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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais promoveu, durante este ano, um
amplo debate sobre a gestão dos recursos hídricos no Estado. O evento constou
de um seminário legislativo que se caracteriza por uma estrutura plenamente
democrática, com a participação de todas as entidades envolvidas com o tema
desde o início da sua montagem até a fase de acompanhamento das propostas.
Além da participação das organizações da sociedade civil, o seminário teve ampliado
o seu espaço de influência, com a realização de uma etapa de interiorização dos
debates.

O Seminário Legislativo Águas de Minas II promoveu, de abril a julho de 2002,
uma discussão aprofundada sobre o tema das águas, mobilizando cerca de 2.000
pessoas em 17 encontros realizados no interior. Da plenária de encerramento,
realizada em Belo Horizonte, participaram quase 1.500 representantes de diversas
entidades. No encontro foi aprovado um documento, com 167 propostas
exaustivamente debatidas pelos grupos de trabalho formados durante a realização
do seminário. A reestruturação e descentralização dos órgãos encarregados da
política das águas e do gerenciamento dos recursos hídricos e a regulamentação
do Fundo de Recuperação de Bacias Hidrográficas (Fhidro) são algumas das
sugestões das entidades que estiveram representadas no seminário.

Este número da Revista do Legislativo reproduz os principais pontos dessa
discussão e a íntegra das propostas aprovadas no Seminário Legislativo Águas de
Minas II. Enfoca também, numa reportagem especial, um dos temas recorrentes
da pauta dos grupos de trabalho: a formação dos comitês de bacias, núcleo central
da nova política brasileira de gestão dos recursos hídricos. São apresentadas
algumas das experiências mineiras mais significativas, como a de formação dos
comitês de bacias, e discutidas as principais dificuldades das comunidades locais
para a formação desses núcleos.

Nesta edição, a Revista apresenta relato da Expedição Engenheiro Halfeld,
principal ação da Campanha Rio São Francisco Patrimônio Mundial, com o objetivo
de obter da Unesco essa classificação para um dos rios mais importantes do
Estado. A expedição foi acompanhada pela Assembléia Legislativa e realizada por
diversas entidades empresariais e organizações da sociedade civil. O leitor poderá
acompanhar passo a passo a implantação do sistema previdenciário municipal,
um desafio que os administradores municipais devem enfrentar para se adequar
à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e garantir um regime previdenciário
sólido, moderno e economicamente saudável aos seus servidores.

A Revista do Legislativo publica uma avaliação do resultado da Rio + 10, encontro
que reuniu em Johannesburgo, na África do Sul, entre 26 de agosto e 4 de setembro
de 2002, representantes de 193 países, num total de 105 chefes de Estado e
7.900 delegados oficiais, que ali estiveram para negociar compromissos relacionados
com a implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Finalmente, em dois artigos especiais, é apresentado um debate sobre as
possíveis implicações de uma adesão do Brasil à Alca.
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cruzada pelas águas
No novo modelo de gestão das águas que o Brasil está adotando, os comitês de bacias hidrográficas, formados,

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

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

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

Fabiana Oliveira
Jornalista da Alemg

águas de minas II
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Córrego Santana, bacia hidrográfica
do Rio Caratinga, cidade de Resplendor,
1995. Um grupo de 14 produtores ru-
rais, desmotivados pelas dificuldades cres-
centes na administração de suas proprie-
dades e pelo êxodo dos filhos devido à fal-
ta de perspectivas no campo, resolveram
mudar a �cara� da microbacia em que vivi-
am. Nessa época, os problemas existen-
tes na região abrangiam desde os erros
no manejo do solo até a inadequação do
pastoreio e do corte de árvores, entre ou-
tras agressões ao meio ambiente. Após
as mudanças na forma de se relacionar
com a bacia, os agricultores conseguiram
aumentar a vazão do Córrego Santana
de 4 metros cúbicos por segundo para
cerca de 50. Conclusão: os resultados me-
lhoraram e houve um aumento significati-
vo da renda dos produtores rurais. Os fi-
lhos, que tinham ido embora, começaram
a voltar.

Quem conta essa história é Marco
Antônio Fernandez, consultor em gestão
de recursos hídricos do Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam) e ex-coorde-
nador do Escritório da Bacia do Rio Doce,
ligado ao Ministério do Meio Ambiente e

cujo objetivo era fazer a mobilização para
criar o Comitê Federal da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce. O exemplo relatado por
Fernandez demonstra como a participação
social é determinante na implementação
da política de recursos hídricos em vigor no
Brasil, cujos marcos são a Lei Federal nº
9.433, de 1997, e a Lei Estadual nº
13.199, de 1999, em Minas Gerais. Esse
modelo é pautado pela adoção da bacia
hidrográfica como unidade de planejamen-
to e gestão e pela tomada de decisões por
agentes sociais regionais e locais, entre
outros aspectos.

�Essa legislação é quase uma filosofia�,
ilustra Marco Antônio Fernandez, referin-
do-se também à verdade, impressa na lei,
de que a água é finita e vulnerável, em
contraposição à idéia de que ela é infinita e
renovável, como muitos de nós aprende-
mos na escola. Outra mudança de
paradigma diz respeito à determinação de
que o comitê de bacia hidrográfica, forma-
do, paritariamente, por representantes
dos poderes públicos estadual e municipal,
dos usuários e da sociedade civil organiza-
da, passe a ser o centro das decisões so-
bre a gestão das águas. O poder de definir

quais as prioridades de investimentos e
obras, entre outras medidas, é transferi-
do do Estado para as mãos daqueles que
residem no território da bacia.
Participação tímida � Em Minas Ge-
rais, 12 comitês estão em funcionamento
e outros 5 têm comissão provisória já for-
mada. A dúvida que desponta agora, já na
fase de implementação desse novo mode-
lo de gestão das águas, é se os comitês
estarão preparados para assumir todas
as atribuições que lhes cabem. E uma das
primeiras questões levantadas é como
garantir a gestão democrática dessas
instâncias decisórias, prevista na legisla-
ção de recursos hídricos. Essa pergunta
adquire mais importância na medida em
que voltamos os olhos para a realidade
brasileira � um país cuja população ain-
da busca os caminhos da verdadeira par-
ticipação social, política e econômica. O
modelo seria, então, avançado demais
para ser implementado numa socieda-
de tão desigual?

�As dificuldades são imensas e inúme-
ras�, confirma o porta-voz do Fórum Minei-
ro de Comitês de Bacias Hidrográficas,
Mauro da Costa Val. Ele lista alguns entra-
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ves para a consolidação desse novo mo-
delo: falta de participação e de organiza-
ção social; carência de capacitação e de
informação por parte dos membros dos
comitês; fragilidade da estrutura da admi-
nistração pública; e ausência de recursos
financeiros para investimento nos comitês.

�Temos o hábito de criticar o serviço
de limpeza urbana porque não se var-
rem nem se limpam as ruas, mas todos
nós jogamos lixo no chão. O brasileiro
não está acostumado a exercer cidada-
nia e a participar; está acostumado, sim,
a ser amigo de algum poderoso e a pe-
dir favor. É a política do toma-lá-dá-cá�,
analisa Mauro da Costa Val, ao se referir
à falta de participação e de organização
social. Já o coordenador estadual da
mobilização pelo Comitê Federal da Ba-
cia do Rio São Francisco, Flávio Mayrink,
relembra a história recente do Brasil para
explicar as dificuldades do exercício da
cidadania. Ele ressalta que, durante mui-
to tempo, a sociedade ficou impedida
pela ditadura militar de assumir uma
postura participativa e de consolidá-la. O
comitê, no qual essa sociedade está hoje
representada, reflete essa limitação, que

deverá ser contornada, na opinião dele,
no decorrer dos anos.

A participação reduzida tem relação
direta com a carência de recursos finan-
ceiros, completa o porta-voz do fórum mi-
neiro, que também preside o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Ele
cita a realidade vivida pelo comitê para vali-
dar o que diz. Representantes, por exem-
plo, de organização não-governamental  de
Felixlândia, cidade a 200 km da Capital, têm
que tirar dinheiro do próprio bolso e faltar
ao trabalho para participarem de uma reu-
nião do comitê, em Conselheiro Lafaiete,
assim como representantes de sindicatos
rurais. �Trabalhamos sem recursos. Os con-
selheiros não são remunerados e depen-
demos do apoio de instituições para libera-
rem os membros do comitê a fim de que
participem das reuniões�, confirma o presi-
dente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e
Pardo, Rodopiano Evangelista.

