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Pela qualidade da vida

Este documento contem as palestras apresentadas durante
o Seminário Legislativo Águas de Minas II", realizado pela As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos dias 1", 2 e 3
de julho de 2002.

O evento, ocorrido num momento em que a questão dos
recursos hidricos e energéticos tornou-se unia preocupação para
toda a sociedade brasileira, depois das medidas de racionamento
de energia elétrica adotadas pelo governo em 2001, reafirma a aten-
ção que a Casa vem dando ao assunto desde 1993, quando promo-
veu o Seminário Legislativo "Águas de Minas'.

Sempre presente em discussões e iniciativas dos parlamen-
tares mineiros, especialmente por meio da Comissão de Meio
Ambiente, o terna foi uni dos destaques da programação da Casa
no ano passado, dando origem ao Movimento Minas em Defesa
das Ãçjuas, destinado a envolver as instituições públicas e a socie-
dade civil nas questões relativas aos recursos hidricos.

Entre as iniciativas desse movimento, podem-se citar a
realização de ciclos de debates sobre o terna, a participação
em manifestações públicas em defesa de Furnas e da Cernig,
visitas ás regiões do Estado onde se localizam os Comitês de
Bacias Hidrográficas, a atuação da Comissão de Meio Ambi-
ente da Assembléia em municípios com problemas ambientais,
a reestruturação e o revigoramento da Comissão Interestadu-
al Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustenta-
vel cia Bacia do Rio São Francisco - CIPE São Francisco e da
CIPE Rio Doce, congregando deputados de Minas, Bahia,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Espirito Santo.

Na seqüência dessa mobilização, o Seminário "Águas
de Minas II" teve o propósito de discutir a situação das baci-
as hidrográficas do Estado, principalmente com relação aos
mecanismos, possibilidades e dificuldades de implantação das
politicas públicas relativas ao assunto.

As palestras que se seguem, proferidas por autorida-
des e especialistas no tema, constituem valioso subsídio para ações



dos Poderes Legislativo e Executivo, nos âmbitos estadual e fede-
ral, assim como para iniciativas de outros poderes públicos e de
entidades da sociedade civil, em projetos destinados a preservar e
melhorar a qualidade e a quantidade das nossas águas.

Com essa iniciativa, estamos contribuindo para que o Estado
de Minas Gerais avance na implantação de sua política de recursos
hídricos, dentro da convicção de que os problemas dessa área de-
vem ser tratados como prioridade e de que a busca da qualidade da
água equivale á busca da qualidade de vida, principalmente para as
futuras gerações.

Deputado Antônio Júlio
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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Abertura
A teievància deste Semna o deve se, er pHmeiíO tjar, a

dimensão que os recursos hídricos ganharam nos tempos atuais,
tornando-se uni bem natural cada vez mais valioso em todo o
planeta. Diante de sua distribuição irregular e das necessidades
crescentes da população mundial, é comum entre os estudiosos
do assunto a opinião de que a água lá se tornou recurso mais
estratégico que o petróleo. Essa realidade adquire sentido espe-
cial quando trazida para o âmbito do nosso Estado, considerado a
caixa d'água do Pais.

Como se sabe, com exceção dos rios da Bacia Amazônica,
os principais cursos d'água brasileiros têm suas nascentes em ter-
ritório mineiro.

Infelizmente, assistimos, ano a ano, à degradação dos nos-
sos recursos hidiicos, em decorrência de fatores como o uso ina-
dequado dos solos, nas áreas urbanas e no meio rural, práticas
nocivas ao meio ambiente na agropecuária, no garimpo e na mine-
ração, ausência de tratamento de efluentes industriais, esgotos e
lixo. O lado visível dessa degradação são os rios de águas turvas e
poluídas, a mortandade e a escassez de peixes, a perda de profun-
didade dos leitos e o desaparecimento de muitos cursos d'água,
especialmente nas regiões sujeitas à seca.

Atenta a esses problemas, a Assembléia de Minas realizou,
em 1993, seu primeiro evento de peso voltado para os recursos
hídricos: o Seminário Legislativo 'Águas de Minas". Pioneiro rio País,
pela ampla abordagem do terna e grande participação dos setores
governamentais e da sociedade civil, esse seminário deu origem à
politica de recursos hídricos em vigor no Estado, produzindo tam-
bém subsídios para a atual política nacional de recursos hídricos.

No ano passado, esta Casa lançou, como uni de seus proje-
tos prioritários, o Movimento Minas em Defesa das Ãguas, desti-
nado a envolver as instituições públicas e a sociedade civil nas ques-
tões relativas aos recursos hidricos.

Orgulhamo-nos em dizer que, integrando-se a outras iniciati-
vas, no Estado e no Pais, esse movimento obteve diversos resulta-
dos positivos, como a suspensão temporária do processo de
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privatização de Furnas e de divisão da Cemig, a proposta de emen-
da à Constituição do Estado que estabelece como obrigatória a con-
sulta ao povo mineiro antes de se tomarem decisões sobre a
privatização da Cemig, e a suspensão temporária do projeto de trans-
posição das águas do Rio São Francisco.

Ressalte-se, a esse respeito, a firme atuação da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - Cipe São Francisco,
composta por Deputados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e
Alagoas, que desde o inicio se opôs à transposição como obra
emergencial, defendendo, como premissa para ser realizada, que
se promovesse rigoroso estudo de seus impactos ambientais, as-
sim como um programa de revitalização da bacia hidrográfica.

Corno membro dessa Comissão e na condição de
"barranqueiro", já que nasci, criei-me e passei grande parte de minha
vida em cidades ribeirinhas ao São Francisco, especialmente Vár-
zea da Palma e Pirapora, este é um assunto que me sensibiliza
particularmente e que tem me levado a lutar permanentemente
por esta causa.

Nesse sentido, peço permissão para citar, como resultantes de
projetos de empenho pessoal, a Lei Estadual n 10,629, que estabele-
ce como rios de preservação permanente os cursos d'água com ca-
racterísticas excepcionais de beleza, valores ecológicos, históricos ou
turísticos; e a Lei n 14.007, que declara como patrimônio cultural,
paisagistico e turístico do Estado o trecho do Rio São Francisco que
banha o território mineiro, de sua nascente até a divisa com a Bahia.

Passados quase dez anos do Seminário Águas de Minas,
em 1993, o evento que agora realizamos tem o propósito de discu-
tir a situação das bacias hidrográficas do Estado, tendo como refe-
rência as políticas públicas relativas ao assunto e as dificuldades
para implementá-las.

Podemos dizer que este encontro visa, de forma democráti-
ca e participativa, passar a limpo os programas e projetos em anda-
mento na área dos recursos hidricos. Em outras palavras: visa ana-
lisar o que está e o que não está funcionando nesses programas e
projetos: quais os seus resultados práticos: o que se pode fazer para
acancar os objetivos propostos, diante da realidade atual.
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Ao final, teremos um documento, com propostas levantadas
e debatidas em 17 cidades, localizadas nas principais bacias
hidrográficas do Estado, que subsidiará os Poderes Legislativo e
Executivo, nos âmbitos estadual e federal, em projetos e ações
destinadas a preservar e melhorar a qualidade e a quantidade dos
recursos hidricos.

Destaque-se que a etapa de interiorização do Seminário, cons-
tituida pelos 17 encontros regionais, no decorrer dos meses de
abril, maio e junho, foi fundamental para a discussão e o enriqueci-
mento das propostas apresentadas inicialmente pelas Comissões
Técnicas 1 nterinstitucionais.

É de grande significação, portanto, a presença, neste even-
to, dos 102 delegados eleitos nas reuniões regionais, representan-
tes dos órgãos públicos, dos usuários das águas e da sociedade
civil, para a fundamentação dos debates e o aprimoramento do
documento final.

Estamos certos de que, com esta iniciativa, estamos contri-
buindo para que o Estado avance na implantação de sua politica de
recursos hídricos, por meio da qual teremos condições reais de
combater os desmatamentos indiscriminados, a destruição dos
solos, o assoreiiTiento e a poluição dos rios.

Deputado Wandeley Ávila, representando o
Deputado Antônio Júlio

Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais

-	..	-	-..	--	-..	-	-	--	11



José Carlos Carvalho
Ministro do Meio Ambiente

Mais unia vez, realjza-se uni debate democrático, livie e
aberto sobre a problematica dos recursos hídricos do Estado. Que-
ro registrar o esforço que esta Casa, ao longo dos anos, tem reali-
zado para dotar o Estado de aparato legal correspondente à magni-
tude dos principais problemas ambientais que afligem o nosso Es-
tado, em especial, em relação à legislação e às políticas públicas de
meio ambiente.

Desde o advento da Constituição de 1988, que estabeleceu
a competência concorrente no âmbito das políticas ambientais,
Minas, por meio da Assembléia Legislativa, foi o Estado da Federa-
ção que mais soube utilizar o princípio constitucional da competên-
cia para legislar concorrenternente com a União em matérias rela-
cionadas à proteção do meio ambiente. Isso significa toda a legisla-
ção de recursos hídricos que, mais urna vez, estaremos debatendo
aqui por toda a semana.

O Estado de Minas já teve oportunidade de votar, nesta Casa,
duas leis de gerenciamento de recursos hídricos. Uma é anterior à
legislação federal; a outra já foi adaptada ao novo comando da le-
gislação federal, que surgiu com a Lei Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hidricos. Votamos também urna legislação estadual
de controle de agrotóxicos, uma lei de politica florestal, que foi a
primeira legislação florestal estadual votada no Pais, Lima lei de
pesca, além de outras importantes normas legais que passaram
pelo crivo desta Casa e dão a Minas, seguramente, no campo poli
tico institucional, a vanguarda da implementação e da formulação
das políticas públicas de meio ambiente no nosso país.

É importante o debate sobre recursos hídricos num Estado
onde eles têm papel estratégico. Minas Gerais, pelas suas peculi-
aridades geográficas e pelo sou relevo, é, sem dúvida nenhuma,
um dos mais importantes Estados brasileiros no que diz respeito à
gestão das águas. Se excluirmos da hidrografia brasileira a Bacia
Amazônica, todos os outros principais rios brasileiros têm a ver
cci i Mira'-; Gerais u bacia do Sio Francisco nasco em Minas. a
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bacia do Paraná formada pelo Grande e pelo Parnaiba nasce em
Minas, a bacia do rio Doce nasce em Minas, os principais afluentes
do rio Paraíba do Sul, o Paraiburia, o Pomba e o Muriaé nascem em
Minas, o rio Jequitinhonha nasce em Minas, enfim uma série impor-
tante de bacias hidrográficas fundamentais para o desenvolvimento
do Centro-Sul brasileiro, do Sudeste e do Nordeste têm a ver com o
nosso Estado. Por isso, além da importância geopolítica que essas
bacias representam para o Pais, isso também aumenta a responsa-
bilidade de Minas Gerais como Estado depositário de importantes
recursos hídricos que servem ao desenvolvimento do Estado e inte-
ressam diretamente a outros Estados da Federação, que estão, em
razão do nosso relevo, a jusante das nascentes desses rios no Esta-
do de Minas Gerais.

No âmbito federal, nesses últimos oito anos, desde o adven-
to da Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento,
que celebramos no Rio em 1992, tivemos também um avanço ex-
traordinário, particularmente com a gestão dos recursos hidricos.
O País ganhou a Lei Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, extremamente avançada, não apenas pelo seu conteúdo
técnico e programático, mas também em razão do seu arranjo
institucional e da sua dimensão política. Ela permitiu que o principio
da gestão colegiada e participativa pudesse consolidar-se e consa-
grar-se definitivamente na Lei Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hidricos, ao escolher o comitê da bacia hidrográfica como o
locus mais importante para as decisões relativas à gestão dos re-
cursos hídricos do nosso pais.

Isso consagra um modelo novo de gestão do Estado brasilei-
o, que faz ruptura com o modelo clássico de gestão, baseado nas

decisões monolíticas e unilaterais da autoridade pública. Esse mo-
delo permite que o processo de gestão incorpore também, além
dos órgãos públicos, a sociedade civil e os usuários dos recursos
hidricos. É a gestão colegiada para que a sociedade possa compar-
tilhar com o Estado as decisões que dizem respeito diretamente ao
aproveitamento dos recursos naturais, sobretudo quando considera-
Tios o caráter coletivo do uso desses recursos e os direitos difusos,
que envolvem todos os segmentos da economia e da sociedade

vi.
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Também em Minas temos a ativa participação da Assem-
bléia Legislativa nos comités rnterpailamentares da Cipe-São Fran-
cisco e da Cipe Rio Doce. Ainda no campo federal, após o advento
da Lei Nacional de Gerencrarnento de Recursos Hidricos, obtive-
mos do Congresso Nacional autorização para a criação da Agência
Nacional de Águas, que, desde este ano, primeiro do seu funciona-
mento, vem colocando em prática importantes programas para
gestão de recursos hidricos brasileiros, como a organização dos
comitês das bacias federais.

Também criamos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba
do Sul e do rio Doce. Neste momento, estamos em fase de discus-
são com a sociedade civil e com os usuários e o respectivo gover-
no para a implantação do Comitê da Bacia do São Francisco, além
de outras iniciativas em outras bacias e em Outras regiões, visando
à criação de um arcabouço de gestão dos recursos hídricos com a
mais plena participação da sociedade brasileira.

Enfatizo uma vez mais a importância deste evento, desejan-
do que a iniciativa da Assembléia Legislativa sirva para avaliação
critica dos principais mecanismos de gestão instalados no País,
dos avanços 3/4 aquilo que significou modernização da gestão 3/4 e o
que ainda não foi feito, identificando as causas que podem segura-
mente contribuir corno importante subsidio para a atuação do gover-
no, seja no âmbito federal, seja no de Minas Gerais. O Ministério do
Meio Ambiente saúda a Assembléia Legislativa e deseja pleno êxito
ã realização deste evento.

14



Paulo Maciel
Secretário de Meio Ambiente

de Belo Horizonte

Vejo aqui presentes muitos daqueles que participaram do pri-

meiro Águas de Minas, em 1993, que culminou com as Leis n
11.504 e n13.199, que instituíram a política estadual de gestão de
recursos hídricos.

A maneira corno Minas Gerais trabalha essa questão é írn-
pai em nosso país. Nenhum outro Estado tem trabalhado de forma
tão aberta e democrática. Com certeza, é mais difícil, mas serão
muito mais certos seus resultados, uma vez que, durante meses,
por serninários regionais, em bacias hidrográficas, foi dada oportu-
nidade ampla a todos aqueles que querem participar, dar suges-
tões, trazer suas experiências e também aprender com o processo
que está sendo efetivado pela Assembléia.

O Brasil, hoje, certamente, é o Pais que mais tem avançado
na questão de recursos hídricos. Temos já 88 comitês de bacias
legalmente instituídos. Certamente nenhum outro pais tem tantos
comitês de bacias como o Brasil, e ainda são poucos 3/4 muitos
Outros estão em desenvolvimento ^14 dada a dimensão territorial
que temos, a grandeza de nossas águas e a complexidade da ges-
tão de nossos recursos hídricos.

Com certeza, conforme disse o ministro do Meio Ambiente
José Carlos Carvalho, o comité de bacia é o coração dO processo de
gestão de recursos hídricos. Daí a necessidade do apoio dos órgãos
do governo, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Semad,
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, para, cada vez mais, fortalecermos os comitês
de bacia. Essa será a garantia de implementarmos nosso sonho de
ter um processo de gestão de recursos hidricos descentralizado,
participativo, em que a sociedade esteja atuante, que seja um fórum
de discussão, de debate e de soluções para os nossos problemas.

Belo Horizonte tem participado e investido muito, como mu-
nicípio, nessa questão. Talvez o programa de recuperação da
bacia da Pampulha seja hoje o maior programa de despoluição de

15



bacia, com a participação do governo federal, através do Ministério
do Meio Ambiente, da Agência Nacional de Águas; com a participa-
ção do governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente;
da Copasa; e com a participação de toda a sociedade, através de
um consórcio intermunicipal. Com certeza, é um programa prático,
envolvido com a gestão e com o compromisso do processo
participativo.
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Celso Castilho de Souza
Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

do Estado de Minas Gerais

Minas e recursos hidricos são sinónimos no contexto das
regiões extra-amazônicas. Berço dos principais rios dessas regiões
e mesmo dos formadores da Bacia Platina, nosso Estado tem, ao
longo dos anos, buscado conciliar seu processo de desenvolvimen-
to e o seu papel central na produção e na conservação das águas
para o uso dos demais Estados da Federação e, por que não dizer,
dos formadores de nossos rios da fronteira do Sul do Pais.

Essa posição, por vezes esquecida no contexto nacional, ne-
cessita ser relembrada e dinamizada, tendo em vista os desdobra-
mentos possíveis da Lei n9 9.433, de 1997, e da futura organização
gerencial da questão das águas do Brasil.

Minas Gerais merece uma releitura de sua realidade e de suas
necessidades em termos de suas águas e, portanto, de seus recur-
sos hídricos. Vamos fazer urna diferença entre água 3/4 elemento
central da vida no planeta, que possui um ciclo físico e biológico -114 e
recursos hídricos, a introdução das águas no ciclo sociotecnologico.

Será, portanto, nesse contexto que se dará a gestão das águas.
Tanto nos aspectos quantitativos e qualitativos quanto nas questões
afetas ao uso socioeconômico e, portanto, tecnológico.

Estamos falando de um amplo sistema de gestão das águas
como valor de existência e valor de uso. Para tanto, nossa organiza-
ção política deve respeitar as diferentes feições do problema.

Trata-se, em primeira instância, de criar condições de conhe-
cimento, organização e disseminação das informações essenciais
sobre as águas. Isso permitirá, em seqüência, a socialização das
informações para que se possa atingir o ponto central da administra-
ção de recursos hídricos, qual seja, a gestão participativa.

Com a estruturação do sistema nacional de recursos hídricos,
por intermédio da política de recursos hidricos e da criação da Aqên
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cia Nacional de Água, temos, pela primeira vez, em muitos anos,
condições concretas de administrar as bacias de forma comparti-
lhada e sistémica.

Necessário se fez, portanto, dotar Minas Gerais de condi-
ções gerenciais, para o que foi importante o apoio da Assembléia
Legislativa na estruturação do arcabouço legal e politico.

Por iniciativa desta Casa, as audiências em torno da discus-
são sobre as águas de Minas refletem a real preocupação com as
questões relativas às águas, bem como o estimulo à participação
permanente da sociedade que, em muitos casos, de forma espon-
tânea, tem-se articulado para administrar tão preciosos recursos.

Se, por um lado, a Semad e seus organismos associados,
sob a liderança do Igam, tém conduzido a Agenda Azul - Gestão
das Águas em Minas, a sociedade civil organizada, por Outro lado,
tem-se manifestado de forma inequivoca na busca de soluções
locais, tornando mais viva e eficaz a politica de recursos hídricos.

Durante nossa administração, buscamos dotar o Estado com
os elementos centrais da gestão participativa, estruturando e apoi-
ando, de forma inconteste, os comitês das bacias. Estas são as
reais ferramentas que darão consistência ao processo de desen-
volvimento sustentável das águas.

Apoiamos igualmente a organização e a estruturação do sis-
tema nacional de recursos hídricos, no qual nos inserimos. Porém,
aguardamos atentamente os próximos passos em direção à
descentralização e à gestão participativa.

Minas, como sempre, está disposta a se articular para per-
mitir a administração dos recursos hidricos, mas não abre mão da
efetiva construção da cidadania em torno das águas, quer pelo
Conselho Estadual dos Recursos Hidricos, quer pela estruturação
de comitês e agências de bacias, pela participação de municípios e
organizações da sociedade civil e, em especial, das ONGs que se
dedicam a estimular a participação cidadã desse patrimônio.

Embora o governo tenha investido seqüencialmente na
const r ução e na capacitação do sistema estadual de gestão
18



das águas, espera-se que tal ação seja correspondida pela efe-
tiva descentralização dos recursos a serem arrecadados pelo
uso da água.

A expectativa é de que, em tal situação, o papel de Minas
seja devidamente avaliado, para que juntos, poder publico e socie-
dade, possamos garantir os principios básicos do desenvolvimento
sustentável expressos na Agenda 21 e, mais que isso, na vontade
do mineiro em sua ação do dia-a-dia.

Para tanto, reafirmamos nossa confiança no permanente apoio
e na vigilância da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais.
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Paulino Cícero de Vasconcelios
Secretário da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento do Estado de Minas Gerais

Na Secretaria da Agricultura, pude sentir a torça do Legislativo,
por mero de inúmeras iniciativas concebidas e desenvolvidas em
favor da agricultura e do meio ambiente.

A primeira lei interessante para minha área foi a que tornou
compulsório o uso do café na alimentação escolar, até como forma
de assegurar estabilidade para o mercado do produto, do qual de-
pende toda a agricultura de Minas Gerais.

Depois veio a CPI do Leite. Os deputados debruçaram-se
sobre toda a cadeia produtiva, desde quando se põe a mão na teta
da vaca até a gôndola do supermercado. Foram Oito meses de tra-
balho sem medo, identificando responsabilidades, convocando o
Ministerio Público, chamando a imprensa, demonstrando e denun-
ciando ã sociedade brasileira os fatos e equívocos que representa-
vam a falência do produtor de leite no Estado e no Pais.

Posteriormente veio o Código Florestal, talvez a área de maior
conflito em termos de administração estadual. A Assembléia sou-
be estabelecer mecanismos entre produtores, empresários, fiscais,
governo e, no final, a nova lei que representa o Código Florestal foi
sancionada com alguns vetos do governador, representando con-
senso de Minas para a preservação do patrimônio florestal.

O governo está preocupado em apoiar iniciativas como as
deste Seminario. Espero retomar o trabalho de elaboração dos pla-
nos diretores para várias bacias hidrográficas do Estado. Graças à
ação do Ministério do Meio ambiente, especialmente do dr. José
Carlos Carvalho e do dr. Garrido, assim como da Agência Nacional
de Aguas, os planos diretores de nove bacias hidrográficas, incluin-
do as do São Francisco, Baixo rio Grande, Jucuruçu, São Mateus,
Mucuri e Alcobaça serão retomados.

O Ministério do Meio Ambiente lá aplicou os recursos que eram
de sua competência e responsabilidade para a elaboração desses
planos diretores. Agora, é a vez do Estado, vamos investir aproxima-
damente R$2 milhões. Esperamos entregar ao governador Itamar Fran-
co, até novembro deste ano, o produto que está nos cobrando. Com
isso, teremos nas mãos excepcionais instrumentos de planejamento
e riesenvolvirnento dos recursos hidricos de Minas Gerais.
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Raimundo Garrido
Secretário Nacional de Recursos

Hídricos - Ministério do Meio Ambiente

Uma vez mais, Minas demonstra que desenvolve ações na
área das políticas públicas de maneira exemplar para tantas outras
unidades da Federação e também para o próprio governo federal.

Apesar de o primeiro seminário sobre o assunto ter ocorrido
em 1993, hoje o Legislativo mineiro desempenha um papel impor-
tante em relação a tema tão rico. Minas é um território irradiador de
águas das mais importantes bacias hidrográficas do País. Não quere-
mos, evidentemente, compará-lo com as vazões do rio Amazonas.

Quero destacar o fato de o Legislativo de Minas sempre ter,
de forma pioneira, atuado nesse setor, razão de 3A talvez em um
caso raro ou único de legislação estadual de origem no Legislativo -Y4

ter sido o primeiro projeto de lei apresentado por deputado da Casa,
Roberto Amaral, que mostrou como o Poder Legislativo pode dar a
sa contribuição para o bom gerenciamento hídrico em nosso país.

Isso nos dá expectativa de que, nas reuniões que realizaremos
durante este Seminário, alcançaremos grande progresso, seja no co-
nhecimento dos instrumentos de política do setor no Estado, seja no
campo institucional, em que já nos preparamos em todo o Brasil.

Tem sido recomendação do ministro José Carlos a
implementação dos instrumentos de política e o crescimento cio se-
tor no campo institucional, com a formação das agências de bacia,
implementação de instrumentos e avanços na outorga e
implementação da própria cobrança pela utilização dos recursos
hídricos. Essa cobrança, pela maneira como está sendo anunciada,
traz o receio de que se esteja criando mais uma obrigação, o que
não reflete a realidade, porque hã quase 20 anos discutimos, no País,
esse instrumento de grande importància na busca de postura de
racionalidade por parte do usuário na utilização dos recursos hidricos.

