São Francisco para o Jaguaribe, requer-se uma elevação de 170m.
Isso é uma coisa fabulosa. Se projetos de irrigação, como o Jaíba,
que eleva a água só 17m, já têm restrições para irrigação, quanto
mais um projeto daquela envergadura.

O ponto mais importante é o seguinte: a retirada dessa água de
Sobradinho vai fazer com que se deixe de gerar energia elétrica em
Paulo Afonso, Moxotó, Xingó, etc. Sendo assim, nem plantando ma-
conha o projeto de irrigação seria viável.

Outra coisa: para o abastecimento de água e eletricidade para
a população dessa região, só no Jaguaribe, pelos cálculos, são ne-
cessários 70 açudes públicos e milhares de açudes particulares.

Como professor de Irrigação, fico triste porque, no Nordeste, o
DNOCS, de 1909 até hoje, deu prioridade à construção de açudes e
não à irrigação. Hoje, quando a água acumulada daria para irrigar
530.000ha, segundo estudos de dez anos atrás, em vez de darem
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inviável. Se eles irrigaram 40.000ha em 80 anos, para irrigar os
500.000ha restantes, levariam 1.000 anos.

Vamos ver, por exemplo, o projeto do Orós. O Orós, que é a
redenção do Nordeste, foi construído por Juscelino Kubitschek em
1959, há 35 anos. Ele deveria irrigar 140.000ha. Até dez anos atrás,
ele não havia irrigado nem 23.000ha. Então, ele irrigou menos de
1.000ha por ano. Vamos supor uma meta de irrigação que implicasse
num custo de 50 milhões de dólares por ano ou mais. Se esse valor
desse para irrigar 5.000ha por ano, seria só no Ceará, na Paraíba e
no Rio Grande do Norte. Assim, os 500.000ha restantes esperariam
100 anos para serem irrigados.

Será que santo de casa não faz milagre? É necessário levar
água de fora para fazer irrigação? Essa é a minha pergunta.

- José Theodomiro de Araujo.

Professor Teófilo, foi uma satisfação muito grande ouvi-lo, por-
que eu estava com a responsabilidade de tê-lo trazido para o seminá-
rio. Foi o senhor o mestre com quem aprendi o sistema de interligação.
Só discordo de uma coisa: "a briga de compadres", a que o senhor se
referiu, está na relutância em fazer um projeto dessa ordem, substitu-
indo-o, simplesmente, por um bombeamento de água do São Fran-
cisco para 2 mil km de distância.

Sabemos que, se irrigarmos dentro da bacia, teremos 40% de
restituição. Se levarmos essa água para 2 mil km de distância, vamos
perder 100%. É um prejuízo grande para o São Francisco. A briga
está na resistência do Governo em fazer um bombeamento prejudici-
al ao São Francisco.

Concordamos plenamente em fazer a interligação de bacias,
como levantei a questão, estabelecendo um plano diretor, envolven-
do as bacias doadoras e as bacias receptoras, bem como as coleto-
ras, que possam contribuir com a acumulação que já existe no Nor-
deste.

Quero deixar claro que a nossa opinião, emitida numa reunião
extraordinária na Eletrobrás com todos os Órgãos do Colegiado, foi
contrária a essa iniciativa de retirar água sem fazer irrigação. O que o
CEEIVASF defende é que se faça um plano diretor para se elaborar
um projeto que resolva definitivamente os problemas do Nordeste.
Muito obrigado.

- Theófilo Benedito Otoni Neto.

Agradeço a decisão do nobre Deputado, e não podia deixar de
aproveitar esta oportunidade dada pelo meu amigo Theodomiro. So-
mente não posso acreditar, Theodomiro, que o nobre Deputado Coe-
lho, que conheço pelos seus trabalhos, pelo seu idealismo, pela sua
honestidade e por ser um dos grandes líderes do Nordeste, não veja
essa coisa óbvia, clara, meridiana. Estou aqui com um dos elementos
que mais conhecem a matéria. Ele é do DNAEE, e confirmou que a
derivação do funil é passível de ser estudada. E a derivação do	 91



Tocantins, que já existe, deve ser mais bem estudada, para se chegar
a uma solução total. Só posso interpretar essa sua afirmativa como
aquele jeitão de baiano que gosta de briga e que está disposto a dizer
para os outros que não concorda com eles só para ter o prazer de
continuar brigando. Tenho a certeza de que esse seu aspecto de
baiano ilustre, brigão, teria que ser anulado só com elementos de seu
nível técnico, social e político. E poderia aproveitar agora a oportuni-
dade e dizer que, realmente, tenho razão. Com isso, eu ficaria satis-
feito de ser elemento de conciliação de dois grupos amigos.

- Manuel Castelo Branco.

O objeto deste seminário, da reunião da CIPE, é o São Francisco.
A respeito da laudatória feita ao Presidente Itamar, em razão do anúncio
da intenção de implantar o Projeto Cabrobó, quero lembrar que o Go-
verno Itamar, ainda há pouco, no ano de 1993, na gestão do Sr. Fernando
Henrique, reiteradamente anunciou a intenção de assumir a CODEVASF.
E, imediatamente após, anunciou o projeto de retirada intempestiva de
280m 3 de água do São Francisco. Isso significa o abandono absoluto
do São Francisco, a ausência de política governamental para o São
Francisco, transformando-o em objeto de diferentes usos, sem que seja
tratado com a devida seriedade, com o devido planejamento, com a
devida integração de ações. Quero, lembrar que barramento não é so-
lução, não é panacéia para todos os males das águas. Barramento tam-
bém é problema para as comunidades ribeirinhas. Se há êxodo, se há
fuga da população do Nordeste por causa da água, barramento tam-
bém provoca êxodo, também provoca fuga de população, porque inun-
da terras férteis. Barramento interrompe o processo da piracema e pro-
voca a diminuição da quantidade de peixe nos rios. O São Francisco,
hoje, está praticamente desprovido de sua fauna aquática. As estações
de piscicultura da CODEVASF, que esteve ameaçada de extinção pelo
Governo Itamar na gestão Fernando Henrique, estão praticamente
desativadas, operando de forma mínima e não produzindo a quantida-
de de alevinos necessária para a mínima reposição de peixes no rio.
Quero lembrar que o rio São Francisco não pode sofrer mais uma série
interminável de barramentos na calha principal ou nos seus afluentes. E
claro, outros barramentos advirão, mas o barramento do rio não pode
ser a única forma de resolver o problema das águas ao longo de seu
curso. Muito obrigado.

- lvo das Chagas.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar meu grande amigo José
Teodomiro, não apenas pelo profundo conhecimento que ele tem do
São Francisco e de seu vale, mas, sobretudo, pela luta que vem de-
senvolvendo, ao longo de sua vida, na defesa desse vale e de seu
povo. Gostaria, também, de cumprimentar o Deputado Pedro
Alcântara, a quem, agora, tenho a honra de conhecer, pela brilhante
intervenção que fez neste encontro. Realmente, provou ser um ho-
mem conhecedor do Nordeste e de seus problemas. Quero, neste
momento, colocar uma questão muito simples para reforçar tudo aquilo
que já foi dito por aqueles que são contrários ao que chamo de desvio
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neste País, fosse fator de prosperidade, o Vale do São Francisco não
seria, ele mesmo, um vale da miséria. E o que tenho a dizer também
do rio Parnaíba, em pleno sertão piauiense e maranhense. Os habi-
tantes desta região também passam pela humilhação da pobreza
absoluta. Não gostaria, neste momento, de entrar nos detalhes dos
problemas técnicos e ambientais que esse desvio de águas poderia
ocasionar. Correríamos o risco de ver um desastre. Nenhuma enge-
nharia pode prever as consequências do desvio de águas de um rio
da potência e da extensão do São Francisco. Portanto, deixo esta
questão para a meditação dos Senhores que aqui se encontram. Agua
permanente, neste País, não é fator de prosperidade. Muito obrigado.
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W ETAPA— 1Q/6/94

1 - PALESTRAS

1.1. Evolução Histórica das Intervenções do
Poder Público na Bacia Hidrográfica do
São Francisco, José Geraldo de Araújo,
ex-Presidente do CEEIVASF.

Convidado pela Assembléia do Estado de Minas Gerais para
dissertar sobre o tema "Evolução Histórica das Intervenções do Po-
der Público na Bacia Hidrográfica do São Francisco", espero
desincumbir-me de forma adequada da honrosa atribuição. Inicial-
mente, manifesto meus agradecimentos pela deferência a mim
conferida, a qual transfiro inteiramente ao Comitê de Estudos Integra-
dos da Bacia Hidrográfica do São Francisco - CEEIVASF.

Permitam-me, Sr. Presidente e senhores presentes, que me
isente de fazer desta exposição um relato ufânico das ações do Go-
verno na bacia hidrográfica do São Francisco. Aproveitemos tão qua-
lificada assistência para, em conjunto, fazermos uma avaliação dos
procedimentos adotados pelo Governo Federal nessa região; que essa
avaliação seja isenta de preconceitos, e que em nenhum instante seja
atingida por inferências, pois isso viria a ferir nossa cidadania.

De início, estabeleçamos alguns conceitos. Definimos interven-
ção como a materialização de ações derivadas e associadas à políti-
ca governamental, que, por sua vez, deve ser entendida como o
conjunto de práticas associadas propostas com vistas à modificação
dos padrões de interação entre os atores sociais e os agentes econô-
micos da região do São Francisco. Se falamos de política, considere-
mos então outros pressupostos.

Um primeiro aspecto a se levar em conta é se as políticas go-
vernamentais teriam um caráter específico ou se seriam derivadas de
macropolíticas. Como políticas, consideramos que estão associadas
a objetivos explícitos, a recursos materiais, institucionais, legais,
alocados e, sobretudo, a uma autoridade gestora.

O segundo aspecto é que, ao falar de política, deveríamos res-
tringir-nos a falar do rio São Francisco, Rio da Integração Nacional.
Assim considerado, fica definido que se trata de um rio federal. En-
tão, quando falarmos em política, estaremos explicitamente falando
do poder público federal.

O terceiro aspecto é que, se estamos falando em política,
estamos associando o assunto a uma conjuntura.

Adotamos como referência histórica e marco conceitual a Cons-
tituição de 1946, embora correndo o risco de omissões e injustiças
que, ao longo da nossa exposição, tentaremos corrigir. Adotado esse
referencial, teríamos, de início, a dizer que a primeira intervenção
básica no São Francisco seria a prevista no art. 29 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias de 1946, cujo teor é o seguinte:

"Art. 29- O Governo Federal fica obrigado, dentro do prazo de
20 anos, a contar da data de promulgação dessa Constituição, a tra-	 95



çar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades
econômicas do rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará,
anualmente, quantia não inferior a 1% da renda tributada.".

O anúncio dessa política tem todos os requisitos, atributos le-
gais, recursos materiais e objetivos explícitos.

Em 1948, dois anos depois, por força da Lei n 2 541, foi criada a
Comissão do Vale do São Francisco, subordinada à Presidência da
República, com a incumbência de organizar e submeter ao Presiden-
te da República, para aprovação do Congresso Nacional, o Plano
Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco, objetivando a
regularização de suas águas, a utilização do seu potencial hidrelétri-
co, o fomento da indústria e da agricultura, o desenvolvimento da
irrigação, a modernização dos transportes, o incremento da imigra-
ção e a exploração de suas riquezas.

O art. 89 da lei mencionada estabelecia que as entidades já
existentes no vale do São Francisco, com a mesma finalidade da
Comissão, passariam a ser por ela orientadas e fiscalizadas. A Co-
missão era um órgão forte, um órgão gestor, e poderíamos dizer que,
àquela altura, tínhamos um gerente institucionalizado para o vale. O
plano de aproveitamento geral foi apresentado como mensagem do
Presidente da República, em dezembro de 1950. Neste mesmo mês
e, posteriormente, em outubro de 1951, sofreu modificações. Há al-
gumas observações filosóficas, em relação ao plano, elaboradas a
partir da mobilização de recursos técnicos e de notabilidades técni-
cas comandadas pelo engenheiro mineiro Lucas Lopes.

Passamos agora a fazer algumas observações: um plano que
não se apóia em investigações amplas, análises e confrontos deta-
lhados é uma mera opinião, incapaz de ter garantida a sua continui-
dade no tempo. E mais: o que importa para o sucesso de um plano é
o fato de ele criar confiança e receptividade para suas idéias. Um
plano democrático exige que o cidadão dele participe como colabora-
dor e não apenas como beneficiário ou como vítima.

Observem os senhores a influência da conjuntura: o Brasil emer-
gia, naquela época, de uni processo de autoritarismo.

Finalmente, ocorreu a eleição do tema central, com o reconheci-
mento do domínio das águas. Só depois de conseguido tal domínio,
sena possível estabilizar a ocupação econômica da calha fluvial e de-
senvolver a produção, o comércio e a vida social. Esse plano foi aprova-
do e transformado em lei - Lei n9 2.599— em 3.9.1955, depois de trami-
tar no Legislativo durante cinco anos. Assim, quando da sua implanta -
ção, já apresentava uma carga considerável de anacronismos.

O plano apresentava as seguintes recomendações: deveria ser
feita a regularização do regime fluvial, sendo que as obras partiriam
do montante da cachoeira de Pirapora e dos principais afluentes e
não do leito principal.

Deveria ser vetada a barragem de Sobradinho, por ser
antieconômica no atendimento da necessidade de eletrificação da
região e na solução para o problema da irrigação.

Quanto à eletrificação, havia apenas a previsão de Sobradinho
para ampliar o potencial de Paulo Afonso e a criação, conforme o
modelo da época, de uma sociedade anônima para a Companhia de
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No que se refere à irrigação, previa-se, em uma primeira fase,
um plano bienal, a ser aplicado apenas nas áreas cultiváveis nas pro-
ximidades da represa, e a implantação de campos de irrigação em
regime de cooperação entre a União, a Companhia do Vale São Fran-
cisco e os agricultores.

Na realidade, tivemos - e era de se esperar - uma certa frustra-
ção com o plano. Em primeiro lugar, a partir do processo de tramitação,
que foi muito longo. Durou sete anos, de 1948 a 1955, ou seja, 1/3 do
tempo de vigência da concessão do benefício, e nove anos desde a
sua constituição, vale dizer, quase metade do prazo de vigência do
benefício constitucional.

O plano se caracterizava por uma evidente falta de visão global
do vale do São Francisco. Apesar de ter como objetivo o aproveita-
mento econômico, pecava por não definir o estilo de desenvolvimen-
to econômico - pecado que até hoje permanece na nossa administra-
ção pública - a ser imposto à sociedade do vale do São Francisco.

O suporte institucional manifestou-se fraco, mesmo sendo forte
a Comissão do Vale São Francisco. Tanto assim que, na segunda
mensagem enviada pelo Presidente Getúlio Vargas, este fazia a trans-
ferência dos órgãos, dispondo que o DNOCS e a CHESF deveriam
receber orientação da Comissão, respeitando a sua atuação.