A falta de capacitação e informação
também impede que a sociedade estabe-
leça relações de causa e efeito e aprimo-
re suas intervenções, quando os assun-
tos são o meio ambiente e a gestão das

águas. �O cidadão quer ajudar a resolver
os problemas de sua localidade, mas não
sabe como fazer isso, nem como se or-
ganizar e trocar informações com outras
pessoas�, afirma Mauro da Costa Val. É
necessário, acrescenta ele, que o repre-
sentante da sociedade civil organizada
saiba quais são as prioridades de inter-
venção na bacia eleitas pelos seus repre-
sentados e as leve ao comitê. A cada de-
cisão tomada, esse representante deve
voltar aos seus pares e repercutir o que
aconteceu na reunião.
Recursos limitados � Somadas aos
problemas já descritos, estão a fragilida-
de da estrutura da administração pública
� que deve apoiar a implementação dos
comitês � e a ausência de recursos finan-
ceiros para investimento nessas instân-
cias. Os representantes dos comitês de
bacias queixam-se da falta de dinheiro para
desempenhar funções que lhes cabem,
entre elas, as viagens e as reuniões com o
intuito de fazer a mobilização social e a im-
plantação de uma infra-estrutura básica
(fax, computador, telefone, móveis) para
desenvolver projetos e fazer contatos.
Para Mauro da Costa Val, a questão finan-

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

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

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

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

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

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

Município tem papel agregador

Regina Greco

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

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

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

Radiografia da bacia

H
elena Leão

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

Arquivo CBH� Pará
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Municípios
Araújos, Bom Despacho, Carmo

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

ceira é um problema sério e de restritas
possibilidades de solução em curto prazo
e em nível estadual, tendo em vista o mo-
mento difícil que Minas Gerais atravessa.

�É preciso que o Estado dê aos comitês
condições para que eles se fortaleçam e
possam, então, desenvolver seu trabalho
de maneira sustentada. Caso o governo
estadual não faça isso, será como alguém
que põe um filho no mundo e não lhe dá
apoio depois�, ilustra o presidente do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Caratinga, Pedro Paulo Oliveira Martins.
Marco Antônio Fernandez, consultor em
gestão de recursos hídricos do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (Igam), con-
corda com o fato de que, se por um lado o
sistema de gerenciamento de recursos
hídricos é auto-sustentável a partir da
implementação de instrumentos como a
cobrança, por outro lado é necessário um
apoio inicial aos comitês.

�Vamos imaginar que o sistema é
como o motor de um carro. No momento
em que se tem a cobrança (o combustí-
vel), esse motor gira sozinho. Mas, para
começar a girar, precisamos de força ex-
terna (o motor de arranque). E o Estado é

um parceiro fundamental. O dinheiro, a
princípio, deverá sair daqui�, afirma Mar-
co Antônio Fernandez. Mas, na prática,
esse suporte financeiro não se concreti-
zou totalmente. Uma ação ainda não
implementada é o Projeto Instrumenta-
lização para a Gestão, uma parceria do
Igam com o Fórum Mineiro de Comitês
de Bacias Hidrográficas. O projeto, no va-
lor de R$ 900 mil, consiste no repasse de
ferramentas para criar uma base
operacional minimamente estruturada,
com computador, mesa, telefone, fax e
a contratação de profissionais por perío-
do determinado. Essa verba será desti-
nada aos 12 comitês já em funcionamen-
to em Minas. Mas até agora não foram
liberados os recursos orçamentários
previstos.

Outro caminho para obter recursos
seria por meio de parcerias. Uma delas é
o Projeto Proagua/Fortalecimento
Institucional, que envolve o Igam e a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), com recursos
do Banco Mundial, cujo objetivo é estruturar
os comitês. Já foi concluída a estruturação
do Bloco I (Comitês dos Rios Mogi-Guaçu e
Pardo, Sapucaí, Araguari, Verde e Comis-

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

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

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

Municípios
Alvarenga, Caratinga, Conselheiro
Pena, Dom Cavate, Entre-Folhas,
Imbé de Minas, Inhapim, Itanhomi,
Piedade de Caratinga, Santa
Bárbara do Leste, Santa Rita de
Minas, São Domingos das Dores,
São Sebastião do Anta, Tarumirim,
Tumiritinga e Ubaporanga.

são Pró-Comitê Nacional dos Rios
Jaguari/Piracicaba), que envolveu recur-
sos da ordem de R$ 420 mil. Agora, res-
tam os Blocos II (Comitês dos Rios
Piracicaba, Caratinga, Araçuaí e Médio/
Baixo Jequitinhonha) e III (afluentes da mar-
gem esquerda do Rio São Francisco).

Uma outra fonte de recursos para os
comitês seria o Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhidro), criado pela Lei  nº
13.194, de 1999. Esse fundo tem o obje-
tivo de dar suporte financeiro a projetos
que promovam a racionalização do uso e
a melhoria, nos aspectos quantitativo e
qualitativo, dos recursos hídricos estadu-
ais, inclusive os ligados à prevenção de
inundações e ao controle da erosão do
solo. A lei que criou o Fhidro prevê a cria-
ção de um grupo coordenador e sua ges-
tão pelo Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais (BDMG). Os re-
cursos viriam, entre outras fontes, do Or-
çamento; de operação de crédito interna
ou externa de que o Estado seja mutuá-
rio; e de 45% da cota destinada ao Esta-
do a título de compensação financeira por

áreas inundadas por reservatórios para
a geração de energia elétrica. No entan-
to, segundo Mauro da Costa Val, até ago-
ra nenhum tostão foi repassado aos co-
mitês de bacias.
Gestão democrática? � Todas as si-
tuações descritas contribuem para com-
prometer a gestão democrática dos comi-
tês de bacias hidrográficas em diversos
momentos. A relação de forças dos seus
integrantes acaba ficando desigual, tendo
em vista os diversos graus de limitações
financeiras, de falta de participação e or-
ganização social e de carência de informa-
ções. O presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Caratinga, Pedro Pau-
lo Oliveira Martins, descreve com precisão
esse cenário. �Se o comitê está, por exem-
plo, nas �costas� da companhia de sanea-
mento, da prefeitura ou de alguma institui-
ção da sociedade civil, ganha o perfil da-
quele que o apadrinha. A relação de for-
ças se altera, prejudicando a gestão de-
mocrática. O comitê deveria ser neutro,
mas nesses casos acaba não adquirindo
identidade própria�, afirma.

Outro aspecto que acirra os embates
entre sociedade civil, usuários e poder pú-
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Radiografia da bacia

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

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

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

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

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

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

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

Mobilização social dá nova vida à
bacia do Rio Caratinga

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

Pedro Paulo Martins
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blico nos comitês de bacias é a transferên-
cia do poder,  que antes poucos tinham,
para um leque maior de pessoas. �A ges-
tão de recursos hídricos é um rearranjo
institucional. Até a nova legislação, alguns
setores tomavam decisões sobre as águas
isoladamente, interferindo na vida de mui-
tas pessoas durante muitos anos. Hoje,
empresas de energia elétrica e companhi-
as de saneamento não podem tomar de-
cisões sozinhas; é preciso submeter ao
comitê os investimentos que desejam fa-
zer. A divisão dos poderes político e econô-
mico exige, portanto, uma dinâmica de
maturação. Quem está perdendo poder
tem que ceder e aceitar as novas regras
do jogo e isso não ocorre da noite para o
dia�, descreve Mauro da Costa Val.

Na opinião do professor da UFMG e
coordenador-geral do Projeto Manuelzão,
Apolo Heringer Lisboa, que representa a
sociedade civil no Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas, haveria ain-
da fortes resistências à divisão do poder
no comitê por parte de segmentos que
não têm compromisso com o meio ambi-
ente. Além de utilizarem os recursos
hídricos de forma predatória, eles tentam

cooptar pessoas para apoiar suas posi-
ções. O Projeto Manuelzão visa à
revitalização da bacia por meio da educa-
ção ambiental, entre outras ações.
Heringer reconhece, no entanto, que, no
caso do comitê onde atua, há condições
de entrosamento com os demais integran-
tes, principalmente por meio do presiden-
te do comitê, Paulo Maciel, secretário de
Meio Ambiente de Belo Horizonte.