Portanto, é na expectativa de que os debates travados aqui
haverão de produzir resultados que se refletirão em avanços na po-
litica hídrica do Estado que todos consagraremos o nosso tempo
às sessões de trabalho, contribuindo para que o gerenciamento
dos recursos hidricos em nosso pais e particularmente em Minas
Gerais dê um passo importante na busca da utilização racional e da
recuperação e preservação da qualidade de nossas águas.
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Deputado Iva José
Coordenador do Movimento Minas

em Defesa das Aguas

Todos os piesentes neste Semináuo demonstiam, com sua
participação efetiva, com sua disposição e esforço especial, que
estamos trilhando o caminho da busca de soluções, não só para
aquilo que visualizamos há quase 10 anos, como também para os
desafios que restam. Esse esforço pode ser percebido desde a
fase preparatória deste Seminário. Gostaria de registrar a satisfa-
ção do governo do Estado e da sociedade civil, na preparação e na
condução deste Seminário, que hoje se concretiza como coroamento
de um trabalho realizado nos 17 encontros regionais, nas principais
bacias hidrográficas do nosso Estado.

Ha 10 anos, a Assembléia Legislativa vem trabalhando na
Comissão do Meio Ambiente e nas Comissões Interestaduais Par-
lamentares de Estudos, as Cipes do São Francisco, do rio Doce e
do Paraná, temas como Furnas, Cemig e Copasa, e o apoio e in-
centivo à formação dos comités e agências de bacias.

Este seminário é oportunidade ímpar para a participação de-
mocrática de todos os setores e, de modo especial, da sociedade
civil. Nem sempre a sociedade civil tem oportunidade de participar
em igualdade de condições com o poder público. É fundamental
dar à sociedade civil condições de debater e se informar.

Tanto a legislação estadual quanto a legislação federal deter-
minam a paridade. A sociedade civil recebe apoio especial da As-
sembléia Legislativa para ter participação igualitária nos comités e
agências de bacias.

Este momento é especial para fazermos um balanço e uma
avaliação dos desafios que encontraremos na implantação dos co-
mités e agências, para que Minas seja referência.

Agradecemos a todos o esforço, empenho e participação efe-
tiva neste Seminário Legislativo Águas de Minas II.
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Gestão das Águas
Mauro da Costa Vai

Presidente do Fórum Mineiro
de Comitês de Bacia

Didaticarnente, sem muito rigor e purismo técnico, entende-
mos gestão das águas como um processo coletivo, com interlocu-
ção e negociação permanente entre os agentes sociais, um proces-
so de tomada de decisões, em que se exerce a representatividade
social.

Entendemos o gerenciarnento corno todas as ações que vi-
sam à obtenção, ao tratamento, à aplicação, ao manuseio e à divul-
gação de informações técnicas e científicas. O gerenciarnento é
que dá suporte à tornada de decisão. Sem gerenciamento, não ha
gestão das águas.

Estamos em um contexto muito favorável para se fazer o
que chamamos de balanço hídrico.É muito importante conhecer-
mos quais são as demandas por água por parte detodos os setores
usuários, por toda sociedade e comparar com a disponibilidade de
água que a natureza oferece. Isso é fundamental para se fazer ges-
tão, para se tomar decisão. Sem isso, estaremos brincando de fa-
zer gestão.

Dois outros aspectos importantes para nós, para consolida-
ção do sistema de gestão, são o fortalecimento do órgão gestor
estadual, o lgam, e a criação das agências de bacia.

Acreditamos que através da gestão das águas poderemos
mudar a gestão da coisa pública. Acho engraçado sempre citarmos
"resgate da cidadania", participação da sociedade nas decisões,
visando dar legitimidade e transparéncia. Podemos encarar dessa
maneira o resgate da cidadania, mas também podemos encarar
como: "caiua ficha" dos administradores públicos, dos governantes.
Não é só o resgate da cidadania, é uma questão de estilo. Ao aplicar
dinheiro publico com fiscalização direta do cidadão é que acredita-
mos poder mudar a gestão da coisa pública, através da gestão das
águas. Isso está colocado em nossas normas legais.
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A introdução de instrumentos de gestão da cobrança pelo uso
da água só pode se dar quando tivermos discussão prévia dos pia-
nos de Investimento: como, quando, onde e por quê serão aplicados
esses recursos. Não é um IPVA 3 ou CPMF 2, não é nada disso.
Podemos fazer desse jeito.

O governo deveria adotar apenas iniciativas que excedessem
a capacidade dos individuos e suas organizações em grupos priva-
dos de agirem independentemente na contribuição efetiva para o
bem-estar e a justiça social. E o princípio da subsidiariedade. E muito
bom sempre ter isso corno pano de fundo.

Sabemos que a gestão dos recursos hidricos deve ser des-
centralizada e contar com a participação do poder público, de usu-
ários e das comunidades. isso está no âmbito das políticas estadu-
al e nacional. Como é entendida a participação da sociedade nas
políticas públicas?

Ha vários conceitos e estilos de entendimento e várias inter-
pretações. Para o Banco Mundial, trata-se de um processo através
do qual os agentes influenciam e compartilham o controle sobre
iniciativas e fomento, decisões e recursos que os afetam. Influen-
ciam e compartilham.

Já para urna organização canadense de gestão ambiental, há
um Outro estilo: é um processo em que o público participa na iden-
tificação e na solução de problemas, tomando decisões e planejan-
do o futuro. Assim se vê a participação da sociedade. E bom subje-
tivo o que é um agente ou o público.

Já o Com itè do Texas traz outro estilo: "A meta do processo
de participação pública é a aceitação dos agentes com relação ao
plano regional das águas.". A relação sujeito/objeto traduz muito bem
essa definição: alguém fez um plano regional de águas, e a participa-
ção pública é percebida como aceitação pela maioria do plano daque-
le setor. E um estilo diferente, com o qual não concordamos.

Outro estilo, mais completo, é o do Conselho Nacional de
Pesquisa americano: "A participação da sociedade é critica para
assegurar que toda informação relevante seja incluída e sintetizada
para considerar os interesses das partes desenvolvidas. Todos os
que possam ser afetados em situação de risco devem ser sufici-
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enternente informados e envolvidos e devem participar efetivamente
na tornada de decisão.". O entendimento é um pouco mais com-
pleto. Já coloca a necessidade da informação.

Devemos refletir sobre o estilo que adotamos de participa-
ção da sociedade: nossas decisões sabem interpretar valores e
preferências da sociedade? As decisões técnicas de nossos admi-
nistradores públicos atendem ao principio da imparcialidade? Quais
são as causas do generalizado descrédito da sociedade em relação
às instituições públicas? São as falhas nas instâncias decisórias ou
o desconhecimento dos problemas ou das relações custo/benefí-
cio envolvidas? Devemos mudar nossa forma de tomar decisão? O
que entendemos por participação da sociedade nas instâncias e
nas politicas públicas? Como deve ser essa participação?

O Fórum Mineiro entende que essa participação é funda-
mental, que devemos assumir urna postura de fiscalização. O mo-
delo adotado é o chamado regulatório. Devemos fiscalizar a função
do Estado de regulação na gestão das águas.

Sugestões do Fórum Mineiro de Comités de Bacias: deve-
mos proporcionar educação e informação para possibilitar maior par-
ticipação social nos comitês; deve haver incorporação dos valores
sociais dos agentes, do público, de todos enfim. Sem isso, não tere-
mos efetividade na gestão; interlocução e negociação para a redu-
ção dos conflitos entre os agentes sociais, que é urna das funções
do comitê de bacias e fundamental para um bom resultado; melhoria
nas relações custo/efetividade com o alcance das metas negociadas
e a redução dos custos sociais. Nossas decisões na questão dos
recursos hídricos deve considerar todos esses aspectos.

Como é, atualmente, a participação social dos comitês em
Minas Gerais? No corre-corre cotidiano, alguns não querem partici-
par ou não têm tempo para isso, e os cidadãos que participam de
instâncias decisórias são quase sempre os mesmos. Por que um
número maior de cidadãos não se interessa em participar? Como
poderiamos estimular essa participação?

É complicado falar que os comitês não funcionam. Por que
será que não funcionam? A nosso ver, as causas são estratégicas.
Uma delas é a ausência de base técnica para respaldar as deci-
sões. O que será feito deve ser de acordo com a norma legal, pelas
agências de bacias
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Não lia investimentos. Para quê os comitês se reúnem? O
cidadão terá vontade de participar, sendo que a reunião de comitê de
bacia pode ser um chá das cinco? Entra-se num circulo vicioso. A
cobrança não foi implantada. Mas, para implantar cobrança, tem de
haver agência. São necessários planos de investimento para a ba-
cia. Não há estudos que dêem suporte a esse acordo social que é a
negociação sobre a gestão das águas.

O que é preciso? Como fazer os comitês funcionarem Como
parte integrante e essencial do sistema de gestão de recursos
hidricos? O Igam e o Conselho Estadual de Recursos Hidricos têm
o importante papel de atuar na mediação entre os interesses da
sociedade, explicitados nos comitês, e os interesses difusos de
grupos sociais excluidos, inclusive das futuras gerações. A nosso
ver, um processo de negociação começa pelo atendimento dos
interesses das minorias.

Nossa conclusão é que ao Estado cabe a implantação do
sistema de gerenciamento de recursos hidricos como um todo.
Algumas ações ainda estão bastante atrasadas em sua
implementação. Acreditamos que este é o momento de se efetuá-
las. Sem sombra de düvida, temos de atuar na outorga e no
cadastramento de usuários por bacia hidrográfica, com ampla di-
vulgação em toda a midia, através de ações integradas do Igam e
dos comitês de bacia.

Precisamos inserir esses dados em sistemas de informa-
ção, com aplicativos e tecnologia comuns por bacia hidrográfica,
com um sistema centralizado no lgam e aberto a todos os respec-
tivos comitês de bacia.

Temos de destinar recursos para sustentar o inicio da implan-
tação, para não ficarmos naquele circulo vicioso: não temos cobran-
ça, não ternos agência, não temos recursos, não podemos trabalhar.

Há uma demanda social nos quatro cantos do Estado pela
gestão dos recursos hídricos, do jeito que está estabelecida e preco-
nizada na norma legal. Governantes e administradores públicos têm
de atender á demanda social. Isso é o Estado. A nosso ver, com
R$10 a R$20 milhões é possível implantar esse sistema com outor-
ga e cadastro em todos os comités de bacias. E muito pouco no
contexto geral de arrecadação do Estado. Cabe a pergunta que é
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nosso calcanhar-de-aquiles: quanto temos do fundo estadual para
recuperação e melhoria da qualidade das águas nas bacias
hidrográficas, o Fhidro? Onde está o Fhidro? Por que não usá-lo?

Desenvolvemos um sistema de participação. Nunca houve
tanta participação dos segmentos sociais em urna política publica
como nos últimos anos, na gestão das águas. Temos lei, ternos
instrumentos para fazer o sistema avançar, o que só não aconte-
ceu em função da não-aplicação do Fhidro. Por que não usá-lo?

Não poderíamos deixar de colocar duas questões, recados
que a sociedade mineira dá. Um Estado que lutou contra a
privatizacão de Furnas não pode entregar as suas águas minerais
ao capital estrangeiro. Devemos fazer uso racional e sustentável
dessas águas, com a participação dos usuários e da sociedade lo-
cal e regional. É uma sugestão do Fórum Mineiro de Comitês.

Para terminar, a ANA deve respeitar os comitês de rios de
domínio estadual, atuando mais na integração e na articulação en-
tre as diversas regiões interestaduais na formação de comités de
rios de águas de domínio federal.

Esse é um recado muito importante. Estamos no momento
de formação do comité do rio São Francisco e atravessamos uma
fase muito delicada para a consolidação tanto do sistema nacional
quanto do sistema estadual de recursos hid ricos. E essa consolida-
ção depende de ações de integração e articulação por parte do órgão
gestor federal. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos fez urna
reunião em caráter excepcional e tomou posição muito sábia. Mais
uma vez, vai dar exemplo para todo o Brasil na gestão das águas.
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Ênio Resende de Souza
Coordenador Técnico da Área

de Meio Ambiente da Ema ter-MG

A breve reflexão que faremos foi discutida com representan-
tes do setor agropecuário, como os órgãos da Secretaria da Agricul-
tora, Eparnig, IMA, Ruralminas, Embrapa, Faemg e Fetaemg.

Nossa exposição pretende trazer à discussão a mensagem
de que a gestão das águas se dá dentro de urna bacia hidrográficae
e não apenas na calha dos cursos de água e dos corpos de água.

Assim, destacamos a bacia hidrográfica como unidade de
gestão e planejamento, o que, aliás, está ria lei, reforçando, nesse
conceito de bacia, a importãncia dos recursos naturais e, de forma
muito particular, a presença do homem, em especial a do produtor
rural, que vive na bacia hidrográfica e dela tira o seu sustento.

Gostariamos de reforçar a interdependência e a interação en-
tre os recursos naturais. A rigor, a água, tanto em quantidade como
em qualidade, é o resultado da interação dos recursos naturais
renováveis e não renováveis das ações antrópicas, das ações econó-
micas e do clima que atuam em determinada bacia hidrográfica. Corno
resultado desses fatores, ternos água em quantidade e qualidade e,
naturalmente, muitos problemas advindos da poluição e do mau uso
dos recursos naturais dentro dessa bacia. Assim, é fundamental essa
reflexão sobre os recursos naturais renováveis, pois, para atuarmos
na gestão das águas, também teremos de atuar na flora, na fauna,
alem de nos solos e nas atividades econômicas.

Imaginemos uni corpo de água qualquer em uma bacia
hidrográfica. É fácil verificar que a água é o resultado do que acon-
tece dentro dessa bacia.

Um exempo notável, do encontro das águas dos rios Solimões
e Negro, na Bacia Amazônica, também mostra, para nossa reflexão,
que a água é o resultado do que acontece em determinada bacia
hidrográfica; é o reflexo da qualidade ambiental daquela bacia. Por
isso, reforço que a gestão das águas deve sair da calha e abranger
toda a bacia os demais recursos naturais não apenas os iudiicos
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Tentaremos responder a duas questões fundamentais. A pri-
meira sobre o porquê do envolvimento do setor agropecuário. Qual a
importância desse setor na gestão das águas? E a segunda sobre
corno envolver esse setor. Corno fazer com que o setor agropecuário
seja mais atuante na gestão das águas?

O meio rural tem características muito pertinentes à questão
da gestão das águas. O espaço rural ainda é muito mais natural do
que o urbano. É ali que se encontram os principais ecossistemas
naturais. Também com relação à sua distribuição geográfica, tem
expressão muito maior do que o espaço urbano, como pretende-
mos demonstrar a seguir. É importante destcar que, quanto ao uso
e à ocupação das terras em Minas Gerais, o espaço rural ocupa
aproximadamente 75% do território mineiro, conforme dados do
censo agropecuário do IBGE. Portanto. 75% da área coletora de
chuvas do Estado estão no espaço rural. Ou seja, é nessa área que
muito se pode fazer para que essa água pluvial seja colhida e trans-
formada em infiltração, em abastecimento de aqüíferos e assim
por diante, para melhor gerir os recursos hidricos e os naturais.

Praticamente. 50% do território mineiro é constituido de pas-
tagens, que, em grande parte, encontram-se degradadas e com
uso precário. Mas elas podem se revertidas em ambiente favorá-
vel se existirem programas adequados para que a água pluvial que
cai nesse espaço possa se infiltrar e abastecer os aqüiferos.

Lembramos a importância do setor rural, que apresenta inú-
meros ecossistemas naturais, nascentes, matas, florestas, que
contribuem para a manutenção dos recursos hídricos e para a sua
revitalização. Lembramos das nascentes, das veredas, das matas,
das áreas de recarga de aqüíferos e outros ecossistemas naturais
que são muito comuns no meio rural.

O espaço rural apresenta agrossistemas, as lavouras, as pas-
tagens, os cafezais, que também possuem grande aptidão para a
manutenção dos aqüíferos. São sistemas que, de alguma forma,
contribuem para a infiltração da água e favorecem a manutenção
ddas águas subterrâneas e a regularização de vazões.

No que tange à gestão do uso da água, é do conhecimento de
todos que a agricultura. especialmente a irrigação, é considerada a
maior consumidora de água. Nesse sentido, muito pode sei feito
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para gerenciar melhor os sistemas de irrigação e proporcionar gran-
de economia de consumo. O setor agropecuário deve ser envolvido
para responder satisfatoriarnente a essa boa gestão da água, no que
diz respeito ao uso.

Talvez o ponto mais forte do setor agropecuário, no meio ru-
ral, seja a gestão da oferta de água, da quantidade e da produção de
água. Gostaria de destacar que as nossas leis, de forma propícia,
criaram instrumentos de gestão de uso, que conhecemos bem: a
cobrança, a outorga, o enquadramento e outros.

Mas ainda praticamente não existem instrumentos adequa-
dos de gestão de oferta de água. A agricultura, o meio rural, é o
setor que pode responder satisfatoriamente a essa gestão da ofer-
ta, a esse outro lado da equação que não é apenas a gestão do uso,
mas da oferta: produzir água, captar água de chuva, favorecer a
sua infiltração e o abastecimento dos aqüiferos, favorecendo a re-
gularização de vazões.

Outra pergunta é como envolver o setor agropecuário ? E
preciso atrair os agricultores, produtores e todos aqueles que os
representam para a participação democrática. Isso pode se dar atra-
vés de maior descentralização e participação do setor rural nos co-
mités.

Sugerimos a organização de subcomités de bacias, que po-
dem apoiar os comitês, que são a instância oficial para a gestão
das águas.

Lembro que há projetos 3/4 e cito o Manuelzão, do qual a Emater
é parceira 3/4, que adotam subcomitês, comitês locais, e estão ten-
do grande repercussão e participação em Minas Gerais. E um cami-
nho que deveria ser seguido também pelos comitês de bacias. A
criação do subcornités facilita a presença de pessoas, corno, por
exemplo, os produtores rurais, tão importantes na gestão.

É preciso pensar formas de contemplar o slogan de "pensar e
agir globalmente" Ao trabalharmos com sub-bacias hidrográficas,
estamos pensando na bacia, mas agindo localmente.

Outra questão fundamental para o envolvimento do setor
agropecuário, é a criação de incentivos especiais e programas que
estimulem o uso sus'entavel o a rcvrtalizaçao dos recursos flato-
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rais. É fundamental atrair o produtor rural para a manutenção dos
ecossistemas naturais e para a boa gestão dos recursos naturais
através de incentivos. Destacamos duas coisas:

Em primeiro lugar, o incentivo especial para o agricultor, que
chamo de sindico, pessoa que cuida de boa parte de sua proprieda-
de: as nascentes, as matas ciliares, as de topo, as áreas de reserva
legal, área de preservação permanente. Legalmente, é dono dessa
área, mas é coisa de bem público do qual é o síndico, mas ainda
não recebe nada por isso. Ë preciso que a sociedade que recebe
água, ar puro, biodiversidade, de certa forma, contribua também
para que o agricultor possa manter essas áreas como precisam ser
mantidas.

O segundo ponto é a implantação de programas que estimu-
lem e propiciem medidas, que devem ser integradas e não isola-
das. Destacaríamos um programa de recuperação de pastagens,
lembrando que Minas Gerais tem aproximadamente 50% do seu
território ocupado por pastagens degradadas. E preciso recuperá-
las. Com isso, com certeza os aqüiferos receberão maior recarga,
e os corpos d'água terão também melhor qualidade.

Corri relação a programa de conservação dos solos, rios Esta-
dos Unidos já existe há mais de 100 anos. Durante esse tempo, a
sociedade americana tem contribuído para que os agricultores, de
forma ordenada e técnica, conservem os solos e consequentemen-
te as suas águas; um programa para colheita de chuvas, utilizando-
se todas as formas conhecidas para coletar água da chuva e torná-
la suficiente e adequada para o abastecimento dos aqüíferos e dos
corpos d'água; um programa de revitalização de nascentes; um in-
cremento para a silvicultura, prática florestal que, infelizmente, como
diz o ilustre colega Sérgio Mário Regina, não têm muito fomento,
uma vez que nossas leis atuam muito mais na fiscalização. Nosso
Estado planta poucas árvores. E preciso resgatar isso.

É preciso também haver programas que estimulem a recupe-
ração e a conservação de estradas. Minas Gerais é o Estado que
possui a maior malha viária do Pais, e essas estradas são canais
que conduzem enxurrada e sedimentos, assoreando os corpos
d'água. E preciso ter progr'1as adequados paia te-solver essas
questões
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São bons exemplos desses programas a proteão de nascenes
e s estiadas com bacis para captar águas de chuva. Os terraços e
bacias mostram que essas águas que cairiam nos rios ficam ar-
mazenadas propiciando a infiltração e a recarga dos aqüiferos.

Finalmente é importante mostar como o setor agropecuário
poderá contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas e, em
última instáncia, dos corpos d'água 3/4 tanto em quantidade quanto
em qualidade ^/i, para a conservação do solo e da água. É tendo
apoio para implantar florestas, proteger nascentes, recuperar pas-
tagens, para incrementr lavouras orgânicas, ampliar o saneamento
básico e permitir o crescimento urbano ordenado, para implantar o
turismo rural e outras atividades mais sustentáveis para que, final-
mente, tenhamos corpos d'água revitalizados e água em quantida-
de e com qualidade.

Que todos possam lembrar-se do setor agropecuário corno
um setor estratégico e importante para a gestão das águas e dos
demais recursos naturais.
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Lázaro Tadeu Ferreira da Silva
Representante do Fórum Nacional da Sociedade

Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas

Vamos falai um pouco de um trabalho que vemos como neces-
sário e que é paralelo à organização da sociedade civil nos comitês de
bacias. Em um primeiro momento, começamos a trabalhar interna-
mente, por isso o Fonasc veio a ter o nome de fórum nos comitês de
bacias e já teve urna outra reflexão no seu encaminhamento.

Para começarmos qualquer fala relacionada à questão do meio
ambiente são importantes os conceitos que todos já temos quan-
to a visão global e a ação local. Se não tivéssemos a visão global,
já estaríamos correndo sérios riscos na soberania nacional, tam-
bém quanto aos recursos hídricos. Digo também porque já estamos
com muitas dificuldades em outras questões.

Vou tentar acompanhar os textos que colhemos tanto na
nossa rede do Fonasc quanto na rede sociedade civil no Estado de
São Paulo, assim como dentro do nosso comitê, para fazermos
essa relação global dentro da ação local. Todos os materiais que
aqui estão são provenientes de inter-relações e intorlocuções que
ternos tido através da Internet ou na ação local, não virtual.

O material que citamos como visão global e conceitual é urna
denúncia que alguém está fazendo através da Internet, chamando
a atenção para os 160 mil quilômetros quadrados já devastados,
situação que está agora sob novas leis e concessões que estão
vindo para a implementação do desenvolvimento do Amazonas. É
uma questão bastante conceitual.

São irn porta ntissimas essas colocações virtuais, que dão essa
visão e esse conceito global da situação que estamos vivendo. Consi-
dero interessante essa colocação que temos ai, que faço questão de
ler e que citei aqui como uma ação local e real. É o documento final do
1 Encontro dos Povos Indígenas da Região da Volta Grande do rio Xingu:

"Nós, povos indígenas - e aí ele cita quais -, ribeirinhos, agri-
cultores, pescadores, nos reunimos na Aldeia Paquiçamba, no dia
17612002, para realizarmos o 1 Encontro dos Povos Indígenas da
Região da Volta Grande do rio Xingu.
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Neste encontro, organizado pelos índios Juruna da Aldeia
Paquiçamba, discutimos junto com o Ministério Público Federal do
Pará, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Bra-
sileira, o Movimento pelo Desenvolvimento da Transarnazônica e
Xingu, o Laboratório Agroecolõgico da Transarnazônica e o Conse-
lho Indigenista Missionário os problemas que acontecerão caso o
governo continue insistindo na construção desse projeto.

Nós, que somos em torno de 250 pessoas, reafirmamos a
nossa posição contrária à construção do Complexo Hidrelétrico do
Belo Monte e repudiamos todas as tentativas do governo, através
da Eletronorte, de aliciamento das comunidades indígenas e ribeiri-
nhas de buscar nosso apoio. Repudiamos também a decisão do
procurador-geral da República, dr. Geraldo Brindeiro, em recomen-
dar ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável à Eletronorte.

Consideramos desenvolvimento o direito de vivermos em
nossas terras de acordo com os nossos costumes e tradições, ga-
rantindo a dignidade de vida no presente e no futuro a todas as
gerações. Exigimos que o dinheiro público que será investido na
construção dessa barragem seja destinado à educação, saúde,
financiamentos na agricultura familiar, demarcação das terras indí-
genas, regularização fundiária dos lotes, melhoria de trabalho das
comunidades locais, apoio à organização das comunidades tradici-
onais, projetos sustentaveis de uso dos rios e das florestas de acordo
com os nossos interesses e necessidades.