Aquela altura, tínhamos o processo de criação da SUDENE,
entidade com novo conceito de planejamento, dotada de amplo res-
paldo político-institucional. Embora apenas 58% do vale do São Fran-
cisco esteja incluído no Polígono das Secas, tratou-se de um fato
significativo.

A implantação de uma política de desenvolvimento de caráter
urbano e industrial determinou a revisão da utilização do potencial
hidro-energético do rio São Francisco.

Apenas como referência histórica, quando foi promulgado o pla-
no, em 1955, Paulo Afonso já tinha comissionado suas três modestas
unidades de 60 MW. Isso liberou uma demanda reprimida e trouxe
um estilo de desenvolvimento urbano e industrial a ser consolidado
pela SUDENE.

Três Marias, construída pela Comissão do Vale do São Fran-
cisco em 1957, e comissionada em 1971, em tempo absolutamente
recorde, foi a materialização plena e definitiva do plano geral de de-
senvolvimento do São Francisco.

O órgão gestor foi altamente comprometido, porque a Comis-
são do Vale, criada em 1948, vinculada diretamente ao Presidente da
República, foi extinta em 1967, criando-se a Superintendência do Vale
do São Francisco, a SUVALE, pelo Decreto-Lei n g 292/67. A época,
já havia uma reorganização da administração pública no Brasil, esta-
vam em voga outros conceitos administrativos. Diga-se de passagem
que, em fevereiro de 1967, houve a primeira sistematização da estru-
tura de serviço público, com o Decreto-Lei n g 200, em que se defini-
am os níveis de esfera do poder público, ou seja, os órgãos de pres-
tação de serviços.

O objetivo atribuído à SUVALE era promover o aproveitamento
econômico dos recursos naturais, programar e executar os serviços e
obras necessários à regularização dos afluentes do rio São Francis-
co e disciplinar o uso das suas águas. O citado decreto-lei determina-
va a adoção pela SUVALE das diretrizes estabelecidas pela SUDENE	 97



e a observância das disposições da Lei n g 4.869/65 (Plano Diretor da
SUDENE).

Posteriormente, em 1974, o órgão gestor, o gerente institucional
do vale, foi extinto, e transformado, por meio de lei, na Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -, empre-
sa pública destinada à exploração de uma atividade econômica pelo
Estado. O Estado assumia a personalidade jurídica de direito priva-
do, para gerenciar o vale do São Francisco, como empresa dotada do
objetivo de promover o aproveitamento, para fins agrícolas,
agropecuários e agroindustriais dos recursos de água e solo do rio
São Francisco, podendo essa coordenar ou executar obras de infra-
estrutura, particularmente de captação de águas para fins de irriga-
ção e também obras de saneamento básico, eletrificação e transpor-
te, conforme plano diretor e articulação com os órgãos federais com-
petentes.

A lei estabelecia, ainda, que "no exercício das suas atribuições",
poderia a CODEVASF, "atuar por delegação dos órgãos competen-
tes, como agente do poder público, desempenhando função de admi-
nistração e fiscalização do uso racional dos recursos de água e solo.".

E um processo bastante interessante, e talvez isso justifique o
fato de não termos um gerenciamento contínuo ao longo dessas dé-
cadas, apesar de a lei definir um gerente institucional para o vale do
São Francisco.

A atuação da CODEVASF, a exemplo da SUVALE, ainda per-
manece subordinada ao planejamento regional, uma vez que a Lei n
6.088/74, no a 1 9 do seu art. 4, estabelece que "nas áreas coinciden-
tes com a SUDENE, os dois órgãos atuarão coordenadamente a fim
de garantir a unidade da orientação política e econômica e a eficiên-
cia dos investimentos públicos e privados na região.".

A falta de unidade de orientação política é um conflito que sen-
timos ontem à tarde. Essa articulação, que previa o poder de atuação
por delegação, trouxe um congestionamento institucional ao vale do
São Francisco. Ao ser estabelecido que a CODEVASF poderia atuar
"por delegação dos órgãos competentes", ficou implicitamente admi-
tida uma pluralidade de competências e uma decorrente diversifica-
ção de autoridades na região, tornando-se evidente uma significativa
alteração do modelo de gerenciamento inicialmente instituído para a
bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Nesses termos, têm competência, na região do São Francisco,
as seguintes autoridades:

—o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica —DNAEE
-, órgão central de direção supenor do Ministério de Minas e Energia,
ao qual, nos termos do art. 15 do Decreto n g 75.468/75, incumbe a coor-
denação e a execução dos estudos hidrológicos em todo o território
nacional, a supervisão, fiscalização e o controle dos serviços de eletrici-
dade. O DNAEE também é detentor de competência para participar do
controle de qualidade das águas de domínio da União;

- o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
-' transformado em autarquia federal pela Lei n 9 4.229/63, com a com-
petência definida "na área dentro do Polígono das Secas" para, den-
tre outras, examinar projetos, serviços e obras a cargo de outros ór-
gãos públicos federais ( ... ) cuja execução interfira com as suas ativi-
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deixar bem claro aqui - até para me penitenciar de um arbítrio que assu-
mi, em 1946, como marco histórico e temporal - que o DNOCS foi o
responsável pela primeira intervenção significativa no vale do São Fran-
cisco, por intermédio da Comissão de Estudos instalada em 1938, na
cidade de ltaparica, posteriormente Petrolândia, com a incumbência de
coordenar e realizar estudos com vistas à navegação, à irrigação e à
geração de energia elétrica. Esses estudos até agora se constituem em
valiosíssimo acervo técnico. Volto à figura do engenheiro Armando Ri-
beiro Gonçalves, naquela época solitariamente instalado com poucos
recursos, que no entanto, desenvolveu brilhante trabalho;

- o Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS
-, transformado em autarquia federal pela Lei n g 4.089/62, com a atri-
buição de promover a realização ou participar de estudos e projetos
visando ao aproveitamento múltiplo e racional dos recursos hídricos
e zelar por sua correta utilização, nas bacias hidrográficas da sua
área de atuação, em cooperação com entidades competentes. O
DNOS surgiu da Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense e
teve uma ação preponderante no Sul e no Nordeste, como órgão de
macrodrenagem urbana. Por causa dessa abertura nas atribuições
da CODEVASF, teve uma participação intensa, comandando o pri-
meiro projeto de transposição;

O primeiro estudo sobre o processo de transposição, publicado
pela Sociedade Mineira de Engenheiros, realizado em 1959, defen-
deu perante a sociedade esse plano, que tinha objetivos definidos.

Em novembro de 1983, o DNAEE publicou uma matéria sobre
os estudos de transposições, fazendo avaliações sobre a transposi-
ção do rio São Francisco. Em agosto de 1984, o diretor do DNOS fez
uma exposição ao Estado Maior das Forças Armadas, apresentando
formalmente a transposição das águas do São Francisco para as
outras bacias de Pernambuco e do Ceará.

O atual projeto, que a sociedade diz não conhecer, é idêntico
ao que foi apresentado em 1984 e reformulado em 1985, com o obje-
tivo de aproveitamento dos recursos locais nos próximos dez anos.
Somente aí seria feita a transposição física, porque 70% do custo era
com elevatória.

Acredito que, no Brasil, ao longo dos últimos dez anos, não
houve atuação significativa do poder público. No entanto, hoje esse
processo foi retomado. Declaro que é um fatalismo histórico e técnico
a integração das bacias hidrográficas da região.

Muitas vezes, se temos a solução, não temos o problema
equacionado. Se temos a felicidade de encontrar a solução adequa-
da para um problema bem formulado, resta saber se a solução está
no tempo.

- a Empresa de Portos do Brasil S/A— PORTOBRAS -, criada
pela Lei ng 6.222/75 e já extinta, incumbia-se, transitoriamente, de
exercer a supervisão, a orientação, a coordenação, o controle e a
fiscalização das atividades relacionadas com a construção, a admi-
nistração e a exploração de portos e das vias navegáveis interiores.
No plano de emergência de 1943, o Dr. Afonso Portugal conseguiu
priorizar a navegação no São Francisco. No plano geral, a parte cor-
respondente ao São Francisco foi relegada, também, em função da
priorização da navegação. Hoje em dia, a navegação do São Fran-
cisco é objeto de críticas contundentes e até de perplexidades.	 99



- a Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF -,
sociedade de economia mista "autorizada a funcionar como empresa
de energia hidráulica" pelo Decreto n 2 19.706, de 3.10.1945, à qual,
em seguida, foi outorgada concessão para o aproveitamento progres-
sivo da energia hidráulica do rio São Francisco, no trecho compreen-
dido entre a ponte que interliga as cidades de Juazeiro e Petrolina e a
confluência do rio São Francisco com o rio Grande, no Estado da
Bahia;

- a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE -, criada pela Lei n9 3.692 e atualmente identificada como
autarquia em regime especial, com a finalidade de estudar e propor
diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste e de supervisionar,
coordenar e controlar a elaboração e a execução de projetos a cargo
de órgãos federais na região, os quais se relacionam especificamen-
te com o seu desenvolvimento.

Um anúncio dentro dessa constelação burocrática: quarta-feira
passada, numa exposição do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura em Recife, o embaixador Vilar Queiroga anunciou a atu-
ação de um novo órgão na bacia hidrográfica do São Francisco, em
função do processo de transposição, e até comunicou que, possivel-
mente, seria a CODEVASF, em fusão com qualquer outro órgão. Quer
dizer, esse elenco ainda está incompleto. Existem expectativas.

Em 1964, em decorrencia de um acordo de cooperação inter-
nacional, tivemos aqui uma missão do "U.S. Bureau of Reclamation".
De seu trabalho resultaram conclusões importantíssimas para a polí-
tica do vale do São Francisco. O objetivo do acordo era elaborar
relatórios de reconhecimento de bacias selecionadas, com vistas a
definir, de forma detalhada, os estudos e pesquisas necessários ao
planejamento, e a recomendar a ordem de prioridade de projetos a
serem submetidos a estudos de viabilidade. O acordo visava ainda a
fornecer assistência técnica às instituições brasileiras incumbidas de
promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no Nordeste bra-
sileiro, por meio do exame de projetos de irrigação e da formulação
de práticas e procedimentos a serem adotados. A equipe técnica de-
cidiu concentrar as suas atividades na bacia do rio São Francisco.

Após quatro anos, em fevereiro de 1968, foi divulgado um rela-
tório de identificação e avaliação dos recursos hídricos e de solo do
Nordeste, cujas conclusões servem até como ordenamento de ante-
cedentes e indicador de conseqüentes.

O relatório conclui pela existência de um potencial hidrelétrico
da ordem de 12.000 MW, capaz de atender ao mercado até o ano de
1990, bem como de um grande potencial para irrigação, estimado em
3 milhões de ha de área agricultável, que poderia ser ampliado com o
uso da água subterrânea. Também navegação, controle de cheias e
piscicultura foram aspectos abordados, porém a recomendação de
caráter institucional mais importante foi a criação de uma forte e agres-
siva organização para promover o desenvolvimento do uso do solo e
da água na bacia.

Algumas características dessa empresa despertaram curiosi-
dade:

Seus empregados deveriam receber salários equivalentes àque-
les pagos pela iniciativa privada no setor e deveriam trabalhar em
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atividades conflitantes. Além disso, a empresa deveria ter condições
de recompensar o pessoal com rendimento adequado e demitir os
servidores incompetentes.

A SUVALE resultou da missão do "U.S. Bureau of Reclamation"
e de uma recomendação de natureza institucional. Na verdade, tive-
mos outras intervenções bastante significativas. Como ação derivada
da missão do "U.S. Bureau of Reclamation", houve o aproveitamento
dos recursos hídricos.

Em 1968, foi criado, por meio de portaria, o Comitê Coordena-
dor de Estudos Energéticos da Região Nordeste do Brasil. Dessa
ação derivada, resultou um documento importantíssimo, em fevereiro
de 1973, sobre os estudos energéticos do Nordeste. Aí, foi
institucionalizada a divisão de queda do rio São Francisco, com o
aproveitamento do seu potencial hidroenergético. Esse estudo teve
grande repercussão institucional e é bem aceito até o presente mo-
mento. Naquela época, a CEMIG, por meio da CANAMBRA, também
apresentou o seu inventário de recursos hídricos na parte superior do
rio São Francisco, atualizado em 1984. No momento em que foram
realizados esses estudos, Sobradinho teve a sua quota evoluída.
Então, em portaria do Ministro Dias Leite, de fevereiro de 1973, foram
fixados os requisitos mínimos para o fornecimento de energia elétri-
ca, ou seja, uma vazão de 2.700 m3/s.

Vejam os senhores: uma política setorial definida, com ampla
repercussão, porque no momento em que se garantiu um forneci-
mento de energia elétrica, consolidou-se um estilo de desenvolvimento.
Podemos ver que nem sempre uma política anunciada por uma auto-
ridade superior tem uma efetividade como essa aqui. O Nordeste tem
uma política energética conduzida com requisitos mínimos de garan-
tia de fornecimento de energia elétrica. O São Francisco não tem va-
zão regularizada. E também derivado dele o processo de inventário
de projetos de irrigação conduzidos pela CODEVASF.

Posteriormente à missão do "U.S. Bureau of Reclamation", foi
instalada uma marca política no Brasil. A partir de 1973, no bojo da
Conferência de Estocolmo, foi priorizada a preservação ambiental,
com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA -,
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, e do órgão
Central do Meio Ambiente - CONAMA. A SEMA, órgão posteriormente
assumido pelo IBAMA, tem como atribuição promover a elaboração
e o estabelecimento de normas e de padrões relativos à preservação
do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos, que assegu-
rem o bem estar da população e o seu desenvolvimento social.

Por outro lado, nitidamente identificado com o elenco de provi-
dências governamentais, objetivando a utilização racional dos recur-
sos naturais e a busca de soluções para o complexo problema da
gestão do sistema de recursos hídricos no território nacional, foi cria-
do o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas
- CEEIBH -, pela Portaria Interministerial n g 90, de 29.3.78, do Minis-
térios de Minas e Energia e do Interior.

Ao longo de seis reuniões, fixaram-se alguns conceitos que,
até hoje, estão bastante associados ao próprio ensino de gestão de
recursos hídricos. Um deles foi o da associação da unidade de plane-
jamento com a bacia hidrográfica. Com isso, o planejamento regional
deveria ser subordinado à bacia hidrográfica. Isso conduziu aqueles	 101



que participaram daquelas reuniões ao compromisso de propugnar
por soluções desse tipo. Houve até mesmo o compromisso de lutar
junto à classe política por um instrumento adequado, que foi a Cons-
tituição de 1988, que prevê a implantação do sistema nacional de
recursos hidrícos, até hoje não implantado.

No decorrer de cinco décadas, é possível afirmar, com absoluta
tranqüilidade, que o vale do São Francisco nunca foi contemplado
com uma política contínua de natureza incremental, só o sendo com
ações espasmódicas, grandiloqüentes e ambiciosas.