Outro alerta diz respeito ao sectaris-
mo. O professor da UFMG afirma que, em
alguns comitês, estabelece-se a seguinte
divisão: de um lado, estão os utilitaristas
da água e os empresários, cidadãos con-
siderados realistas e respeitáveis; do ou-
tro, os ambientalistas, aqueles considera-
dos filósofos e poetas, tidos como pessoas
desqualificadas que não se preocupam
com o emprego. Heringer rebate essa
tese afirmando que empresários e gover-
nos conscientes têm que defender o meio
ambiente com os ambientalistas, pensan-
do em longo prazo. �Isso de forma alguma
impossibilita a existência do comitê. É aí que
está o grande embate ideológico, político
e público que vai despertar a sociedade e
fazê-la tomar partido�, diz.

Dominialidade � Além de todas essas
questões, outra se aponta como um de-
safio para a gestão das águas: os diferen-
tes domínios existentes no Brasil. O rio
que nasce e deságua no próprio estado
é de domínio estadual. Já aquele que atra-
vessa mais de uma unidade da Federa-
ção ou faz fronteira com outras passa a
ser de domínio da União. Hoje, os orga-
nismos que detêm as prerrogativas da
outorga (legalização do uso), da fiscaliza-
ção e da gestão do sistema estadual de
informações sobre recursos hídricos são,
respectivamente, o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam), nos rios de
domínio do Estado de Minas Gerais; e a
Agência Nacional de Águas (ANA), nos rios
de domínio da União.

Para se ter idéia da complexidade do
tema, basta lembrar que Minas Gerais
está representada em diversos comitês
federais de bacias hidrográficas, como os
dos Rios Paraíba do Sul, São Francisco e
Doce. Segundo a ANA, há quatro comitês
estaduais instalados em Minas apenas no
território da bacia do Rio São Francisco. Se
em Minas Gerais há uma legislação sobre
recursos hídricos, comitês em funciona-
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Manhã de segunda-feira, 1º de julho
de 2002. Dia seguinte ao da conquista
brasileira do pentacampeonato mundial
de futebol, quando muitos esperavam por
um feriado em comemoração da vitória e
outros ainda curtiam a euforia da final da
Copa. Ainda assim, cerca de 1.400 pes-
soas estavam na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais para discutir a gestão
dos recursos hídricos no Estado. �As
águas de Minas estão salvas�, exclamou
o secretário de Estado da Agricultura,
Paulino Cícero, aparentemente surpreso
por encontrar o Plenário da Alemg lotado
de representantes da sociedade civil e do
poder público para assistir à palestra de
abertura do Seminário Legislativo Águas
de Minas II. A mobilização da sociedade e
a participação efetiva dos delegados fo-
ram marcantes em todas as etapas do
evento.

A contar pelo número de participantes
e de propostas apresentadas (450), o
seminário repetiu o êxito do primeiro even-

to sobre o tema,  realizado em 1993. Na
sua segunda edição, o seminário foi am-
pliado com a realização de 17 reuniões
pelo interior de Minas (ver quadro), reu-
nindo mais de 2 mil pessoas nas discus-
sões que resultaram no documento apro-
vado, durante a plenária final do evento,
em Belo Horizonte. Nessa última etapa, 48
organizações governamentais e não-go-
vernamentais foram envolvidas.

Nas reuniões de interiorização, realiza-
das nas cidades-pólo das sete bacias
hidrográficas de Minas Gerais, de abril a
junho de 2002, foram apresentadas as
propostas que passaram a fazer parte do
documento das Comissões Técnicas
Interinstitucionais (CTIs). Coube às comis-
sões, formadas por representantes de
órgãos governamentais e não- governa-
mentais, definir o regulamento, os temas
e os palestrantes do seminário legislativo.
Os temas analisados foram Gestão das
Águas, Agência de Bacia e Gerenciamento
das Águas: Instrumentos. Em cada reu-
nião do interior, foram eleitos os delega-
dos que participaram dos grupos de tra-
balho e da plenária final na Assembléia,
em Belo Horizonte.

Os pontos que mais se repetiram nas
discussões pelo interior do Estado foram a
necessidade de preservação dos recursos
hídricos, a efetiva participação e mobi-
lização da sociedade no trabalho dos co-
mitês e a cobrança pelo uso da água. Ou-
tras questões, porém, evidenciaram as
particularidades de demandas existentes,
muitas vezes, em uma mesma bacia.

A íntegra das propostas aprovadas
pelos participantes do Seminário Legislativo
Águas de Minas II está reproduzida nesta
edição da Revista do Legislativo.

O Brasil é mais do que o país do futebol

Alair Vieira

Raquel Furtado
Jornalistada Alemg
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A bacia dos afluentes mineiros dos
Rios Mogi-Guaçu e Pardo é pequena, pois
83% de seu território está situado em São
Paulo, mas em Minas está a nascente dos
dois rios. Se a bacia é pequena, os pro-
blemas, por outro lado, não são. Exem-
plos são carência de saneamento básico,
com o lançamento do esgoto in natura
nas águas; existência de bombas de irri-
gação sem outorga em plantações de
batata e morango; registro de hotéis com
poços artesianos e indústrias também
sem outorga.
Cobrança já aprovada � Para resol-
ver problemas desse tipo, o comitê aposta
em ações imediatas e adiantou o debate
sobre um instrumento da política estadual
de recursos hídricos ainda polêmico: a co-
brança pelo uso desses recursos. No iní-
cio deste ano, em Caldas, foi aprovada por
unanimidade uma proposta de
implementação da cobrança.  De acordo
com Rodopiano, que representa no comi-
tê a Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Água e Esgoto, o valor seria
fixo (R$ 0,02 por metro cúbico), semelhan-
te àquele proposto pelo Comitê para
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (Ceivap), no qual o proces-
so de instituição da cobrança já está adi-
antado. Pagariam pela água, inicialmen-
te, as empresas de saneamento, indústri-
as e prefeituras. Os agricultores seriam
incluídos num segundo momento, tendo
em vista as dificuldades vividas atualmente
pelo segmento no Sul de Minas.

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

Radiografia  da bacia

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

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

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

Rodopiano Evangelista

R
icardo Barbosa

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

Alair Vieira

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

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

da bacia, nos moldes do consórcio do Rio
Piracicaba, em São Paulo. O projeto foi es-
boçado, mas a idéia não vingou. Outra ga-
nhou força, anos depois, quando foi for-
mada uma comissão pró-comitê, que aca-
bou dando origem à estrutura atual.
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mento, órgão gestor e conselho estadual
de recursos hídricos, em algumas unida-
des da Federação, que compartilham as
águas com Minas, nem há conselhos ou
comitês de afluentes instalados. É, portan-
to, um grande ponto de interrogação
como conciliar os interesses e as priori-
dades de intervenção dos comitês esta-
duais e do comitê federal. A negociação
exaustiva entre usuários, sociedade civil e
poder público e a busca da articulação
dessas diferentes instâncias de decisão
são alternativas que precisam ser
adotadas urgentemente.
Soluções � Não há como negar a exis-
tência de inúmeros entraves para a con-
solidação do novo modelo de gestão das
águas, que não se restringem a Minas
Gerais, mas atingem os demais estados
da Federação. Se os problemas são mui-
tos, por outro lado, há tentativas de
solucioná-los. O Fórum Mineiro de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas tem algumas
propostas. Entre elas, a sensibilização
para o exercício da cidadania. O porta-voz
do fórum, Mauro da Costa Val, sugere o
investimento em organização social nas
pequenas e microbacias, inclusive por

meio da interação com órgãos estatais
que tenham capilaridade em Minas Ge-
rais. Ele cita o exemplo da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (Emater), que
poderia utilizar seus técnicos em visitas
aos municípios para difundir também in-
formações sobre o novo modelo de ges-
tão e fomentar a participação social nos
comitês.