Não vamos ficar só com esse encontro, vamos lutar com
todas as nossas forças 3/4 e a nossa força é a nossa cultura 3/^ para
fazer valer os nossos direitos garantidos por lei'

Para complementar uma fala da Malu, da Rede das Águas
São Paulo, que faz parte do FÓÍUm da Sociedade Civil dos Comitês
de Bacia de São Paulo, que completa: "Que a atuação das comuni-
dades tradicionais e da sociedade civil sirva de exemplo para nortear
nossas ações nos comités de bacias hidrográficas e para fortaleci-
mento do sistema de recursos hidricos, com base na participação
e na descentralização."

Acho que essas duas colocações nos mostram claramente a
necessidade de que a comunidade tenha um conceito real e global
dos problemas da água e da sua gestão. Aqui estamos falando de
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água, mas seria sobre qualquer tipo de recurso natural que temos,
sobre a situação que o Pais enfrenta e como lidar com isso na co-
munidade, a exemplo dessa comunidade indígena.

O que achei importante nessa carta é que ela mostra que, na
realidade, a política de poder e de implantação do sistema pode ser
inovadora na sua forma, mas pode não ser na sua dinâmica e na ma-
neira corno lida com as comunidades. E aí há exemplos indígenas, e
não é diferente nas organizações das bacias hidrográficas. Podere-
mos estar cooptados dentro de um sistema que não mudou nada.

Ele simplesmente mostra a cara e a forma, a ansiedade da
sociedade civil no Brasil, nos Estados, municípios e bairros mais dis-
tantes das áreas rurais. É importante ver essa fala indígena e enten-
der que a comunidade está consciente das necessidades que tem.

O que não existe é interlocução para tornar possível o en-
tendimento entre os Executivos e os Legislativos e o sistema de
recursos hidricos, por exemplo, e a comunidade. A minha visão
está bastante distante. Posso estar errado, corno todos também
podem, inclusive aqueles que térn maior conhecimento na questão
da gestão nacional, de forma geral. Parece-me que essa é a ques-
tão, o grande cuidado que devemos ter.

Quando se modifica um sistema, uma organização social, para
que haja maior participação do coletivo, esse fato já representa um
avanço, por si só. Mas é importante saber se as pessoas também
estão preparadas para entender. Não que não estejam preparadas
nos conteúdos, ou para identificar suas necessidades, sua vontade,
ou para saber se o que está sendo proposto é importante ou não.

Devemos saber se conseguirão formatar a sua intenção, ou
se o sistema não formatará para si a intenção, da maneira que bem
entende. Parece-me que é isso que ocorre, nesse momento. Para
exemplificar, peguei conversas pela Internet sobre corno se proce-
deu a um pequeno avanço na região do vale do Paraíba, que está
discutindo a questão da cobrança da água. [ a primeira bacia
hidrográfica que a implantará. É necessário discutir o que podemos
aprimorar nessa cobrança, o que pode acontecer, o que não é
incomum, o que acontece, ou não será célula da comunidade, da
sociedade, exemplo importa ntíssirno para toda a região E ininor-
tante que Minas Gerais esteja mais participativa no Ceiv3r.
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No Comité de Bacias do Paraíba do Sul, tivemos, em 1999,
por exemplo, a sociedade civil com problemas e o manifesto contra
o estatuto do comitê, que engessa a participação da sociedade
civil. Lá temos problemas, temos 1/3 do Estado, 1/3 dos prefeitos
e 1/3 da sociedade civil que incorpora o restante. Na hora da deci-
são, não temos como decidir nada, mas podemos discutir o que
quisermos.

Essa é a questão mais importante, para que possamos deci-
dir também, igualitariamente. Do contrário, não adianta nada, fica-
mos dando opinião e oferecendo subsidio para quem já está organi-
zado dentro do sistema.

Pelo aspecto técnico exigido nessa discussão, é óbvio que
quem esteve mais próximo do gerenciamento sempre foi o Estado.
Portanto, o maior quadro de pessoas qualificadas tanto no aspecto
político quanto no técnico está dentro do Estado.

Quem está em Minas ou já viveu no Estado sabe que o cida-
dão, o prestador a serviço da comunidade fica refém do sistema,
ainda que esteja dentro de urna ONG representando-a. Por isso hou-
ve a indicação para que os representantes fossem legitimados em
sua base de representação.

A representação e a legitimação são muito importantes.
Precisamos saber verdadeiramente quem representa quem em
quantidade, em espaço físico e o discurso que traz. Quem o dis-
curso está representando? O que se está pleiteando é legítimo?
Onde está escrito ou falado que fulano traz a representação ou a
legitimação?

Tenho um texto de São José dos Campos, de 2000: Avalia
que as análises dos projetos pelo Ceivap e CBH-PSM não conside-
ram as demandas socioambientais por falta de diretiizes e defini-
ção conceitual; enuncia a omissão e conivência dos órgãos públi-
cos responsáveis pela fiscalização das posturas ambientais; de-
nuncia a resistência da representação governamental em estabe-
lecer verdadeira paridade representativa no CBH-PSM; reivindica
recursos para participação efetiva nas deliberações e na gestão;
reivindica recursos para educação ambiental e criação da Câmara
Técnica de Educação Ambiental.
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Não conseguimos alcançar a comunidade. Se não consegui-
mos fazer com que entenda o que significa sistema e organização,
não vamos ter como ouvi-Ia sobre o que sente e vive culturalmente
na região. Ainda no outro ano, não conseguíamos avançar na ques-
tão da representatividade e da sociedade civil, mas tínhamos ou-
tros participantes ocupando esses lugares.

Reafirma a falta de condições da sociedade civil para acom-
panhar, fiscalizar e participar da gestão da água, dada a relação de
desigualdade na representatividade nos comitês" Por conta dessa
desigualdade, não se consegue avançar nas q ua lif icações, ouvir a
sociedade, e por aí afora. Faltam os mecanismos, de que grande
parte da sociedade civil não dispõe.

Declara que a sociedade civil encontra-se com poucas condi-
ções para analisar a qualidade dos serviços a serem prestados e de
fiscalizar os gastos da futura gestão pai ticipativa de saneamento.

Recusa a cobrança da água, até que a sociedade civil organi-
zada sinta-se em plenas condições de garantir os ideais originários
cia política de recursos hídricos proposta". A sociedade civil naque-
le momento, no vale do Paraíba, não estava dizendo que a propos-
ta apresentada para comitê não era democrática, mas que não ti-
nha condição por causa de tudo que 1á tinha dito antes.

Ë necessário mais calma e cautela. Qual receio a sociedade
tinha naquele momento? Que o resultado da cobrança da água vi-
esse a viajar pelo Brasil e pelo mundo afora, não ficando exata men-
te na bacia, uma vez que a lei não garante isso. Diz apenas que
prioritariamente deve ser usada na bacia.

Ora, a bacia tem problemas. Por isso está sendo feita essa
cobrança. A concepção que se tem disso é que, na realidade, em
alguns lugares, não precisa haver comitês, porque água há em abun-
dância, e o problema ainda não está ocorrendo. Por exemplo, no
Amazonas. Lá, pega-se uma quantidade grande e consome-se, por-
que não tem problema nenhum. A água será cobrada naqueles luga-
res onde é necessária de fato, onde seja um produto.

Portanto, na realidade, essa cobrança deve ser feita onde for
necessária. O contribuinte é que deve ir por aí, sem contar os riscos
que todo o mundo conhece, se ficar entendido, em algum momento
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ou alguma instância, em alguma região do País, por questões políti-
cas, que fica mais fácil lidar com essa verba.

No passado, corno já vimos, alguns Estados mais organizados não
receberam verbas federais, que foram para outros, onde a sociedade é
oprimida. Lá, fizeram a farra do bode. Conseqüentemente, daqui a pouco
poderemos passar pela mesma situação. Se a sociedade não estiver
organizada, obviamente não teremos como acompanhar. Era esse o
nosso receio. Muita calma nessa hora, porque pode acontecer, antes
de você ver o dinheiro, que Outros tenham a mão maior do que a sua.

Gostaria de apresentar aqui também os arquétipos existen-
tes dentro do comitê. [necessário que eles sejam revistos e que
seja feita uma inter-relação entre eles. Podemos fazer isso em ou-
tro momento e falar ainda sobre a importância dessa relação da
sociedade civil no comité.

Quero apenas reforçar a importância de um fórum de socie-
dade civil em um comitê de bacia no Estado e mesmo em âmbito
nacional. Quero destacar três objetivos desse fórum: diagnosticar
os sentimentos e as necessidades da sociedade; orientar e
instrumentalizar a sociedade civil para a participação dessa gestão;
fiscalizai a atuação dos representantes no comitè, principalmente
da própria sociedade civil, para que não tenhamos surpresas

Quero passar um pequeno filme de um minuto. Acho que a
pessoa mais importante dentro do comitê é o cidadão, que precisa
estar mobilizado. Os comités necessitam urgentemente de mobili-
zar a sociedade a participar e a entender o comité. Acho que o
comité não vai ter pernas para fazer isso sozinho, dai a necessida-
de que a sociedade civil tem de ocupar, de tato, seu espaço. Não é
só porque o sistema agora esta propondo e oferecendo esse espa-
ço que estaremos organizados suficientemente para dar conta dis-
so. Amanhã ou depois poderemos assinar muitos documentos im-
portantes, como se isso fosse democrático.

Gostaria de chamar a atenção da sociedade civil para que
procure, depois, o estando do Fonasc e comece a organizar um
fórum do Estado. Temos como prática iniciar a organização de fóruns
por onde passamos. Quem coordena é da executiva no Estado, e é
interessante que vocês façam contato ainda neste encontro, achem
espaço fora do horário oficial para nos reunirmos e ampliarmos a
forca da sociedade civil nos comitês.
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Marcelo de Deus Meio
Engenheiro da Gerência e Planejamento

Hidroenergético da Cemig

[robora seja engerihcii o da Cemig. não estou aqui para fazei
urna palestra em nome da Cemig, mas em nome dos usuários de
geração de energia, com o objetivo de apresentar conceitos que
poderão subsidiar uma discussão profícua nos próximos dias do
seminário. Portanto, aqui estou também em nome da empresa
Furnas e, por que não, do Operador Nacional do Sistema, que pla-
neja e opera os reservatórios do Brasil. Vamos discorrer sobre con-
ceitos para simplificar a questão hidrelétrica, que, para muitos, é
tomada como complexa.

Gerar energia é um processo de transformar outras energias.
Quando se barra um rio, o que se quer é obter outra forma de ener-
gia, ou seja, a energia potencial, que nada mais é que a da altura.
Barra-se o rio, deixa-se encher o reservatório, e a água ganha altura.
Abrindo-se o reservatório, a água vai se locomover pela força da
gravidade, descendo pelo conduto forçado, que recebe o símbolo
O = vazão.

Ao descer por esse conduto forçado, a água passa por uma
turbina cheia de hélices que giram um eixo, e surgirão a energia
potencial, a energia da velocidade e a energia mecânica, até che-
gar ao principio básico da geração de energia, que e um campo mag-
nético em urna região em movimento. Essa região em movimento
tem bobinas que põem os elétrons para funcionar e, então, gerar
energia.

Chamo a atenção para a fórmula P = Q.H. A potência, que é
o quanto damos conta de gerar, é uma combinacão entre O, que é
a vazão disponível no rio, com H, que é a queda. O processo de
gerar energia depende fundamentalmente dessas duas variáveis.

Quando se planeja construir, usinas hidrelétricas, os projetos
são longos e complexos. Decisões de estudos são tomadas em
passado muito remoto. O estudo preliminar de estimativa de po-
tencial õ feito, muitas vezes, até 30 anos antes. Depois, vem o
Processo de inventariar o que pode ser transformado em usina. [ssa
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fase pode demandar até 15 anos, até chegar ao inicio da concepção
do projeto, o que leva ainda 8 anos. Chamo a atenção para esses
prazos para entendermos por que, quando se vai construir, surgem
tantos conflitos. É que o inicio dos estudos para a construção de
urna bacia hidrelétrica se deu num passado em que outras questões
estavam envolvidas.

Os estudos para a consti ução de unia hidrelétrica iniciam—se
a partir do exame do mapa da bacia, com seus rios principais e
afluentes, e o devido levantamento de suas características geológi-
cas, unia vez que é preciso haver urna colina em que a barragem
possa ser amparada. A partir desse ponto, é feita a demarcação
dos locais mais apropriados para a construção, levando-se em con-
ta, principalmente, a combinação da vazão com a altura. O casa-
mento entre esses fatores possibilita a escolha do local de Constru-
ção de urna usina.

Outros estudos devem ainda ser realizados, envolvendo des-
de o levantamento de custos, mesmo os considerados complexos
ou Intangíveis. Que valor tem para uma comunidade que o local
não seja inundado? Para a comunidade dos índios Juruna, do Xingu,
por exemplo, o valor é muito grande.

[preciso fazer uma estimativa atual, porque os planejamen-
tos foram feitos para um futuro remoto. Hoje é que estamos apren-
dendo a incorporar todos os Custos ambientais e sociais e pode-
mos dizer que a maneira de fazer isso ainda não está acabada.

Estamos todos aprendendo. Numa bacia, os principais re-
servatórios devem ser bem definidos. Esses são os possíveis re-
servatórios. Pode haver alternativas, como reservatórios maiores
ou menores. Dependerá fundamentalmente de resultados energéticos,
de custos socioarnbientais e de custos da própria engenharia civil
inerente a determinado projeto.

Para se fazer a distribuição de hidrelétricas em cascatas ao
longo de um rio hã várias alternativas. Para que sejam as melho-
res possíveis, temos de incorporar adequadamente esses cus-
tos. Uma das alternativas é construir reservatórios maiores - os
menores ficaram englobados -, desde que os custos sejam ade-
quadamente internalizados,
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Urna vez definido corno seriam construídos os reservatórios
ou qual seria o formato de uma cascata de reservatórios ao longo
do rio, entramos em urna questão muito importante. Por exemplo,
o rio Paranaíba, lunto com o Grande, forma o Paraná. A água chega
à Argentina passando por ItaipLi, última usina hidrelétrica.
Uni decidirá o meio de utilizar a água desses reservatórios,
que pode ser de acumular ou de deplecionar. O normal é que os
reservatórios mais a montante, como os de Minas Gerais ^/4 de
onde vem a posição privilegiada de nosso Estado em termos
energéticos 3/4 são os que rebaixam, porque acima deles não há
nenhum outro regularizando vazão, fornecendo água continuamente,
o ano inteiro.

Ë o primeiro reservatório, mais a montante, que aproveita a
dicotomia chuva e seca, para guardar água no período chuvoso e
usar no período seco. Por isso depleciona. Á medida que vamos
descendo o rio, encontramos deplecionamentos menores, até che-
gar a Itaipu, uni reservatório gigantesco que quase não rebaixa,
pois recebe água regularizada de uma seqüência de reservatórios.
Só a água que chega até ele passa pelas turbinas. A água que está
dentro do reservatório serve apenas para manter uma altura maior,
fundamental para se produzir energia.Com base nesses conceitos,
são implantadas todas as malhas de reservatórios.

Vejamos o caso de alguns rios da porção oriental braileira
como o Paianaiba, o Grande, o São Francisco, o Tietê, o
Paranapanenia. Unia série de empresas se estabeleceu ali. Por es-
tar na cabeceira, Minas ganhou uma posição especial. Um reserva-
tório guarda água e fornece para todos os outros que estão a jusante.
Do ponto de vista energético, nossos reservatórios são muito impor-
tantes. Por exemplo, no caso do rio Paraná, para que os demais
reservatórios, até chegar a Itaipu, gerem energia, depende-se fun-
damentalniente das águas acumuladas em Minas Gerais.

No topo dessa tabela estão os Estados Unidos. O Brasil tem
riria potência instalada de 67 mil MW, menos de lO O/ø de toda a
potência instalada dos Estados Unidos. Desses 67 mil, 88% são
por via hidrelétrica, por razões diversas, entre elas razões históri-
cas e econômicas. Esse foi nosso caminho, Na verdade, nosso
potencial é muito maior.

41



No futuro, teremos de trabalhar mais as questões
socioambientais relacionadas ás hidrelétricas para minimizar seus
impactos ambientais porque, nesse tipo de geração, o nosso potencial
é muito grande. Essa tabela é mais para mostrar que um dia todos os
paises desenvolvidos que têm, também usaram o seu potencial, por-
que era a forma mais econômica. Não se trata, necessariamente, de
defesa, é só para conceito, para entendimento. Logo abaixo do Brasil
está a Noruega, que tem potencial de 27.000 MW instalados, em que
99% são de hidrelétrica. Ou seja, é um pais cheio de cuidados com o
meio ambiente e também possui hidrelétricas.

Agora, quase não há grandes reservatórios para serem feitos
em Minas Gerais. Então, a questão é corno operar e planejar o uso
da água que está nos reservatórios.

Esse papel está delegado à entidade denominada Operador
Nacional do Sistema - ONS. O seu objetivo é programar a cada dia, a
cada semana, a cada mês, individualmente, quanto gerar em cada
usina, levando em consideração a previsão hidrorneteorológica, ou
seja, planejar o que vai gerar, com base no que deverá chegar de água
no reservatório, verificando se as máquinas, as turbinas, as linhas es-
tão ou não eni manutenção, se estão disponíveis; se os sistemas têm
ou não problemas na hora de transmitir energia entre um e outro, e,
principalmente, em uma outra variável, geralmente simbolizada pela
letra r', que são as restrições. Posso falar isso, porque trabalho na
operação. Hoje, fundamentalmente, a operação dos reservatórios é
regida por essa questão, as restrições de caráter hidráulico, as de
natureza ambiental e as derivadas dos múltiplos usos.

Para ilustrar, é só lembrarmos do racionamento até fevereiro
deste ano. O reservatório de Três Marias tinha a sua operação prati-
camente editada não por necessidade energética, mas de abasteci-
mento de Pirapora. Preocupava-se, fundamentalmente, em guardar
água suficiente para abastecer cidade de mais de 60 mil habitantes
para o final da estação seca, quando as reservas estivessem muito
baixas. Essas restrições também são incorporadas. Tudo isso, para
atender a um consumo.

Na hora de planejar a operação de um reservatório ou casca-
ta, temos de observar os diversos conjuntos de variáveis. Na ver-
dade, para não errar, temos de lazer um p ianeiamento diário, horã-
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rio, semanal e mensal. Não podemos olhar apenas o dia. Essa se-
qüência de planejamento é feita com a operação de reservatório. È
Uni pouco complicado, pode levar a dilemas. Por exemplo, se a
decisão é a de usar a água do reservatório, ou seja, gerar muita
energia, e, por acaso chove, energeticamente e até socialmente a
decisão foi a mais acertada. Vai chegar água nova , então o USO na
geração se justifica.

Se a água da chuva não chegar e tiver sido gasta a água do
reservatório, como vivemos num passado bem próximo, teremos
déficit, já que dependemos de 88% de geração de energia. Porem,
se decidirmos economizar água e chove, do ponto de vista
energético, teremos desperdício, porque a água não vai passar pelas
turbinas. Por outro lado, se decidirmos economizar água e não
chove, ai, sim, tomamos a decisão acertada. Esse tipo de decisão
norteou o problema de racionamento de energia que vivemos re-
centemente.

Citaremos outras características que ajudarão a entender
melhor o processo. São singularidades da natureza no Brasil. Temos
rios muito caudalosos, perenes, mas, em termos hídricos, para ge-
rar energia, só aproveitamos 23% do potencial Outro dado impor-
tante é que o regime de chuvas é sazonal. Em Minas Gerais e no
Sudeste todo chove de outubro a abril; depois, a chuva cessa, como
agora, e aí quase não temos água chegando aos reservatórios. Mas
temos grande vantagem: o Sul do Brasil, que está interconectado
pela rede de transmissão elétrica com nossa região, tem regime
hidrolõgico diferenciado, o que nos permite trabalhar com algo cha-
mado complementaridade 3/4 quando lá tem muita agua, geram mais
e transferem a energia para cá, permitindo que as hidrelétricas daqui
gerem menos e água rios nossos reservatórios.

Outra característica do Brasil é que não temos riqueza de
combustível. Vimos que os Estados Unidos têm potência instalada
de mais de 10 vezes a do Brasil, e essa potência está basicamente
relacionada com termelétrica, uma ou outra nuclear. Então, têm
abundância de combustível, característica que não temos. Por ou-
tro lado, temos grande potencial hidrelétrico.

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste têm grande diversidade
hidrológica No Sudeste, chove acima da média de janeiro a abril e
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abaixo da média nos meses subseqüentes. No Sul, é exatamente o
contrário. E essa é característica importante na hora de se decidir
sobre operação. Por quê se está gerando, agora, no reservatório de
Furnas ou de Três Marias, por exemplo, e não no do Sul ? Porque, às
vezes, estamos com situação hidrica desfavorável no Sul. E vice-
versa.

Outro comportamento importante, que dita o planejamento
da operação dos reservatórios é que o consumo de energia tem
cai actenstica exatamente oposta ao da afluência de agira ou ener-
gia aos reservatórios. Nos meses mais socos, a afluência
logicamente é menor; nos mais chuvosos, maior. Por outro lado, o
consumo de energia, cresce exatamente quando as vazões afluen-
tes aos reservatórios são baixas. Então, na hora de planejar a ope-
ração, õ preciso lidar também com toda essa dificuldade.

Outro dado importante é o comportamento da carga, do con-
sumo de energia, ao longo do dia. Isso também dita a operação dos
reservatórios. Por exemplo, por quê o reservatório não fica mais
estável, o que poderia trazer uma situação mais favorável ao longo
do dia ? Por quê oscilar essa geração: Porque é assim que consumi-
mos energia. Ao longo do dia, o consumo residencial cresce assus-
tadoramente próximo das 18 às 19 horas, reduzindo por volta de 22

horas. Os outros setores de consumo de energia têm comporta-
mento mais tranqüilo, mais homogénio durante o dia. Portanto os
picos de demanda diária são ditados basicamente pelo consumo
residencial.

Uma outra questão extremamente importante é que para
operar, e preciso medir. A rede de monitoramento da Cernig possui
170 estações medindo chuva e vazão. Então, teremos de discutir
muito sobre o assunto e levar aos comités essa reflexão: a quem
vai caber a responsabilidade, quanto vai custar, com que dinheiro
será feito?

Vamos citar mais um exemplo, para se entender melhor o
que falei sobre o regime hidrológico do Sul ser diferente do regime
do Sudeste. Seja um reservatório qualquer, mesmo pequeno, lo-
calizado na região sul, cheio de água durante o periodo, época em
que se consome pouca energia. Ora, no Brasil, 70% do consumo
de energia e da energia gerada estão no Sudeste. Mas períodos
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úmidos, no sul, geralmente correspondem a épocas secas no Su-
deste. Então, se os reservatórios do Sudeste estão vazios, como
resolver ? Por linha de transmissão, fazemos transferência para o
reservatório do Sudeste.

Ocorre, no entanto, que há um único ponto de ligação entre
os sistemas do Sul e do Sudeste. No regime do racionamento,
vivemos situação critica também nessa linha. As vezes, tínhamos
até mais energia para sei gerada no Sul, onde haveria excedente,
mas não conseguíamos trazê-la para o Sudeste porque estávamos
no limite da linha de ligação entre essas duas regiões.

Talvez questão complicada de ser entendida seja quando e
corno tomamos a decisão de baixar ou não um reservatório.

Suponhamos que quiséssemos tomar a decisão de baixar o
reservatório de Furnas em 5rn. Pode baixar muito mais e presenci-
amos isso no ano de racionamento. Se baixarmos 5i-n, a perda não
será muito grande, mas deixa-se de gerar energia em toda a se-
qüência de reservatórios de lusante, ao longo do rio Grande.

Deixa-se de gerar energia equivalente a urna usina de 493
MW, com custo de quase R$1 bilhão. Não defendo nem uma coisa
nem outra. Isso é somente para termos noção do que isso signifi-
ca. Essa água passará por todos esses reservatórios e não será
usada. Só quero baixar 5m. Quanto custa isso em termos de ener-
gia, que não poderá ser gerada ? Outra usina terá de ser instalada
com custo de R$1 bilhão? Se pudesse baixar somente 5m no siste-
ma de Emborcação, seriam gastos R$840 milhões para fazer uma
usina e repor a energia que não será gerada. No reservatório de
Nova Ponte, também no Triângulo Mineiro, o custo é similar. Esses
conceitos poderão auxiliar os debates.
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Patricia Boson
Representante da Associação

Brasileira de Recursos Hídricos

Falarei sobre agua mineral e o sistema de gestão de recur-
sos hidricos. Discutiremos o ordenamento jurídico e a regulação no
País sobre água mineral e recursos hídricos, tentando integrar es-
ses dois sistemas regulatórios.

Minas Gerais detém 54% de concessões de lavra de água
mineral no Pais. Segundo o DNPM, foram 307 milhões de litros
explorados, no ano de 2000. Hoje, temos aproximadamente 45
empresas explorando as nossas águas minerais. Quero agradecer
ao DNPM, à CPRM e à comig, que me forneceram dados.