Embora as intervenções do poder público na região pudessem
ser identificadas como de natureza organizacional, não atingiram esse
objetivo pela inexistência de uma organização dotada de um modelo
institucional adequado às ações requeridas.

Finalmente, deixo aqui as seguintes recomendações e apelos:
o Comitê da Bacia, o CEEIVASF, deve ser fortalecido e consolidado
na sua missão. No início, era o chamado "Fórum Institucional da Ba-
cia Hidrográfica do São Francisco". Fazemos um apelo ao seu presi-
dente para que use sua capacidade técnica, criatividade pessoal e
poder de mobilização a fim de que o CEEIVASF esteja cada vez mais
próximo da sociedade, ou seja, associado a uma organização não-
governamental, porque esta, dentro dos padrões modernos, é dotada
de maior credibilidde, mobilidade e até, de recursos externos, ao pas-
so que o serviço público apresenta uma estrutura cada vez mais com-
prometedora e complexa.

Solicitamos, ainda, que não seja permitida nenhuma interven-
ção na bacia hidrográfica do São Francisco, sem que se tenha a de-
finição do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Sem isso,
corremos risco, pois temos ações isoladas, pontuais e um maior con-
gestionamento do universo burocrático no vale do São Francisco. Muito
obrigado.

1.2. "O Parlamento das Águas", Fábio Márton
Costa Santos, Professor da Universidade
Federal de Minas Gerais e Consultor da
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Ao iniciar esta exposição, no momento histórico em que este
Parlamento se prepara para pôr em prática um novo tipo de exercício
político, voltado para a gestão dos recursos hídricos a partir da bacia
hidrográfica, gostaria de lembrar também outro momento histórico do
desenvolvimento científico e tecnológico de nossa civilização. Trata-
se da conquista espacial de 1968, quando o Comandante da Apoio
VIII, Frank Borman, referiu-se à Terra, vista à distância, como " um
oásis de vida, na estéril solidão do espaço". Aquela época, o Coman-
dante Frank Borman disse que "cada um de nós precisa fazer alguma
coisa ao seu alcance para proteger este planeta". Creio que é nesse
estado de espírito que estamos aqui reunidos nesta tarde. A geologia
histórica demonstra que a vida surgiu no mar, há cerca de 3,8 bilhões
de anos. Formas mais simples, ou seja, bactérias, em um contínuo
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vivos e até ao ser humano. A água é a substância de origem da vida,
é a base física e química da vida. O nosso corpo é constituído por
cerca de 60% de água.

A água, no nosso planeta, tem caminhos mais ou menos com-
plexos que, em seu conjunto, são conhecidos como ciclo hidrológico.
O grande reservatório é o oceano, do qual se evaporam 875 km 3 de
água e no qual se precipitam, aproximadamente, 775 km 3 de água.
Cerca de 100 km3 são destinados pelos ventos aos continentes. Acres-
centam-se a esse quantitativo as precipitações provenientes dos con-
tinentes: há uma precipitação diária de aproximadamente 260 km 3 de
água sobre o continente, cujo caminho final é o mar, através da
percolação subterrânea, pelas águas de infiltração, ou por escoamento
superficial, formando os rios e regatos, fechando o ciclo. Este é um
ciclo simples, mas existem ciclos mais complexos, em, que a água
pode ficar confinada durante certo período de tempo. E o caso das
águas confinadas nas geleiras de altas montanhas, nas calotas pola-
res ou de águas que tenham entrado em combinação com outros
elementos em reações químicas. No caso de reações químicas de
minerais, essa água poderá ficar afastada do ciclo por um tempo lon-
go e até por períodos geológicos.

97,2% da água do planeta corresponde a água salgada; 2,80%,
a água doce. Dessa água doce disponível no planeta, 2,15%
correspondem à água das geleiras e das calotas polares. Então, no
planeta, temos disponível, como água doce, apenas 0,65% e, desse
total, 0,31% constitui-se de água inacessível, por estar situada em
profundidades inalcançáveis com a nossa tecnologia. A água acessí-
vel corresponde apenas a 0,34% do total da água do globo, distribu-
ída em lagos, rios e lençóis subterrâneos.

71% da superfície do planeta é composta de água salgada, ou
seja, corresponde aos mares e oceanos; 29% constituem-se de áre-
as continentais, que se dividem em áreas cobertas por geleiras (10%)
e descobertas (19%). Destas últimas, 9% são as áreas semi-áridas,
áridas e desérticas. Restam-nos, portanto, apenas 10% de área do
planeta com recursos hídricos suficientes. Dessa constatação, pode-
mos dizer que a água é o recurso mundial estratégico número um.

A maior pressão sobre os recursos hídricos resulta da explo-
são demográfica. Estamos, atualmente, com uma população estima-
da de 5,6 bilhões de habitantes, com uma previsão de 6,2 bilhões de
habitantes para o ano 2.000, mantidos os atuais índices médios de
natalidade, de 8,5 bilhões de habitantes para o ano 2.025. Então, a
questão demográfica constitui um fator dos mais sérios e dos mais
graves sobre a demanda de água doce.

As atividades humanas pesam também, cada vez mais, sobre o
meio ambiente. O ecossistema aquático está cada vez mais comprome-
tido. No Brasil, as atividades de garimpo, por exemplo, têm danificado
nossos recursos hídricos de maneira profunda, e a maior parte dos cur-
sos de água cortam áreas potencialmente ricas em recursos minerais
que são susceptíveis de atividade de exploração por garimpagem. Mui-
tos rios da Amazônia estão contaminados com mercúrio. Os esgotos da
maior parte das cidades brasileiras estão sem tratamento. Na bacia do
São Francisco, apenas Petrolina e aquelas cidades provenientes da
relocação de outras aglomerações urbanas afetadas por enchimento
de reservatórios da CHESF possuem tratamento de esgoto.	 103



É de se considerar, também, que o progresso faz com que po-
pulações mais carentes, cujo consumo de água é reduzido, passem a
consumir mais água, aproximando-se da média de países desenvol-
vidos, que é de 2 mil litros de água/dia por pessoa. Logicamente,
estamos considerando aí não exclusivamente a água utilizada para
dessedentação, higiene pessoal, mas a água usada em todos os ob-
jetos, em todos os alimentos ou coisas, para cada indivíduo.

Como exemplo, podemos citar um pé de milho, que, durante o
seu ciclo, consome aproximadamente 226 litros de água. Isso signifi-
ca que, para a obtenção de 250 a 300 gramas de milho, o consumo
médio de água é de 200 a 220 litros.

Para a construção de um automóvel, estima-se um consumo
de aproximadamente 30 mil litros de água.

A medida, pois, que populações mais carentes, no seu neces-
sário avanço para o progresso, atingem níveis de melhor situação
socioeconômica, aumenta-se a pressão da demanda sobre os recur-
sos hídricos.

Consideramos ainda outros usos da água.
A água, como bem econômico, deve ser aproveitada numa pers-

pectiva de uso múltiplo. Muitos desses usos múltiplos são conflitantes.
Se nós, a título de exemplo, fizermos algumas comparações, como a
geração de energia, com a irrigação, verificaremos que esses dois
tipos de uso, se não forem planejados em conjunto, geram conflitos.

Ontem, à tarde, tivemos, aqui, debates muito calorosos e muito
produtivos, com o objetivo de se procurar direcionamento para um
conflito marcante na bacia do São Francisco, que é aquele entre a
geração de energia e a irrigação.

A constituição das CIPEs e do Parlamento das Águas, conside-
rando que as Assembléias Legislativas funcionam como caixas de
ressonância dos anseios da comunidade, criará o palco para a dis-
cussão desses conflitos. Acho que seria desnecessário citar exem-
plos mais detalhados, pois poderemos mencioná-los mais à frente,
quando comentarmos o trabalho da CIPE-São Francisco e o futuro
trabalho das próximas CIPEs.

A CIPE-São Francisco é a comissão parlamentar composta de
Deputados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe,
instituída dentro do princípio de busca, por meio da atividade parla-
mentar, de caminhos para se atingirem modelos de desenvolvimento
sustentável polarizado na bacia hidrográfica.

A CIPE-São Francisco precedeu a Conferência Mundial das
Nações Unidas, instalada nesse Parlamento em 1992. Foi criada numa
reunião aqui realizada em maio de 1992, e tem, nesse tempo, desen-
volvido seu trabalho.

Em maio de 1992, houve a instalação.
Em agosto de 1992, a CIPE-São Francisco realizou uma im-

portante reunião, no Recife, na qual foram discutidos detalhes relaci-
onados à legislação brasileira de recursos hídricos.

Tramitava, e ainda tramita, no Congresso Nacional um impor-
tante projeto de lei que disciplina a política nacional de recursos
hídricos.

Dessa reunião de agosto de 1992, produziram-se 13 emendas
que foram encaminhas pela CIPE-São Francisco ao relator da maté-
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o atual substitutivo que aquele Deputado apresentou e que está atu-
almente em tramitação no Congresso Nacional.

Em outubro de 1992, estivemos estudando em Maceió o uso
energético e seus impactos na bacia do São Francisco.

Em abril de 1993, em Petrolina e em Juazeiro, a CIPE voltou-se
para os problemas ligados à irrigação e a seus impactos. E de se
ressaltar que a tecnologia de irrigação atualmente disponível no Vale
do São Francisco nos parece uma tecnologia que necessita de apri-
moramento para que haja um melhor aproveitamento do recurso
hídrico. A irrigação a céu aberto tem facilitado a infiltração e a evapo-
ração. Já se planeja a geração de energia na área do São Francisco,
ocupando 2/3 da vazão do rio. Atualmente sua vazão média é de 2,8
mil m 3/s, e a demanda energética corresponde a 2 mil m 3/s, restando
aí, aproximadamente, 1 mil m 3/s para utilização em irrigação. Consi-
derando que a bacia do São Francisco tem aproximadamente 3 mi-
lhões de hectares de terras potencialmente irrigáveis, a água dispo-
nível para irrigação não é suficiente para atender a 1/3 dessas terras.
Em maio de 1993, comparecemos à SUDENE, levando a contribui-
ção da Comissão ao Programa Nordeste. Em setembro de 1993, a
Comissão esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, discutindo
com a CODEVASF importantes aspectos sobre o Plano de Aplicação
de Recursos daquela empresa. Em outubro do mesmo ano, estive-
mos em Aracaju, numa reunião em que se discutiram os impactos
sobre a pesca, gerados pelos barramentos e a alternativa da piscicul-
tura. Em novembro, fomos a Recife, estudar os problemas da nave-
gação fluvial. Hoje estamos aqui em Belo Horizonte, com a proposta
da CIPE para extensão desse trabalho parlamentar, a criação de no-
vas CIPEs e, conseqüentemente, do Parlamento das Aguas. Uma
das CIPEs que pretendemos instalar aqui, hoje, é a CIPE-Rio Doce.
O rio Doce é uma outra importante bacia hidrográfica compartilhada
por Minas Gerais e Espírito Santo, onde já se tem desenvolvido im-
portante estudo de diagnóstico dos conflitos de interesses do uso
múltiplo desordenado das suas águas. Tivemos, ontem, uma palestra
sobre esse assunto, proferida pelo ex-Secretário Otávio Elísio, que
apresentou um panorama geral sobre o que é o gerenciamento - o
que se pretende para o Estado de Minas - um gerenciamento do uso
múltiplo e racional de recurso hídrico, pautado, sobretudo, na experi-
ência do Projeto Rio Doce, desenvolvido por aquela Secretaria. Pre-
tendemos, também, assinar aqui um protocolo de intenções com o
objetivo de instalar a CIPE do Rio Jequitinhonha, rio compartilhado
por Minas e Bahia, que atravessa uma região muito carente de recur-
sos, altamente desmatada, submetida ao impacto do garimpo e da
mineração desordenada.

Outra CIPE que pretendemos instalar é a Comissão Parlamen-
tar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável do Rio Paraíba
do Sul, bacia hidrográfica compartilhada por São Paulo, Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro. Essa bacia é impactada, principalmente em
função do lançamento de esgoto de uma área densamente urbanizada.

Pretendemos também instalar a CIPE-Bacia Platina-Paraná,
composta pelos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São
Paulo. Essa é uma área de desenvolvimento econômico mais avan-
çado. Por isso mesmo, a pressão demográfica sobre os recursos
hídricos é muito intensa.	 105



A maior parte das cidades dessa última bacia hidrográfica tam-
bém não têm estação de tratamento. Essa CIPE deverá discutir tam-
bém aspectos importantes ligados a hidrovias, ao aproveitamento dos
rios como vias de transporte, o que ainda não é uma realidade no
Brasil.

Com a constituição, agora, do MERCOSUL, a ligação desses
rios da bacia Platina com o Uruguai, Paraguai e Argentina, poderá
ser um importante tema a ser discutido e a ser desenvolvido nas
reuniões da CIPE-Bacia Platina. Essa CIPE deverá estudar um pro-
blema ainda não equacionado, que envolve as terras úmidas do Bra-
sil, e a contaminação do Pantanal.

O Pantanal do Mato Grosso do Sul é uma das regiões ecológi-
cas de maior fragilidade, alvo de maior preocupação por parte da
comunidade internacional. Corresponde a uma das poucas regiões
de planície de inundação, de áreas úmidas, de ecossistema com rica
vida selvagem. Alguns países da África, como Botswana, na África
austral, aproveitam ecossistema semelhante ao do Pantanal, conser-
vando-o, racionalmente, e têm como principal fonte de divisas do país
o turismo ecológico.

O Pantanal ainda não constitui uma significativa fonte de divi-
sas, por questão de planejamento, talvez por falta de investimento
adequadamente direcionado, para adaptar uma região tão exuberan-
te no contexto ecológico a seu aproveitamento racional e econômico
por meio do turismo ecológico. Estivemos há pouco tempo no Panta-
nal, e, infelizmente, tivemos notícia da contaminação por mercúrio,
proveniente do garimpo de ouro, onde se usa desmonte hidráulico,
mais exatamente na região de Poconé.

Existem conflitos de interesses na atividade minerária de ga-
rimpagem, que é uma atividade marginal à mineração. O garimpo é
uma ameaça à maior parte dos rios brasileiros e à maior parte das
CIPEs a serem constituídas devem encarar esse problema. Estáva-
mos discutindo esse assunto, que se constitui num dos mais sérios
elementos de degradação das nossas bacias hidrográficas.

E importante ressaltar que estamos aqui, com Deputados re-
presentantes de bacias intermitentes do Nordeste, como a do rio Pi-
ranha, para solicitar à Assembléia que inclua, também no documento
do Protocolo de Intenções, a constituição da CIPE da bacia do rio
Piranha. Os representantes do Estado do Tocantins e do Estado de
Goiás reivindicaram também a inclusão da bacia amazônica. Através
do Estado de Tocantins e do Estado de Goiás, faremos a integração
nesse movimento de ação parlamentar, baseada na bacia hidrográfica
da bacia amazônica.