Essa dificuldade de fazer as informa-
ções chegarem a todas as pessoas pode
ser contornada também pela mídia. Mauro
da Costa Val cita o exemplo da bacia do Rio
Paraíba do Sul, onde o processo de
implementação de cobrança está adian-
tado. Nessa bacia, serão aproveitados os
horários nobres das emissoras de televi-
são abertas para difundir a necessidade
de que os usuários, voluntariamente, in-
formem que utilizam a água e regularizem
esse uso. O presidente do Comitê da Ba-
cia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos
Rios Mogi-Guaçu e Pardo, Rodopiano
Evangelista, sugere uma divulgação inten-
sa, nos veículos de comunicação e em ou-
tros meios, do papel do comitê de bacia,
por meio de parcerias entre Executivo,

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

Municípios
Albertina, Andradas, Arceburgo,

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

�A sociedade acha que o comitê é mais
uma instituição que veio para fiscalizar ou
que só faz reuniões, desacreditando da
força que ele tem�, opina Rodopiano. Ele
propõe que o comitê promova reuniões
setoriais nos municípios, que vá às associ-
ações de bairro, aos sindicatos rurais, às
cooperativas e às escolas. A participação
dos municípios é também citada pelo pre-
feito de São João da Lagoa, Ronaldo Mota
Dias. �O município, quando incluído na dis-
cussão, estimula o envolvimento das pes-
soas, porque é nele que todas as reivindi-
cações chegam: a do agricultor que não
tem mais sua várzea para plantar visan-
do à subsistência; a do cidadão que não
tem mais água para beber. Os nossos ad-
ministradores ainda não estão prepara-
dos, pois acham que é mais importante
retirar a água do rio do que atuar de for-
ma a preservá-lo. Mas, quando houver
uma mudança cultural, a participação
será aprimorada�, diz. Ronaldo Mota Dias
preside a Associação dos Municípios da

Área Mineira da Sudene, que engloba 78
localidades, e representa o poder público
municipal no Comitê Federal da Bacia do
Rio São Francisco.

Quando se fala em mobilização social e
esclarecimento do novo modelo de ges-
tão dos recursos hídricos, a Assembléia
de Minas desponta como um parceiro im-
portante do sistema. Exemplo disso foi a
realização de dois seminários legislativos
sobre as águas de Minas, em 1993 e em
2002. Nesses seminários, dos quais parti-
cipam todos os segmentos envolvidos no
tema discutido, é aprovado um documen-
to final que subsidia ações legislativas e
executivas. O primeiro evento deu origem
à Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe so-
bre a política estadual de recursos hídricos,
e o segundo, cuja etapa final aconteceu
em julho, foi precedido por 17 reuniões no
interior, nas diferentes bacias, com a parti-
cipação de mais de 300 pessoas em cada
uma delas. �O processo que culminou na
plenária final do seminário foi riquíssimo. O
resultado é que  hoje cresceu o número
de pessoas que entendem o papel dos co-
mitês e sabem quais são os instrumentos
de gestão�, ressalta Mauro da Costa Val.

O porta-voz do fórum mineiro conside-
ra que o Legislativo tem o papel fundamen-
tal de difusor de informações. �Há uma
mídia associada ao trabalho diário da As-
sembléia que deve incorporar a divulgação
de informações sobre os recursos hídricos.
É óbvio que outras contribuições são pro-
duzir leis ou aperfeiçoá-las�, completa. No
que diz respeito à legislação, a Assembléia
poderia intervir se houvesse necessidade
de norma jurídica que tratasse das agên-
cias de bacias � braços operacionais dos
comitês e encarregadas de efetivar a co-
brança pelo uso dos recursos hídricos. A
Lei Estadual nº 13.199, de 1999, determi-
na que, caso a agência de bacia seja cria-
da pelo Estado, é necessária autorização
legislativa. Se ela fosse  uma fundação de
direito privado, seria necessária também
uma mudança da Constituição por meio
de uma proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC), já que hoje o Estado não pode
participar de fundações de direito privado.

Já para contornar os problemas finan-
ceiros dos comitês, uma possibilidade é
pleitear recursos federais e internacionais,
tendo em vista as dificuldades na obten-
ção de verbas estaduais. O Comitê da Ba-
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cia Hidrográfica do Rio Paraopeba, por
exemplo, obteve recursos do Ministério do
Meio Ambiente para implementação do
sistema de informações geográficas da
bacia e cálculo do balanço hídrico das sub-
bacias. O comitê conseguiu R$ 160 mil do
Ministério para o início do trabalho, que
abarca 4 mil km2 (1/4 da bacia). O volume
total de recursos é de mais de R$ 300 mil.
Parcerias com indústrias da bacia deve-
rão viabilizar o restante da verba. �A partir
do momento em que a dinâmica do
gerenciamento dos recursos hídricos está
na direção certa, obtêm-se recursos, mes-
mo com o Estado nesta situação de penú-
ria�, afirma Mauro da Costa Val, referindo-
se às conquistas do comitê do Paraopeba.

O presidente do Comitê do Rio
Caratinga, Pedro Paulo Oliveira Martins,
confirma que é possível conseguir recur-
sos por meio de parcerias para desenvol-
ver ações, como cadastramento de usu-
ários, elaboração de um sistema de infor-
mações sobre as bacias hidrográficas e
dos planos diretores de recursos hídricos.
O comitê fez parcerias com organizações
da sociedade civil, com as prefeituras e
instituições de ensino da região e com o

Ministério do Meio Ambiente para condu-
zir seus trabalhos. �A chancela do comitê
abre várias portas. Ele tem uma força
muito grande, já que pode captar recur-
sos para investimentos em obras de infra-
estrutura nos municípios�, completa
Pedro Paulo.
Consolidação leva tempo � Além des-
sas possibilidades, existe um consenso
entre aqueles que já atuam nos comitês
de que a consolidação do sistema de
gerenciamento de recursos hídricos leva-
rá mesmo algum tempo para ocorrer. Na
França, que é uma sociedade mais organi-
zada, com acesso a informações e a políti-
cas públicas, esse novo modelo de gestão
foi iniciado na década de 60 e só vingou
cerca de 20 anos depois. O consultor em
gestão de recursos hídricos do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Mar-
co Antônio Fernandez, lembra que as difi-
culdades são naturais, pois o sistema não
impõe respostas prontas sobre como
gerenciar as bacias. �Tal qual a democra-
cia, esse complexo sistema será construído
ao longo do tempo, levando-se em conta
todos os seus aspectos: técnico, econômi-
co, cultural e social�, opina.

Os comitês de bacias hidrográficas re-
fletem as desigualdades sociais existentes
no Brasil e não se pode negar que, atual-
mente, há uma velada ou explícita guerra
de interesses em alguns deles. O comitê,
em sua essência, é o verdadeiro parlamen-
to das águas. Como tal, nele estão repre-
sentados todos os segmentos � os usuá-
rios, a sociedade civil organizada e o poder
público estadual e municipal. Seus inte-
grantes sofrem a ação dos mais diferen-
tes lobbies, discutem os rumos da bacia
hidrográfica onde atuam ou residem e con-
centram em suas mãos o poder de deter-
minar onde serão aplicados os recursos
arrecadados com a cobrança da água.
Isso não é pouco.

Fazer com que esse parlamento das
águas apresente resultados em prol do
meio ambiente e do desenvolvimento sus-
tentável das bacias, seja ético, tenha legiti-
midade e credibilidade são tarefas que
cabem aos que o integram, isoladamente,
e à sociedade, de forma coletiva e siste-
mática, fiscalizando as ações de seus re-
presentantes nessas instâncias de deci-
são. Esse longo caminho está, como se vê,
apenas começando.
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Rio das Velhas e Projeto Manuelzão
são expressões que há muito não se
dissociam. Quando o assunto são as ações
desenvolvidas para recuperar a bacia do
Rio das Velhas � afluente do São Francisco
que corta a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) � , o Projeto Manuelzão
desponta como uma iniciativa que acumula
resultados importantes. O grupo, que teve
origem na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), tem na educação ambiental sua
principal atitude pela revitalização da bacia.
Ponto de partida para mudanças
duradouras na relação do homem com o
mundo em que vive, a educação ambiental
foi levada pelo Manuelzão a 1,7 mil escolas
públicas.