Temos o sistema de gerenciamento da água mineral, a legis-
lação, os conceitos básicos. Hoje, o sistema que gere as aguas
minerais lhe dá um caráter de bem mineral, um bem de domínio
publico e da União, que é a responsável pela gestão dessas águas.
Seu uso e regulado por um regime de pesquisa e lavra, de acordo
com o Código de Mineração.

Nessa linha, o Decreto-Lei n 1 7.841, de 1945 3% e chamo
atenção para essa data 3% é muito anterior ao Encontro de Estocol-
mo, ao de Dublin, ao da nossa Rio-92 e está mais distante da Rio +
10. Esse decreto-lei foi composto sem nenhuma preocupação
ambiental, quando não tínhamos ainda consciência ambiental.

As águas minerais são distintas das águas comuns por cau-
sa da sua ação medicamentosa, característica que deve ser preser-
vada para que elas continuem sendo classificadas como águas mi-
nerais. O Código faz ainda a regulação do que chama de águas
potáveis de mesa, que podemos, simplificadamente, definir como
agua subterrânea de ótima qualidade para o consumo humano.

O DNPM ë o responsável pela concessão de lavra das águas
minerais. Há todo um processo para que isso seja concedido para a
sua explotação comercial. Há um requerimento de autorização de
pesquisa, de levantamento geológico econômico, para que se pos-
Sa utilizar comercialmente a águe Por meio de um alvará de pes-
quisa, e dada essa autorizacão.
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Em seguida. tem-se o relatório de pesquisa, no qual é feito
uni ensaio de teste de bornbeamento, estudo in foco e estudos
de área de proteção da fonte. E um dado muito importante, por-
que desde a época da pesquisa já se exige um estudo para prote-
ção da fonte.

Depois vem a classificação dos riscos e a análise e aprova-
ção do relatório de pesquisa pelo DNPM. Com essa aprovação, e
feito o requerimento de lavra para que seja dada a devida conces-
são. Nessa fase, o DNPM exige que se cumpram as determina-
ções da legislação ambiental, através de licenciamento ambiental,
quando o órgão competente exige uma série de cuidados, de rela-
tórios e de estudos para garantir a preservação daquele bem mine-
ral. Depois vem a parte da comercialização.

Com relação à gestão de recursos hídricos, a lei básica, ma-
triz, é a Lei n 9.433, de janeiro de 1997, posterior a Estocolmo, a
Dublin e à Rio-92. Essa lei já incorpora todas essas questões e
preocupações com o meio ambiente. No Estado de Minas Gerais,
temos a Ler n 13.199, que, na verdade, só é de 1999, porque teve
que se adequar uma lei de recursos hídricos que já tínhamos. Essa
nossa lei surgiu, por iniciativa desta Casa, no seu Seminário Águas
de Minas 1. Foi a primeira lei, mas que teve que ser adequada à Lei
n° 9.433, de 1997

Na lei de 1997, a água é considerada um bem público. Estou
chamando a atenção desse trabalho, porque uma das dúvidas des-
se relatório que está sendo avaliado e exatamente a questão de não
se deixar privatizar a água, e de se apresentar uma proposta de
emenda à Constituição para isso. Isso não é necessário porque a
água é constitucionalmente um bem de domínio público e, sendo da
União e dos Estados, o sistema de gerenciamento de recursos
hídricos, pode fazer a gestão do uso da água, ou seja, a priorização
de uso, a melhor distribuição de uso, visando à garantia universal
de acesso de água para todos 3/4 como um direito básico humano 3/4

e à preservação dos ecossistemas. E um sistema que tem como
meta a preservação, seja para que todos possam ter acesso à água,
seja para que se mantenham os ecossistemas.

A Lei n° 9.433 tem como principio a gestão descentralizada e
participativa da água. Ai se coloca uma gestão do uso com todo seu
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viés. O uso econômico, o uso social e o uso ambiental da água se
sentam à mesa para discussão, sem verdades absolutas, sem usos
absolutamente mais próximos do céu do que do inferno. Todos os
usos são importantes, todos os que precisam da água se sentam à
mesa e estabelecem um uso equilibrado entre três parâmetros:
econômico, social e ambiental 3/4 construindo, dessa forma, o ver-
dadeiro conceito de desenvolvimento sustentável

A água, na nossa gestão, é um bem finito, ou seja, a disponi-
bilidade, o acesso a ela corre risco, pode acabar, portanto é dotado
de valor econômico.

O sistema de gestão adota uma série de instrumentos. Te-
mos instrumentos de planejamento, que são os planos de bacias,
os planos gestores, os sistemas de informação. Temos instrumen-
tos de regulação, iTais caracterizados na nossa outorga, que dá, na
verdade, o direito ao uso, mas não a 'dominialidade". A
'dominialidade' continua sendo pública. O Poder público simples-
mente dá o direito àquela pessoa ou àquele empreendimento de
utilizar a água. Temos ainda instrumentos de controle, que são a
fiscalização e a penalidade, e o sistema único, que adota o instru-
mento econômico de gestão, que é a cobrança pelo uso da água.

No sistema de gestão temos dois orgãos públicos regulado-
res. A ANA é o órgão pibIico regulador de todos os corpos d'água
de dominio da União, e o Igam é o órgão público regulador dos
corpos d'água de dominio do Estado de Minas Gerais, incluindo ai
todas as águas subterráneas. Todas as águas subterráneas são re-
guladas pelo igam, com o apoio dos organismos civis de represen-
tação, que são os comités de bacias e os colegiados de represen-
tação da política, que são o Conselho Nacional e os Conselhos Es-
taduais de Recursos Hid;icos.

Ao se tazer a distribuição correta do uso da água, tem-se de
estudar todo o cicio hidrológico não se podendo esquecer nenhum
parâmetro. Entre eles está o fluxo subterrâneo, que são as águas
subterrâneas, inclusive as águas minerais e as águas potáveis de
mesa. Uma legislação, quando classifica a água como mineral, não
consegue tirar essa água do ciclo hidrológico. Ela continua fazendo
parte do ciclo hidrológico, influenciando, portanto, a disponibilidade
hidíica, fazendo parte integrante dessa gestão de uso.
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Nessa linha, gostaria de fazer um paralelo entre água mineral
e recursos hídricos. O DNPM cuida da água mineral. É uma agência
de fomento e desenvolvimento. Ao DNPM cabe fomentar a explora-
ção econômica dessa água mineral. Não é um papel mais feio nem
mais bonito, é um papel público de competência do DNPM, preocu-
pado em gerar emprego e riqueza para o país.

Esse é o papel do DNPM. Regula de forma responsável esse
uso econômico, inclusive ao exigir o licenciamento ambiental. Mas
o seu foco em relação ã água mineral ou aos recursos hídricos é
diferente, porque é exclusivamente económico, não é seu papel
ter um outro foco.

A ANA e o lgarn têm um foco diferenciado, que é dado pela
própria gestão de recursos hídricos. Como o Igam, 3/4 porque a água
subterrânea é de domínio dos Estados 3%, olha a água subterrânea
que por um acaso é mineral? Olha com o foco econômico, social e
ambiental, quer dizer, fará a gestão de acordo com o resultado des-
ses três olhares sobre a água ali classificada corno mineral. Ela é,
então, a entidade gestora que busca o equilíbrio desses três olhares.

Nesse aspecto, a gestão e regulação da água mineral são
feitas pelo órgão público regulador. Apenas um órgão público é
que faz essa reguíaçào econômica, com todas as exigências e
cuidados necessários. Quanto aos recursos hidricos, corno a
gestão é descentralizada e participativa, o órgão regulador pú-
blico recebe diretrizes, recomendações, modus operandis dos
organismos civis e dos colegiados, que tèm poderes deliberativos
e normativos e o apóiam nessa regulação. É o que chamamos
de governança com governabilidade. Quem age sob o ponto de
vista da governabilidade é o Igam, decidindo os conflitos entre
as partes e buscando o equilíbrio dos três olhares: econômico,
social e ambiental.

Diante disso, passo às conclusões. A água mineral é um recur-
so hídrico. Não há como separar uma coisa da outra. Cito até uma
jurisprudência a respeito, em que a juiza afirma que "a água mineral é
recurso hidrico, porém...... Não tem porém, ela é recurso hídrico, faz
parte do ciclo hidrológico, não há corno separar uma coisa da outra.

O DNPM e o Igam são órgãos públicos, têm funções es-
pecíficas, mas não antagónicas. Tèm suas funções reguladoras,
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públicas, tendo como meta, portanto, o bem público, o bem soci-
al, o bem da Nação.

A integração da água mineral deve se dar considerando o
seguinte: quando é mineral 3/4 e ai está o potencial econômico de
sua exploração 3/4, deverá ser regulada pelo DNPfvI. Mas, como
recurso hídrico ^ que e e não tem como deixar de ser 3/^ deve se
sujeitar aos sistemas de gerenciamento de recursos hidricos e seus
instrumentos de gestão. Isso é importante, porque significa que a
sua exploração deve estar sujeita ao Plano Estadual de Recursos
Hídricos e ao Plano Diretor de Bacia na qual ela se insere. E aí
falamos de decisão, deliberação, caminhos, métodos, comitês de
bacias hidrográficas.

A sua exploração tem de estar de acordo com os instrumen-
tos reguladores 3/4 a outorga e o enquadramento de uso da água.
Sua exploração tem de passar pela cobrança pelo uso da água,
com o retorno desse recurso financeiro diretamente aplicado na
bacia hidrográfica, porque essa aplicação em Minas Gerais não é
prioritariamente, mas sim obrigatoriamente feita na bacia hidrográfica
na qual esse dinheiro é arrecadado. Entao, a exploração tem de
acontecer considerando-se tudo isso, e hoje não é feito assim.

Para encaminhar 3/1 porque estamos em uni fórum não só de
debates, mas de encaminhamentos 3/4, colocamos como recomen-
dações:

1 - Curto prazo - A lavra de água mineral exige licença ambientai
junto à Feam, sendo imperioso que os processos passem pela outor-
ga de direito de uso no Igam, como a própria Feam exige de todos os
outros empreendimentos e processos produtivos;

2 - Médio prazo - A Semad, por solicitação e deliberação do
Conselho Estadual de Recursos Hidricos, está compondo um gru-
po de trabalho para discussões e para propor mecanismos
normativos para fazer essa integração água mineral-recursos hidrícos.
Esse grupo de trabalho já deve começar a trabalhar na semana que
vem.

3 - Longo prazo - Propusemos alterações e, mais que altera-
ções, modernizações, a inserção dos principios, dos pressupostos
estabelecidos em Estocolmo, na Conferência Mundial de Dublin,
dentio do proprio Código de Água Mineral, para que consigamos a
verdak absoluta de Deus: água mineral é água.
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Agências de Bacias
Cid Tomanik Pompeu

Consultor Jurídico na Área de Recursos Hídricos

A Conferência de Haia concluiu que, em todo o mundo, nos
locais onde os usuários participaram das questões das águas os
serviços foram bons, conforme resultado do balanço do dia 22 de
março, feito anualmente. Em países desenvolvidos ou em desen-
volvimento em que os usuários não participaram os resultados dei-
xaram a desejar. Vendo esta Casa cheia e a insistência da socieda-
de civil na busca de caminhos, acreditamos estar no rumo certo.

O tema de que tratarei tem corno primeiro elemento a natu-
reza jurídica das bacias. Gostaria de lembrar que tomamos empres-
tado da França esse sistema de coordenação de bacia, mas com
outra configuração. Na verdade, o que tornamos por modelo fo-
ram os nomes, porque a estrutura é diferente, o país deles é unitá-
rio e somos urna federação.Os propósitos da legislação francesa
são um pouco diferentes dos nossos em termos da questão, até
do pagamento pelos usuários.

Na França, as agências de bacias são o que poderíamos com-
parar no Brasil às autarquias. São entes autônomos da administra-
ção fíancesa, que têm, em termos de receita, a mesma relevância
que têm as outras entidades autônomas.

No Brasil, o modelo começou em São Paulo porque especia-
lista é aquele que tem o problema primeiro. A questão hídrica em
São Paulo é bastante difícil, principalmente pela poluição. Em São
Paulo foi organizado o primeiro sistema, a primeira lei, e o modelo da
lei paulista foi distribuído por todo o País pelas associações de água,
que tiveram um papel muito importante. Ao invés de ficar num estu-
do de prateleira, elas distribuíram esse estudo por todo o Brasil, e os
Estados iam recebendo e adaptando às suas peculiaridades.

O modelo de agência estudado, depois de passarmos por
várias formas, foi pensado após passarmos pela natureza jurídica
de vários entes possiveis. E, apenas para dar urna visão ampla
porque, às vezes, pode parecer que o jurista tuIa una aa pFE:ta
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fechada e que da o pioduto mas não mostra a receita ^, gostaria,
rapidamente, de dizer que, no direito, encontrar a natureza jurídica
de um instituto é exatamente pontificá-lo, identificar onde ele fica
dentro de um ordenamento jurídico.

Por exemplo, se há uma relação de acordos entre partes, se
há um contrato, o que é aquele instituto dentro da figura que vimos
na prática? Nesse sentido, então, vamos ver a agência. A agência é
urna pessoa jurídica. O que é urna pessoa? Pessoa é aquilo que o
direito diz que é uma pessoa. Nem sempre foi assim. No passado,
o escravo não era pessoa, era coisa. Mais tarde, o Direito conferiu-
lhe qualidade de pessoa no sentido juiidico. E o que é pessoa? É o
sujeito de direitos e obrigações, dentro desse esquema de nature-
za jurídica daquela pessoa.

Qual é o caminho a seguir? Primeiro, tenho de saber que
tipo de pessoas o Direito reconhece. Reconhece as pessoas físi-
cas, que somos nós, e reconhece as jurídicas, que são as institui-
ções. Figuras para as quais o Direito deu, por essa necessidade,
um período de duração indeterminado, o que não ocorre com as
pessoas físicas.

E essas pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas podem ser
públicas ou privadas. As públicas estão encarregadas da administra-
ção do Estado, tanto na parte política, legislativa, quanto na parte
executiva, e aí vamos encontrar as pessoas jurídicas políticas consti-
tucionais: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.

Entre as pessoas públicas, existem também as administrati-
vas: as autarquias territoriais 1/^ no Brasil, já tivemos territórios, que
eram, na verdade, autarquias territoriais 3/4 e as não Territoriais, que
são as fundações públicas e as corporações públicas.

No campo privado, temos dois tipos de pessoas: as funda-
ções e as corporações. As primeiras são patrimónios que a lei de-
termina sejam personalizados e dirigidos a um fim. Não são socie-
dades. O próprio patrimônio, o conjunto de bens forma a fundação.
Depois, temos as corporações, que envolvem as pessoas. A funda-
ção tem, como seu elemento básico, o patrimônio, e existem pes-
soas que precisam fazer com que aquilo se desenvolva. As
corporacões são de dois tipos de sociedades e de pessoas. As
iocierlades tèm a finalidade de repartição de lucros e de realização
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de interesses, em geral dos lucros. Já as associações consistem
na reunião de pessoas para a realização de objetivos comuns.

Pensando nisso, vemos o que há dentro das figuras jurídi-
cas, para discutir. Fui tão longe, porque temos de tratar da natureza
jurídica das agências e, para isso, precisamos saber que pessoas e
modelos existem.

Não é possível, em um país continental como o nosso, esco-
lhermos um modelo e, com ele, engessarmos a Amazônia e o semi-
árido, pois existem problemas culturais e regionais, assim como
peculiaridades de Estados e regiões. Por isso, temos uma federa-
ção. Se fosse tudo muito igual, poderíamos ter uni Estado unitário.
A federação é a reunião, a agregação de diversidades a serem res-
peitadas, e a própria Constituição garante a sua autonomia, para
que as peculiaridades sejam mantidas.

A Constituição, em seu art. 25, estabelece que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições que adotarem, res-
peitados os seus princípios. Se eles se organizam, em qualquer
campo, a Constituição não excluiu nada. Dentro desse sistema
nacional de gerenciarnento de recursos hídricos, entendo que os
Estados podem criar seus modelos, desde que compatíveis com o
da União, para não marchar na contra-mão. Não é preciso ser tudo
igual. Portanto, a questão da escolha da natureza das agências de
bacias cabe aos Estados e a seus criadores.

Decidirão se será fundação, autarquia, associação ou soci-
edade sem fins lucrativos. Cada Estado deve debater sobre isso,
para saber o que seria mais conveniente para os seus administra-
dos. Como a sociedade civil gostaria de participar?

Essa escolha seria exatamente da forma com que cada esta-
do criaria a sua gestão, de acordo com o sistema e seguindo a
legislação, quando não interfere nessa organização e na autonomia
do Estado. O ideal seria que esses modelos levassem a organis-
mos intergovernamentais. com a forma jurídica que tivessem, de
que participassem a União, os Estados, ou o Estado corresponden-
te, e os municípios.

Os rnunicipios têm importância vital para a gestão das águas.
Foi muito bem dito aqui que é impossível administrar as águas sem

53



pensar no uso do solo, que está, em grande parte, nas mãos dos
municípios. Se não participarem do sistema, apenas porque não
têm a água sob o seu domínio, será muito difícil para os Estados
montar uma gestão, mesmo com a participação da sociedade civil.

Muitos municípios são usuários das águas na área do sane-
amento e de outros serviços. Têm o território para gerir o uso do
solo. Os representantes da sociedade civil também ocupam o solo
em suas mais variadas atividades. São, portanto, vozes importan-
tes. Não há quem não seja usuário da água. Esse conjunto de pes-
soas deveria formar e gerir um organismo, sem que fosse da União,
do Estado, dos municípios. Com isso, sobram dois modelos: As
agências poderiam ser fundações ou associações. Cada Estado
escolheria o seu modelo. São Paulo escolheu o da fundação. As
agências seriam fundações, que não são do Estado.

Uma lei estadual autoriza que o Estado participe da criação das
agências de bacia, que terão, como contrapartida, os municípios e a
sociedade civil, sendo que, nos municípios, se não houver presença de
população na área de atuação, a agência não será criada.

Pode ser que haja outros espíritos. Há quem fale que não se
trata de natureza jurídica, mas de qualificação de entidade, de orga-
nizações sociais e de organizações civis de interesse público. Esse
assunto também deve ser debatido. No meu entender, as organiza-
ções sociais devem dedicar-se às atividade sociais. Se examinar-
mos a competência das agências previstas, veremos que não se
trata de atividades sociais.

Também há um aceno para a criação das OClPs. Só que
para essas haverá a necessidade de uma contrapartida da iniciativa
privada e, para trazê-las, será necessário um concurso de projetos.
Esses são detalhes que precisarão ser exam idos e discutidos no
campo da Agência de Aguas.
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Antônio Augusto Junho Anastasia
Professor da Faculdade de Direito da UFMG

Lstamos diante de uni doS terias mais delicados no direito
administrativo moderno. Juntamente com a natureza jurídica da re-
gião metropolitana, a questão das águas certamente significará, em
médio prazo, uma indagação jurídica de grande profundidade, que vai
desafiara doutrina do direito público, em geral, e do direito administra-
tivo, em especial, na identificação de um perfil consentàneo com as
necessidades de gestão de tema tão relevante.

Pautarei minha intervenção com amparo na legislação já dada,
que é a lei federal, bem como a estadual, que trata dessa gestão de
águas. O dr. Cid Pompeu deu-nos, de maneira muito clara e didáti-
ca, um panorama sobre a natureza jurídica das Agências de Bacias.
Concordo integralmente com o que foi dito aqui e gostaria de aditar
algumas observações que podem cair bem diante do figurino admi-
nistrativo de Minas Gerais.

Temos, em primeiro lugar, unia questão interessante: a Lei
Federal n° 9.433 foi editada em 1997, no dia 8 de janeiro, quando
estava em gestação, no âmbito federal, a reforma administrativa do
aparato do Estado. Essa reforma tinha como um de seus amparos
uma figura já conhecida de todos, as chamadas organizações soci-
ais, que dependiam, para seu implemento, de uma parceria do cha-
mado terceiro setor, que deveria colaborar com o poder publico na
gestão da coisa pública.

Essa figura não foi implementada na sua totalidade e teve
como desdobramento, dois anos depois, pela Lei n°9.790/99. a figu-
ra das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico - as
OClPs -, que também sinalizam com a participação do terceiro se-
tor na gestão das coisas publicas.

Faço essa referência, porque, de modo muito interessante e
inovador, na Lei Federal, Capitulo VI, temos no art. 47 o seguinte
titulo: "Das Organizações Civis de Recursos Hidrícos", como todos
conhecem. E a própria lei autoriza que essas entidades sejam equi-
paradas às agências. Fazendo urna pequena distinção do enfoque
dado pelo dr. Cid Pompeu, na mesma linha, temos organizações
que ou são ou não são estatais.
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Ou elas integram o aparato do Estado e pertencem à ad mi-
nistração pública direta ou indireta, ou não pertencem à administra-
ção pública. Eventualmente, temos uma zona cinzenta, intermedi-
ária, onde gravitam entidades que prestam estreita colaboração ao
poder publico, ainda que formalmente não integrem a administra-
ção pública.

Poderia citar, à guisa de exemplo, desde logo, a figura das
fundações de apoio ás universidades federais, que são uma cate-
goria totalmente distinta das demais e reconhecidas por lei federal.

Parece-me que o legislador federal, em 1997, resolveu ino-
var. Aproveitando o ambiente da reforma do Estado, cujas organi-
zações sociais já eram discutidas, ainda que tenham vindo posteri-
ormente 3/^ por lei de 1998, tendo vendo a OCIP dois anos depois
3/4, a lei alude a urna figura pública, mas não estatal.

Como todos sabemos, a reforma do Estado tem essa idéia
de atividades de interesse geral, de interesse coletivo, de interes-
se publico, mas não tem a presença do Estado na sua gestão Por
que ocorre isso? Para essa grande dúvida, vou dar um enfoque.

Qualquer entidade estatal irá submeter-se, queiramos ou não,
a um regime jurídico próprio que, entre nós, denomina-se regime
jurídico administrativo, cujas regras são muito adequadas, corre-
tas, baseadas em princípios constitucionais. Porém, na visão de
alguns 3,^ a doutrina é muito rica nisso 3/4 esse regime jurídico emba-
raça e constrange uma atuação mais livre, porque impõe regras de
concurso publico, regras de licitação, regras da contabilidade públi-
ca, entre outras tantas que poderia citar.

O objetivo da figura do público não estatal é, portanto, exata-
mente permitir que essas entidades desenvolvam suas atividades,
mas não se submetam a determinadas teias e amarras, mesmo
que tenham de prestar contas, i igorosarnerite, de todo recurso públi-
co que venham a receber.

A meu juízo, foi essa inspiração, essa idéia, no art. 47, que
amparou o legislador federal a tratar das organizações civis e per-
mitir essa cooperação das agências, porque evidentemente as agên-
cias de bacias têm duas alternativas: ou são públicas, ou são não
públicas, do ponto de vista da sua natureza jurídica; OU integram ou
não integram a administração.
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A legislação mineira, seguindo essas águas 3/4 para ser bem
literal no nosso caso 3/4, a meu juizo, foi feliz e avançou um pouco,
permitindo, de certo modo, antever unia solução para a questão
das agências. Parece-me que o legislador mineiro, ainda mais
do que o legislador federal, pretendeu que essas agências não
integrassem a administração pública. Permitiu estimular ainda
mais, entusiasmar e fomentar a participação das sociedades
nessas agências, de forma que fossem instituições generica-
mente de natureza pública, mas não estatais, não integrando,
pois, o poder público. Tanto que a lei mineira, quando dispôs
claramente, em seu art. 37, a expressão "as agências de bacia
hidrográfica, quando instituídas pelo Estado", previu que havia
outro modelo não instituído pelo Estado.

É bom um pequeno parêntese para lembrar que tudo aquilo
que o Estado institui ou de cuja instituição participa, mesmo indire-
tamente, fica publicizado, torna-se instituição publica, parte do apa-
rato estatal, vinculada, jungida, submetida ao que chamei, há pou-
co, de regime jurídico administrativo, com as regras clássicas que
todos conhecemos, próprias da administração pública. O legislador
mineiro disse que pode ser uma instituição publica, pois vai subsi-
diar, assessorar, fomentar, auxiliar, com aquela gama enorme de
atribuições que tem, os comitês, e naturalmente, para tanto, poderá
ter uma natureza autárquica.

Em Minas Gerais, ela pode ser urna fundação pública. O Es-
tado não pode instituir, por norma constitucional, urna fundação de
direito privado, como também a União não pode. Mas pode também
ser, como diz a lei, urna entidade que adote um figurino de direito
civil ou comercial. Pode ser uma empresa pública, urna economia
mista, ainda que, a meu juízo, não seja essa a modelagem correta
em razão de seu objeto. Mas, em tese, de todo modo, como disse
o legislador mineiro, essa hipótese existe.