Essas CIPES, a serem constituídas a partir do Protocolo de
Intenções que estará sendo firmado aqui hoje, passarão a constituir o
"Parlamento das Aguas", cujo objetivo geral é estabelecer um fórum
permanente de debates e de articulações políticas, para implementar
e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento regional das
bacias brasileiras, com base na proteção e no uso racional sustentá-
vel dos recursos naturais, em especial, dos recursos hídricos.

Voltando, então, àquela nossa reflexão inicial, e lembrando,
novamente, as palavras do Comandante Frank Borman, acho que a
nossa missão aqui é refletir sobre a maneira pela qual podemos con-
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disponibilidade do recurso hídrico neste Planeta, ou seja, daquele
0,36% do contexto global, dentro de uma reflexão de que a Terra é
um sistema fechado, um oásis de vida na imensa solidão do cosmo.
E preciso saber compartilhar, traçar caminhos adequados para o
uso racional, múltiplo e sustentável do recurso hídrico. E preciso tam-
bém considerar que esse uso múltiplo e racional do recurso hídrico
está também condicionado à racionalidade na exploração de outros
recursos, que se inter-relacionam na dinâmica ecológica do planeta
com o recurso hídrico. Não se pode pensar em conservar água sem
conservar solo, sem conservar vegetação. Esta é a grande missão do
"Parlamento das Águas": conciliar a exploração dos recursos natu-
rais com a preservação da bacia hidrográfica.

A nossa Constituição já estabelece a bacia hidrográfica como
base do planejamento regional. Agora, estamos partindo para um novo
modelo de exercício político. E aquele que considera a bacia
hidrográfica como a base da atividade política. Antes, exercitamos a
política municipal, a política estadual e a federal. Agora, vamos exer-
citar a política da "bacia hidrográfica", iniciada pela CIPE-São Fran-
cisco. Será um movimento interparlamentar, interestadual,
suprapartidário, que não conhecerá fronteiras.

Poderíamos dizer que o céu seria o nosso Limite. Mas, como de
lá, da solidão do espaço estéril, lembrou-nos Frank Borman, a Terra
ainda é o nosso limite, e limitada é a nossa reserva de recursos hídricos.
Também acho que é necessário refletir acerca da maneira pela qual
cada um de nós poderá contribuir para proteger e usar racionalmente
esse precioso recurso natural estratégico da Terra. Muito obrigado.

1.3. Gerenciamento de Recursos Hídricos,
Luiz Gabriel de Azevedo, especialista em
recursos hídricos do Banco Mundial.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome de Banco
Mundial, o gentil convite que nos foi enviado pelo Deputado José
Ferraz e pela CIPE, para que participássemos desta reunião. E, para
mim, uma dupla satisfação estar presente, tendo em vista que, como
profissional da área dos recursos hídricos, vejo o rio São Francisco
como um grande desafio, mas, também, como uma grande promessa
para a nossa região e para o nosso País. Por outro lado, como nor-
destino do Estado da Bahia, já desfrutei desse rio como fonte de água
potável, como veículo de lazer e como produtor do delicioso surubi.
Desta forma, não posso negar que compartilho de muitas das emo-
ções aqui demonstradas, durante esses últimos dias, sobre o nosso
"velho Chico".

Como os senhores sabem, estou aqui para apresentar algu-
mas das visões do Banco sobre o futuro da exploração e
gerenciamento dos recursos hídricos e sobre o projeto de uso múlti-
plo. Gostaria de abordar esse tema, dividindo a minha apresentação
em três etapas. Na primeira, farei um pequeno relato histórico do
envolvimento do Banco Mundial na bacia do rio São Francisco. Na
segunda etapa, abordarei alguns desafios que temos enfrentado com	 107



o projeto em andamento. E, na terceira etapa, farei algumas conside-
rações sobre a nossa visão futura para o desenvolvimento dos recur-
sos hídricos e para a bacia do rio São Francisco.

Historicamente, o envolvimento do Banco na bacia tem ocorri-
do em apenas dois setores. No setor agrícola, estamos envolvidos
em projetos de irrigação. E no setor de energia, com projetos hidrelé-
tricos. Nos nossos projetos de irrigação, temos sempre trabalhado
com a CODEVASF, enquanto que, nos projetos energéticos, temos
trabalhado com a ELETROBRAS, a CHESF e algumas subsidiárias
estaduais.

O envolvimento do Banco Mundial, na bacia, teve início com o
apoio financeiro para a implementação de uma das etapas do Siste-
ma Paulo Afonso. Posteriormente, tivemos uma participação modes-
ta no reassentamento de algumas das famílias que foram desaloja-
das pelo enchimento do lago da Barragem de Sobradinho. Tivemos,
também, um projeto conhecido como Baixo São Francisco, muito com-
plexo do ponto de vista técnico, que envolvia a construção de diques
de proteção, de sistemas de irrigação e de sistemas de drenagem.
Um outro projeto que alguns dos senhores já devem conhecer é o
"Projeto do Alto e Médio São Francisco", que se encontra próximo ao
seu encerramento, neste ano de 1994. Ele trata da reabilitação de
perímetros de irrigação da CODEVASF e envolve não somente a re-
abilitação da infra-estrutura mas também a criação e o fortalecimento
da junta de usuários, é composta de agricultores, que são os grandes
beneficiários desse projeto.

Um outro projeto que se tem tornado bastante conhecido, prin-
cipalmente aqui em Minas Gerais, é o Projeto Jaíba. Como os senho-
res sabem, é um projeto de irrigação muito grande, o maior das Amé-
ricas.

O Banco Mundial decidiu entrar como parceiro no projeto Jaíba,
depois que o Governo brasileiro já havia feito vultosos investimentos
para sua implantação.

Outro projeto em que o Banco teve participação efetiva é co-
nhecido como Médio São Francisco, composto por dois esquemas
de irrigação: o Barreiras Norte, com mais ou menos 6.000ha, e o For-
moso, com mais ou menos 4.000, 5.000ha.

Alguns desses projetos de irrigação são parte de um programa
do Governo brasileiro, cujo objetivo final é a criação de pólos de de-
senvolvimento semelhantes ao pólo Juazeiro-Petrolina. A idéia é que
o Governo invista na infra-estrutura, em áreas com grande potencial
de desenvolvimento, criando, assim, condições e incentivos para atrair
a iniciativa privada.

Outro projeto, de que certamente muitos dos senhores devem
ter ouvido falar, é o projeto Itaparica.

Gostaria de esclarecer que o Banco não teve nenhuma partici-
pação na construção da barragem ou no projeto hidrelétrico. Sua
partipação se iniciou com a solicitação de apoio da parte do Governo
brasileiro, para o reassentamento das famílias deslocadas pelo en-
chimento do lago. O nosso projeto, em Itaparica, envolve a irrigação
de mais ou menos 20.000ha, distribuídos em cinco esquemas e tem
enfrentado obstáculos por uma série de condicionantes físicos como
solo, clima, topografia, assim como por condicionantes sociais.
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situação presente, enfatizando um aspecto muito importante, relacio-
nado com o projeto Itaparica. Da experiência, em Itaparica, nós, no
Banco, confirmamos uma lição que já havíamos experimentado em
outras partes do mundo. Em projetos dessa natureza, tão importante
quanto o planejamento energético é o planejamento para o
reassentamento das populações atingidas. Tal análise transcende
aspectos simples de substituição de terras ou de moradias e de inde-
nização, e deve incluir uma ampla série de variáveis sociais, cultu-
rais, históricas, políticas, de difícil equacionamento e seguir uma
metodologia holística, como foi explicado ontem, pelo Dr. Benedito
Theófilo Otoni.

Finalmente, ainda no terreno histórico, há mais ou menos dez
anos, aprovamos financeiramente estudos para preparação de um
plano de ação regional que envolve a análise de viabilidade para trans-
posição de águas da bacia do São Francisco para alguns Estados do
Nordeste. Entre as conclusões desse estudo, ficou determinado que
tal projeto poderia ser viável apenas depois que todos os recursos
hídricos existentes naqueles estudos fossem devidamente explora-
dos, pois uma série de estudos complementares seriam necessários
para uma melhor análise da proposta.

No presente momento, o Banco continua apoiando o Brasil com
uma série de projetos em diversos setores. No setor que me é mais
familiar, o de recursos hídricos e irrigação, temos constantemente
enfrentado um problema muito sério, que foi muito bem apresentado
ontem pelo Deputado Pedro Alcântara, da Bahia: o problema da
alocação dos recursos de contrapartida nacional. No caso dos proje-
tos de irrigação, principalmente, temos sofrido com os atrasos na
alocação dos recursos nacionais, o que não só encarece os projetos
como ameaça o cancelamento de alguns deles. Portanto, quero
enfatizar a importância de se concluírem os projetos em andamento
antes que embarquemos numa série de outros novos. Isso está rela-
cionado com o problema de continuidade, também discutido ontem
neste Plenário.

Esse é um problema essencial, e gostaria de aproveitar a opor-
tunidade para agradecer os esforços do Ministro da Integração Soci-
al, Aloísio Alves, do Ministro das Minas e Energia e de outros Minis-
tros que, durante a nossa última missão em Brasília, tentaram facilitar
esse processo de alocação dos recursos.

Temos também procurado ressaltar, durante a implantação des-
ses projetos, alguns dos aspectos aqui discutidos, como a importância
de variáveis sociais e culturais, a biodiversidade, tão enfaticamente
mencionada pelo Prof. Cláudio Scliar, os aspectos de sustentabilidade
e de planejamento integrado na separação dos recursos hídricos, as-
pectos esses muito bem discutidos pelo Secretário Octávio Elísio e pe-
los colegas Vinícius e Ciro do DNAEE, o aspecto de recuperação de
custos, do usuário pagador, do poluidor pagador, da importância que se
deve dar à proteção do meio ambiente, assuntos discutidos basicamen-
te por todos os palestrantes presentes a este encontro. Ressaltamos
também a nossa preocupação com a multiplicação de esforços, ao in-
vés da sua divisão, como foi abordado ontem pela Maria Dalce Ricas.

Todos esses aspectos têm estado presentes nas ações do Ban-
co e deverão ser considerados, ainda com mais ênfase, no futuro.

Concordamos também com os colegas do DNAEE que menci-
onaram o fato de que o Brasil possui uma capacidade técnica privile-	 109



giada e de alta qualidade neste setor. No entanto, achamos que exis-
te um marco institucional e um marco jurídico que definem as ações
dos nossos técnicos e políticos nesse setor. Nesse sentido, no mo-
mento em que tramita no Congresso Federal um projeto de lei muito
importante sobre uma política nacional para gestão de recursos
hídricos, o Banco procurou prestar o seu apoio em encontros realiza-
dos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Desses encontros
participaram o Banco Mundial, profissionais da área nos Estados
Unidos e políticos em nível federal, estadual e municipal, assim como
técnicos da esfera estadual e federal, com o objetivo de discutir al-
guns dos exemplos e modelos que são aplicados em outras partes do
mundo. A intenção era simplesmente informar e demonstrar às pes-
soas envolvidas nesse processo a existência de outros modelos que
poderiam ser adaptados à realidade nacional.

Falando de futuro, quero responder a uma pergunta que me foi
feita, ontem, por várias pessoas, relativa ao papel do Banco Mundial
e aos seus projetos no Brasil. O papel do Banco nunca foi o de criar
projetos para o Brasil, como me foi dito ontem, mas sim de apoiar o
Brasil, como parceiro, em projetos de interesse nacional, concebidos
e elaborados por brasileiros. No futuro, esperamos poder continuar
apoiando o Brasil no seu desenvolvimento, mas sempre no papel de
parceiro convidado a participar pelos representantes do povo brasi-
leiro.

No momento em que o Banco Mundial completa 50 anos de
existência, temos procurado analisar a nossa história e a nossa vasta
experiência com o objetivo de traçar metas e estratégias para o futu-
ro. Nesse processo, temos tentado ser o mais transparente possível
ao apresentar as nossas idéias e ao discuti-ias com os nossos clien-
tes, os países membros.

Como resultado desse processo o Banco publicou, no ano pas-
sado, um documento descrevendo a sua nova política para o
gerenciamento de recursos hídricos, cuja cópia farei chegar às mãos
desta Comissão. Nesse documento, o item que trata da problemática
dos recursos hídricos e da política do Banco, diz que o objetivo maior
da instituição é a redução da pobreza, e sua pretensão é apoiar os
esforços dos países membros em promover um desenvolvimento sus-
tentável e eficiente, cujos benefícios sejam bem distribuídos entre as
camadas sociais. Isso envolve o apoio, de uma forma economica-
mente viável, a projetos de água potável e saneamento, de proteção
de cheias, drenagem, irrigação, etc. Reconhecendo que, no passa-
do, a gestão dos recursos hídricos era caracterizada por uma frag-
mentação muito grande, pretendemos enfatizar a importância de uma
política abrangente para cada país, e fazer com que as decisões se-
jam tomadas, levando-se em conta as interdependências que carac-
terizam o recurso água. Tendo observado também os desperdícios e
as ineficiências que resultam da utilização da política de preços e de
outros instrumentos para gerenciar a demanda e para guiar a alocação
da água, a nova proposta prega a descentralização no processo de
implementação desses projetos e a observância das leis de merca-
do, considerando-se que a água é um bem econômico. Uma vez que
o uso da água em todas as suas formas afeta os ecossistemas natu-
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venção e da minimização das conseqüências ambientais dos investi-
mentos públicos e do estabelecimento de políticas regulatórias efeti-
vas para esse controle.

Nesse contexto, a descentralização, a participação de todos os
grupos de interesse, o reconhecimento do efeito multiplicador de pro-
jetos de usos múltiplos e do fato de que a bacia hidrográfica é a uni-
dade ideal de planejamento se tornam condições essenciais para o
sucesso no gerenciamento integrado dos recursos hídricos. Aliada a
estas condições, constata-se também a necessidade de se promover
o uso eficiente desse recurso por meio de incentivos, como, por exem-
plo, a alocação de direitos de água e o reconhecimento dos binômios
quantidade/qualidade e superficial/subterrânea.

O rio São Francisco tem um potencial de desenvolvimento mui-
to grande, mas é fundamental que esse desenvolvimento se faça de
maneira racional e responsável, respeitando o que tem sido exposto
nesta conferência. Nós, do Banco Mundial, esperamos poder partici-
par deste desenvolvimento.

Finalmente, gostaria de oferecer um testemunho sobre o confli-
to de idéias surgido, muitas vezes, durante esta reunião. Com  minha
experiência, trabalhando nos Estados Unidos e no Canadá e, poste-
riormente, em várias partes do mundo, posso garantir que raramente,
ou quase nunca, existe consenso no processo de planejamento e
gerenciamento de recursos hídricos. E no confronto de idéias, um
reflexo do processo democrático, que as melhores soluções são, ge-
ralmente, encontradas. Precisamos seguir uma política antecipatória,
reconhecendo que é melhor gerenciar riscos que gerenciar crises.
Isso é o que estamos fazendo aqui nesta reunião, e, portanto, quero
parabenizar a todos aqueles que têm trabalhado para que isso
aconteça.

Muito obrigado.