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

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

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

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

Municípios

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

Educação ambiental resgata
o Rio das Velhas

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

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

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

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

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

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

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

Radiografia da bacia

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

Segundo informações do site do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas, o Alto Rio das Velhas reúne a
maior concentração populacional e de
atividades econômicas, representadas,
principalmente, pela RMBH, onde estão
os maiores focos de poluição hídrica. Os
dois principais agentes de poluição
correspondem aos esgotos não trata-
dos (domésticos e industriais) e aos
efluentes gerados pela água usada na
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Quando nos debruçamos sobre o
sistema estadual de gerenciamento de
recursos hídricos, à primeira vista é difícil
entender como ele vai funcionar, como
atingir e manter seu equilíbrio e produzir
resultados. O sistema nos parece uma
complexa engrenagem, que ainda
necessita de muitos ajustes para produzir
com força total. Para o cidadão que não
está participando diretamente das
discussões, é tarefa complicada
compreender qual o papel do comitê de
bacia hidrográfica; como irão conviver os
diferentes comitês, estaduais e federais, e
as agências de bacias; e se algo mudará
no que diz respeito à oferta de água para
o  consumidor. As dúvidas devem ser
comuns também a usuários e prefeituras
que não estejam familiarizados com o
tema.

Para entender o sistema, o ponto de
partida é a Lei nº 13.199, de 29/1/99,

que dispõe sobre a política estadual de
recursos hídricos. Essa política tem o
objetivo de assegurar o controle, pelos
usuários atuais e futuros, do uso da água
e de sua utilização em quantidade,
qualidade e regime satisfatórios. A bacia
hidrográfica é vista como sistema
integrado, que engloba os meios físico,
biótico (relativo aos seres vivos) e antrópico
(relativo à ação do homem sobre a
natureza), e como a unidade físico-territorial
de planejamento e gerenciamento. Por
isso, Minas Gerais foi dividida, para facilitar
a aplicação do novo modelo, em 36
unidades de planejamento e gestão, a
partir das bacias existentes. Desse total,
17 estão em processo adiantado de
formação de seus comitês, estando 12
comitês instituídos e 5  em implementação.

Outras premissas do sistema são que
a gestão dos recursos hídricos será
descentralizada e que dela participarão o

Novo sistema
precisa ser
mais bem

compreendido

Rodrigo Dias
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poder público, os usuários e as
comunidades. Essa é uma mudança
conceitual importante, um verdadeiro
�divisor de águas�, pois o poder de definir
as diretrizes e os investimentos relativos
ao uso dos recursos hídricos se desloca
do Estado, onde sempre esteve, para os
cidadãos que residem na bacia. Tendo
como diretriz a descentralização,
passaram a ser criados, então, os comitês
de bacias hidrográficas. Seu território de
atuação é a área total da bacia, a sub-bacia
ou o grupo de bacias ou sub-bacias.
Instituídos por ato do governador, a partir
da aprovação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH), os comitês são
formados, paritariamente, por represen-
tantes do poder público (Estado e
municípios), de usuários (indústrias,
produtores rurais e outros) e de entidades
da sociedade civil ligadas aos recursos
hídricos.

Se atentarmos bem para as atribuições
dos comitês, chegaremos à conclusão de
que se concentram nas mãos de seus
membros tarefas importantes, de grande
visibilidade e impacto social, político e
econômico. Os comitês é que vão decidir
sobre, por exemplo, obras prioritárias para

a bacia, se será cobrado o uso da água,
sob quais parâmetros e em que será
aplicada a verba arrecadada. Os comitês
também vão julgar, em primeira instância
administrativa, os conflitos relacionados
com os recursos hídricos. Caberá, ainda,
a eles promover o debate das questões
relacionadas com o tema.
Hierarquia � Apesar de todos esses
poderes e da sua autonomia, o comitê não
atua de forma independente do sistema
estadual de gerenciamento de recursos
hídricos; ele o compõe e, como tal, obedece
a uma hierarquia, articulando-se com os
seus demais integrantes. Segundo o art.
33 da Lei nº 13.199, de 1999, fazem
parte desse sistema a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH), o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam), os comitês, os órgãos e as
entidades dos poderes estadual e
municipais cujas competências se
relacionem com a gestão de recursos
hídricos e as agências de bacias
hidrográficas.

Dessa forma, quando a lei institui, em
determinado trecho (art. 43, VI), que o

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

As atribuições dos comitês
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comitê vai estabelecer critérios e normas
e aprovar os valores propostos para
cobrança, em dispositivo anterior (§ 2º do
art. 27) menciona o papel do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e
da Secretaria nesse processo. De acordo
com esse parágrafo, a forma, a
periodicidade, o processo e as demais
estipulações de caráter técnico e
administrativo inerentes à cobrança serão
estabelecidos em decreto do Poder
Executivo, a partir de proposta do órgão
central (a Semad), aprovada pelo conselho.
É também o conselho, como órgão
deliberativo e normativo central e de acordo
com a legislação, que estabelece os
critérios e as normas gerais sobre a
cobrança e determina os procedimentos
para o cálculo e a fixação dos valores a
serem cobrados pelo uso da água.
Interpretando todos esses trechos da Lei
nº 13.199, de 1999, pode-se concluir que
a cobrança é aprovada pelo comitê, sim,
mas os demais integrantes, em particular
o CERH, participam ativamente do
processo.
Cobrança � Com relação à cobrança,
muitos também são os questionamentos

sobre quando e como ela será instituída e
a quais critérios obedecerá. O cidadão vai
pagar mais pela água que consome? O
pequeno irrigante também? Os maiores
consumidores e poluidores pagarão pelos
outros? Todas essas perguntas ainda não
têm respostas, elas serão construídas ao
longo do tempo, a partir das discussões
no comitê de bacia, passando depois pelo
Conselho Estadual, Semad e governador.
Como a própria lei afirma, em seu art. 26,
a cobrança será implantada de forma
gradativa.

O art. 53 reforça essa idéia ao
estabelecer que a cobrança deve ser
precedida, entre outras ações, da
implantação do sistema integrado de
outorga de direitos de uso dos recursos
hídricos; do cadastramento dos usuários
das águas e regularização dos direitos de
uso; da proposição de critérios e das
normas para fixação de tarifas; da definição
de instrumentos técnicos e jurídicos
indispensáveis à implantação da cobrança.
Além disso, dependerá das articulações do
Estado com a União e com os Estados
vizinhos, tendo em vista a implantação da
cobrança pelo uso de recursos hídricos nas

bacias de rios de domínio federal e a
celebração de convênios de cooperação
técnica.
Agência de bacia � Se a Lei nº 13.199,
de 1999, prevê a cobrança, ainda que de
forma gradativa, outras indagações
referem-se à sua operacionalização, como,
por exemplo, em que a verba arrecadada
será aplicada e quem fiscalizará todo esse
processo. É aí que surge a figura da
agência de bacia, que também integra o
sistema estadual de gerenciamento de
recursos hídricos e é o braço operacional
do comitê. Ao contrário daquele, que não
tem personalidade jurídica, a agência de
bacia possui Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) e responde pelos suportes
administrativo, técnico e financeiro do
comitê, além da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos. Para ser criada uma
agência de bacia, é preciso autorização do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
mediante solicitação de um ou mais
comitês. Depois disso, o Executivo aprova,
por meio de decreto, o ato constitutivo da
agência. É ela que vai celebrar contrato de
gestão com o Estado, a fim de poder
exercer suas atribuições.

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

O papel das agências
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Os arts. 44 e 45 da Lei nº 13.199, de
1999, explicam o papel da agência, que
pode prestar serviços a um ou mais
comitês e é criada por solicitação deles. A
agência é que vai propor ao comitê os
valores a serem cobrados pelo uso de
recursos hídricos e efetuar essa cobrança,
além de gerenciar os recursos financeiros,
por meio de instituição financeira e de
acordo com as normas do conselho e
deliberações do comitê.

Partindo do princípio de que haverá a
cobrança em algum momento e em
determinadas circunstâncias, surgem
novas perguntas: como será fiscalizado
esse processo? Para aonde irá o dinheiro
arrecadado e o que será feito dele? A Lei
nº 13.199, de 1999, em seu art. 28,
determina que a verba será aplicada na
bacia em que foi gerada e será utilizada no
financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídos no Plano Diretor
de Recursos Hídricos da Bacia e no
pagamento de despesas de monitora-
mento dos corpos de água e custeio dos
órgãos e entidades integrantes do sistema,
na sua fase de implantação. Os valores
arrecadados serão depositados e geridos

em conta bancária própria, mantida em
instituição financeira oficial.