No entanto, o mais inovador e mais interessante está mais
adiante, quando o legislador trata das associações regionais, locais
e multissetoriais, de usuários de recursos hídricos. O art. 47 e seus
parágrafos ^ texto conhecido por todos 3/4 dizem que a natureza
luridica da organização administrativa de consórcio intermunicipal
ou associação regional e multissetorial de USUáÍiOS de recursos
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hidrícos sera estabelecido no ato de sua criação, na forma de orga-
nização civil para recursos hidncos.

Com isso, o legislador mineiro fez uma escolha. Abraçou a
figura criada na lei federal, de organização civil para recursos hidricos,
entidade pública não estatal que poderá ser o modelo. Sob esse
pálio, podemos construir entre nós a figura das agências. As asso-
ciações receberiam essa qualidade sob esse titulo, sem necessi-
tar, em Minas Gerais, entrar na questão extremamente polémica,
do termos ou não entre nós organizações sociais, organizações da
sociedade civil de interesse público.

São temas talvez pouco concretos, estéreis e até podem
parecer questões bizantinas para pessoas especializadas na ques-
tão do meio ambiente e das águas, mas têm grande relevância no
mundo jurídico. Por exemplo, se a lei federal das OCIPs se aplica
ou não ao Estado pode parecer querela de segunda categoria, mas
é fundamental para o direito administrativo e ainda não há instru-
mentos para solver essa indagação.

Essas questoes estariam superadas no caso estadual, por-
que o legislador, em 1999, já se inclinou por determinado modelo,
dizendo que é público, estatal, integrando a administração sob qual-
quer forma, admitida a autarquia, a fundação pública, a sociedade
de economia mista ou empresa pública, ou adotará essa modela-
gem de organização civil para recursos hídricos.

E qual será o conteúdo? Se será associação ou fundação é
questão de natureza jurídica, que, a essa altura, é de somenos im-
portância, sabendo que terá necessariamente vínculo com o poder
público que não a faça integrante dele. Essa é a grande escolha. E o
profesor Cid lembrou bem que estamos em modelo federativo, ao
contrário da França. Portanto, os Estados têm ampla e plena com-
petência de auto-organização. E, em matéria de direito administrati-
vo, é praticamente o que sobrou de competência dos Estados
federados: é, portanto, matéria de política interna do Estado. Adota-
rá a forma que melhor lhe aprouver, ao seu alvedrio, dentro dos
parãmetros constitucionais.

Parece-nos que haveria possibilidade de escolha nessa en-
cruzilhada: será uma instituição que integra a administração, com
as suas características próprias, ou uma instituição que aposta no
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futuro, na participação mais ativa da sociedade e declara, para exer-
cer o papel das agências, essas organizações civis, que terão o
desenho de fundações, de associações ou sociedades civis, sen-
do, a critério de cada realidade, um consórcio, como diz a lei,
intermunicipal, uma associação regional ou local.

A peculiaridade, a circunstância, a especificidade de cada
região, de cada bacia permitirá identificar o modelo mais adequado.
O mais importante é não termos camisa de força que vá inibir a
solução de problemas específicos de cada bacia hidrográfica.

De maneira sintética, parece-me que teríamos a possibilidade
de inovar na administração pública estadual através desse vínculo
com as agências, que não integrariam o poder público e teriam relaci-
onamento, como diz a própria lei, através de contrato de gestão.

É interessante comentar ^/4 e ai não resisto à inclinação aca-
démica de professor de Direito Administrativo 3/4 que a lei tem todos
esses acertos, mas talvez possua pequeno equívoco de interpreta-
ção, quando estabelece que o contrato de gestão será o acordo de
vontades, bilateral, de direito civil, celebrado com a finalidade de
assegurar aos consórcios intermunicipaiS e às associações regio-
nais autonomia técnica, administrativa e financeira. Não precisa
assegurar porque, por essa natureza que a própria lei dá, já tem
plena autonomia.

O contrato de gestão não é para assegurar autonomia, ao
contrário, é para dotar essas entidades de parcela dos poderes, atri-
buições e atividades do Estado para, em parceria com o próprio
Estado, realizar aquela atividade. Tanto que a expressão mais feliz
não seria contrato de gestão, mas termo de parceria, que e o nome
próprio dos convênios celebrados pela Lei n" 9.790, com as OClPs.

Na verdade, o que acontece é que a sociedade cria essa or-
ganização O poder público, que não pode participar da criação, pode
participar da sua gestão, dos conselhos, da diretoria, e estabelece-
se um vinculo que se dá sob forma de parceria, que recebeu aqui o
rótulo de contrato de gestão.

A idéia original do contrato de gestão é exatamente aumentar
ou dotar de autonomia, o que não é o caso, porque já tem, pela sua
própria essência, plena e absoluta autonomia, porque e entidade
não estatal, que vem da sociedade e se relaciona com o poder públi-
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co através do que se chamou de contrato de gestão, mas que, na
verdade, é termo de parceria.

Teremos dificuldades na implementação desse modelo? Claro
que sim, porque se trata de modelo inovador. Talvez não teríamos
dificuldade de saber os caminhos se resolvêssemos declarar as
agências de bacias, desde logo, como instituições públicas, inte-
grantes da administração. Ai o Estado criaria autarquia, fundação
pública ou empresa estatal para cada um. Mas isso talvez não seja
o adequado, primeiro porque alija completamente da gestão dessa
instituição a sociedade civil, e não é esse o espii ito da lei federal ou
estadual, nem a pretensão, obviamente, de todas essas forças que
se estudam e se articulam para o desenvolvimento da política pú-
blica de águas em Minas Gerais. Por isso, uni caminho 3%

que é a adoção da figura do público não estatal 3/4, é mais difícil
porque tudo isso é muito recente.

Estamos construindo esse modelo. Isso é coisa de três ou
quatro anos para cá. Naturalmente, existem dúvidas, perplexida-
des, indagações que só serão superadas, solucionadas e solvidas
com a implementação do modelo, o que chamamos de colar ou
rodar o modelo. Vamos experimentar para verificar se aquele figuri-
no esta bem adaptado diante das diversas circunstâncias.

A grande indagação é esta: queremos que as agências sejam
instituições administrativas ou da sociedade civil? Respondida essa
questão, fica fãcil. Se forem instituições administrativas, o cardápio
está posto.

Tanto a lei estadual como a federal permitem a ousadia de as
instituições da sociedade civil terem parceria com o poder público,
que não as criará, mas participará de sua gestão, dotando-a de
mecanismos adequados, uma vez que são muito próximas aos
comités, que são órgãos públicos, inclusive investidos de parcela
do poder do Estado, portanto com condições de desenvolver aque-
las competências determinadas pela legislação, quer federal, quer
estadual. Isso parece mais adequado e apropriado para esse mo-
delo que ora se inicia.
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Márley Caetano de Mendonça
Consultor Jurídico , do Instituto

Mineiro de Gestão das Aguas - Igam

O nosso terna, Agôncias de Bacia, lambem chamadas pela
Lei Federal n o 9.433 de Agências de Agua, é regulado pela Lei Esta-
dual n9 13.199, de 29/1/99, e pelo Decreto Estadual n 41.578, de
8/3/01 Duas são as formas de instituição da agência de bacia. A
primeira delas, a originária, seria pelo Estado. O art. 37 da Lei 0

13.199 dispõe que a agência pode ser criada pelo Estado. A segun-
da forma seria por equiparação OU delegação.

A lei mineira utiliza a palavra equiparação e diz que as associ-
ações de usuários, consórcios intermunicipais de bacias
hidrográficas, constituídos sob a forma de sociedade civil de recur-
sos hídricos, organização civil voltada para recursos hidrícos, po-
dem ser equiparados às agências de bacias. Essa seria, portanto, a
segunda forma de viabilização ou instituição de agências de bacias.

Quais são os requisitos para a instituição de urna agência de
bacia, independentemente da forma adotada. O primeiro requisito
é a prévia existência do respectivo comitê de bacia hidrográfica. O
comitê é anterior à agência. Sem o comitê, não podemos falar em
agência de bacia.

O segundo requisito é a viabilidade financeira, que é assegu-
rada pela cobrança do uso dos recursos hidricos em sua área de
atuação. A agência tem de ser auto-sustentável, tem de caminhar
por pernas próprios, não pode depender dos recursos do Estado, a
não ser daqueles oriundos da própria cobrança. A lei exige, pata a
criação da agência ou para equiparação, a demonstração da viabili-
dade econômico-financeira daquela entidade.

O terceiro requisito é a autorização do Conselho Estadual de
Recursos Hidrícos - CERH. A Lei Federal n 2 9.433 estabelece que
a criação de agências de bacias em rios de domínio da União tem
de ser autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hidjicos. E,
em rios de domínio dos Estados, pelos respectivos Conselhos Es-
taduais de Recursos Hidricos, mediante proposto fundamentada
dos comitês de bacia hidrográfica. O nascedouro da agência de ba-
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cia hidrográfica é, portanto, o comitê de bacia. O Conselho Estadual
aprovara a instituição da agência bacia, mas quem vai discutir e
formular propostas e a base, o próprio comitê de bacia hidrográfica.
Lã a questão é mais bem discutida, os l iroblemas são conhecidos
mais profundamente, é onde se pode optar pelo melhor modelo a
ser seguido.

O ultimo requisito, no caso de instituição de agência por par-
te do Estado, é a autorização legislativa. Somente por lei, o Estado
pode criar uma agência de bacia.

Dito isso, passaremos para a natureza da agência, quando
instituida pelo Estado. A agências de bacia podem ser instituidas
sob quaisquer das formas permitidas nos Direitos Administrativo,
Civil e Comercial. Exemplificando, no caso da instituição pelo Esta-
do, poderia ser fundação de direito público, autarquia sob regime
especial. Enfim, a lei não limitou a possibilidade de instituição da
agência, da escolha da figura jurídica. Deixou em aberto, apenas
determinou que seria uma das formas permitidas no Direito.

Questão importante a ser levantada é uma exceção que te-
mos em decorrência da nossa Constituição Estadual, porque o art.
14, § 50, determina que ao Estado somente é permitido instituir ou
manter fundação com natureza de pessoa jurídica de direito público.
Isso evidentemente afasta a instituição de fundação com a natureza
jurídica de direito privado, tanto na criação originária pelo Estado
quanto numa forma mista, como é o caso de São Paulo, em que o
Estado participa da criação juntamente com os municipios e os usu-
árias.

Principais funções da agência de bacia: A primeira seria a
Secretaria Executiva do respectivo Comité de Bacia HJrográfica. A
agência tem a função de prestar apoio técnico, administrativo e
financeiro para o bom funcionamento do Comitê. A segunda fun-
ção seria efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança
pelo uso de recursos hidricos. Essa delegação é feita pelo já men-
cionado contrato de gestão No caso de Minas Gerais, quem assi-
na o contrato de gestão, em nome do Estado, õ o lgarn. Essa
delegação de competência para o lgam esta estabelecida no art
21 lo Do;ieto n 4) 578.
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Uma terceira função principal é celebrar convênios, contra-
tar financiamentos e serviços para execução de suas atribuições,
mediante aprovação do Comité de Bacia Hidrográfica. Isso aconte-
ce porque o Comitê não tem personalidade jurídica própria, é pes-
soa e existe no mundo de direito, estando ligado ao [stado, sem
ter personalidade jurídica própria.

Quem vai executar as funções que dependem de personali-
dade jurídica é a agência de bacia hidrográfica, que vai receber per-
sonalidade jurídica. A agência também cabe propor ao Comitê de
Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de água em clas-
ses de uso, para encaminhamento ao Conselho Estadual de Recur-
sos Hídticos. Os valores a serem cobrados pelo uso de recursos
hídricos, o plano de aplicação dos valores arrecadados com a co-
brança pelo uso de recursos hídricos, o rateio do custo das obras
de uso múltiplo de interesse comum e coletivo. Ou seja, a agência
propõe ao Comitê, que decide e delibera. E a agência executa.

Costumamos fazer menção à agência como braço executivo
do Comité, ou seja, o caminho das pedras é esse. A agência pro-
põe e o Comitê, instância deliberativa, decide. E volta-se para a
agência para a execução do que foi decidido pelo Comitê.

Outra função é gerenciar os recursos financeiros gerados pela
cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia e outros estipula-
dos em lei, por meio de instituição financeira, de acordo com as
normas do Conselho Estadual de Recursos Hidrícos e com as deli-
berações do Comitè de Bacia.

Agora, passamos para alguns modelos que vêm sendo de-
senvolvidos pelo Pais. O primeiro é aquele estabelecido no âmbito
da União, encaminhado ao Congresso Nacional, na forma do Proje-
to de Lei n 1.616/99, que estabelece o modelo da fundação de
direito privado.

Inicialmente, o Projeto n° 1.616/99, em seu art. 26, prevê
que as agências de bacias deverão ser constituídas preferencial-
mente com a natureza jurídica de fundação. Não estabeleceu se a
fundação seria pública ou privada.

Já o substitutivo do relator, deputado federal Fernando
Gabeira, prevê, também no art. 26, que as agências de bacias de-
verão ser constituídas preferencialmente com a natureza jurídica
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de fundação de direito privado. Ou seja, se a entidade for instituída
pela sociedade, por usuários ou entidades ligadas a recursos hidricos,
não será possível a instituição de fundação de direito público.

Teríamos em aberto a fundação, corno era a redação origi-
nal, ou a indicação de fundação de direito privado. É importante
salientar que o projeto de lei estabelece preferencialmente. Isso
quer dizer que outros modelos podem ser aplicados. O legislador
está preferindo um modelo da fundação de direito privado, mas
não esta excluindo outros modelos, todos já relatados aqui.

Ainda nesse modelo da União, outro ponto importante é a
posição da ANA, que prefere que a agência seja constituída sob a
forma de associação civil sem fins lucrativos, atendendo aos requi-
sitos da Lei n 9.637, de 15 de maio de 1998, para que possa ser
qualificada como organização social. A ANA discutiu isso com o
relator Fernando Gabeira, mas manteve a figura da fundação de
direito privado.

O modelo seguinte é o de São Paulo, são as fundações agên-
cias de bacias hidrográficas, estabelecidas pela Lei 10.020, de 3/7/
1998. A lei paulista autoriza o Estado a participar da constituição de
agências de bacia que tenham a natuieza de fundações, juntamen-
te com os municipios e a sociedade civil da bacia. Para a constitui-
ção das agências como fundações, a lei exige a adesão de, no mí-
nimo, 35% dos municípios, abrangendo, pelo menos, 50% da po-
pulação das bacias.

Fornos informados, em reunião em Brasília, com a participa-
ção do secretário ajunto de Meio Ambiente de São Paulo, que esse
Estado está revendo a sua posição, chegou à conclusão de que
esse modelo não é aplicável e estava partindo para a construção de
outro modelo. Para tanto, é necessário, evidentemente, um proje-
to de lei.

Por último, ternos Minas Gerais. Depois de longas discus-
sões, Minas Gerais concluiu que o ideal é que a agência de bacia
não fique no ámbito do poder público, justamente para atender ao
espírito do modelo de gestão compartilhada dos recursos hídricos
implantado no Pais. Decidiu que o melhor caminho é que uma das
entidades permitidas pela legislação de recursos hidrícos seja equi-
parada à agència. No entanto, Minas ainda não definiu esse mode-
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lo, não chegou à conclusão de qual modelo é o ideal e terá melhor
aplicação. Até mesmo porque a legislação de recursos hidricos não
determina que cada Estado adote modelo específico. Como já foi
dito, deixa em aberto essa questão, urna vez que cada bacia
hidrográfica tem determinada característica, especificidade, que
levará à adoção de determinado modelo.

Em virtude disso. Minas decidiu apoiar dois modelos, para
que possamos verificar, na prática, aquele que tem uma melhor
aplicação e, a partir dai, adotá-lo em outras bacias hidrográficas.
Falaremos sobre esses modelos no próximo tópico, que tratará de
algumas experiências existentes no País sobre agências de bacias.
A primeira delas refere-se ao Comité para Integração da Bacia
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul - Ceivap. Por intermédio de uma
parceria entre a União e os Estados de Minas Gerais, Rio de Janei-
ro e São Paulo, iniciou-se urna ampla discussão sobre a natureza
jurídica de urna entidade, que viria a ser equiparada ou, como diz a
lei federal, delegada à condição de agéncia para Bacia Hidrográfica
do rio Paraíba do Sul.

Essa discussão foi puxada de maneira muito brilhante pela
Agência Nacional de Aguas, tanto pelo presidente. cir. Jerson
Kelrnan, corno pela diretora, dra. Dilma Pereira, e o procurador-geral
da ANA, dr. Rodrigo Meio.

De maneira muito democrática e participativa, chamou os
Estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, não só o poder
público, mas todos os segmentos, corno os usuários e as entida-
des da sociedade civil, e realizou uma ampla discussão preliminar
em Brasília, onde chegamos à conclusão de que o melhor modelo
seria uma associação civil sem fins lucrativos, e que essa entidade
deveria ser criada pelos membros do próprio comitê, o Ceivap. Al-
guns disseram que seria um Clone do comité e outros que seria
um extrato do Comitê. E é por aí mesmo, porque os mesmos mem-
bros que compõem o Comitê se reuniriam e criariam urna entidade
sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, e que tivesse
condições de vir a receber essa delegação de competência e atuar
como agência.

Depois dessa discussão preliminar em Brasilia, a questão foi
kvada ao ãmbito do Comitè e foram realizadas quatro discussões
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nas cãmaras técnicas institucional e planejamento e investimento.
Foram quatro reuniões, em que todos tiveram oportunidade de
opinar e questionar, em um debate muito rico e participativo, que
culminou, no dia 14 de junho passado, com a aprovação do estatu-
to da entidade, a ser criado no ãmbito das câmaras. No dia 20 de
junho, essa proposta foi aprovada também pelo plenário do Ceivap.

Dessa forma, foi constituída urna associação que atende aos
requisitos da legislação federal de recursos hidricos e dos três Esta-
dos: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, atende
também às leis das organizações sociais, permitindo ao governo fe-
deral qualificar a entidade corno organização social, no âmbito fede-
ral. Ou seja, essa qualificação somente prevalecerá na esfera da União.

A principal característica da entidade é a de ser urna associ-
ação civil sem fins lucrativos, cujo principio fundamental é a manu-
tenção de urna estrutura técnica e administrativa reduzida, funci-
onalmente simples e flexível, com prioridade para o planejamento
e a implementação descentralizada do serviço, com a finalidade
básica de exercer o papel de agência da bacia.

Dessa forma, a União firmará um contrato de gestão com a
entidade, relativamente ao rio Paraíba do Sul. Os Estados de Mi-
nas, Rio de Janeiro e São Paulo, por sua vez, firmarão um instru-
mento próprio para os afluentes que estão sob seu domínio que, no
caso de Minas Gerais, também é o contrato de gestão.

Uma outra característica: todos os associados têm de ser
membros do Ceivap e quem dele se desligar perde a qualidade de
associado. Inicialmente, somente constituirão agência os usuários
e as entidades da sociedade civil ligados aos recursos hídricos. Isso
porque o poder público, para participar da agência, necessitaria de
urna lei autorizativa, que ainda não existe.

Outra característica é a questão da gestão compartilhada.
Todos os associados, em pleno gozo de seus direitos estatutários,
constituem a assembléia geral. A entidade também possui um
Conselho de Administração,orgão de deliberção superior da entida-
de, do qual participam todos os membros do Ceivap, inclusive do
poder publico, que não é associado porem participa da gestão da
entidade, com assento no Conselho de Administração, órgão de
deliberação superior da entidade.
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A entidade possui uma Diretoria composta por um diretor e
dois coordenadores, que terão uma indicação técnica, não política.
Essa Diretoria será escolhida pelo Conselho de Administração, por
um mandato de quatro anos, podendo haver recondução. Por ulti-
mo, há o Conselho Fiscal da entidade, composto por três mem-
bros, designados pela assembléia geral, com mandato definido pelo
Regimento Interno.

Chegando a Minas Gerais, temos dois modelos em desen-
volvimento: A Sociedade Civil de Recursos Hidricos e o Consórcio
Intermunicipal de Bacias Hidrográficas. Na bacia hidrográfica do rio
Araguari, está sendo discutida a adoção do mesmo modelo da ba-
cia hidrográfica do rio Paraiba do Sul, evidentemente com algumas
adequações às características locais.

Está-se discutindo o modelo do clone, do estrato, ou seja, a
constituição de uma entidade, sob a forma do organização civil,
voltada para recursos hídricos ^,4' composta pelos membros do Co-
nitó 31^ e que possa vir a ser equiparada à agência.

Já na bacia hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios Mogi-
Gtiaçue Pardo, o consórcio intermunicipal para recuperação ambiental
do do São João, constituído pelos municípios de Bom Jesus da Pe-
rila, Fortaleza de Minas, ltaú de Minas, Jacuí, Nova Rezende, São
Pedro da União e São Sebastião do Paraíso, está-se habilitando para

r o papel da agência. Na bacia do rio Araguari, haveria urna orga-
nzação civil voltada para recursos hidricos, na bacia dos afluentes
oneiros dos rios Mogi-Guaçu e Pardo, está-se discutindo a equipara-

ç;io de um consórcio interniunicipal. Essas duas propostas estão em
fase de discussão nos comitês e, urna vez aprovadas, serão encami-
nhadas ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos, que tem a com-
)etencia para aprovar essa equiparação.

Deixo, por último, esta pergunta: qual o melhor modelo?
[ssa é a pergunta que nos fazemos todos os dias, porque

? . tamos na fase inicial de implantação do modelo de gestão de
1 oursos hídricos no Brasil. Tudo é novo, temos preferências por
in;ta ou aquela forma, mas não temos a certeza de qual seja a

olhor. Portanto, temos de viabilizar a implantação de algumas
:mas com natureza jurídica distinta, a fim de verificar aquela
1e tenha a melhor aplicação.
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Gerenciamento das Águas -
Instrumentos

Aníbal Oliveira Freire
Recital Poético

Ndscefltcs SdO muitaS / minados dc portos Ijzinco na sei ía
prateada / cobi indo a epiderme grossa da esfera grávida./ nascen-
tes são todas / fontes, olhos d'água, surgèncias, Minas!! -água em
estado inaugural - / água benta, água santa, água mineral, água
que bicho bebe, água fresca, água clara / manancial II nascentes
são bebés-água / borbulhantes rastejantes babantes refrescantes
/ carentes da mãe-de-todas-as águas: a Terra/ que se encontra no
presente na UTI da maternidade das águas / (tirando leite das pe-
dras) / de grotas, vales, veredas, bocainas, pés-de-chapada,/
boqueirões / nascentes são em qualquer canto / o
Jequitinhonhanasce em Capivari, / em Milho Verde, no ltambõ,
nasce na Serra dos Bois, / onde o lençol aflora e brota um olho
d'água, / nasce um rio, vive o homem do vale 1/ nascentes cres-
ceml em rogos d'água, córregos. ribeirões, riachos, rios / passam
sob pontes, margeiam cidades e sedentas/ retornam ao Duplo Pai
- o mAr!! nascentes descem - meninas travessas - quedas d'água,
cachoeiras, cascatas, corredeiras / e se já não movem moinhos
(Isso são águas passadas)/ energizam turbinas e iluminam o pre-
sente do Planeta!— o futuro a Deus pertence! /1 nascentes flutuam
canoas barcos navios em sua corrente / nascentes são tantas quantas
cantas nesse poema-rio / nascentes são finitas rimas ricas nessa
micro-bacia da poesia / nascentes são frágeis crianças crescentes
a brincar no rio poente / nascentes são pequenos sóis que darão
olhos-luz aos homens/ de boa vontade para preservar o planeta-
água! nascentes podem ser a origem da guerra pela água / nascen-
tes são urgentes colírios para limpar os olhos d'água da Terra / nas-
centes estão no divisor de águas entre o hoje e o amanhã !/ canto
das águas "No princípio, Deus criou o céu e a terra,/ e o espirito de
Deus movia-se sobre as águas." (Gènesis) Aguas de fontes crista-
linas que jorravam bíblicas da terra prometida para 0/ mar dos cris-
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tãos, hoje vão sujas, sem vida, em lenta procissão,/ de súbito/
revoltas em violenta inundação.