2. PRONUNCIAMENTOS
2.1. Deputado José Ferraz, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e da CIPE-São Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais sente-se
gratificada em constituir-se palco de discussão da mais alta relevân-
cia nacional, no que concerne aos esforços conjuntos ora desenvolvi-
dos para o uso múltiplo e sustentável dos recursos naturais das baci-
as hidrográficas brasileiras, em especial dos recursos hídricos.

Iniciamos, ontem, a 6L3 sessão de reuniões ordinárias da Co-
missão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE-São
Francisco. Esta Comissão, conforme relatamos em nosso pronuncia-
mento anterior, tem cumprido, com sucesso, seus objetivos, determi-
nados previamente no calendário das reuniões, estabelecido na opor-
tunidade de sua criação, em maio de 1992.

Extraordinariamente, em razão de acontecimentos marcantes
diante dos quais a CIPE não poderia omitir-se, tivemos algumas reuni-	 111



ões imprevistas. Comparecemos à Câmara Federal, para discutir, em
audiência pública, o substitutivo do Deputado Fábio Feidman ao Pro-
jeto de Lei Federal n g 2.249/91, que dispõe sobre a política nacional
de recursos hídricos e para o qual contribuímos com 13 emendas.

Também em Brasília, discutimos com a CODEVASF programas
de interesse para o desenvolvimento do Vale do São Francisco.

Em Recife, estivemos na SUDENE, levando nossa contribui-
ção ao Programa de Ação Governamental de Combate à Seca —PAG-
Nordeste. E, mais recentemente, solicitamos ao Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República que a tomada de decisões sobre o Pro-
jeto de Transposição de Águas da Bacia do São Francisco para ou-
tras bacias fosse precedida de ampla apreciação por parte desta
Comissão e de outros setores da comunidade envolvida, para que
sejam conhecidos seus aspectos positivos e negativos.

Foi nesta comissão que surgiu a idéia e a proposta de multipli-
carmos esse trabalho interestadual polarizado pela bacia hidrográfica.
Assim, convidamos os Estados irmãos que compartilham outras ba-
cias hidrográficas com Minas Gerais para estarem conosco nesta hora
em que adotamos a diretriz maior de reproduzir este modelo inédito
de ação política, estendendo-o às bacias hidrográficas brasileiras.
Para isso, estamos aqui e, sobre isso, ouviremos a seguir explana-
ção constante de nosso programa. Sem alongarmos demasiadamen-
te esta apresentação, cumpre-nos, entretanto, registrar um importan-
te encontro realizado hoje pela manhã, quando Prefeitos dos cinco
Estados da bacia do rio São Francisco discutiram a criação da União
dos Prefeitos do Vale do Rio São Francisco - UNIVALE -, tornando-
a realidade.

Não poderíamos deixar de registrar, também, a presença tão
gratificante dos representantes da Conferência Nacional das Assem-
bléias Legislativas dos Estados Norte-Americanos, cuja mensagem
consta da programação desta tarde.

Por último, cumpre-nos ressaltar que, nesta oportunidade,
estamos apresentando ao Poder Executivo a proposição de lei que
trata da política estadual de recursos hídricos e, como parte da conti-
nuidade das atividades desse exercício de ação legislativa integrada,
pretendemos passar às mãos dos Presidentes das Assembléias
Legislativas de outros Estados alguns anteprojetos de lei para
tramitação simultânea nas respectivas Assembléias Legislativas. Tra-
ta-se de proposições relacionadas com a proteção dos ecossistemas
aquáticos, mais precisamente, com a proteção das lagoas marginais,
importantes para a manutenção do equilíbrio do regime ecológico dos
rios e da fauna aquática.

Na esperança de que nossos esforços pelo melhor
gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros frutifiquem no Parla-
mento das Águas e de que ele contribua para um relacionamento
mais harmônico entre as necessidades do homem e as disponibilida-
des da natureza, agradecemos a presença de tão expressiva repre-
sentação da comunidade, dos técnicos, das autoridades e dos
políticos.
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2.2. Senador Chuck Horn, Presidente da
National Conference of State Legislatures
- NCSL - EUA.

Meus cinco colegas e eu, da Comissão Americana, gostaría-
mos de cumprimentar cada um de vocês e agradecer pelo convite.
Somos da Conferência Nacional de Assembléias Legislativas —NCSL
- e estamos também representando o programa de intercâmbio, em
nível estadual, dos Estados brasileiros e americanos, conhecido como
Companheiros das Américas. Devo dizer que é a primeira vez que
todos nós, eu e os cinco colegas, vimos ao Brasil. E a nossa primeira
visita, e estamos maravilhados, gostando muito, aprendendo cada
vez mais, a cada dia que passa.

Gostaria de enfatizar que é uma grande honra para nós seis
sermos convidados para participar do 'Parlamento das Aguas" e para
mim, pessoalmente, é uma honra maior ainda ter sido convidado para
falar agora neste Plenário. Faço questão de salientar que o Deputado
Baldonedo Napoleão foi o principal responsável pela nossa visita e,
por isso, deixamos aqui um agradecimento todo especial ao Deputa-
do, que, em contato com a nossa conferência internacional, conse-
guiu esquematizar a nossa vinda ao Brasil.

Permitam-me explicar um pouquinho o que é esse programa
conhecido como Companheiros das Américas: é uma organização
internacional, que visa a fomentar e a incentivar programas de inter-
câmbio. Tenho certeza de que vários dos senhores já conhecem o
programa "Partners of Americas" e a "National Conference of State
Legislatures - NCSL".

A finalidade da entidade é promover o congraçamento maior
entre pessoas e entidades de vários países do mundo, por meio do
intercâmbio de visitas. Especificamente no nosso caso, funciona em
nível de relacionamento de Estados, entre os Estados do Brasil e dos
Estados Unidos.

Com todas as maravilhas e progressos tecnológicos modernos,
principalmente na área de viagens e de telecomunicações, o mundo
hoje já se tornou, realmente, uma aldeia global, um pequeno planeta.
Não há mais justificativa para se desconhecer o que acontece em
outras regiões do mundo, em outras regiões do nosso planeta.

Houve tempos em que o motivo principal dos intercâmbios e
viagens internacionais era para nós, de um país, conhecer as pesso-
as de outro país, para evitar guerras e disputas. Felizmente, esse
clima de antagonismos foi superado e, hoje, parece-me que um dos
grandes, senão o maior motivo do intercâmbio internacional é essa
preocupação ecológica e ambiental, a percepção de que, afinal de
contas, independentemente de fronteiras, línguas e tudo o mais, to-
dos nós habitamos o mesmo mundo.

Meus cinco colegas e eu ficamos honrados, hoje de manhã, no
Plenarinho, em participar de uma reunião na qual foram debatidos
vários assuntos, sendo o principal deles justamente a intensificação
desse intercâmbio internacional. Tenho certeza de que essa proposta
será implementada, o que nos deu grande satisfação. A partir da reu-
nião de hoje cedo, ficou claro que vai haver uma esquematização,
uma estruturação melhor, devendo aumentar a freqüência e o núme-	 113



ro de viagens e de intercâmbios entre nossos países. Este é um dos
motivos pelo qual, repito, tivemos grande satisfação em ter participa-
do dessa reunião.

Além dessa organização "Companheiros das Américas", como
disse, há outra organização que co-patrocinou nossa vinda ao Brasil:
a Conferência Nacional das Assembléias Legislativas dos Estados
Unidos - NCSL -, entidade nacional que congrega tanto Deputados
como Senadores - pois lá, também há Senadores estaduais - além
de funcionários das Assembléias Legislativas dos Estados da Fede-
ração, que lá são 50.

A NCSL reúne-se periodicamente, a cada ano e, basicamente,
visa a um intercâmbio, a um processo de coordenação, até para que
as 50 Assembléias se conheçam melhor. Uma de suas finalidades é
representar os interesses comuns às 50 Assembléias Legislativas
perante o poder federal, em Washington.

Devo confessar que, de certo modo, há um relacionamento não
de confronto, mas uma atitude quase que de oposição entre os pode-
res estadual e federal, na medida em que tem havido, ultimamente,
uma tendência de o Governo Federal, por meio de legislação, deter-
minar que certas providências sejam tomadas pelo Estado. O Estado
tem, pois, mandato do Governo Federal para fazer certas coisas sem,
necessariamente, ter os recursos, inclusive econômicos, para colocá-
las em prática. Então, há essa possibilidade potencial de um certo
atrito entre os níveis estadual e federal. Mas também sabemos que,
tanto o Governo Federal, como os 50 Governos Estaduais têm, como
uma de suas funções mais importantes, prestar os serviços necessá-
rios à população. Na medida em que isso aconteça, há, por via de
conseqüência, necessidade de cooperação entre os dois níveis de
Governo.

Dentro da nossa filosofia política de regime relativamente des-
centralizado, a idéia geral é que aquele Governo mais próximo à co-
munidade é que deveria prestar a maioria dos serviços, ou seja, o
estadual mais que o federal, e o municipal ainda mais do que o esta-
dual. Tudo isso que digo aos senhores é para ressaltar mais ainda a
importância da Conferência Nacional das Assembléias, que garante
um processo harmonioso de cooperação entre o Governo Estadual e
o Governo Federal, sem demasiada ingerência do Governo Federal
e, também, uma certa padronização e uniformização entre os servi-
ços prestados pelas Assembléias nos 50 Estados, apesar da inde-
pendência e autonomia de cada um.

Outra coisa, evidentemente, é que, dentre esses 50 Estados,
existem alguns mais fortes e outros mais fracos, alguns mais ricos,
outros mais carentes. Então, essa conferência nacional, também, não
deixa de ser um veículo e uma oportunidade para que os Estados
mais poderosos, digamos assim, repassem um pouco da sua ajuda e
tecnologia aos Estados mais carentes da Federação. E, em nível pes-
soal, nós, que participamos, como qualquer outro veículo de inter-
câmbio, temos uma oportunidade de aprendizado e de enriqueci-
mento muito grande.

Meus colegas e eu fazemos questão absoluta de congratularmo-
nos com cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, pela rea-
lização do "Parlamento das Aguas". Escutando várias das palestras e
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bora naturais de Estados diferentes lá nos Estados Unidos, identifica-
mos-nos com muitos dos itens e temas que foram discutidos. Alguns
dos nossos Estados, em termos da realidade hídrica, têm problemas
bastante semelhantes aos que foram levantados aqui ontem e hoje.
Nos Estados Unidos há bacias hidrográficas com déficit hídrico e já
se discute a transposição de recursos hídricos. Vivemos essa reali-
dade na Califórnia, na região do Pacífico; no Cobrado, na região das
Rochosas, onde as planícies encontram as montanhas Rochosas; na
Geórgia, no extremo Sudeste. Esses Estados estão representados,
aqui, por 3 dos meus colegas. Uma coincidência interessante que
vimos aqui: foi mencionado, que o conjunto de bacias hidrográficas
brasileiras representa 20% da quantidade do montante hídrico de água
disponível no mundo. Na minha região, o Norte Central dos Estados
Unidos, logo abaixo dos cinco grandes lagos que separam os Esta-
dos Unidos do Canadá, o conjunto desses chamados Grandes Lagos
também representa o mesmo montante, ou seja, 20% dos recursos
hídricos de água doce do nosso planeta.

Concordo, plenamente, com o que foi dito neste seminário, on-
tem e hoje, no sentido de que o montante desses recursos hídricos
pode até parecer suficiente no mundo de hoje, mas, certamente, não
o será no futuro, a menos que haja um planejamento e um
gerenciamento sério de sua utilização.

No caso dos Estados Unidos, os recursos hídricos têm sido
usados, historicamente, para fins de geração hidrelétrica, de navega-
ção, para integração de bacias, e até para lazer.

Hoje em dia, fala-se muito em qualidade da água. Provavel-
mente, os senhores tiveram conhecimento, através da imprensa, de
que em meu Estado natal, o Estado de Ohio, na cidade de Cleveland,
que fica ao Norte do Estado, um rio pegou fogo. Esse rio, como todos
da região Norte, deságua num dos Grandes Lagos. Esse rio, que
banha a cidade de Cleveland, está tão poluído, tão carregado de com-
bustíveis, que foi perfeitamente possível que isso acontecesse. Esse
exemplo, um tanto dramático, chamou a atenção para o problema e,
num curto período de tempo, foi feito um enorme programa de
despoluição dos Grandes Lagos, e, evidentemente, de todos os rios
que abastecem esses lagos. Hoje, eles estão praticamente
despoluídos, e nós, de certo modo, voltamos aos tempos antigos,
quando os pescadores podiam perfeitamente pescar e, com toda se-
gurança, comer os peixes pescados.

Tenho que reconhecer, também, que, cada vez mais, o Governo
Federal tem se interessado e se mostrado responsável por essa ques-
tão de despoluição hídrica, de despoluição atmosférica. Ultimamente,
uma legislação federal draconiana, muito forte, tem gerado frutos por
meio da despoluição de vias hídricas no país. Essa legislação faz-se
necessária, tanto em nível federal como estadual. Como já foi dito neste
Parlamento das Aguas, toda essa poluição tem várias conseqüências
diretas e indiretas na agricultura, passando pela questão do saneamen-
to básico, dos rejeitos, dos lixões específicos, dos vários tipos de lixo.
No caso dos Estados Unidos, outro problema maior ainda é a questão
dos rejeitos da energia nuclear. Nada disso vai ser feito com segurança
sem a ajuda de um processo legislativo muito forte.

Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de realçar a impor-
tância de qualquer tipo de intercâmbio internacional, independente-	 lis



mente do tema específico. Hoje, pelo fato de habitarmos o mesmo
planeta, qualquer tipo de intercâmbio é sempre bem vindo, e devem
vir outros.

Nós, na NCSL, temos muita experiência nesse setor, mesmo
porque, nos Estados Unidos, incentivamos o intercâmbio em vários
níveis, seja entre governos estaduais ou várias outras combinações
possíveis de cooperação entre universidades, centros de pesquisa e
setores da indústria privada. Mesmo internamente, sabemos da im-
portância desses vários tipos de intercâmbio para o país.

Na medida em que se vê com bons olhos essa cooperação
entre governos, ela se torna, mais possível e benéfica, e tornam-se
claros os efeitos gerados, tanto sobre o comércio internacional quan-
to sobre todos os tipos de colaboração possível.

Para concluir, enfatizo a existência de uma concorrência, na
acepção mais positiva da palavra. Não aquela oposição antagônica,
belicosa, beligerante de antigamente, mas uma emulação que vai gerar
vantagens para todos. Sob esse aspecto, a cooperação internacional
aponta na direção certa.

Gostaria de ver a nossa Conferência Nacional de Assembléias
Legislativas trabalhando junto com o Brasil e vários países, para nos-
so enriquecimento e aprendizado mútuos. Queremos e fazemos ques-
tão de ter muitos programas específicos, mecanismos de troca de
idéias e de informações. Esperamos acelerar esse processo, daqui
para a frente, entre nossos países.

Muito obrigado, senhoras e senhores, por nos terem convidado
e pela oportunidade que me deram de falar aqui.