A fiscalização das atividades da agência
caberá ao comitê de bacia hidrográfica. É
ele que vai aprovar o orçamento anual da
agência, seu regime contábil e respectivo
plano de contas. A agência é apenas o
braço operacional do comitê e todas as
decisões relativas à gestão das águas
cabem aos membros deste, que
representam o poder público, os usuários
e a sociedade civil. Mas, se o comitê
fiscalizará a agência, quem fiscalizará o
comitê? A resposta é que ele é um órgão
público, criado por ato do governador,
após aprovação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Como tal, deverá seguir
as normas da administração pública, assim
como outros órgãos do Estado.
Natureza jurídica � A Lei nº 13.199,
de 1999, não limita a natureza jurídica da
agência de bacia. No art. 37, por exemplo,
abre a possibilidade de que ela seja
instituída pelo Estado  e, nesse caso, será
necessária autorização da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. O artigo diz que
essa agência, se for criada pelo Estado,
será  organizada segundo quaisquer das

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

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

Um tema delicado
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formas permitidas pelo Direito
Administrativo, Civil ou Comercial. Nesse
mesmo artigo, a lei acena com outra
possibilidade: a de que sejam equiparados
às agências os consórcios, as associações
intermunicipais de bacias e as associações
regionais e multissetoriais de usuários de
recursos hídricos.

Já o art. 47 estabelece que o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos poderá
atestar a organização e o funcionamento
de associações regionais e multissetoriais
civis de direito privado e reconhecê-las
como unidades executivas descentra-
lizadas, equiparadas às agências de
bacias, mediante solicitação do comitê. O
§ 1º determina, por sua vez, que a
natureza jurídica da organização
administrativa de consórcio intermunicipal
ou associações regional e multissetorial de
usuários de recursos hídricos será
estabelecida no ato de sua criação, na
forma de organização civil para recursos
hídricos.

Como se vê, para funcionar em
equilíbrio e produzir resultados, o sistema
estadual de gerenciamento de recursos
hídricos pressupõe a articulação de todos

os seus integrantes. O comitê de bacia
hidrográfica tem, sim, autonomia na gestão
das águas. Mas o conselho, por exemplo,
que é o órgão deliberativo e normativo
central, estabelece os princípios e as
diretrizes da política estadual de recursos
hídricos que devem ser observados
quando os comitês forem preparar os
planos diretores das bacias. É também o
conselho que decide os conflitos entre
comitês, determina os critérios e as
normas gerais para a outorga e a
cobrança pelo direito de uso dos recursos
hídricos, para não falar de outras
atribuições.

Por todos esses motivos, o sistema nos
parece uma complexa engrenagem, que
ainda necessita de muitos ajustes para
produzir com força total. Uma das
necessidades apontadas por parte
daqueles que participam do sistema, direta
ou indiretamente, é a de compreenderem
a legislação e saberem o papel que cabe a
cada um nessa estrutura hierárquica.
Informação e conhecimento são, portanto,
as duas palavras-chave, o ponto de partida
para quem participar mais e intervir, de
fato, na gestão das águas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os avanços na legislação ambiental de Minas

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

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

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

Uma das
ações da

Alemg em
defesa dos

rios mineiros
foi a criação
da Cipe-Rio
Doce, cujos
membros

promoveram
reuniões

itinerantes

Marcelo Metzker

Novas leis

Carlos Máximo
Jornalista da Alemg
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Os comitês de bacias mineiros avançaram satisfatoriamente nos últimos anos no

que diz respeito à gestão das águas. Há um processo vivo, crescente, de

participação social nessas instâncias coletivas de decisão. Mas não haverá eficácia

e sustentabilidade nas ações de gestão das águas sem competentes e eficazes

atividades relacionadas com o gerenciamento das águas.

Mauro da Costa Val
Engenheiro civil e sanitarista, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, presiden-
te do CBH-Paraopeba, coordenador técnico geral do Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraopeba (Cibapar) e porta-voz do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas

águas de minas II

gestão
das águas

a democracia
participativa na
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Ao atribuir conceitos distintos para os termos �gestão das águas� e �gerenciamento das águas�, sem muito rigor técnico e
acadêmico, pode-se avaliar melhor a situação atual da dinâmica de consolidação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos de Minas Gerais (SEGRH/MG), no apagar das luzes de 2002.

Entende-se gestão das águas como um processo coletivo de tomada de decisões, um processo de interlocução e negociação
social permanente entre os agentes sociais, no qual se exerce explicitamente a defesa dos interesses e da representatividade de cada
segmento social partícipe do parlamento das águas, o comitê de bacia.

Entende-se o gerenciamento das águas como o conjunto de atividades que visam à obtenção, ao tratamento, à aplicação, ao
manuseio e à divulgação de informações técnicas e científicas. Do gerenciamento dependem o conhecimento e a apreensão da problemá-
tica envolvida nos usos das águas, bem como as características de uso e ocupação do solo e suas conseqüências sobre os diversos
�caminhos� da água na natureza (precipitação, infiltração, escoamento superficial, escoamento em meios porosos subterrâneos, etc.).

Os cenários socioambientais advindos dos usos das águas e dos solos são distintos em cada uma das bacias hidrográficas, que são
unidades territoriais de planejamento e gestão definidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 � base legal da reorganização
administrativa do Estado brasileiro para o setor de recursos hídricos (água com uso e valor econômico).
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Os cenários socioambientais advindos dos usos das águas e dos solos são distintos
em cada uma das bacias hidrográficas, que são unidades territoriais de planejamento e
gestão definidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 � base legal da reorganiza-
ção administrativa do Estado brasileiro para o setor de recursos hídricos (água com uso
e valor econômico).

Tais cenários são distintos não só porque os cidadãos e as organizações sociais,
públicas, privadas e não-governamentais são diferentes, mas sobretudo porque o
solo, as rochas e, certamente, os peixes, insetos ou pássaros também são diferen-
tes. Na realidade, tal qual a base cultural, o próprio desenvolvimento econômico é
distinto de uma bacia hidrográfica para outra, chegando até mesmo a variar na
própria bacia.

Não há como dispor de uma dimensão de negociação social � estabelecida para
gerir conflitos e consensar regras de vida comum, interdependente, de vários interes-
ses sobre a mesma quantidade disponível de água � sem que se conheçam
detalhadamente a quantidade de água e os efeitos de um de seus usos sobre os
outros e vice-versa.

Por isso, a gestão dos recursos hídricos torna-se mais pragmática e objetiva que a
gestão ambiental, pois permite que se focalize um determinado fator ambiental que traz,
entre seus componentes, vestígios sobre o respeito que eu e o meu vizinho temos por
esse bem público e comum a todos.

Pela análise física, química, biológica e bacteriológica das águas pode-se diagnosticar
o avanço ou o atraso de uma sociedade, uma vez que tal análise revela os dotes, princí-
pios éticos e morais que serão deixados para as gerações futuras; revela a preocupação
com o futuro da biodiversidade e da espécie humana.

O padrão de consumo da sociedade atual demanda uma quantidade de recursos
naturais, incluindo-se a água, muito maior do que aquela que a Terra pode oferecer.
Seria necessário mais um planeta Terra para atender a tal padrão de consumo.

No que tange à gestão das águas, os comitês de bacias mineiros avançaram

satisfatoriamente nos últimos anos. Há um processo vivo, crescente, de participação

social nessas instâncias coletivas de decisão. O exercício da representatividade nos

diversos setores ainda precisa ser aperfeiçoado. Estamos aprendendo a construir,

em bases sólidas, a democracia participativa na gestão das águas. Aspectos culturais,

econômicos (exclusão social) e educacionais indicam que a consolidação do SEGRH/

MG não será alcançada sem um grande trabalho, exigindo integração e articulação

entre os segmentos.

Quanto ao gerenciamento das águas, as dificuldades são maiores. Nos últimos anos,

pouco ou nada foi feito. Nosso �dever de casa�, nossas competências e responsabilida-

des específicas advindas do que se chama �dominialidade das águas�, está em segundo

plano. Tais responsabilidades são, por força da base legal e institucional, a ampliação da

legalidade no uso das águas (outorga), a fiscalização (em caráter educativo e informati-

vo, não em caráter policialesco e punitivo) e, a mais importante, a implantação de siste-

mas de informações  geográficas.