Águas de Minas! (Olhos d'água na menina dos olhos das
Minas Gerais)/ águas revolvidas, minas em explosão/ águas dragadas
por estranho dragão/ águas servidas com tanta poluição/ águas
queridas, sede no Sertão/ águas de Minas, onde estão?/ saindo
das entranhas, descendo montanhas, em que direção?/ águas vi-
vas, seiva da Terra-Mãe-manancial/ por que não mais irrigam o Vale
do meu coração?/ águas de Minas quer tão so dizer águas mine-
rais?/ águas de Minas serão águas mininias a manhã?/ águas de
Minas serão apenas matéria-prima?! e as águas gerais de Minas,
Minas preciosas Gerais, águas públicas,/ da lavadeira, do pescador,
da infância, dos barcos, dos peixes,/ da lua cheia, dos poetas, fica-
ram nos postais?!!

Eu, poeta de água doce, publico aqui o canto das águas e
convido ã reflexão nas águas claras, profundas e cristalinas das
nossas Minas Gerais:

E nesse canto tranqüilo/ que possa te encantar/ convoco águas
novas/ em trovas que eu sei cantar/ e que rolam transparentes/ sem
pressa de chegar/ cascatas douradas/ palavras de bem-estar/ som-
bra e água fresca/ o que você desejar/ um cordel amistoso/ um rio
descendo pro mar/ com tudo a que tem direito/ quem não perdeu a
raiz/ e que vai bem satisfeito/ vivendo de rimas e "climas" e feliz./
água pura é cultura!! água clara, gema rara! água fresca lava a alma,
refresca, purifica e acalma,/ oh! minas gerais...! água para o indio,
y/ água para o branco, h o! agua tratada, Copasa/ água para narciso
é espelho/ água para o peixe é casa/ água paia o homem e vida!
Água para a vida é sagrada!!! água mole em cabeça dura tanto batei
água dura em pedra mole, estalactite/ água pouca em terra crua,
eucaliptol água e fogo em terra nua, apocalipse!! valei-me São Fran-
cisco rio Doce Jequitinhonha Mucur'!! rio Pardo Yara e Nossa Senho-
ra!/ águas de Minas, voltem pra trás/ já não quero mais ir a mar
nenhum/ eu quero mesmo é amar/ montanhas e águas de Minas
Gerais!!
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Jair Sarmento da Silva
Superintendente de Gestão de Recursos

Hídricos da Agência Nacional de Aguas - ANA

Como gaúcho, sinto-iïe em casa em Minas Gerais e aprovei-
to a oportunidade para manifestar meu respeito por este Estado na
área de meio ambiente e de recursos hídricos. Veja-se o trabalho
histórico do Copam e o esforço extraordinário que se realiza, no
momento, em prol da gestão das águas. Ambos constituem fonte
de inspiração para o trabalho em todo o Brasil.

É importante dizer que as prioridades do Brasil em matéria
de gestão das águas são as de Minas Gerais. Basta observar que a
orientação do Conselho Nacional de Recursos Hidricos da ANA está,
decididamente, voltada para cinco bacias hidrográficas, cujos comi-
tês foram organizados e aprovados no ano passado: os Comitês
das bacias dos rios São Francisco, Doce, Paranaiba e Paraiba do
Sul 3/4 grandes bacias que Minas compartilha com outros Estados.

Não poderia deixar de falar também na bacia do rio Piracicaba
paulista, afluente do rio Tietê, que ocupa apenas 5% da área territorial
mineira e que é palco de mais de 15 anos de experiência no que diz
respeito à gestão das águas no País. Seu comitê nacional foi apro-
vado no ano passado e criado recentemente.

Rendemos homenagem a todos os que se engajam nesse
processo de mobilização em relação à gestão das águas, sejam
usuários, entidades da sociedade civil ou órgãos governamentais
municipais, estaduais e federais.

Certamente essa movimentação levará a uma gestão mais
racional, adequada, autenticamente sustentável dos recursos
ambientais, particularmente dos hídricos.

No Brasil, inspiramo-nos em experiência que a história mos-
trou extremamente bem sucedida principalmente nos países euro-
peus, nos últimos 35 anos. Hoje essa experiência é dominante na
Europa. Em curto prazo, conseguiremos não apenas recuperar a
qualidade e a disponibilidade quantitativa de água para todas as
nossas necessidades, mas também prevenir adequadamente tanto
para a alUdi geração quanto para as futuras,
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Como dizia o inspirado jornalista Washington Novaes 3W; que
muito tem contribuído na luta pela defesa das águas e do meio
ambiente do Pais 3/4 em uma série de artigos premiados durante a
ECO 92: "Aqui estão dadas as condições para uma transformação
decisiva" 3/; e perguntava: "No caso brasileiro, o que vamos fazer?"
^ Em agosto, será realizada a Rio + io, em Johanneshurgo. Já
estamos fazendo o balanço desses 10 anos de avanço. Natural-
mente, o déficit é muito grande. Mas é também verdadeiro que os
avanços são importantes. Respondia: "O bom senso nos recomen-
da a começar pela água.". É nosso problema ambiental mais grave.
Todos provavelmente estávamos muito preocupados, nos últimos
anos, com a possibi'idade de que a questão da água não assumisse
a relevância que assumiu.

Lamentei muito não ter estado aqui no Seminário Aguas de
Minas 1, que se realizou hã cerca de 10 anos. Foi um acontecimento
extraordinário para o Pais.

Este evento reveste-sede importância histórica. Não apenas
no Brasil, mas também na América Latina existe uma pressão muito
grande sobre os recursos hidricos. Mais de 70% da população da
América Latina e do Caribe vive em espaço limitado. Em relação
aos demais, nosso continente é bem suprido em termos de água.

Há algumas áreas com maiores concentrações urbanas mais
atividades industriais. Mais de 70% da população vive em espaço
limitado, que corresponde a 20% do território. Nem sempre a agua
está disponível onde se necessita dela.

Nas Américas estão disponíveis apenas 5% dos recursos
hidricos. No Brasil, ocorre algo semelhante, uma vez que 85% da
população concentra-se sobretudo nas áreas litorâneas, nas regiões
Nordeste, Sudeste e Sul, incluindo, em parte. Minas Gerais.

Quando se fala da abundância de água no Brasil, ela é muito
mais verdadeira para aqueles 65% do território onde estão apenas
14,5% da população. Praticamente 90% das águas estão nas regi-
ões Norte e Centro-Oeste, onde se encontram apenas 9% da de-
manda. A desproporção é grande. Em 11 % das águas superficiais
disponiveis, temos 90% da demanda de água do Pais. Esse é ape-
nas um quadro da desproporção da oferta de água.
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Hoje, temos no Brasil um aparato legal e outro institucional. A
mesma coisa vale para cada um dos estados, sobretudo para Mi-
nas Gerais, que também foi pioneiro nessa área.

A Lei n 9.433 é um grande instrumento para a gestão das
aguas, sucedendo a urna lei extremamente inovadora, que fez his-
toria no âmbito mundial, a Lei n 6.938, de 1981 que dispõe sobre a
política nacional do meio ambiente. Todos sabemos que é impossí-
vel pensar ãgua dissociada de meio ambiente. E impossível pensar
a legislação brasileira dissociando essas duas leis.

Recentemente, a Lei n"9.984 complementou a Lei das Águas,
da mesma forma que criou o grande instrumento da implementação
da política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, que é a ANA.

A missão da ANA está no art. 29 da Lei n g 9.433, que determi-
na que o Poder Executivo Federal, por meio da ANA, deve tornar as
providências necessárias para a implementação e o funcionamento
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidrícos.

Um grande número de projetos de sistema de esgotamento
sanitário, de estações de tratamento de esgotos no Pais, e particu-
larmente em Minas Gerais, está sendo financiado com recursos do
governo federal e com a participação dos órgãos estaduais, munici-
pais e não governamentais do Estado de Minas Gerais, num grande
esforço nacional de despoluição de bacias hidrográficas. Mas a nos-
sa tarefa maior é, justamente, implementar o trabalho de co-respon-
sabilidade, o trabalho compaitilhado de gestão. Isso não é privilégio
de nenhum órgão governamental ou não governamental, mas dos
cinco grandes atores que a lei contempla, as entidades civis, a soci-
edade civil, os diferentes usuários das águas, os poderes públicos
federal, estadual e municipal.

A ANA, portanto, tem uma ação reguladora, normatizadora,
implernentadora e executiva da política nacional. Ela zela pela
implementação e pelo funcionamento do sistema.

Todos reconhecemos a importância de tratar a questão das
águas em seu contexto imediato. Todos reconhecemos que é im-
possível gerenciar adequadamente as águas do Pais 3/4 aquelas que
constituem a Agenda Azul nacional 3% sem levar em conta as

72



nterfaces e a interdependência que há entre os recursos da Agenda
Azul 3, agrupados na Agenda Verde, como as florestas e os recur-
sos naturais de modo geral 3/á e esse grande subconjunto constituí-
do pelos recursos ambientais urbanos, que chamamos de Agenda
Marrom '/i que inclui a luta contra a poluição em nossas cidades.
Todos reconhecemos, portanto, a importância da interdependência
dos recursos ambientais.

Isso tem implicações muito grandes para todos nós. Sabem
os senhores que a lei do meio ambiente, de 1981 ^/4 com o objetivo
de promover uma gestão integrada e sustentável de todos os recur-
sos ambientais, incluindo os hídricos 1/^ criou o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - Sisnama. Durante alguns anos, tive a honra de
dirigir, sob a coordenação do hoje ministro José Carlos Carvalho, o
Conselho Nacional do Meio Ambiente.

A lei do meio ambiente define como recursos ambientais 3/4
portanto, objeto da ação do Sisnarna 3/4 a atmosfera, o conjunto dos
recursos hídricos - as águas interiores, superficiais e subterràneaS,
os estuários, o mar territorial, enfim, o que chamávamos de Agenda
Azul 3/4, e ainda o solo, o subsolo, os elementos da biostera.

Quis o legislador brasileiro que, para o subconjunto das águas,
tivéssemos um sistema de gestão específico, o Sistema Nacional
de Gerenciamento dos Recursos Hiçlricos, o que nos traz uma gran-
de responsabilidade, até porque o Pais tem grande extensão e o
desafio que temos pela frente é enorme. Mas não podemos nos
esquecer de que esse sistema é, na verdade, um subconjunto do
Sisnarna, embora tenha querido o legislador que tivéssemos um
sistema próprio para gerenciar este que é o principal dos recursos
ambientais ki o recurso hidrico.

Ternos um sistema complexo no âmbito nacional, mas nos-
so objetivo aqui é falar sobre os instrumentos da gestão das águas
do Pais. No Brasil, o coração desse Sistema Nacional de
Gerenciamento é o comité de bacia; é ali que ele pulsa. O comitê é
uma experiência extremamente bem-sucedida no âmbito internaci-
onal 3/4 podemos citar o exemplo da Alemanha. Acho muito inteies-
sante associar essa imagem do coração à idéia do comitê, porque,
com o comité, talvez, pela primeira vez na história dos órgãos
coleqiados da adicmistraco publica disponha-se dc u[ l) usO uniDo
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to com um poder extraordinário, sobretudo porque nele estão repre-
sentados os segmentos governamentais e não governamentais de
maneira paritária.

No comité, são tomadas decisões com autêntica capacidade
de implementação, pelo apoio que eles têm das agências para tor-
nar concretas as suas decisões, em função dos recursos arrecada-
dos não apenas pela cobrança pelo uso dos recursos hidricos, mas,
sobretudo, pela catalisação dos orçamentos públicos e privados que
se realizam em torno dos planos de bacias.

Velam que é um conjunto de instrumentos complexos que
têm, no comitê, a essência daquilo que hoje, felizmente, estamos
colocando em prática de maneira vitoriosa no País. Não é à toa que
teremos o Comitè do São Francisco instalado. Esse parecia um de-
safio inatingível há algum tempo. Vamos tê-lo instalado, se Deus
quiser, no dia 4 de outubro deste ano. Em dezembro, teremos insta-
lado o Comité do rio Doce.

O rio Paraíba do Sul, que tem o seu comitê funcionando, é
uma locomotiva e exemplo do que se pode fazer no País, com a
cobrança aprovada nos moldes propostos pelo Comitê da Bacia do
Paraíba do Sul e aprovada em sessão histórica no ano passado,
para implementação neste ano pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidrícos.

Ás agências de água ou agências de bacia, cujo conselho de
administração é um reflexo das forças representadas no comitê,
são instrumentos técnicos, braços técnicos armados, de fundamental
importãncia para a gestão de recursos hídricos. Essa é a base fun-
damental do nosso grande sistema nacional. Todos, inclusive nós,
da ANA, estamos aqui para ajudar esses comités a funcionarem
efetivamente, fazendo com que as grandes decisões venham da
base para o topo, descentra lizadamente.

Temos o Conselho Nacional de Recursos Hidricos, cuja se-
cretaria executiva formuladora da política nacional é a Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; temos uma agên-
cia implementadora e executora da política nacional, que é a ANA,
efetivamente instituída no ano passado e que conta, hoje, em fun-
ção de concurso realizado com técnicos até de Minas Gerais, com
350 profissionais de nível superior mobilizados em pouco mais de
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um ano; temos os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, ai-
guns ligados ao Conselho Estadual de Meio Ambiente; temos as
Secretarias Estaduais de Recursos Hídricos em cada um dos nos-
sos Estados.

Provavelmente teremos, a exemplo dos órgãos executores
existentes, corno o Igam de Minas Gerais, o equivalente a agénci-
as estaduais de águas. Velam que é um edificio institucional, um
instrumento institucional nacional complexo, mas, felizmente, atin-
ge urna velocidade de cruzeiro e, sobretudo, um funcionamento
razoavelmente eficiente.

Ternos as resoluções do Conselho Nacional, as decisões
dessas diferentes instâncias que hoje produzem resultados con-
cretos. Ternos, portanto, no Pais, um novo modelo de gestão
ambiental, o que poderianios chamar de urna nova forma de admi-
nistrar o meio ambiente e os recursos hídricos.

Queremos lembrar que 16 anos depois de 1981, da Lei do
Meio Ambiente, em 1997, criamos esses novos instrumentos, essa
nova forma de administrar que está sendo implementada agora. Isso
não é novidade. Na França, passaram-se quatro anos, do 1964 a
1968, para terem a implementação das primeiras agências de baci-
as. Esses são processos sociais complexos que, graças a mobili-
zações como esta daqui, tornam-se possíveis.

Qual ë a essência desse modelo, dessa nova forma de
gerenciar o meio ambiente, não apenas as águas, mas também o
conjunto dos recursos ambientais? A descentralização do poder de
decisão que se faz em nivel dos comités e das bacias e a integração
das ações públicas e privadas são palavras-chaves para todos nós.
Tudo isso se materializa no nosso comité de bacia.

È sempre importante fixar quais são os novos instrumentos.
Sem dúvida, os mais importantes são os institucionais, pela repre-
sentação social e pela capacidade de intervenção técnica que a
agência tem em cada unia das regiões.

Quanto aos instrumentos econõrnicos, o financiamento com-
partilhado que se faz mostra-nos não se tratar de apenas de co-
brança. A idéia de cobrar nos lembra uma via de mão unica. Esse é
uni condominial, não vai para a vala comum dos cofres
públicos, sendo, na verdade, um caminho do duas vias. Tvio q.o
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se cobra é devolvido ao condomínio das águas, que é a bacia, onde
os recursos serão aplicados sob a vigilância dos comitês. E um recur-
so econômico que rendeu bilhões de dolares nesses 34 anos de recu-
peração dos rios europeus, modelo importante para todos nós.

Os planos de recursos hídricos são os grandes catalisadores
do esforço organizado em nível da bacia. Lembramos que a França,
os Países Baixos e a Alemanha destacaram-se na organização de
sistemas eficientes de gestão das águas e do meio ambiente.

No entanto, é importante afirmar que, com ligeiras adapta-
ções, encontramos os mesmos princípios, diretrizes e instrumen-
tos de gestão das águas na maior parte dos países do Primeiro
Mundo, o que permitiu enormes avanços em termos de prevenção
e recuperação ambiental nos últimos 30 anos, em grande parte o
que estamos hoje vivendo.

Tudo isso é um salto qualitativo, que necessita ser compre-
endido pela sociedade. Ainda não se conhece a importância do al-
cance desses instrumentos, trazidos pela Lei n° 9.433. Represen-
tam, portanto, autêntico salto qualitativo, político, constitucional e
sociológico, pelo nível de reconhecimento da participação social para
a gestão e a sustentabil idade do desenvolvimento do País.

Lembro que entre os grandes mecanismos institucionais de
decisão, no País, os mais próximos à população, contrariamente ao
que nos acontece em Brasília Ou nas capitais, são os municípios. E,
por estarem próximos demais dos problemas, às vezes ficam cegos.

Não é sem razão que essa escala de intervenção da bacia
hidrográfica e os comités de bacias constituem uma grande opor-
tunidade de gerenciamento não apenas das águas, mas, através
dos comités de gerenciamento, de todos os fatores do meio ambi-
ente que influenciam as águas, pois que elas não são senão o sis-
tema circulatório do nosso corpo ecossistémico.

Portanto, destaco a importância desse grande instrumento
institucional, brilhantemente analisado nas demais mesas deste
seminário, deixando as palavras de entusiasmo da ANA, sobretudo
em relação ao trabalho que se realiza em Minas Gerais.
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Wilier Hudson Pós
Diretor-Geral do Instituto Mineiro

de Gestão das Aguas - Igam

Em Minas Gerais, as pessoas tèrn-se comprometido muito
com as questões ambientais. Nas várias vezes em que tentamos
resolver problemas de recursos hídricos e precisamos do pessoal
do Conselho Estadual de Recursos Hidricos, os conselheiros sem-
pre estiveram à disposição.

Tentarei enfocar os principais pontos sobre a política estadu-
al de recursos hidrícos.

A maioria das pessoas presentes já participam dos comités
de bacias. Na formatação de Minas Gerais, a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente - Semad - é o órgão que centraliza e coordena
os trabalhos com os órgãos colegiados, o Conselho de Política
Ambiental - Copam - e o Conselho Estadual de Recursos Hidricos.
A secretaria é vinculada aos três órgãos: ao lgarn, a Feam e ao IEF.
Cada um tem agendas distintas. O lgarn tem a Agenda Azul, a
Feam, a Agenda Marrom e o IEF a Agenda Verde

Essa divisão é puramente administrativa, porque é muito difí-
cil compartimentalizar a área anibiental.A idéia de se buscar urna
unificação de identidade õ importante. E determinação do Secretá-
rio Celso Castilho de Souza, dentro do DPMA, que se busquem
licenciamentos com sistemas autorizativoS integrados. Essa
integração tem sido muito forte, principalmente no Igam e na Feam,
para licenciamentos no setor mineral. Hoje tem-se dado prioridade
a licenciamentos relacionados a recursos hidricos.

Esse é o arcabouço básico da Secretaria. O Igam é extre-
rnarnente novo, surgiu de desmembramento de órgãos anteriores,
também relacionados a recursos hídricos. Data de 1997 e vem bus-
cando urna identidade mais objetiva e ampla.

Está sendo desenvolvido um estudo no Igam, patrocinado
pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Banco Mundial, em que se
busca formatação para melhor adequar o órgão, a fim de que possa
CLll')i) II	r'i'(	flfIii(MCti ú (1U	(7i	Ei Cm	CIII	ctidi! d
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recursos hídricos. Estamos em fase de ampliar essa discussão de
recursos hidricos dentro do órgão.

A missão do Igam é basicamente promover e executar a ges-
tão de recursos hidricos, cujos aspectos principais são a
descentralização e a chamada gestão partilhada. O Igam é parte
integrante e um dos executores da política estadual de recursos
hídricos. Temos a Semad, o Conselho Estadual, o Igam, como ór-
gão gestor, para mim o mais importante deles, porque é o órgão da
base, e onde todas as coisas ocorrem, assim como os comitês de
bacia. Os comitês são os operacionais dessa política. É no comité
que toda essa discussão se faz. A demanda chega ao comitê, que
a transfere ao Igam, chegando até o conselho. Na visão da politica
estadual, os comitês de bacia seriam o coração desse sistema.

Se levarmos em consideração Minas Gerais pelo ponto de
vista de gestão, observamos que temos implementados no Estado
12 comités de bacia e aprovados 17, mas extremamente dispersos.
Alguns comitês apresentam características próprias e identidade mais
firme, talvez até em razão da localização. Por isso, têm estrutura
mais acelerada, inclusive para implementação dos instrumentos de
gestão. São o Velhas, o Pará, o Paraopeba, o Araguari, o Paracatu.

Nessa partilha de gestão no Estado, teríamos esse mapa das
unidades de planejamento de gestão. Isso foi terna de debate muito
interessante no conselho. É mapa conceitual, mas reflete um estu-
do técnico profundo sobre viabilidade. Esse estudo mostra que cada
urna dessas unidades de planejamento de gestão seriam potenciais
comitês. Seriam 34, no total.

Temos várias áreas em processo de mobilização extrema-
mente acelerado, algumas já implementadas, algumas mais anti-
gas, como o Velhas, o Pará, o Paraopeba; o próprio Paracatu já em
processo mais amplo. Cada uma dessas unidades são potenciais
comitès que poderiam ser instalados em Minas Gerais.

Os chamados instrumentos de gestão também são previ-
sões na Lei n' 13.199, que contém a política estadual de recursos
hidricos. E, para mim, os mais importantes instrumentos de gestão
são a outorga e a cobrança. E são os mais polémicos hoje. A outor-
ga é um instrumento técnico de extrema importância, é uma de-
legação do Estado.
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O Estado delega o uso de um bem público, a água. Tanto que
temos a outorga de diferentes setores. A outorga de lavra, também
um bem mineral. A outorga é dada pelo Ministério das Minas e Ener-
gia. A conceituação de outorga é, portanto, do ponto de vista jurídico,
uma autorização que o Estado dá a um ente privado, podendo ser
pessoa física ou jurídica, para o uso de um bem publico.

Nesse caso, a outorga é especificamente para uso, captação,
intervenções de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. De
todos esses instrumentos de gestão, Plano Estadual de Recursos
Hídricos, Planos Diretores, Sistema Estadual de Informações, tam-
bém extremamente importantes seriam a outorga e a cobrança.

A grande discussão que se coloca hoje no Estado de Minas
Gerais sobre a cobrança é extremamente interessante. Temos vá-
rios modelos de como implementar a cobrança. Deve estar claro o
seguinte: não é o Estado que implementará a cobrança, serão os
comités. O que o lgam hoje faz com a ajuda de vários conselheiros
e de pessoas que trabalham na área de recursos hídricos, consulto-
res é tentar um modelo que possa ser aplicado. Ele seria o mais
amplo possível para que os comités pudessem fazer as chamadas
adequações.

Existem alguns critérios básicos, jurídicos para fazer isso.
Existe um cronograma legal para se implementar a cobrança. Pri-
meiro devemos ter o cornitè, depois a agéncia. Mas, para se ter a
agência, deve haver um estudo de viabilidade econômica. Justifi-
ca-se haver um comitê, mas não se justifica haver uma agência em
uni comitê que não faz cobrança.

Existe todo um critério, toda uma linha que deve ser seguida
para que realmente implementemos sistemas e instrumentos de
gestão eficientes, paia que não haja simplesmente uma repetição
daquilo que está inscrito na lei. Vamos colocar agência? Vamos,
sim. Vamos colocar agência, e o que colocaremos na agência?
Estamos criando um inchaço muito comum nos Órgãos públicos
simplesmente para cumprir legislação, para criar um lugar onde se
possa exercer algum cargo. Não é isso. Acho que o comité é mais
do que isso. A função básica do comité é esse poder de decisão
extremamente forte, como foi muito bem colocado pelo Jair
Sarmento. Ele é um braço do Estado nessa delegação de recutos

79



hidricos, tem um poder de decisão, é deliberativo. Lã teremos soci-
edade civil na forma de ONGs das mais variadas, o Setor de usuá-
rio, que tem sido extremamente importante na viabilização de vári-
os instrumentos, principalmente o da cobrança. Prego um aumen-
to da participação do usuário nos comitês. O poder público deve se
restringir a simplesmente ser um regulador e um participante ativo
no interesse do Estado, mas não se deve ter 50% de poder público
e 50% de... Isso não e necessário.

Sobre todos esses instrumentos, diria o seguinte: a cobran-
ça ainda é um instrumento em discussão, delicado, porque mexe
com o bolso. Até por um descrédito do sistema operacional político
administrativo como um todo, devemos ter a certeza de que essa
cobrança não será uma mera taxação, uma mera - como muito
bem colocado, certa vez, pelo nosso Conselheiro Sérgio Meninl?) -
CPMF da água. Tenho certeza disso. Não acredito que isso venha a
ser dessa forma. Se fosse assim, estariamos inviabilizando toda a
política, o que não queremos, do que não precisamos agora.

O mais importante na política de recursos hídricos é que ela
seja extremamente democrática. Tenho certeza de que mudará o
Governo e que ela não mudará, porque, na verdade, ela tem a par-
ticipação populai. O comitê de bacia é exatamente isso, essa re-
presentação. Não será a mudança do Governo de um partido para
outro que alterará essa formatação. A ANA, da mesma forma. Ela
está sendo operacionalizada hoje pela Lei n9 9.433.