2.3. Deputado Baldonedo Napoleão.
A experiência democrática que o Brasil está vivendo tem leva-

do toda a sociedade a examinar as mudanças que precisam ser fei-
tas, para que os benefícios da democracia se façam sentir, mais rápi-
da e efetivamente, na exploração do potencial de desenvolvimento
deste grande País e na solução dos problemas que tanto afligem nos-
sas populações.

Gostaria de dizer aos senhores que, durante o longo período
do regime militar, o Poder Legislativo foi colocado num quinto plano e
o Poder Executivo foi colocado no primeiro plano, tanto do ponto de
vista do poder de decisão, quanto do ponto de vista da administração
dos recursos públicos. Em vez de desconcentração, concentração;
em vez de descentralização, centralização. Hoje, estamos vivendo
uma ampla experiência democrática de liberdade no País, e uma das
maiores mudanças que a sociedade exige tem a ver com o papel do
Poder Legislativo. Um Parlamento não só aberto mas participativo é
uma exigência da sociedade democrática. Em Minas Gerais, a As-
sembléia Legislativa tem feito um grande esforço para ampliar os
horizontes de sua atuação em favor do desenvolvimento do Estado.
Para muitos, parece surpreendente e, às vezes, não é bem entendida
a presença da Assembléia Legislativa de Minas Gerais na promoção
de eventos, não só os tradicionais, de apoio e estímulo à cultura,
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Assembléia de Minas tem promovido, realizado aqui, neste Plenário,
seminários, reuniões, simpósios para discutir a questão habitacional,
a questão da saúde, do saneamento básico, da educação e o proble-
ma das águas em nosso Estado, trazendo para o seu interior, desta
forma, as entidades públicas e privadas que têm responsabilidade
na solução desses problemas sociais, econômicos e políticos. E não
comparecem aqui somente os dirigentes das entidades públicas e
privadas, mas também pessoas do povo. Até mesmo a discussão de
temas ligados à assistência social tem sido incentivados por esta Casa.

A Assembléia de Minas tem entendido que é preciso rever o
papel do parlamento no Brasil. O que nós estamos vendo em Brasília
é um descompasso entre o que a sociedade democrática exige do
Poder Legislativo e o que ainda acontece. Esta a razão pela qual a
imprensa dá um espaço gigantesco para os escândalos que envol-
vem a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Este também
o motivo de haver espaço para que os que não têm interesse na de-
mocracia defendam o voto em branco e a desmoralização dos políti-
cos e do Poder Legislativo.

A Assembléia mineira, como já disse, tem feito um grande es-
forço para não ser atropelada pela opinião pública e pela própria so-
ciedade, que exige um parlamento participativo, aberto e transparen-
te como marca do Brasil democrático, que, esperamos, será o Brasil
de daqui a alguns anos.

Uma das iniciativas mais importantes que a Assembléia de Mi-
nas tomou foi a implantação das audiências públicas regionais, inici-
ada no ano passado. A Assembléia entende que o conhecimento dos
problemas técnicos e administrativos do Estado não são prerrogati-
vas do Poder Executivo. A Assembléia de Minas entende que não
pode mais ficar numa atitude passiva, acomodada, homologatória das
propostas do Poder Executivo. A comunidade exige do Poder
Legislativo um conhecimento da realidade global que faz a vida da
sociedade. A Assembléia entende que, mais do que conhecer e par-
ticipar do debate, ela precisa possuir um conhecimento amplo dessa
problemática.

Sabemos que uma das questões prioritárias da administração
pública é a que diz respeito ao orçamento, à decisão de sobre quanto
vai ser arrecadado, de quem vai ser arrecadado, quanto vai ser gasto
e em que setores, ou seja, sobre as prioridades da sociedade. O or-
çamento é o mais importante instrumento da administração pública e
é, também, o instrumento político mais importante.

Assim, a Assembléia de Minas começou a realizar as audiênci-
as públicas regionais no ano passado. Poderíamos adotar o sistema
de solicitar às instituições públicas de todo o Estado que mandassem
para cá suas propostas, sugestões e reivindicações, para que os
Deputados as transformassem em emendas ao orçamento, como tra-
dicionalmente vem sendo feito há anos no Brasil. Mas a Assembléia
achou necessário e importante ela mesma se deslocar para o interior.
Neste ano, estamos quase no final do período de realização das 11
audiências públicas, que levam para o interior do Estado não apenas
o corpo técnico da Assembléia - o assessoramento fundamental para
o desempenho do trabalho parlamentar -, mas também os próprios
Deputados, a própria Mesa, o próprio Presidente da Assembléia, para,
em dois dias de trabalho pesado e exaustivo, ouvir diretamente das	 11 7



instituições públicas e privadas, dos políticos, dos prefeitos, dos ve-
readores, dos líderes comunitários, das entidades de classe, dos
sindicatos, das associações de donas de casa, das caixas escolares
das escolas municipais e estaduais, dos clubes de serviços, enfim,
ouvir da sociedade organizada as suas propostas para a formulação
do orçamento do próximo ano.

Esta idéia, esta iniciativa da Assembléia já mudou a história do
planejamento no Estado. Acredito que estamos construindo os alicer-
ces de um novo sistema de planejamento em Minas Gerais, pois, a
partir da participação da Assembléia Legislativa na elaboração do
orçamento do Estado vamos exigir que este não seja uma mera peça
decorativa, tecnocrática, feita pelos burocratas do governo e homolo-
gada pelo Legislativo. A partir daqui, o orçamento do Estado não terá
apenas as prioridades consagradas pelo Poder Executivo, que tem a
grande responsabilidade pela sua execução, mas, terá também a
marca da participação da sociedade organizada do interior do nosso
Estado e da Capital.

Iniciativas como esta é que têm levado a Assembléia a se apre-
sentar à sociedade mineira como uma instituição responsável, que
se esforça para que nesse contexto de tanto descrédito dos políticos,
da política, dos partidos e até do País, ela possa surgir como uma luz
de esperança de que a democracia seja não um agravamento das
condições de vida de milhões de brasileiros, mas a solução para trans-
formar o nosso País na grande potência que, na verdade, é.

Entendemos que a solução dos problemas passa pelo conheci-
mento técnico, pela eficiência e pelo profissionalismo da administra-
ção pública e, principalmente e em primeira instância, passa pela
consciência política, não só dos políticos, não só dos que dirigem as
instituições, mas também da própria sociedade. Com esse objetivo, a
Assembléia de Minas tem procurado aprimorar o seu trabalho, admi-
nistrar sua produção legislativa de acordo com princípios de qualida-
de total, conhecer as experiências de outros países mais desenvolvi-
dos, como os Estados Unidos e a Alemanha, e, também, de outros
países em estágio de desenvolvimento semelhante e, até mesmo
anterior ao nosso.

Com este objetivo, no ano passado, a Assembléia entrou em con-
tato com a Conferência Nacional das Assembléias Legislativas dos Es-
tados Unidos, que nos foi apresentada pelo Senador Horn, e vem de-
senvolvendo um esforço muito grande para que nossos assessores,
nossos consultores, nosso corpo técnico e nossos parlamentares pos-
sam conhecer a experiência dessa entidade americana.

A presença, aqui, dessa delegação de membros do Poder
Legislativo Estadual dos Estados Unidos - o Senador, os represen-
tantes da NCSL e de Assembléias Legislativas de alguns Estados
norte-americanos - além de enriquecer nosso seminário com a parti-
cipação de pessoas interessadas e de especialistas na área ambiental,
ensejou, também, o encontro hoje, pela manhã, dos parlamentares
americanos com os Deputados Estaduais de oito Estados aqui repre-
sentados, para a troca de experiências e a discussão de possível
intercâmbio, com vista ao aprimoramento do desempenho do Poder
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Antes de encerrar, quero dizer que temos plena certeza de que
o regime democrático é o regime do conflito, e ninguém pense que as
soluções adotadas e aprovadas pelo Congresso Nacional são as
melhores para o Brasil. Um país da dimensão do nosso deve ter um
movimento organizado de baixo para cima, muito forte. Sem dúvida
nenhuma, existe um conflito muito forte entre os interesses dos Esta-
dos e os do Congresso Nacional, evidenciado pelos projetos votados
por este Poder. Sabemos, pelas experiências dos Estados Unidos e
de outros países desenvolvidos da Europa, que há um grande cam-
po, um grande espaço a ser ocupado pelo Poder Legislativo Estadual
na tarefa de fazer com que a legislação federal não seja elaborada
sem o nosso conhecimento, ou, como às vezes acontece, seja feita
em detrimento mesmo dos interesses dos Estados. Temos que inter-
ferir nesta legislação por meio do nosso trabalho organizado, bus-
cando o aprimoramento do Poder Legislativo Estadual. E isto o que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais está tentando fazer, com
humildade, mas com grande senso de responsabilidade, diante da
problemática de nosso Estado, e do potencial que temos como unida-
de da Federação que precisa não só se desenvolver, cada vez mais,
mas, também, continuar dando sua histórica contribuição ao desen-
volvimento do País.

Termino, cumprimentando e saudando, em nome do Presiden-
te e de toda a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a
delegação norte-americana, que representa o Poder Legislativo nos
Estados Unidos, na expectativa de que estejam tendo uma boa esta-
da no Brasil. Estamos nos conhecendo agora e esperamos que pos-
samos trocar experiências para a aproximação entre os nossos po-
vos e o desenvolvimento de nossas relações, não só econômicas
mas também de amizade. Muito obrigado.

2.4. Jairo Costa, Presidente da Fundação
Brasileira para a Conservação da
Natureza - FBCN.

Sou Presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da
Natureza - FBCN -, a mais antiga ONG do país. Ela se dedica, desde
1958, às questões ambientais. Ao longo desses anos, estabelece-
mos uma série de critérios de trabalho, e sempre fez parte dos nos-
sos quadros um grupo de cientistas que inclui alguns dos nomes mais
respeitados deste País, no campo da ecologia.

E uma honra muito grande para mim e para a nossa Fundação
participar deste trabalho, comparecer ao Parlamento das Aguas. Este
é um bem com o qual a humanidade começa a se preocupar profun-
damente.

Temos a oportunidade, também, dentro da nossa Fundação,
de desenvolver uma série de programas de proteção das micro-baci-
as. Estou chegando, hoje, de São José dos Campos, onde houve um
encontro sobre o Vale do Rio Paraíba. E muito importante sabermos
que esses movimentos estão crescendo e que essa conscientização
está se tornando cada vez mais importante. Devemos assinalar que o
encontro Rio 92 foi, de certo modo, um marco muito importante para	 119



a humanidade. Pela primeira vez, ao longo de 20 anos, reuniram-se
cerca de 170 países e 70 chefes de estados preocupados com meio
ambiente e desenvolvimento. No primeiro encontro mundial, falou-se
apenas em meio ambiente; hoje já se fala em meio ambiente e de-
senvolvimento.

Em relação ao Estado de Minas, sou subdesenvolvido. Sou de
Alagoas. Há quem diga que, agora, temos que falar de Alagoas baixi-
nho. Mas tive a felicidade de, ainda jovem, viajar por todo o rio São
Francisco, de Juazeiro a Pirapora. Relembro isso com muita satisfa-
ção, porque foi uma das ocasiões mais interessantes de poder co-
nhecer mais e mais o nosso País.

Lembro-me de que, naquela ocasião, o rio apresentava um curso
d'água fantástico e uma fauna exuberante. Parte da flora já começava a
mostrar a ação predatória do homem, porque os navios eram movidos a
lenha. Em cada cidade, Xique-Xique, Januána, Pirapora, etc, parava-se
para abastecer os navios. E a madeira, a cada dia, estava mais distante.
O que aconteceu? As matas ciliares foram embora, e nós temos um rio,
hoje, muito pobre em relação ao daquela época. Estou falando dos anos
de 1940, 45, 47... E o rio veio, cada vez mais, enfraquecendo o seu
curso. Mas ele tem sido motivo de grande orgulho para nós, por exem-
plo, na questão da geração de energia.

Parece que estamos falando do rio, porque estamos falando de
água. Mas a Fundação atua no País inteiro, nas mais diversas ques-
tões ligadas à proteção da região. Lá no Nordeste, existe uma man-
cha da Mata Atlântica, pequena, porque, também lá, a mata desapa-
receu, onde nossa preocupação inicial foi proteger os recursos
hídricos. Foi um trabalho difícil, no começo, porque passava por uma
abordagem muito séria da educação ambiental, e como os investi-
mentos no setor público são modestos no nosso País, o programa
andou um pouco mais lentamente.

Hoje de manhã, tive o prazer de ouvir uma entrevista, que o
Diretor-Geral do Banco Mundial, Dom Renon Stick, concedeu ao "Bom
Dia Brasil". Eu vi a preocupação do Banco Mundial com a questão da
educação ambiental e do meio ambiente e a ênfase dada à matéria.

Isso, naturalmente, vem reforçar a nossa tese de que os nos-
sos orçamentos - estamos falando dentro da Casa do Poder
Legislativo - precisam ter a consciência de contemplar, da maneira
mais veemente, mais séria, mais densa, todo o esquema de educa-
ção e de informação.

A respeito disso, eu conto uma mentira que, de tanto repetir,
passei a achar que era verdade: um indivíduo, na condição de chefe
de família, procura o melhor ortopedista para o filho que quebrou a
perna, não se preocupando com o custo. Quando o filho pede para
estudar, Inglês ou qualquer outra matéria, ele faz um arranjo no orça-
mento, mas paga e viabiliza aquele curso. Quando esse mesmo ho-
mem está na área pública, ele reage de maneira diferente.

No primeiro caso, ele é um pai que está preocupado com o futuro
de seus filhos e investe de uma maneira violenta. No segundo caso, ele
é um pouco mais distante do futuro. Ele investe, prioriza outros segmen-
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Por isso, o nosso País vive numa crise permanente de ensino,
de educação e de saúde. Os professores ganham uma miséria. Os
recursos destinados para essa área são mínimos.

Hoje, quando o Diretor do Banco Mundial falava que o Banco
está muito interessado em novos programas que irão contemplar os
recursos humanos, isso nos faz pensar que está havendo uma modi-
ficação muito séria dentro do País.

Eu cito, aqui no Brasil, também, uma entidade chamada Centro
de Integração Através do Trabalho - CISAT -, que investe na educa-
ção dos jovens. Esse trabalho começou há poucos anos, com o apoio
do Companheiros das Américas. Essa colaboração, esse intercâm-
bio entre os países viabiliza programas que, por vezes, não teríamos
condições de realizar unilateralmente, mesmo porque é muito inte-
ressante a gente utilizar as experiências dos outros povos: para que
inventar moda, se ela já existe? E essa preocupação é global. Todo
mundo fala do Japão, e todos sabem que aquele país, no pós-guerra,
resolveu investir só no campo da educação e da pesquisa. Aqui, o
nosso professor mal consegue, com recursos próprios, fazer o
mestrado, o doutorado; as universidades vivem com muita dificulda-
de, e profissional dessa área no País começa muitas vezes a ser
seduzido por outros países, com melhores oportunidades. Precisa-
mos ficar muito atentos a esta política. É uma política errada, inade-
quada, com a qual precisamos ter muito cuidado.