Não haverá eficácia e sustentabilidade nas ações de gestão das águas (tomadas de

decisão) sem competentes e eficazes atividades relacionadas com o gerenciamento das

águas.

Trata-se de entender e aplicar o conceito do Binômio Ecologia � Economia.
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Para administrar a casa é preciso conhecê-la
Sobre o Sistema de Informações Geográficas

Em cada bacia hidrográfica, o sucesso da gestão das águas está ligado ao conheci-
mento e entendimento do �caminhar� das águas.

É necessário saber, registrar, analisar informações e, como produto/resultado, gerar
instrumentos analíticos a fim de dar suporte e elencar alternativas tecnológicas e
locacionais para intervenções humanas (análises custo/benefício), numa dimensão so-
cial e ambiental conseqüente e sustentável. É preciso saber, registrar e analisar informa-
ções sobre todas as retiradas de água da natureza.

Para quais fins são feitas essas retiradas de água?
A mesma análise deve ser realizada para os lançamentos de águas residuárias

(água já utilizada para algum fim � esgotos), como também para os assentamentos
urbanos, rurais e outros tipos de uso e ocupação do solo. As relações de causa e efeito
e os desarranjos ambientais ocasionados devem ser explicitados, analisados e incorpo-
rados nas metodologias de implementação dos diversos instrumentos de gestão dos
recursos hídricos previstos em lei.

São instrumentos de gestão os planos diretores de recursos hídricos (planos de investi-
mentos, intervenções, mudanças de posturas setoriais caso necessárias, visando maximizar
a disponibilidade hídrica e minimizar os efeitos maléficos decorrentes dos usos com caráter
ainda insustentáveis � �rearranjo econômico�); a outorga do direito de uso (registro e garan-
tia legal do direito); o enquadramento das águas (estabelecimento de metas de qualidade
das águas e definição de estratégias para o seu alcance em certo período de tempo); a
cobrança pelo uso das águas (internalização dos custos da poluição e dos desarranjos
ambientais nas planilhas do próprio sistema produtivo usuário), entre outros.

Situação atual dos comitês de bacias
Em Minas Gerais, existem 12 comitês de bacias em pleno funcionamento e 5 comi-

tês institucionalizados.
Foram criadas e aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) 36

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos � as UPGRH�s. Essa divisão
considera cada uma das unidades como uma bacia hidrográfica merecedora de gestão
e gerenciamento específico, de acordo com suas características fisiográficas, ambientais
e socioculturais.

Tal divisão é adotada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) � órgão gestor
do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos �, pela Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Coordenação Geral e pela Agência Nacional das Águas (ANA).

A figura do ente �comitê de bacia� foi criada pelo Estado brasileiro para proporcionar
um processo mais curto e democrático entre as decisões e os mais afetados por elas,
que são as organizações produtivas e os cidadãos de maneira geral � a sociedade civil.

Há interpretações de que o Estado teria assumido uma certa incapacidade para
implementar o instrumento econômico de gestão (a cobrança pelo uso das águas) e,
por isso, abriu mão de seu poder discricionário, dividindo-o com a sociedade e os usuá-
rios, democraticamente. Sem dúvida, isso é um avanço na direção de uma democracia
participativa, em contraposição à democracia representativa.

Todavia, a boa intenção somente será aferida de fato quando forem estabelecidos
os contratos de gestão, consolidando, enfim, a descentralização das decisões, das ativi-
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dades e dos investimentos. O Projeto de Lei (PL) nº 1.616, em trâmite no Congresso
Nacional, apresenta um aperfeiçoamento dos princípios e da regulamentação do siste-
ma no que tange aos contratos de gestão.

Até então, o contrato de gestão poderia ser quebrado unilateralmente, ou seja, o
Estado, a bel-prazer, quando melhor lhe conviesse, poderia parar de �jogar o jogo�. No
entanto, atualmente, após implementação e funcionamento da cobrança pelo uso, esse
risco foi reduzido, quase eliminado, com o texto do PL 1.616.

O contrato de gestão é a autorização pelo Estado de administração financeira e
técnica autônoma por parte das agências de bacias ou entidades eventualmente equi-
paradas a elas. Assim, a agência de bacia receberia a responsabilidade de gerenciar os
recursos arrecadados por meio da cobrança pelo uso, de acordo com a gestão dos
respectivos comitês de bacias, seus órgãos decisores.

A partir dessa designação de comitê de bacia, considerado um ente de Estado, era
de se esperar algum tipo de fomento e apoio por parte do Estado para sua
operacionalização, bem como de suas respectivas agências de bacias.

Apesar de existir em Minas Gerais uma base legal que proporciona essa dinâmi-
ca e atitude por parte dos administradores públicos estaduais, até o final de 2002
ainda não houve um apoio relevante, oficial e planejado à operacionalização dos
comitês em funcionamento. Essa base legal é o Fundo Estadual para Recuperação e
Melhoria das Bacias Hidrográficas (FHIDRO), cuja aplicação, de fato, ainda não foi
tomada como prioritária pela administração pública, a despeito da enorme deman-
da social por esse ato.

Na realidade, os comitês estão funcionando muito mais em virtude do apoio de
usuários específicos (até mesmo da administração pública indireta) e da demanda social
pela atividade do que em função de apoio oficial.

Envolvimento dos segmentos sociais
Contrariando as expectativas, os diversos setores usuários (produtivos) foram os

primeiros a se capacitar e a participar efetivamente do processo de gestão. Sempre
considerados poluidores e potencialmente degradadores do meio ambiente, os usuá-
rios das águas estão assumindo outra postura. Participam pró-ativamente das discus-
sões, servindo de exemplo para o próprio Estado.

Apesar disso, o setor das atividades agrossilvipastoris precisa estar mais presente,
defendendo seus interesses com mais assiduidade e perseverança.

A sociedade civil, historicamente mais �ideologizada�, tem mantido a tradição de
participação. Porém, ela deve entender melhor o processo de negociação, a redução de
conflitos e o estabelecimento de consensos, trabalhando suas posições de maneira
mais embasada e substanciada em informações e fatos do que em versões subjetivas.

Alguns participantes da gestão afirmam que a dificuldade em se obterem produtos
e resultados está justamente na presença e nas decisões das autoridades instituídas.
Além da má intenção, há um tom anarquista na afirmação, com a qual não podemos
concordar inteiramente.

Entretanto, não há como negar a existência de equívocos na postura de administra-
dores públicos. Na realidade, o conceito de Estado deveria ser mais bem entendido,
assim como o conceito de servidor público, a despeito da escassez de recursos e do
engessamento administrativo aos quais estão submetidos tais cidadãos.
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O Estado deveria governar para todos e com todos. No entanto, é bem distinta a
dinâmica da administração pública no Brasil.

A gestão dos recursos hídricos pode ajudar a reposicionar o estilo e a postura da
administração pública em função das demandas sociais.

Temos a oportunidade de ver o dinheiro público ser aplicado sob fiscalização direta
do cidadão. Cabe, então, uma seqüência de questionamentos:

� Nossos decisores sabem interpretar valores e preferências da sociedade?
� As decisões técnicas dos nossos administradores públicos atendem ao princípio da

imparcialidade?
� Quais as causas do generalizado descrédito da sociedade nas instituições públicas?
Falhas nas instâncias decisórias?  Desconhecimento dos problemas, custos e bene-

fícios envolvidos?
A participação da sociedade é primordial, adotando-se uma postura de fiscalização

da função de regulação do Estado.
� O que mudar?
� É uma questão de estilos ou conceitos?
Sugerimos ações eficazes quanto a:
� Educação e informação à sociedade
� Incorporação de valores sociais (dos agentes, do público, de todos) nas tomadas

de decisões da administração pública
� Interlocução e negociação para redução dos conflitos entre agentes sociais
� Melhoria nas relações custo/efetividade, com o alcance das metas negociadas e

a redução dos custos sociais
Algumas causas das dificuldades enfrentadas pelos comitês de bacias:
� Ausência de base técnica para respaldar decisões � agências de bacias
� Ausência de investimentos
� Círculo vicioso: Não há agência porque não há cobrança
� Ausência de estudos que dêem suporte ao necessário acordo social
É importante o papel do Estado (Igam e CERH) na mediação entre os interesses da

sociedade explicitados nos comitês e os interesses difusos de grupos sociais excluídos,
inclusive as futuras gerações.