Essa mobilização, em nível nacional, não muda, não tem mais
retorno O que se coloca, em nível mundial, é que em 2030 tere-
mos o estresse hídrico, quer dizer, várias nações com falta de água.
Já há uma escassez propalada. Tenho certeza de que, se continuar-
mos nesse caminho, com esse nível de discussão, com esse nível
d- investimento, não se faz política sem investimento, com essa
garra, vamos ter outros dados. Tenho certeza de que, em 2030, no
Brasil, principalmente em Minas Gerais, teremos um quadro inver-
so. Por què? Porque temos abundância. Podemos não ter muita
qualidade. Vale uma política mais acelerada, projetos mais defini-
dos, que implicam que cada comité tenha sua prioridade. Aqui vale
uma ressalva para os projetos políticos: acho que estes são extre-
mamente importantes, iiias gostaria que os Deputados, quando na
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busca de recursos para seus municípios, buscassem o rol de priori-
dades do comitê, para haver consonância entre o que está sendo
investido e o que é necessário naquela bacia. Isso poderá evitar um
uso inadequado, não prioritário de um recurso muito escasso. Te-
nho certeza de que, se forem seguidos todos os planos dos comi-
tés, prioridade de investimento, estaremos integrando a política
estadual e até a nacional de recursos hídricos.

Falando da outorga, esta é o instrumento mais forte de ges-
tão que o Igam tem em nível de Estado. Temos a outorga por cap-
tação de águas subterrâneas, de águas superficiais, de lançamen-
to, que ainda não está implernentada. Esta última está prevista na
Lei n 3.199 e ainda em estudo. Temos uma equipe do Igam olhan-
do essa parte. E, por último, temos as intervenções em cursos
d'água. O objetivo básico da outorga é garantir esse uso satisfatório,
quantidade e qualidade. Na verdade, a outorga é um instrumento
de gestão muito forte, porque regula essa oferta e demanda.

Nos dá essa flexibilidade de ter esse mapa de LISOS prioritários
de urna bacia. Hoje temos, no Igam, 6.163 outorgas concedidas,
número que ainda vai aumentar, à medida que melhor
implementarmos a parte de cadastro junto aos comitês. Ela já cres-
ceu muito. Quando cheguei ao lgam, no final de 2000, tínhamos um
numero aproximando de 3.500 outorgas.

O cadastro é extremamente importante, é uma ferramenta
que o Igam tem usado, principalmente para gerir a parte de confli-
tos. Mais do que isso, ele é importante para que tenhamos esse
dado do balanço hídrico. Quando se refere a Minas Gerais corno
urna caixa d'água, é importante ressaltar que é uma caixa d'água
com um volume um tanto quanto indefinido, de entradas e saídas
um tanto quando indefinidas. Esses números são arredondados.
Estamos buscando esse balanço hidrico em nível de Estado. Quan-
to mais dados possuirmos, mais refinados serão esses valores.

Existem ainda grandes interrogações sobre as águas subter-
râneas. Na verdade, estamos tentando levantar no Igam esses va-
lores. Quando se fala em água subterrânea, ainda há uma interro-
gação. Os dados estão disponíveis. Sabemos das vazões e do que
tem sido captado, temos dados pluviométricos, hidrométricos. Em
Minas, por ser Minas Gerais o berço da geologia e da mineração,
ternos todo um mapa geológico bem-estruturado.
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E possível, sim, fazer todo um banco de dados, um progra-
ma, urna previsão para ver quanto se arrecada nas diferentes áreas
de Minas Gerais. É isso que estamos buscando hoje, juntamente
com o pessoal da UFMG.

Sobre a cobrança, temos a simulação de algumas previsões.
Existe um grupo de estudos sobre o assunto, e gostaria de ressal-
tar para os comitês que muita gente me pergunta o que é preciso
para criar uma agência. Acho que o importante é ter uma política
bem definida. É isso que estamos buscando: desenvolver um estu-
do para levar esse modelo aos comitês. Vamos nos reunir com
cada comitê para mostrar o modelo de cobrança e como vai funci-
onar a agência no Estado.

Nem todo comité operacionaliza uma agência. Poderemos
ter uma agência cobrindo uma região do Estado com vários comi-
tés. E isso que está sendo buscado hoje. Corno seria essa
formatação? As pessoas ficam perguntando por que não estão sen-
do chamadas para a discussão. E porque agora os dados são extre-
mamente técnicos. Quando chegar o momento de decisão, vamos
chamá-los para ver como poderemos operacionalizar tudo, em cima
de valores e de dados técnicos. Vamos operacionalizar a cobrança,
operacionalizando a agência.

Por último, vale ressaltar urna coisa que é chamada de meni-
na dos olhos do Igam: junto com a outorga, o programa Ãguas de
Minas. Por quê? Porque é esse programa que nos dá a real ima-
gem de o que são os recursos hídricos do Estado de Minas Gerais.
Hoje, temos 242 pontos do monitoramenlo no Estado. São pontos
de amostragem, e fazemos o levantamento da qualidade e da quan-
tidade de água existente no Estado de Minas Gerais. Isso nos dá
urna visão muito clara sobre como estão os recursos hídricos, em
diferentes bacias.

Esse projeto foi repassado recentemente ao Igam, e está
disponível na Internet. Os dados foram disponibilizados, e vocés
podem fazer um down/oad. O sitedo Igam é www.igarn.mg.gov.br .
A idéia e de que o dado público tem de ser tornado público. Estamos
disponibilizando todos os dados a custo zero. Façam boa gestão
desses dados. A verdade e que os comités só poderão
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operacionalizar programas depois de conhecer a real situação de
sua bacia no que diz respeito à degradação dos recursos hídricos.

Considero vital esse programa. Hoje, ele õ, em parte, patroci-
nado pela ANA e cumpre seus objetivos básicos praticamente no
Estado inteiro. Promove quatro campanhas por ano, seus dados
são renovados trimestralmente na Internet. Podem clicar por bacia,
cada uma das áreas. Por exemplo, na bacia da região do Triângulo,
em Araguari, mostramos a qualidade e quantidade de cada ponto
monitorado.

Temos também o PROAGUA, que investe fortemente, princi-
palmente na região do semi-árido mineiro, tão carente de investi-
mentos na área de recursos hídricos. Onde não há tratamento de
esgoto e fornecimento de água tratada, o Igam tenta operacionalizar
esse serviço por meio do PROAGUA, em parceria com a ANA.

Gostaria, ainda, de dizer que essa parceria com a ANA
operacionaliza vários programas hoje no Brasil, sua grande mai-
oria no Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma parceria extre-
marnente importante, e não existe retorno. Daqui para a frente
vamos somente catalisar a implementação de todos esses pro-
gramas e criar novos, para gerar mais qualidade e quantidade de
água. O programa de despoluição da ANA, principalmente, ë de
extrema importância
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Luciano Badini
Coordenador das Promotor/as
da Bacia do Rio São Francisco

Estivemos em junho deste ano em São Paulo, no Concjr osso
Internacional do Direito Ambiental. Seguramente, até para nossa
suipresa, essa estrutura nova de Minas Gerais, já conhecida como
a Promotoria do São Francisco, foi reconhecida naquela oportuni-
dade como a grande inovação em termos de atuação do Ministério
Público na area do meio ambiente.

É uma estrutura simples, mas tem-se revelado muito eficaz
por uma questão interessante. Aqueles que não são daqui digo que
nossa experiência mineira foi incorporada e adotada nos outros
Estados da bacia do São Francisco, Alagoas, Pernambuco, Sergipe,
Goiás, também no Distrito Federal, e, agora, outros Estados da Fe-
deração têm buscado adotar essa mesma estrutura.

Nós, aqui em Minas, designamos cinco promotores para atu-
ação exclusiva em defesa do rio São Francisco, sem embargo de
que os que já atuam em suas respectivas comarcas em defesa do
rio continuem a atuar. Equivale dizer que temos hoje, em cada um
dos municípios banhados pelo rio São Francisco em Minas, seis
promotores de justiça, sendo cinco com atuação especifica, que
viajam cooperam entre si.

Os senhores acompanharam a questão da extração de
calcário em Arcos e Doresópolis. Estivemos lá na semana passada
e, até ontem, três promotores atuavam, buscando uma solução
eficaz para o caso.

E essa solução, ao que parece, foi atingida. E com extremo
orgulho que dizemos que hoje há atuação do Ministério Público
por bacia. A Lei Ç 9.433 estabelece a criação de comités por
bacia, o que permite soluções uniformes e não meramente pon-
tuais. Não adianta resolver problemas de um município isolado. É
preciso atacar as questões problemáticas basilares, que são co-
muns a todos, num esforço incessante e incansável. O trabalho
que se tem feito em Belo Horizonte e Betim é um exemplo de
que o êxito e Possivel.
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Procurarei traduzir para os futuros integrantes de comitês de
bacias hidrográficas conceitos de difícil compreensão da Lei da
Política Nacional de Recursos Hídricos. Compreendendo-os, terão
a exata percepção da relevância dos comitês de bacia e dos planos
de recursos hidrícos.

Primeiro fundamento da Lei n° 9.433: a água é um bem de
domínio público. No passado, entendia-se que era um bem priva-
do. Quem tinha água em sua propriedade usava-a a seu bel-prazer.
O conceito mudou.

Segundo: a água é um recurso natural limitado. Essa limita-
ção lhe confere a característica de bem econõmico. Basta observar
os recentes conflitos mundiais causados pela escassez da água. O
caráter público da água e sua escassez lhe conferem valor. A cena
de uma pessoa lavando a calçada com uma mangueira de água
tende a se perder e a se tornar historinha que as avós contarão aos
netos. A água está ficando cada vez mais restrita e cara.

Terceiro fundamento da lei: em situações de escassez 3/4

experiência que vivemos no ano passado 'IU, o uso prioritário dos
recursos hidrícos será para o consumo humano e para a
dessedentação de animais.

Outro fundamento essencial: a gestão dos recursos hidricos
deve proporcionar o uso múltiplo das águas. O atual uso dominante
para fins energéticos, felizmente para alguns, lamentaveimente para
outros, deixou de nortear a política nacional de recursos hidricos.
Hoje, exige-se que a utilização da água seja múltipla.

Hoje exige-se que essa água tenha utilização múltipla. Isso
é muito interessante, quando percebemos que há instrumentos
como a outorga, que deverá trazer benefícios quando concedida a
esse uso múltiplo das águas. Não só o USO energético será
determinante. Passa a ser questionável se determinado curso
d'água for utilizado exclusivamente para produção de energia,
quando a lei estabelece como diretriz e fundamento que o uso
múltiplo dessa água é uni princípio norteador e inafastável da polí-
tica nacional de recursos hídricos.

Outro tópico importante entre P.sses fundamentos é que a
bacia hidrogÍúfcd à 1 mia unidaric til iloi ial para mplenientucao ria
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pohtica nacional de recursos hídricos. Ternos de pensar a gestão
das aguas em termos de bacia hidrográfica, e não em termos mu-
nicipais, locais ou provincianos. A busca tem de ser voltada para
soluções que beneficiem a comunidade e a sociedade como um
todo, e não determinado grupo social.

Os dois instrumentos mais essenciais da política nacional de
recursos hídricos são a outorga e a cobrança. A rigor, a outorga é um
ato administrativo, uma autorização concedida pelo poder público ao
usuário do recurso hidrico. Autoriza-se a utilização da água por um
prazo determinado 3/4 de 35 anos -3/4 e renovável. Enquanto aquele
que receber a outorga cumprir as condições, terá garantido o direito
de continuar a usar o bem possuído. Do contrário, se, no ato de
outorga, algumas das condições não forem cumpridas, cabem diver-
sas sanções, corno advertências, multas e até a suspensão tempo-
rária ou definitiva da outorga. É uma autorização condicionada.

Suponhamos que uma pessoa de condição financeira precá-
ria faça uso do recurso hidríco em sua residência. Pergunta-se: mas
ela já não paga a taxa da Copasa? Vai pagar mais uma taxa? Vai
precisar ainda da outorga para pagar mais essa taxa?

A questão é distinta. A Copasa não cobra pela água e sim
pela prestação de um serviço público de captação da água e para
disponibilizá-la aos consumidores.

No plano de recursos hidricos elaborado pelos senhores, pelos
comitês de bacias hidrográficas, pode-se estabelecer quais serão
os usos isentos dessa outorga, quando essa autorização não é
exigível. O LISO de recursos hidricos para satisfazer a necessidade
de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, e
uma das situações em que a outorga se revela isenta. Para que
haja cobrança, pressupõe-se a necessidade dessa outorga.

As derivações, captações, lançamentos e acumulações con-
siderados insignificantes também são isentos. Os senhores, nos
planos de recursos hidrícos, e os comitês de bacias hidrográficas
dirão se a população que está se servindo daquele recurso hidrico é
carente. Aí. vamos sentá-la.

Na questão da outorga, temos de ficar atentos á neces-
sUaLie de se reaizar, eventual'i:ente, estudo previo de impac-
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to ambiental, porque a gestão dos recursos hídricos é integra-
da à ambiental.

Com relação à cobrança pelo uso dos recursos hidricos, te-
mos observado grande dúvida. Volto ao exemplo daquela senhora
que disse já pagar a taxa da Copasa. Podemos isentá-la, alegando
que nesse caso não cabe a outorga.

A nossa Lei n° 9.433 tem 5 anos e agora a sociedade se
mobiliza, se organiza para verificar a necessidade dessa cobrança e
a urgência do estabelecimento desses valores. Hoje, essa cobran-
ça é feita porque reconheceu-se a água como bem de valor econô-
mico, limitado. Como disse, temos de apagar aquela imagem da
pessoa lavando a sua calçada, porque a racionalização do uso da
água se revela absolutamente fundamental e essencial. Tivemos
dura lição com o racionamento ocorrido no ano passado. Isso já
demonstra a necessidade de pensarmos a questão da água, dos
recursos hidricos, com absoluto respeito à sua utilização racional.

Peço ao deputado Paulo Piau que isso seja discutido na carta
final. É fundamental que analisemos a natureza jurídica dessa co-
brança. As pessoas querem saber se essa taxa é como a cobra-
da pela Copasa. Não, já fiz a distinção. Na verdade, trata-se de
preço público, pago pelo uso de um bem público 3/4 e a água é
um bem público 3% no interesse particular. Ou seja, se tenho
empresa e preciso fazer uso dessa água, usarei esse bem públi-
co para o meu benefício particular.

O simples fato de que se trata de preço público, já dizia
Édis Milaré, um dos grandes doutrinadores do Direito Ambiental
Brasileiro, já exige que o valor auferido com a cobrança perma-
neça e seja efetivamente aplicado na bacia hidrográfica que
gerou esse recurso. Isso é absolutamente fundamental. No art.
22 da nossa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos se
estabelece que os recursos arrecadados serão aplicados
prioritariamente na bacia hidrográfica, e o termo
prioritariamente" tem dado margem a falsas interpretações.

Quando se diz que os recursos auferidos com a cobrança se-
rão aplicados prioritariamente na bacia, quer-se dizer que se
houver necessidade de serem aplicados naquela bacia
hidrográfica terão de ser ali aplicados.
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Mais do que isso, os recursos financeiros, na forma do art.
19, III, da Lei n 9433, estão vinculados aos plano de recursos
hidricos, o que vale dizer que se o plano dos recursos hidricos, que
os senhores elaborarão, estabelecer que há possibilidade de o recur-
so ser aplicado em Outra bacia hidrográfica, tudo bem; mas, ao con-
trario, se o plano limitar a aplicação do recurso á bacia hidrográfica
3/1 e e bom dizer que os comitês e o plano podem disciplinar dessa
forma 3,^, em qualquer desvirtua mento desse entendimento ou des-
sa diretriz, estaremos resvalando para a ilegalidade, e poderíamos
ter até demandas judiciais, o que não seria nada razoável.

Sobre esse tema, o grande nome do Direito Ambiental Brasi-
leira, autor da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Paulo Afon-
so Leme Machado, tem transcrição que me parece fundamental
que leia neste momento. Diz o professor: "E de inegável
razoabilidade que os valores arrecadados devem retornar para quem
os pagou. E um principio da justiça natural. Se tal não ocorrer, o
preço da água será apequenado. SÓ quando houver a satisfação
das necessidades da bacia hidrográfica em que esses valores fo-
ram gerados é que poderá, moral e legalmente, haver o seu repas-
se para outras bacias.

A solidariedade não será hipócrita, pois começará amando as
próprias pessoas e o próprio meio ambiente da bacia hidrográfica,
para depois, se for possível, transbordar em ajuda a outras. A
infringéncia desse dever prioritário de retorno do valor arrecadado,
como já acentuado em outro tópico, ensejará a utilização das ações
judiciais cabíveis.".
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Maria Cristina Yuan
Secretária de Meio Ambiente e Normas

do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS

Sou do IBS, mas minha apresentação vai-se calcar no fato de
que, juntamente com o Prof. Mauro Viegas, represento a indústria
no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde participo de inten-
sos debates com o dr. Jair Sarmento, que representa a ANA. Natu-
ralmente, também temos representantes de Minas Gerais.

É muito profícua essa interação, essa abertura que foi dada
no processo, em que representantes da sociedade civil, na qual
incluo os usuários, estejam participando das discussões juntamen-
te com o poder público. Esse aporte de bagagem e experiências
distintas enriquece extremamente o processo.

A minha intenção é fazer abordagem extremamente objetiva
sobre os usuários, no caso o industrial, em relação à questão dos
instrumentos para a implementação da política de recursos hidricos
no Pais, depois da apresentação dos representantes do poder públi-
co, do Executivo Federal, do Executivo Estadual e do Ministério Pú-
blico.

Tivemos o Código das Águas de 1934. Mas a pedra fundamen-
tal de todo o processo foi a Lei n°9.433, que estuda a política nacional
dos recursos hídricos. Posteriormente, surgiu o decreto que regula-
mentou o Conselho Nacional de Recursos Hidricos. Em 2000, houve
a criação da ANA e o seu decreto de regulamentação.

Atualmente, ternos em tramitação no Congresso o Projeto de
Lei n° 1.616, que introduz uma série de detalhes e aprofundamentos
na questão da política de recursos hídricos em relação à outorga,
funcionamento de comités e das agências de bacias.

Recomendo a todos que façam análise dos textos que se
encontram em discussão. O deputado Fernando Gabeira, relator
do projeto no Congresso, já liberou o seu segundo substitutivo,
que contém propostas bastante interessantes que devem ser alvo
de análise. Participem e colaborem com a edição dessa lei.

Entrou recentemente no Congresso o Projeto de Lei n 6.979,
do deputado Paulo Magalhães, que dispõe especificamente sobre
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aspectos relacionados à cobrança do uso da água. É um projeto
bastante importante e também recomendo que todos analisem.

Vários Estados já dispõem de leis sobre a gestão dos recur-
sos hídricos. No caso de Minas Gerais, a Lei n° 13.199 instituiu a
política estadual de recursos hídricos. É dividida em dois grandes
pilares: o sistema ou estrutura do gerenciamento de recursos hídricos
e os instrumentos. Quanto ao sistema, no caso da União, o Con-
gresso Nacional naturalmente elabora as leis.

No governo federal, sob a esfera do Ministério do Meio Ambi-
ente, temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o órgão
gestor dos recursos hídricos, no caso da União a ANA, e finalmente
o Comitê da Bacia Hidrográfica, cuja importància já foi ressaltada
por todos e é o núcleo central de todo o sistema.

A Agência de Bacia fica subordinada e seria o braço operacional
das determinações emanadas do Comité de Bacia. Evidentemente,
há toda uma interrelação de todas essas estruturas. Ressalto que
no caso do Conselho Nacional de Comitê de Bacia, são órgãos
colegiados, em que há participação de representantes do poder
público e da sociedade civil.

Da mesma forma, nos Estados, temos a Assembléia
Legislativa, uma Secretaria de Estado responsável pela área de ges-
tão de recursos hídricos, um Conselho Estadual de Recursos Hídricos
e o órgão gestor. No caso de Minas, é o Igam. Comparando essa
estrutura de gerenciamento, usando figura muito utilizada polo Dr.
Gérson Kelman, o comitê de bacia seria figura próxima a um con-
domínio de prédio: todos os condôminos se reúnem para decidir o
que deve ser feito em termos de melhorias, obras, etc., cabendo ao
síndico a execução.

É um processo de estrutura semelhante, num esquema de
decisão colegiada. Na parte de instrumentos, temos os vários ins-
trumentos determinados pela lei, como o sistema de informações,
o plano de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água, a
outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Esses são os
instrumentos determinados pela Lei n 9.433. No caso do Estado de
Minas Gerais, temos a compensação aos municípios, o rateio de
obras e as penalidades. Isso não quer dizer que a Lei n° 9.433 não
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abranja esses aspectos, mas apenas que eles não estão listados
corno instrumentos.

Apresentarei os instrumentos pela ordem de sua implanta-
ção. O primeiro é o sistema de informações de recursos hídricos,
porque é impossível empreender-se qualquer ação em urna bacia
hidrográfica sem um diagnóstico de sua situação, em termos qua-
litativos e quantitativos. São necessárias informações organizadas
sobre a situação quantitativa e qualitativa das águas, assim corno o
cadastramento dos usos preponderantes, para subsidiar a elabora-
ção de um plano.

Esse sistema de informações não se extingue, devendo ser
constantemente atualizado e aperfeiçoado, fazendo parte da rede
de informações nos níveis estadual e federal. Faz-se necessário que
o poder público disponha de infra-estrutura, alocação de recursos
humanos e materiais e de articulação interinstitucional. Em cada
bacia hidrográfica existe urna série de informações disponíveis por
parte dos setores público e privado a fim de propiciar a otimização
dos recursos.

Os planos de recursos hidricos são elaborados por bacia, por
Estado, após o que teremos um plano nacional. Há uma série de
itens em um plano de recursos hidricos, entre os quais destacamos
a prioridade para a outorga de direito de uso e diretrizes e critérios
para cobrança.

A agência de bacia elabora seu plano de recursos hidricos,
encaminhando-o ao comitê de bacia, a quem cabe aprová-lo. Uma
vez aprovado, cabe à agência de bacia a sua execução. O somatório
dos planos de bacias hidrográficas subsidiarão a elaboração do Pla-
no Estadual de Recursos Hídricos e do Plano Nacional de Recursos
Hidricos. Tanto os planos de bacias hidrográficas quanto os planos
estaduais e o nacional estão sendo elaborados paralelamente. No
caso dos planos estaduais e do nacional, apenas serão consolida-
dos quando a eles forem incorporadas as informações reais e con-
sistentes advindas das bacias hidrográficas.

O enquadramento dos corpos d'água visa assegurar às águas
qualidade compatível com os usos de acordo com o seu destino.
Dessa forma, se, em uma bacia, o uso preponderante for o abas-
tecimento de água às populações, enqiiadn.rcmos aqin i e copo
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d'água numa classe que lhe permita que a água tenha qualidade
apropriada para o abastecimento da população.

A agência de bacias piopôe ao comitê de bacia hidrográfica
enquadramento do corpo d'água, que pode ser de referência, con-
siderando os usos atuais da bacia, ou pode ser um pouco mais
prospectivo, ou seja, com a perspectiva de usos futuros a serem
implementados nessa bacia.

O comité de bacias, por sua vez, encaminha ao Conselho
Nacional ou ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, depen-
dendo da dominialidade de corpo d'água que o aprove. E assim que
se da o processo. Cabe ao órgão gestor de recursos hidricos, a
ANA, no caso de águas de dominio da União ou ao Igam, no caso
de Minas Gerais, monitorar e fiscalizar se esse enquadramento está
sendo atendido.

Na questão da outorga de direitos de recursos hídricos, va-
mos frisar os aspectos mais importantes dos critérios e diretrizes
que disciplinam a outorga dos direitos de recursos hídricos. Isso já
foi abordado por outros palestranres, mas quero ressaltar que toda
outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas
nos planos de recursos hidricos. Isso evidencia que, para se
priorizarem as outorgas, é necessário dispor dos planos de recur-
sos hídricos da bacia.

Apresentamos as situações sujeitas a outorga pelo poder
público 3/4 também já abordado por outros palestrantes 3/Á, e quero
ressaltar que, no caso de Minas Gerais, compete ao comité de
bacia hidrográfica, ou, na ausência deste, ao Copam 3/^ assim dis-
põe a Lei n 399 aprovar a outorga dos direitos de recursos hídricos
para empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor.

Devo confessar que tive certa surpresa ao tomar conheci-
mento desse artigo, porque estava mais familiarizada com a Lei n
9.433, em que a outorga é determinada pelo órgão gestor, pela
autoridade outorgante.