No campo mesmo da ecologia, investimos muito pouco. Acon-
teceram fatos extremamente desagradáveis a esse respeito, nas áre-
as federal e estadual. Estava em Washington, com a Diretoria do
Banco e comecei a dizer que eles precisavam aportar recursos para
o Brasil. O então Vice-Presidente disse-me: "Vocês têm, em Brasília,
no Governo Federal, um aporte de mais de 200 milhões de dólares e,
ao longo de dois anos e meio, vocês nada fizeram e não aplicaram os
recursos. Vocês têm, no Estado do Rio de Janeiro, desde 1988, cer-
ca de 200 milhões de dólares para fazer o chamado Programa de
Emergência, para recuperar o Rio daquele desastre de chuvas
violentíssimas que aconteceram no ano de 88." Quando ele disse
isso, estávamos em 92, e o dinheiro não tinha sido aplicado por abso-
luta falta de vontade política. Enquanto isso, o país paga os juros e
serviços da dívida.

Isso compromete nossa imagem fora do País. Temos soluções
para tudo, temos muita gente competente. Com  certeza, se vocês
chegarem com um bom projeto a bancos como o Mundial, o de De-
senvolvimento, os recursos serão aportados. O que precisamos é ter
uma vontade política forte para entender que, sem esses recursos,
sem essa tecnologia de fora, sem uma decisão muito séria, voltada
para a educação ambiental - através dela é que se passa para o
saneamento, informação e uma série de coisas - não vamos chegar
a lugar nenhum. E, para que isso aconteça, é sumamente importante
que nós, da sociedade, tenhamos vontade de pressionar os homens
que dirigem essa política, para cobrar deles uma ação eficaz em be-
nefício de nosso País. Muito obrigado.	 121



2.5. Getúlio Lamartine, Secretário Executivo do
Ministério do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal, representando o Ministro
de Estado Henrique Brandão Cavalcanti.

Como milhões de outros mineiros, talvez metade da população
do Estado, eu nasci na barranca de um dos afluentes do São Francis-
co, a poucos quilômetros do grande rio. Assim, desde minha primeira
infância, aprendi a importância do rio São Francisco e seu significado
para os que habitam suas margens e sua bacia.

Na escola aprendia-se que ele era o "rio da unidade nacional".
Não apenas isto, ele certamente é um dos três rios mais importantes
do País, se não o mais importante, tendo em vista o seu impacto
regional, a população abrigada em sua bacia e o seu imenso signifi-
cado de ser praticamente a única fonte de água perene e de dimen-
são por uma extensão de quilômetros, dentro de uma das regiões
mais secas do Brasil, qual seja o sertão do Médio São Francisco.

Para Minas Gerais, o rio tem a importância de ser a via que leva
ao Norte do Estado e, historicamente, a sua primeira grande fonte de
abastecimento, pelo peixe que produzia e pelo gado das suas várze-
as, que alimentava a região das minas de ouro. Para os Estados do
Nordeste, banhados pelo grande rio, acrescente-se a importância his-
tórica de via de transporte e fonte de água.

Modernamente, o São Francisco e seus afluentes são vitais
como fonte de abastecimento de água, para uso humano e industrial,
irrigação e uso rural em geral, além de geração de energia.

Mas o rio São Francisco é um rio seco, na palavra de um dos
seus maiores conhecedores: depois da divisa de Minas com Bahia,
após o rio Carinhanha, praticamente não recebe mais água, apenas
perde, especialmente pela evaporação, decorrente das condições cli-
máticas do sertão do Médio São Francisco. Apenas o lago de
Sobradinho, estima-se, perde cerca de 120 m 3/s em razão da evapo-
ração, volume que tem a dimensão de um rio.

Por mais de mil quilômetros, o São Francisco não recebe água,
mas a perde por razões decorrentes da ação humana. Ao longo dos
anos, como ocorre com muitos outros cursos de água do País, o rio
São Francisco degradou-se por diferentes razões e de diferentes for-
mas: o desmatamento de suas margens, onde praticamente não mais
existe a mata ciliar protetora; a construção das barragens de Três
Marias e Sobradinho, que criaram novos ambientes; a generalizada
destruição das lagoas marginais, fontes de vida do rio; a poluição de
origem industrial, oriunda de núcleos urbanos e da mineração; a agri-
cultura, que deixa a terra nua e favorece o assoreamento; a irrigação,
frequentemente descontrolada e que já levou ao secamento de im-
portante afluente, o verde Grande.

As barragens, somadas ao secamento das lagoas marginais, tem
levado ao desaparecimento das espécies nobres de peixes do no.

Mas as grandes obras de barramento, a agricultura, a irrigação
são atividades necessárias e imprescindíveis para o curso normal da
vida humana. Não há como criticar as grandes obras, pela importân-

122	 cia que tiveram e continuam tendo no desenvolvimento do País.



Furnas, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Carajás certamente têm custo-be-
nefício altamente positivo, mesmo considerando-se o impacto negati-
vo que tiveram sobre o ambiente. Sem Três Marias e Sobradinho não
haveria garantia do fluxo contínuo de água hoje existente no São Fran-
cisco, ignorando-se sua importância na geração de energia elétrica.

É bom também que sejamos humildes para reconhecer o fra-
casso em outros grandes investimentos: os exemplos são a
Transamazônica e a Ferrovia do Aço. Mesmo na bacia do São Fran-
cisco, muito já se investiu em obras que jamais serão concluídas.

A transposição do rio São Francisco empolgou a maior parte
da elite dirigente brasileira quando foi concebida há cerca de 15 anos,
sendo a proposta, na verdade, ainda mais antiga. Não havia como
deixar de concordar com um projeto que poderia significar a reden-
ção econômica de milhares de brasileiros e despertar a atividade pro-
dutiva em terras sabidamente ricas mas com insuficiente disponibili-
dade de águas pela baixa queda de chuva. É um projeto grandioso,
que demonstra a determinação e a melhor das intenções de quem o
concebeu e conduz. Há que se considerar que todo povo tem o direi-
to e o dever de fazer opção no que tange ao seu destino, aí incluído o
uso dos recursos naturais postos a sua disposição. E é necessário
que as populações envolvidas manifestem a sua opinião através de
seus representantes formalizados. A água pode ter diversos usos:
humano, animal, produção de energia elétrica, navegação, pesca,
lazer, irrigação, uso industrial. A transposição é um uso adicional,
considerando uma bacia isoladamente. As populações envolvidas
devem decidir sobre o que fazer.

Ponto importante a se considerar no processo decisório são os
efeitos imediato e futuro sobre o meio ambiente de uma obra com tais
dimensões, qual seja a transposição de um rio de porte. A experiên-
cia do homem neste tipo de engenharia é limitada, especialmente no
que se refere a mudanças climáticas. Sendo assim, é especialmente
necessário que os estudos sejam aprofundados e isentos e que seja
dado tratamento científico ao problema dentro do conhecimento dis-
ponível.

A propósito de transposição de bacias, é bom que se relatem
dois casos, um deles pequeno: no final do século passado, os habi-
tantes da cidade paulista de Iguapé, que fica junto ao mar, decidiram
fazer um "caminho para canoas", ligando o rio Ribeira do lguapé à
cidade, para evitar que os pescadores dessem uma grande volta.
Ocorre que o rio Ribeira do lguapé decidiu usar o novo caminho para
chegar mais depressa ao mar. E o "caminho das canoas", que tinha
pouco mais de um metro de largura e o calado de uma canoa, hoje é
um canal indomável, com dezenas de metros de largura e muita pro-
fundidade e onde o Governo de São Paulo investe permanentemente
em barragens para evitar a destruição da cidade de lguapé.

Outra grande experiência mal sucedida coube aos russos fazer
nas estepes do Casaquistão, quando desviaram um dos rios que
afluiam ao mar de Aral, para irrigar as férteis terras das planícies.
Desde então, o mar de Aral baixou 30 metros. A indústria da pesca foi
destruída e cidades portuárias estão hoje a quilômetros da praia mais
próxima. Isso levou os russos a desistirem de tentar fazer correr para	 123



o mar de Bhering rios que correm para o sul, o que era inicialmente o
propósito, para amenizar o clima da faixa boreal.

A transposição do São Francisco deverá ser uma obra de re-
denção para boa parte do País. Para isto, é necessário que a circuns-
tância especial do rio seja devidamente considerada. E um rio de
pouca água, com tendência a diminuir em função do que ocorre na
alta e média bacia, especialmente. Os estudos do impacto sobre o
meio ambiente, a curto e longo prazo, devem ser considerados em
profundidade, o que sabemos que será feito.

Ao encerrar estas palavras, congratulo-me com o Ministro Aluizio
Alves por haver retomado os estudos de transposição do São Fran-
cisco. Congratulo-me com as Assembléias Legislativas do Estados
Sanfranciscanos, na pessoa do Deputado José Ferraz, pela criação
da CIPE - Comissão Interparlamentar de Estudos, que parece estar
dando um novo destino à forma como o rio São Francisco é levado.
Muito obrigado.

2.6. Aluízio Alves, Ministro de Estado da
Integração Nacional.

Tenho o maior prazer em comparecer aos trabalhos da Comis-
são Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, especialmente nesse
momento em que uma utilização mais eficiente do potencial do gran-
de rio desperta a atenção de todos, suscita esperanças e abre pers-
pectivas.

O Governo do Presidente Itamar Franco vem dando ênfase
especial às ações de política regional, no sentido de instrumentar as
regiões mais atrasadas de mecanismos mais eficientes de recupera-
ção de suas economias e de fazer com que as demais regiões aper-
feiçoem o uso de recursos naturais que hoje em dia são de grande
valia para a dinamização das economias. Entre essas ações, desta-
ca-se a que visa à utilização dos recursos hídricos, de que o País
dispõe com abundância, mas que estão a exigir política e investimen-
tos de maior acuidade e de maior vulto.

A água é o mais precioso de nossos recursos naturais, e temos
que saber dela nos utilizar em benefício de todos. Vamos entrar numa
fase de melhor aproveitamento de nossas bacias hidrográficas tão
ricas e poderosas, que não podem mais deixar de desempenhar pa-
pel importante na infra-estrutura de nossa economia. As transposi-
ções de bacias constituem hoje no mundo fato repetido e beneficiado
pelos avanços da tecnologia. O desenvolvimento das hidrovias, em
país da dimensão do nosso, passará em breve a corrigir as grandes
deficiências do sistema de transporte. O Governo se empenha em
acelerar a implementação de outras obras, nas diversas regiões. Esse
comportamento nos induz a estudar e a pôr em prática uma política
nacional de utilização dos recursos hídricos, que o governo formulará
através dos órgãos competentes, e a buscar a coordenação da ação
dos Estados, dos Municípios e de entidades governamentais na fixa-
ção das diretrizes e na determinação dos investimentos nesse setor
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Estou certo de que esses dois dias de exposições e debates
nesta Assembléia terão sido da maior utilidade nesse sentido. O de-
senvolvimento de hidrovias, como a do Tietê-Paraná, reforça o alcan-
ce desse instrumento. A decisão presidencial de implementar o pro-
jeto de transposição de águas do rio São Francisco para quatro esta-
dos do semi-árido nordestino marcará, sem dúvida, o início de uma
era na qual não mais deverão ser postergadas decisões básicas para
reduzir as desigualdades regionais, nem adiada a busca das solu-
ções permanentes em vez das paliativas.

O projeto de transposição teve, em seus estudos iniciais, deta-
lhadas investigações de campo. O exame de sua viabilidade econô-
mica e técnica foi financiado pelo Banco Mundial e realizado por um
consórcio internacional de consultoras. Os anteprojetos técnicos, tam-
bém foram elaborados por consórcio de empresas, com acurado exa-
me de todas as opções e alternativas. A sua implementação, decidi-
da pelo governo diante do imperativo dever de pôr fim à tragédia do
impacto das secas sobre uma região onde tantos brasileiros não mais
suportam aquele sofrimento nem a ausência de perspectiva de uma
vida digna. A decisão governamental levou ainda em conta a incon-
sistência de se ter que transferir para a região nordestina, em anos de
seca, somas vultosas que superam de longe o investimento a ser
feito na solução definitiva da transposição de águas.

O rio São Francisco, principal rio do Nordeste, jogando anual-
mente 100 bilhões de metros cúbicos de água no oceano, concorrerá
com pouco mais de 1 % desse volume para salvar o Nordeste árido da
tragédia das secas e permitirá que os recursos sejam transferidos
para investimentos de modernização da base econômica daquela
região, em benefício de todos os brasileiros.

O Governo Federal faz acompanhar a implementação do proje-
to de todos os cuidados compatíveis. O impacto sobre a capacidade
de geração de energia pelo complexo da CHESF foi devidamente
previsto e equacionado no projeto e discutido com as autoridades
competentes. A captação de 50 m3/s de água tem impacto insignifi-
cante no fluxo do rio, sem afetar a capacidade da empresa energética
de suprir toda a região, como está já assegurado até o ano 2003, com
a entrada em funcionamento da usina de Xingó, além da interligação
dos sistemas Eletronorte e CHESF, já em funcionamento.

Os impactos ambientais têm merecido a maior atenção junto às
autoridades e órgãos competentes, dentro das normas legais e pro-
cedimentos requeridos. A captação não tem efeito ecológico negati-
vo sobre o rio, porquanto inferior às variações diárias resultantes da
operação das próprias usinas-hidrelétricas a montante e a jusante,
bem como a outras captações de água no mesmo rio. A ausência de
barragens e de áreas maiores a deflorestar no percurso da canaliza-
ção também é favorável. E importante assinalar que a transposição
vai permitir a recuperação de áreas abandonadas em consequência
das secas repetidas e ajudar na contenção do processo de
desertificação que ameaça 18 milhões de pessoas no Nordeste. A
perenização dos rios e a elevação permanente do nível dos reserva-
tórios e açudes ensejará a correção do processo de salinização, pelo
manejo adequado das técnicas de irrigação.

O Ministério da Integração Regional está concluindo convênio
com a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza para prepa-	 125



ração e execução de um projeto de recuperação das nascentes de-
gradadas do rio São Francisco e das matas ciliares atingidas.

O Governo faz acompanhar a execução do projeto de transpo-
sição de um programa que abrange, além da implantação de novos
perímetros de irrigação, que irão permitir o aproveitamento das exce-
lentes condições de solo e clima da região, ações para a valorização
do homem do semi-árido, nos campos da educação e da saúde. Além
de campanha intensiva para alfabetização em massa, todo um siste-
ma abrangente de educação fundamental em moldes renovados está
sendo preparado para implantação em todos os municípios benefici-
ados, em parceria com organizações do setor privado e interveniência
de diversos órgãos governamentais. Todo o sistema de educação téc-
nica e de pesquisas da região está sendo mobilizado na direção do
preparo do homem para as novas perspectivas de uma agricultura
moderna, baseada na irrigação.