No caso de Minas Gerais, quando forem enipreendimentos
de grande porte, essa competência é delegada ao comitê. Isso
pode ter pontos positivos, permitindo-se que todos os atores do
processo na bacia hidrográfica participem da decisão. Por outro lado,
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cria-se uma assimetria, uma vez que vários comitês de bacias
hidrográficas de domínio estadual são tributários de águas de do-
mínio da União, esse tipo de exigência não é feita.

Para nós que somos representantes do setor industrial, isso
tem um aspecto de burocracia, que pode envolver todo o proces-
so, e também de falta de isonomia. Na parte da tarde serão consti-
tuídos grupos de trabalho, e esse é um dos pontos que gostaria de
ressaltar.

Em relação à outorga, a lei determina os usos que
independem de outorga, já ressaltados pelo dr. Luciano, e os pra-
zos de validade da outorga. Tanto a lei federal quanto a lei estadual
estabelecem o prazo máximo de 35 anos, renovável.

Cria-se também a figura da outorga preventiva. Para o em-
preendedor que pretenda instalar uma indústria, um empreendi-
mento agrícola ou qualquer outro tipo de USO, uma captação para o
abastecimento de uma população, existe a figura da outorga pre-
ventiva, permitindo que se faça uma reserva daquela vazão para
esse uso futuro.

Mostramos aqui quais são as informações exigidas para aque-
les que pretendem requerer a outorga, e também as condições em
que a outorga poderá ser suspensa ou extinta: não-cumprimento
cio outorgado dos termos da outorga; eventos críticos, em que a
prioridade seja o abastecimento; navegabilidade; ausência de uso
por três anos ou cassação da licença ambiental. Também há extinção
de outorga por causa de morte do usuário, no caso de pessoa físi-
ca; liquidação de um empreendimento de pessoa jurídica; ou térmi-
no do prazo de validade sem que tenha havido pedido de renova-
ção em tempo hábil.

O último instrumento por mim abordado é a cobrança do uso
de recursos hídricos.

Segundo a lei, a cobrança pelo uso de recursos hídricos tem
por objetivo reconhecer a água como bem econômico, dar ao usu-
ário uma indicação de SOLI real valor, incentivar a racionalização do
uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos
programas e intervenções definidos no plano de recursos hidricos
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Serão cobrados os usos de recursos hidrícos sujeitos à outor-
ga, quer dizer, todos aqueles usos já mostrados, a captação, o lan-
çamento de efluentes, extração de aqüíferos, aproveitamento de
potenciais hidrelétricos ou quaisquer outros usos que interfiram na
disponibilidade e na qualidade das águas.

A que se destina ? O dr. Luciano já ressaltou a questão do
"prioritariamente", A Lei n 9 9.433 colocou essa palavra, e isso re-
almente tem provocado urna série de discussões. No caso de Mi-
nas Gerais, São Paulo e alguns Outros Estados, isso não existe. A
idéia é que os recursos sejam alocados exclusivamente na bacia
onde foram gerados. O objetivo é recuperar a qualidade e a dispo-
nibilidade da água naquela bacia.

A cobrança deve ser instalada porque está de fato ocorrendo
a utilização irracional e perdulária da água, com alto índice de perdas
e desperdícios. Sabemos que, nas redes urbanas de abastecimento
de água, o índice de desperdício muitas vezes é superior a 40%.
Isso representa um custo, onera toda a sociedade. Há também urna
ameaça de escassez de água, por comprometimento da quantidade
e da qualidade.

Existe um uso totalmente predatório do solo e um
desmatamento das matas ciliares. Nas cabeceiras dos cursos
d'água, há implementação de obras, lixões, etc., que vão assoreando
os rios e diminuindo terrivelmente a disponibilidade da água nes-
ses locais. Ha ainda urna progressiva deterioração da qualidade das
águas, com impactos ambientais, sociais e econômicos. A água,
apesar de ser um recurso renovável, pode ser finito.

Com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, pretende-
mos promover mudanças comportarnentais e de padrão de consu-
mo visando racionalizar o uso de recursos hídricos por pessoas
tanto jurídicas quanto físicas. Cada um de nós, nas nossas casas,
tem de pensar sobre isso. Quando deixamos a torneira aberta, ao
escovar os dentes, lavar a louça, lavando o carro, a calçada, des-
perdiçamos água e não estamos fazendo a nossa parte. Essa e a
base para o desenvolvimento sustentado. Queremos ter água, ela
é essencial para a nossa vida e também para a dos nossos filhos,
netos, bisnetos, etc.

Qual é o risco de todo esse processo, 1á que estamos irnb--
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financeira, ou seja, urna visão arrecadatória voltada principalmente
para a geração de receita. O ser humano é falho. Já foi dito aqui
que não queremos uma nova CPMF da água, mas que os recursos
arrecadados sejam efetivamente destinados à sua recuperação. A
cobrança deve ser fundamentalmente um instrumento de gestão e
não de arrecadação.

Ficam essas duas perguntas: quem paga pelo uso da água?
Qual a destinação dos recursos arrecadados? A nossa preocupa-
ç,ic, é que o foco da cobrança não se concentre numa briga por
recursos, daqueles que não querem pagar, daqueles que querem
concentrar a arrecadação. Por isso, é importante a participação de
todos nós.

[rn relação a isso, temos algumas sugestões para corrigir
eventuais esquecimentos da Lei n Q 9.433. Existe a questão dos usos
insignificantes.

Pode ser que, em uma determinada bacia, o somatório dos
usos insignificantes represente uma parcela significativa do uso da
água naquele corpo, naquele rio. Corno vamos recuperar, se os LISOS
insignificantes são considerados isentos e se eles são, no somatório,
urna parcela expressiva? Parece-me que há uma sensibilidade do
deputado Fernando Gabeira em relação ao assunto de incorporar
esse aspecto no PL 1616, ou seja, se esses usos forem expressi-
vos em um determinado corpo d'água, eles passam a ser sujeitos à
outorga e, por conseqüência, à cobrança.

Há também a questão da melhoria, criar estímulos e incenti-
vos para que cada usuário da água se mobilize, se motive para
melhorar a qualidade da água que está lançando no rio ou para que
melhore a disponibilidade de alguma forma. Isso seria um jeito de
reduzir o custo que deveria pagar, se ele, por iniciativa própria, vo-
luntariamente, se mobilizou para isso.

A titulo de lembrança, há uma relação dos que são citados
como usuários de recursos hídricos para fins de composição, parti-
cipação nos conselhos nacional ou estaduais de recursos hídricos,
nos comitês de bacias, enfim, são esses, mais ou menos, os seg-
mentos especificados.

Todos esses usuários devem pagar pelo uso da água, se a
utizaI ei'L O princioc do tsuaro pncjadoi e do poludor paqaclor
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deve ser voltado OU aplicado a quem utiliza, consome ou polui recur-
sos hídricos. E importante fazer um parênteses, ressaltar que essa
gestão de recursos hidrícos deve passar ao largo de aspectos relaci-
onados a benemerência ou aspectos de benefícios sociais.

Não é justo que um setor subsidie outro, porque, como está,
aliás, expresso em um relatório, no livro 'A Cobrança pelo Uso da
Agua", "a ausência de um preço ou a sua atribuição com valores
muito baixos resulta na má alocação da água, no desperdício, no
endividamento das agência governamentais responsáveis pelo seu
gerenciamento e nas falhas no seu fornecimento aos usuários,
sobretudo aos mais pobres".

Se estamos querendo falar de justiça social, quando um de-
terminado usuário importante da água deixa de pagar, estamos pre-
judicando as populações menos favorecidas. Certamente, serão elas
que deixarão de ser abastecidas, de ter o seu esgoto tratado. Au-
mentaremos, ainda mais, as doenças de veiculação hídrica no Pais.
Então, devemos colocar no seu devido lugar esse conceito de justi-
ça e de isonomomia social.

O que deve preceder o início da cobrança de uma bacia: existir
o respectivo comitê de bacia 3/4 é importante que haja mobilização
dos atores do processo 3/4; haver um plano de recursos hídricos apro-
vado pelo comitê; cadastrar os usuários dos recursos; regularizar os
usos sujeitos à outorga; instituir a agência; e ser aplicada a todos os
usuários, a menos, claro, dos usos considerados insignificantes.

Devo ressaltar que esse pontos foram incluídos corno requi-
sitos para o inicio da cobrança no Comitê do Paraíba do Sul. Foi um
trabalho maravilhoso, desenvolvido pelo próprio comité de bacia,
que entendeu a necessidade desses requisitos serem atendidos
para que a cobrança pudesse ser efetivada.

Ressaltamos que, no caso de Minas Gerais, a lei sabiamen-
te já previu isso. O art. 53 especifica uma série de requisitos a
serem atendidos para que a cobrança possa ser efetivada. O Estado
de Minas Gerais está privilegiado nisso.

Qual é o desafio principal? A implementação dos instrumentos
citados de uma forma integrada e harmônica na calha principal e nos
tributarios, ou seja, a bacia hidrográfica é a unidade de gestão. Quais
são os problemas existentes ? Dominialidades distintas. Temos águas
de dominio da União e águas de domínio dos Estados.
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Ternos diferenças entre a legislação federal e a estadual, nos
procedimentos administrativos, cada órgão gestor tem determina-
do procedimento administrativo e ternos defasagem na velocidade
da implantação dos instrumentos e da estrutura institucional. Ve-
mos que a ANA já vem compondo seus quadros, impondo uma
série de instruções normativas. Isso também está acontecendo
em Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, de onde sou originária, está um pouco
atrasado esse aspecto institucional. Enfim, todos estão se mobili-
zando, mas há certa defasagem. Há diferenças no nível de partici-
pação e de conscientização dos atores do processo. E ainda há a
questão fundamental, que é o relacionamento intercomitõs das
bacias e sub-bacias. Há relação de autonomia dos comitês,
interrelação de vinculação, de subordinação.

A questão da dorninialidade é critica. Vamos ter de discutir e
enfrentar esse touro à unha, ou sela, tem um rio estadual, de domí-
nio da União, que atravessa dois Estados, e uma série de tributári-
os. Podem ser criados comitês de sub-bacias em todos esses rios.
De que forma vai haver o entendimento, a articulacão? Se cada um
fizei o que quiser, vai ser o caos, não vai haver gestão, administra-
ção e gestão dos recursos hídricos. Por outro lado, não pode haver
imposições. É evidentemente um processo de negociação.

No caso de Minas Gerais, fiquei surpresa quando fui fazer
um levantamento dos comités federais já aprovados pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos: todos têm águas que passam por
Minas Gerais. E importantíssimo que o Estado se articule com os
órgãos da União, com os comités de bacia, para que haja essa
gestão. Isso é um desafio. Mais unia vez, a lei prevê a articulação
do Estado com a União, com os outros Estados e os convênios.

Ressalto que a política nacional de recursos hídricos não pode
estar assentada em bases frágeis, senão vai mii. Se tivermos pre-
dorninância da visão arrecadatór ia, se implantarmos cobranças sem
antes conhecer as nossas bacias, os nossos usuários, sem termos
sustentação adequada, a casa poderá ruir. A nossa proposta é cons-
truir passo a passo, ter o nosso Sistema de informações, elaborar o
plano de bacias, fazer o enquadramento dos corpos d'água, regu-
larizar o uso dos sujeitos à outorga e fazer a cobrança. Ai, sim,
teremos potica cie recursos hidrcos neste Pais.
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II

Gilman Viana Rodrigues
Presidente da Federação da Agricultura

do Estado de Minas Gerais - Faemg

Existem visões distintas sobre o setor pivado, mas devemos
buscar um caminho compartilhado, que possa abrigar opiniões dife-
rentes, visando, no entanto, ao bem comum. Seria alguma coisa
corno o uso sustentável do recurso hídrico. Não é fácil. Por quê?
Temos alguns componentes perversos no ambiente brasileiro. Eles
não são obrigatoriamente do ambiente hid rico, mas do ambiente da
educação, da preparação das pessoas, da vontade de interagir. E há
um retardamento na ação do poder público.

Por que só agora estamos tratando de outorga ? Por que não
tratamos de outorga há 50 anos, quando começou o processo de
avanço nas reservas de água? Está tudo normal. Agora, estamos
tratando de outorga como tratamos do racionamento de energia no
ano passado, porque está faltando. Isso cria, efetivamente, não
um conflito, mas urna dificuldade com quem já está usando e ago-
ra é obrigado a se ajustar a uma regra nova. Esse é um ponto que
nos preocupa.

A Faemg tem atuado, e estamos elaborando uma cartilha
sobre os direitos e deveres do produtor. Olhem que não são ape-
nas direitos, mas deveres também. O treinamento sobre o uso de
agrotóxicos está ligado acentuadamente ao uso de descarte de
embalagens. Ternos um serviço de aprendizagem rural chamado
Seriar e passamos a dar um treinamento sobre aplicação de
agrotóxicos no Jaíba. Uma pessoa da primeira turma que fez o
curso conosco disse ao nosso instrutor: "Gente, estou fazendo
isso errado há 20 anos. Só agora vim a aprender.". O Brasil tem o
privilégio de deixar o erro se implantar para depois punir ou assustar.
Vamos pagar caro e durante um longo tempo pelo nível de escolari-
dade que o poder público proporcionou ao povo brasileiro.

A falta de educação básica no Brasil dificulta às pessoas a
compreensão das inovações do mundo. Ficam esperando um ato
impositivo, e isso nao é desejável. Esta sendo necessário, mas não
e cscveI. A per'cejco cio qur esta aerr das pessoas esta r' ir rio
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difícil para as pessoas despreparadas. Esse é o ponto de estrangula-
mento das mudanças brasileiras: preparação das pessoas, educação.

Peço licença aos dois expositores anteriores para dizer que
eu também tenho desconfiança quanto à CPMF da água. lambem
tenho desconfiança sobre a prioridade. Pode ser que não venha a
acontecer, mas tenho desconfiança porque o passado nos leva a
isso. Também ternos urna participação constante nos conselhos
de meio ambiente, não só no Copam, mas no Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, no IEF e nos comitês de bacias.

Temos participado de todas as acões, não para impor, mas
com vontade de discutir os assuntos e de criar urna solução co-
mum. Estamos lançando o folderde uma campanha contra incêndios
florestais: "Evite Queimadas". O nome desse projeto é Nosso Ambi-
ente, O ambiente sobre o qual estamos tratando não é somente o
rural, nem somente o das cidades, mas o ambiente de todos. Essa
fotografia mostra aqui a paisagem de urna região que está sofrendo o
efeito da queimada e, no fundo, aquela que não sofreria. É um inves-
timento da Federação da Agricultura, do setor privado rural, educando
a pessoa para melhor tratar o meio ambiente.

O outro projeto sobre o qual estamos tratando, de novo ligado
à educação, chama-se Semeando. O que é esse projeto? Estamos
dando instruções às escolas, para orientar crianças de 6 a 11 anos,
sobre o valor do meio ambiente para suas vidas. Achamos que a
criança vai conversar sobre o assunto em casa e levar um instru-
mento de educação para sua família.

No ano passado, trabalhamos com 50 mil estudantes, trei-
namos 2 mil professores para isso e, este ano, vamos atingir 150
mil escolares, capacitando 6 mil professores. Vamos passar, no
próximo ano, para 300 mil crianças, até dar toda cobertura a essa
idade, visando informar sobre o meio ambiente. Este ano, nosso
conteúdo são água e solo; no próximo ano, solo e florestas. Que-
remos levar educação básica para a criança, para que não seja pre-
ciso reeducá-la, quando ela se tornar adulta, como estamos fazen-
do no Senar, pois pessoas que precisam aplicar agrotóxicos têem de
anotar as dosagens e não sabem ler. O Senar destinou 10% da sua
verba para educação de adultos, o que os Estados já deveriam ter
feito; em vez de olhar para a frente, temos do parar e olhar	a tra
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O projeto Semeando visa criar um futuro em que o conheci-
mento seja a base, e haja oportunidade para todos, não seja direito
de poucos. Queremos, ao final dessa caminhada, chegar a um pon-
to em que o adolescente tenha sua opinião formada sobre meio
ambiente.

O Fhidro é um fundo para financiar programa de melhoria de
recursos hidricos. Tenho a impressão de que em Minas Gerais nem
todos o conhecem. Seu órgão gestor é o BDMG. Fonte dos recur-
sos: dotações orçamentárias, portanto, previstas em orçamento; 10%
da verba do PROSAM, ou seja, de toda verba para esse programa de
saneamento, são destinados 10% para a formação desse fundo;
45% dos roya/tes recebidos pelo Estado como compensação de áre-
as inundadas por hidrelétricas e outras concessionárias.

Quando unia unidade hidroelétrica inunda uma área, ela paga
o royalty ao Estado. Desses recursos, 45% vèni para o Fhidro,
mais o saldo não aplicado na melhoria dos recursos hidricos pelas
empresas concessionárias de energia elétrica. Quando a empresa
faz um projeto de aplicação de recursos para recuperar os recursos
hídricos, 0,5 dos recursos que ela não aplicar são repassados para
o FHIDRO.

A previsão de orçamento anual para o Fhidro é de 30 mi-
lhões; estimada a arrecadação em três anos e meio, nessa mesma
base, R$l 00 milhõwa. O volume aplicado é zero. Pode estar aplica-
do, mas ninguem sabe, ninguém viu.

Cobrança pelo uso das águas. É importante colocar que a
cobrança não é um fato novo, indesejado, ele é despreparado. Como
Dra. Cristina falou, a senhora que está molhando o passeio com
água está pagando por essa água, só que não percebe, não tom
consciência de que está pagando, do que aquilo custa. Aquela água
está passando pelo hidrômetro dela. Porque está pago, pode des-
perdiçar? É outro conceito, não é só pagar e desperdiçar, tem de
ter consciência do valor da água, preservá-la conscientemente e
não por determinação legal apenas.

Base que irá representar a autonomia decisória e financeira
dos comités: Isso é fundamental. A direção paritária desigual é um
termo que foi criado na administração participativa brasileira. E
paritãria, 213 de um jeito e 1/3 do outro.
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Definição da operacionalização da cobrança: O comitê deve-
rá ser coletor e gestor dos recursos oriundos da própria bacia. Pare-
ce que um dos expositores lembrou que há uma estrutura fiscal que
obriga que esse recurso soja arrecadado pela União e, depois, volte
para a bacia. Não sei se nesse caso vai ser melhor, mas os casos
que pude ver mais de perto, como o da merenda escolar, por exem-
plo, merenda escolar de recurso de emergência da seca, saíam 100
unidades daqui, chegavam 37 lá. Ora, quero aplicar 100% com quem
está vivendo o problema. Quem está envolvido com a demanda é
que deve ser o gestor do recurso.

Cobrança: o acordo motivado e negociado entre os envolvi-
dos. Existe mentalidade administrativa que acha que sabe tudo e
que impõe, não gosta de conversar. Na área rural, no circuito de
irrigação, em que há aplicação acentuada de defensivo, isso pode
não ser verdade. Mas o que vejo na área pecuária é poluição bárba-
ra, oriunda de dejetos das cidades que estão às margens dos rios.
Por que emancipam municípios sem ter, antes, um projeto de esgo-
to sanitário? Deixa-se poluir à vontade.

É preciso prever. É preciso usar a inteligência para estudar
esses problemas. Não podemos ficar apenas punindo. É preciso
preparar as pessoas. Não é possível fazerem-se mudanças na co-
munidade sem que os envolvidos participem do projeto de mudan-
ças. Temos de ter tolerância com o despreparo que o poder público
legou ao povo brasileiro. Temos de ter amor e paciência e preparar
as pessoas para conviverem com os novos tempos. Não dá para
impor. Temos de conquistá-las para se envolverem nos projetos de
mudança. Caso contrário, não mudam, e têm lugar -a
a ação judicial, a demanda. Temos de conquistar o futuro, construir
rjn r t:-) cj OS, e não ficar no que ë imposto por alguns.

Antes da cobrança: Consolidação dos comitês. Há pressa de
se irii:Iarem as cobranças, antes mesmo de existirem os comitês.

Capacitação dos membros: Quem são os futuros membros
do comitê? Qual o conteúdo programático para educar as pessoas
como lideranças regionais?

Identificação dos problemas de cada bacia, soluções e cus-
tos: Estabelecimento de critérios claros de cobranca e aplicação
dos recursos. A regra do condomínio é fazer orcamento de oespe
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sas em função do que se precisa gastar e, só então, cobrar. Não se
deve cobrar e, depois, ver onde se vai gastar

Acesso dos comitês aos recursos do Fhidro: Esse negócio
está fechado. Alguém falou que a lei não abriu a janela para usar.
Ora, que janela bruta essa, não?

A cobrança não pode ser instrumento de punição: Demo-
ra-se a educar e a preparar as pessoas, mas, quando se vê que
a coisa está desesperada, mata-se, cobra-se. É preciso ter tole-
rância com o homem, com a criança, com o jovem, educá-los e
prepará-los.

Como se preparam as pessoas? Primeiramente, ao con-
versar, é preciso demonstrar que se sabe o que se está falando.
Segundo, é preciso se expor quando se fala. Não da para con-
versar de um Jeito e ter a aparência de outro. Terceiro, é preciso
conquistar a confiança daquele com quem se conversa, e essa
confiança adquire-se demonstrando conhecimento. Não dá para
fazer advinhações . Ë preciso inspirar confiança no interlocutor.
Aqui está o grande problema atual: impõe-se, sem se preparar o
parceiro.

Vem aí outro fato curioso. Quando da assinatura do Proto-
colo de Kyoto, os Estados Unidos da América, país modesto,
que polui pouco no mundo, não quis assinar. Por quê? Porque é
o que mais polui; não no campo, mas nas cidades. A poluição
que causa é a industrial.

Onde se localizam as nascentes, os riachos, rios, lagos,
morros e montanhas? No campo. Da mesma forma que os
médicos sãos guardiães da saúde e os advogados, da lei, os
produtores rurais são os do campo. Se há médicos e advogados
que praticam coisas erradas, vamos censurá-los e puni-los, as-
sim como os produtores que praticam coisas erradas, mas ja-
mais devemos estabelecer regra geral de que o campo paga
pelo erro da cultura da sociedade brasileira. Somos os guardiães
do campo.

É no campo que se concretiza o ciclo hidrolõgico de que
tratamos. Há uns sonhadores que ficam esperando que a nu-
vem formada no mar seja trazida pelo vento. Tomara que o vem-
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to sopre certo. Somos interventores no ciclo climatológico que
nos interessa. Precisamos aprender urgentemente a usar a agri-
cultura, a fazer o terraçamento, a proteger os mananciais e a
preservar as matas ciliares. O produtor rural identifica-se como
verdadeiro produtor de águas em beneficio da sociedade. Não
me refiro ao produtor detentor de um produto comercial. É lá
que está a água. Se não estivermos preparados para guardá-la,
seremos péssimos guardiães desse bem fantástico. Ao contrá-
rio, o produtor rural é naturalmente um guardião da natureza.

Como anda a cobrança da água ? Quando o Estado do
Paraná introduziu seu processo de cobrança, isentou o produtor
rural. No Estado de São Paulo, um projeto de lei em curso prevê
carência de quatro anos. O Comitê de Bacias do Paraiba do Sul
isentou o produtor rural. E Minas Gerais? Como anda? Queremos
participar da conversa.

Propomos educar, educar, educar. Depois, estimular com con-
fiança, sendo solidário; planejar, agir, sair da inércia, motivar. E, se
necessário for, cobrar. Mas, se cobrarmos por cobrar, para punir,
certamente estaremos na contramão da história.

Se a Copasa me cobra apenas por captar a água e entregá-la
em meu domicílio, gostaria que pagasse outorga na captação e
incorporasse o preço da outorga na minha venda. É urna prestadora
de serviço pronto, não uma prestadora do serviço intermediário.
Acho que isso é discutível. Há muito o que conversar. Porém, cor-
re-se o risco de urna determinação sem entendimento entre as
partes envolvidas, o que certamente gerará um ambiente desagra-
dável, que não será útil ao Brasil, muito menos a Minas Gerais. E
jamais será útil ao coração dos homens de bem deste Pais
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Esta publicação contém as palestras apresentadas
no Seminário Legislativo "Aguas de Minas II",
realizado pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais nos dias l, 2 e 3 de julho de 2002. O
propósito do Seminário foi discutir a situação das
bacias hidrográficas do Estado, principalmente com
relação aos mecanismos, possibilidades e
dificuldades de implantação das políticas públicas
relativas ao assunto. Proferidas por autoridades e
especialistas no tema, as exposições aqui reunidas
constituem valioso subsídio para ações dos Poderes
Legislativo e Executivo, nos âmbitos estadual e
federal, assim como para iniciativas de outros
poderes públicos e de entidades da sociedade civil,
em projetos destinados a preservar e melhorar a
qualidade e a quantidade das águas.
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