Esse programa incorpora estudos sobre os modelos de ocupa-
ção adequada dos distritos de irrigação e medidas de reestruturação
fundiária, para permitir o acesso à água e à terra dos que se mostra-
rem preparados para seu uso.

Para dar conta da implantação desse programa, o Governo está
instituindo Grupo Executivo Interministerial, do qual participarão os
Órgãos com atribuições naqueles domínios, da mesma forma que
estuda a ação, da entidade competente, de gerir o sistema de água
para os usos múltiplos resultantes da transposição, com a participa-
ção da União, Estados, Municípios e iniciativa privada.

Os investimentos do projeto de transposição serão cobertos por
recursos novos de fonte externa, sem qualquer deslocamento dos
recursos assegurados e alocados para as demais regiões do País. O
Ministério da Integração Regional continuará a administrar, diretamente
e através de suas agências coligadas, programa substancial de in-
vestimentos em irrigação nos Estados nordestinos não abrangidos
pelo projeto, especialmente Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe e
Piauí. Os problemas que têm afetado a implantação de alguns des-
ses projetos se prendem a dificuldades de administração ou ao rela-
cionamento entre entidades concorrentes na sua implantação. Pren-
dem-se ainda a deficiências da administração orçamentária, que vêm
acarretando morosidade e desperdício no uso de recursos proveni-
entes de agências internacionais, problemas esses que estamos
empenhados em resolver com presteza.

Não existe, portanto, qualquer prejuízo para outros Estados com
a implantação do projeto de transposição. Deverá haver, da parte
deles, empenho e colaboração para ativação de seus investimentos,
nos quais estamos vivamente interessados.

Num país que vem atravessando tantas dificuldades econômi-
cas e sociais como o Brasil, não pode haver lugar para posições de
egoísmo e de falta de solidariedade. O bem-estar e o progresso de
cada parte do Brasil dependerá do progresso de todas; o atraso de
algumas pesará sobre o todo. A recuperação do Semi-Ando nordes-
tino favorecerá a todas as regiões, com o crescimento das rendas e o
fortalecimento dos mercados.

Muito me alegra que Minas Gerais, que concorre com 70% do
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todos nós, juntos, trabalhemos para a recuperação e preservação do
"Velho Chico", veículo precioso da riqueza e do intercâmbio entre os
estados ribeirinhos ou que recebam o benefício de suas águas.

2.7. Alexis Stepanenko, Ministro de Estado de
Minas e Energia.

É com grande alegria que venho a um encontro como este,
porque é um significativo início de despertar de uma consciência
sobre um bem econômico fundamental para a sobrevivência e conti-
nuidade da civilização. Infelizmente, nos Governos passados o as-
sunto da água era tratado sem uma visão integrada, sem uma visão
conjunta de municípios, Estados e Governo Federal, sem uma visão
conjunta dos próprios ministérios, cada um dos quais vê a questão
pela sua ótica: o da energia vê sob a ótica da energia elétrica; o da
saúde vê sob a ótica do saneamento; o da agricultura vê sob a ótica
da irrigação. E essas visões compartimentalizadas fizeram com que
o Brasil, que tem 20% das águas doces do mundo, tivesse um péssi-
mo aproveitamento dos seus recursos hídricos.

A administração das águas vem sendo uma atribuição do Mi-
nistério de Minas e Energia desde a edição do Código de Aguas, em
1934.

No cumprimento de nossas atribuições, através do DNAEE, os
conceitos e ações sobre a adequada repartição das disponibilidades
hídricas tem sido uma preocupação permanente.

A partir da década de 80, o Ministério de Minas e Energia -
MME -, em uma ação conjunta com o extinto Ministério do Interior,
executou uma corajosa experiência de administrar os recursos hídricos
do País. Foram implantados, em diversas bacias brasileiras, os deno-
minados Comitês de Bacias, que levaram a uma discussão entre os
diferentes segmentos da sociedade e os poderes públicos envolvidos
ou com interesses na bacia hidrográfica. Foi uma primeira experiên-
cia de planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos.

No final dos anos 80, como resultado da ação do MME e dos
demais Ministérios envolvidos com a questão hídrica, surgia a idéia
de institucionalizar, de forma mais adequada, esse tipo de ação.

A Constituição de 88 levou em consideração a preocupação da
sociedade brasileira na área de recursos hídricos. Em seu art. 21,
nciso XIX, estabelece que seja criado o Sistema Nacional de
erenciamento de Recursos Hídricos.

Em novembro de 1991, depois de diversas discussões com a
sociedade, o Executivo apresentou ao Congresso Nacional o Projeto
de Lei 2.249/91, em que se estabelecem as bases para uma Política
Nacional de Recursos Hídricos, bem como um ordenamento
institucional por meio da implantação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Também os Estados, a partir da Constituição de 88, incluíram
em suas constituições a visão futura para administrar o recurso água.

Na oportunidade em que o Governo de Minas recebe o Projeto de
Lei nP 807/92, dá um passo fundamental para a institucionalização do
gerenciamento de recursos hídricos no Estado, de forma a promover o	 127



seu uso adequado e o ordenamento institucional necessário. Transmito
minhas congratulações aos mineiros e quero destacar que o Ministério
de Minas e Energia, através do DNAEE, estará aberto para somar es-
forços com as instituições de Minas e de outros Estados.

Enquanto tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2.249/
91, o Ministério de Minas e Energia tem desenvolvido um trabalho
conjunto com os demais Ministérios, em especial com o da Integração
Regional. Neste sentido, a Portaria Interministerial n g 956, de outubro
de 93, assinada pelo MME e o MIA, visa à integração de esforços
para compatibilizar ações conjuntas com o objetivo de desenvolver
mecanismos ágeis de consulta, evitar possíveis conflitos decorrentes
do uso da água, além de promover a articulação com os Governos
Estaduais e Municipais, com os órgãos ambientais e outros setores
da comunidade.

Dos esforços do Governo Federal resultaram ações práticas,
das quais gostaria de destacar as que se referem ao estabelecimento
de uma estrutura de gerenciamento integrado de bacias, que tem por
objetivo mudar o enfoque setorial do aproveitamento do recurso
hídrico. Cabe ressaltar, aqui, o estágio em que se encontram os pro-
jetos do rio Doce, do Paraíba do Sul, e, em futuro imediato, do rio São
Francisco.

No que tange à bacia do rio Doce, conforme já foi exposto aos
Senhores, o projeto-piloto está concluído.

Na bacia do rio Paraíba do Sul, por sua vez, já foi iniciado o
diagnóstico, enquanto, na bacia do São Francisco, o projeto se en-
contra em fase de tramitação final para assinatura de inclusão no
Convênio de Cooperação com o Governo francês.

A nova visão do gerenciamento integrado propiciará a ênfase
no planejamento, de modo a buscar um melhor aproveitamento de
recursos financeiros e econômicos já bastante escassos, proporcio-
nando ainda uma visão estratégica de conjunto, que permitirá a
maximização dos resultados.

Não sei se todos sabem, mas a figura mais importante do sécu-
lo passado que chegou ao rio São Francisco foi o Imperador D. Pedro
II, que, por volta de 1870, veio de mula, até as barrancas onde hoje
se situa Paulo Afonso.

Naquela ocasião, o Imperador determinou que fosse feito um
levantamento do rio desde as suas nascentes até a foz. Existem três
exemplares desse livro. Esse levantamento levou três anos e foi feito
por ninguém mais, ninguém menos que o engenheiro Henrique Halfeld,
que empresta o seu nome à rua principal de Juiz de Fora.

Já pedi que tirassem fotografias dele, para que todos tenham
conhecimento dessa idéia tão antiga e que foi iniciada pelo Impera-
dor D. Pedro II, que viu a potencialidade do rio. O levantamento é
extremamente bem preparado: três anos no lombo de mulas, medin-
do, com os instrumentos de topografia de então, as profundidades,
barrancas, a parte dos bancos de areia.

Depois, tivemos também o pioneirismo de Belmiro Gouveia.
Estamos recuperando uma iniciativa pioneira daquela época: levar
energia, para o setor nordestino. Pessoalmente, em 1957, passei 22
dias, do final de julho para agosto, num desses barcos que chama-
mos de gaiola e cuja fotografia foi aqui mostrada pelo amigo Paulo
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em Xingó e fiquei surpreendido com a degradação do rio, o que tem
sido confirmado por todos os prefeitos que vivem na região ribeirinha.

O aproveitamento das águas do rio São Francisco evidencia a
extrema necessidade de um planejamento integrado para que deci-
sões desse porte não venham a se tornar problemas futuros. E ne-
cessária uma análise global da questão do São Francisco, de forma a
contemplar todos os aspectos de interesse técnico, econômico, soci-
al e ambiental.

Tais aspectos têm de ser vistos não só no curto prazo, mas
também e, principalmente, na busca de soluções e políticas
consensuais de médio e longo prazos, que representem a solução
definitiva para a crônica e grave situação de descompasso regional
do Semi-Ando nordestino.

É preciso, portanto, em primeiro lugar, situar os projetos de trans-
posição de águas em um contexto mais amplo e de longo alcance,
por meio de um plano de utilização integrada, de modo a fornecer
uma ordenação de prioridades e um referencial para ação dos diver-
sos setores da sociedade envolvidos.

Em segundo lugar, dar prioridade à utilização dos recursos
hídricos economicamente aproveitáveis das próprias bacias, com os
recursos científicos e tecnologias modernas, ao mesmo tempo que,
num esforço conjunto, se resolvam os problemas estruturais da seca
no Nordeste de forma cabal, abandonando-se definitivamente as so-
luções paliativas que, desde antanho, vêm sendo ministradas pelo
Governo e que, além de custosas, não resolveram os problemas da
seca.

E os remédios não são a criação de frentes de trabalho para
construir uma estrada do ponto zero para outro ponto zero, nem a
distribuição de cestas básicas, nem, tampouco, a construção de açu-
des, geralmente sediados em grandes latifúndios, aos quais os pe-
quenos proprietários não têm acesso.

E esse o esforço que o Governo Federal, por recomendação
expressa do Presidente da República e, principalmente, com a visão
do Ministro Aluízio Alves, que é da região, está fazendo, em trabalho
conjunto com os Estados, Municípios e vários segmentos da popula-
ção.

Sr. Representante do Sr. Governador, Srs. Prefeitos e Parla-
mentares, tenho a certeza de que, este ano ainda, com esse tipo de
seminário, com esse tipo de discussão e com decisão firme dos Go-
vernos Federal, Estadual e Municipal, as águas vão rolar, e muito
bem. Muito obrigado.
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ANEXO
Parlamento das Águas
Protocolo de Intenções

As Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, representadas
por seus respectivos Presidentes, acordam em:

Da instituição e Composição
Art. 1 - instituir o Parlamento das Aguas nos Estados que

compartilham bacias hidrográficas.
§ 1 - O Parlamento das Aguas será composto pelas Comis-

sões Interestaduais Parlamentares de Estudos - CIPEs - das bacias
hidrográficas brasileiras.

§ 2 - As Assembléias acordantes comprometem-se a criar e
implementaras CIPEs rio Doce, rio Paraíba do Sul, rio Jequitinhonha,
rio Piranhas, bacia Platina-Paraná e bacia Amazônica.

§ 3 - As Assembléias acordantes comprometem-se a atuar
no sentido de estender o alcance do Parlamento das Aguas a outras
bacias hidrográficas brasileiras.

Dos Objetivos
Art. 2 - O objetivo geral do Parlamento das Aguas é estabele-

cer um fórum permanente de debates e de articulações políticas, para
implementar e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento re-
gional das bacias hidrográficas brasileiras, com base na proteção e
no uso múltiplo, racional e sustentável dos recursos naturais, em es-
pecial dos recursos hídricos.

Art. 3 - São objetivos específicos do Parlamento das Aguas:
- promover a integração parlamentar interestadual, tendo por

base geográfica as bacias hidrográficas compartilhadas por diferen-
tes unidades da federação;

II - promover estudos geopolíticos voltados para o
equacionamento das questões relacionadas à proteção e ao apro-
veitamento racional dos recursos hídricos;

III - congregar esforços políticos e técnicos indispensáveis à
recuperação, à proteção e ao desenvolvimento dos meios físicos,
biológicos e sócio-culturais das bacias hidrográficas;

IV - sensibilizar a sociedade nacional de forma a contribuir para
a formação da consciência pública, com vistas ao aproveitamento
racional dos recursos hídricos e à proteção dos ecossistemas;

V - atuar como agente aglutinador dos interesses dos usuários
dos recursos hídricos e dos órgãos que atuam nas respectivas bacias
hidrográficas;

VI - investigar aspectos de usos socioeconômicos e ecológi-
cos e conflitos deles decorrentes, recomendando providências aos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e
dos Municípios integrantes da bacia hidrográfica;

VII - articular-se com organismos nacionais e internacionais
para o encaminhamento de proposições de interesse das bacias
hidrográficas, inclusive captação de recursos destinados a estudos,	 131



projetos e planos de desenvolvimento regional, à proteção e ao uso
múltiplo racional dos recursos hídricos;

VIII - congregar esforços institucionais para a formação de co-
mitês, agências e consórcios intermunicipais de bacias, bem como
de outros órgãos, com o objetivo de se atingir o uso múltiplo e susten-
tável dos recursos hídricos em nível regional;

IX - atuar politicamente no sentido de desfazer conflitos de com-
petência no que se refere ao uso econômico e à qualidade da água,
nas estruturas administrativas estaduais e federais;

X - apresentar proposições legislativas que consubstanciem
suas conclusões sobre diversos aspectos específicos da questão de
uso racional de recursos hídricos e de desenvolvimento regional;

Xl - atuar em conjunto com as iniciativas do Tribunal das Aguas.

Do Funcionamento
Art. 49 - O Parlamento das Aguas reunir-se-á ordinariamente,

uma vez por semestre, em uma das Assembléias acordantes, defini-
da através do sistema de rodízio.

Parágrafo único - As reuniões ordinárias destinam-se ao repasse
das ações desenvolvidas pelas CIPEs e à discussão e deliberação de
ações a serem encaminhadas solidariamente em nível nacional.

Art. 5 - Os Presidentes das CIPEs constituirão a Mesa Direto-
ra do Parlamento das Aguas, com a seguinte estrutura:

- Presidente
II - 1-Vice-Presidente
III - 29-Vice-Presidente
IV - 1-Secretário
V - 2-Secretário
VI - 3-Secretário
Parágrafo único - Até que todas as bacias referidas no art. 19, §

2, tenham suas CIPEs integradas ao Parlamento das Aguas, atuará
como Presidente desse fórum o Presidente da CIPE-São Francisco.

Art. 6 - Cabe ao Presidente do Parlamento das Aguas dotá-lo
da infra-estrutura necessária ao seu funcionamento.

Por estarem assim acordados, firmam o presente protocolo de
intenções os Senhores Presidentes das Assembléias Legislativas.

Em 1 9 de junho de 1994.
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