Ao Estado cabe, então, a implantação do Sistema de Gerenciamento dos Recursos

Hídricos como um todo:

� Outorga e cadastramento de usuários por bacia hidrográfica, com ampla divulga-

ção pela mídia, com ações integradas Igam/comitês de bacias

� Inserção dos dados em sistemas de informação, com aplicativos e tecnologia co-

muns, por bacia hidrográfica, centralizados no Igam e disponíveis aos respectivos comi-

tês de bacias

� Destinação de recursos financeiros para sustentar o início da implantação do siste-

ma por meio, por exemplo, do Fhidro.

A despeito de todas as indicações, sugestões e reflexões feitas num contexto geral,
a maior dúvida quanto ao sucesso da gestão participativa das águas está em suas
básicas premissas. Há de haver, em cada espírito humano participante do processo,
alta dose de solidariedade, desprendimento e fraternidade.

Apesar de constatadas cientificamente tais premissas em comunidades de abelhas
e formigas, pode-se esperar o mesmo dos seres humanos?
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Preliminarmente, queremos deixar consignados os nossos agradecimentos à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa

de seu presidente, pelo honroso convite para participar do Seminário Legislativo Águas de Minas II, tal como ocorreu quando da

realização do primeiro evento, em 1993. Ao ver esta Casa repleta, podemos ter a exata compreensão dos motivos que levam o Poder

Legislativo mineiro a ser chamado de �O Poder do Cidadão�.

Acrescentamos a isso o fato de que a presença do público no gerenciamento das águas é essencial. No Segundo Fórum Mundial

sobre Água, realizado em Haia, em 2000, ficou comprovado que, em todo o mundo, nos locais onde os usuários e a sociedade

participaram, a gestão havia sido considerada satisfatória e os serviços bons, conforme resultado do balanço do dia 22 de março,

dedicado à água, feito anualmente. Em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, onde não houve a participação dos usuários, os

resultados deixaram a desejar.

Como nesse seminário encontramos a sociedade civil presente na busca de soluções para a administração das águas, podemos

desde já concluir que caminhamos no rumo certo.

perfil das agências de bacias
deve respeitar as culturas locais

águas de minas II
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O tema de que trataremos, ou seja, Agências de Bacias, deve ser precedido do exame das formas jurídicas que podem ser

adotadas por esses organismos.

Cumpre-nos lembrar que, no Brasil, tomamos emprestado da França o sistema de gestão das águas por bacias hidrográficas,

mas com outra configuração. Na verdade, o que adotamos por modelo foram os nomes, pois a estrutura é bem diferente. A França

é um país unitário e somos uma federação, com o domínio das águas, por disposição constitucional, repartida entre a União e os

estados. Os enfoques da legislação francesa são um pouco diferentes dos nossos, principalmente em relação à gestão e ao pagamen-

to pelos usuários. Naquele país, as agências de água, se comparadas aos órgãos da administração brasileira,  são uma espécie de

autarquia, mas com personalidade jurídica de direito privado. Trata-se de entes autônomos da administração francesa, os quais, em

termos de receita, as redevances, têm a mesma configuração que as demais entidades autônomas da França.

A forma de gestão das águas que hoje pretendemos implantar no Brasil foi concebida em São Paulo, estado em que a gestão

hídrica, em certas bacias, é bastante crítica, principalmente em decorrência da poluição. A política e o sistema de gerenciamento

A escolha da natureza jurídica das agências de bacias cabe a cada estado e aos seus criadores, que decidirão se a

agência será fundação, autarquia, associação ou sociedade sem fins lucrativos, ou até empresa pública. Cada estado

deve debater internamente a questão para identificar o que será mais oportuno e conveniente para os seus administrados.

Cid Tomanik Pompeu
Consultor jurídico na área de Recursos Hídricos
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foram lá aprovados por lei em 1991, sendo, em seguida, difundidos pelo País, em espe-
cial pelas associações ligadas às águas, como ABAS, ABES, ABRH, ABID e outras, que
tiveram papel muito importante na disseminação do modelo paulista. Assim, em vez de
o estudo ficar na prateleira, foi divulgado por todo o território nacional. Os demais esta-
dos, à medida que iam recebendo as informações, adaptavam-nas às suas peculiarida-
des e as implantavam. Mesmo em São Paulo, o modelo inicial vem sendo aos poucos
aperfeiçoado.

Para a escolha da natureza jurídica adotada para as agências paulistas, foram exa-
minadas as formas de entidades admissíveis no Direito, como associação, sociedade,
autarquia e fundação. Optou-se por esta última, principalmente por não ser um modelo
de associação ou de sociedade, que envolveria, permanentemente, vários associados
ou sócios, inclusive com possíveis retiradas, haja vista que, por força de disposição cons-
tante no art. 5º, XX, da Constituição Federal, ninguém pode ser compelido a associar-se
ou a permanecer associado.

Com o objetivo de proporcionar uma visão ampla sobre o assunto, gostaríamos de
assinalar rapidamente que, no campo do Direito, encontrar a natureza jurídica de um
instituto é identificar o lugar onde se situa num determinado ordenamento jurídico. Por
exemplo, se há uma relação de acordo entre partes, estamos diante de um contrato,
que é o instituto do Direito no qual o acordo será enquadrado. Aí está a sua natureza
jurídica.

Na identificação das formas jurídicas para a criação das agências de bacias, deve-
mos primeiramente procurar encontrar que tipo de pessoa jurídica admitida em Direito
poderia ser adotada, pois sabemos, desde o início, que as agências deverão ser uma
pessoa jurídica.

Até aí, tudo bem, mas, perante o Direito, o que é uma pessoa? E uma pessoa
jurídica? Que tipos de pessoas jurídicas podem existir?

Pessoa será aquilo que o Direito disser que é. E o que é pessoa, em termos jurídicos?
De forma simples, podemos dizer que pessoa é o sujeito de direitos e obrigações. Hoje,
todos os seres humanos são considerados pessoas, mas nem sempre foi assim. No
passado, o escravo não era considerado pessoa, mas coisa. Mais tarde, o Direito confe-
riu-lhe a qualidade de pessoa no sentido jurídico. Quando coincidem com o ser humano,
as pessoas são denominadas pessoas naturais ou físicas.

Tendo em vista ser o Direito um produto cultural criado, entre outras razões, para
superar a questão da sobrevivência, limitada no tempo, das pessoas físicas ou naturais,
foi prevista a existência de entes denominados pessoas jurídicas � ou pessoas morais,
como adotam os franceses �, cujo prazo de duração, estabelecido por seus criadores,
pode ser indeterminado.

Mas, tomando por base essas figuras, qual o caminho a seguir? Primeiramente,
devem ser identificados os tipos de pessoas reconhecidas pelo Direito. Como demons-
tramos, são elas as pessoas físicas (seres humanos) e as pessoas jurídicas (instituições).

As pessoas jurídicas podem ser públicas ou privadas. As públicas estão encarrega-
das da administração do Estado, tanto na esfera política, legislativa, quanto na executiva.
Temos então as pessoas jurídicas públicas constitucionais, ou seja, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios. Na categoria das pessoas jurídicas públicas, existem
também as pessoas jurídicas públicas administrativas territoriais, uma vez que no Brasil
já tivemos territórios, que eram verdadeiras autarquias territoriais, e as pessoas jurídi-
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cas administrativas não-territoriais, que são as fundações públicas (autarquias
fundacionais) e as corporações públicas (autarquias corporativas). Existem ainda as
pessoas jurídicas públicas não administrativas, como os partidos políticos.

No campo do Direito Privado, temos dois tipos de pessoas jurídicas: as fundações e
as corporações. As primeiras são patrimônios aos quais a lei permite que se dê persona-
lidade jurídica. São patrimônios personalizados, dirigidos a um fim. Não são sociedades
nem associações. O patrimônio, o conjunto de bens, forma a fundação e é o seu substrato
estrutural. A fundação tem como elemento básico o patrimônio, embora devam existir
pessoas para fazer com que sejam alcançados e desenvolvidos os fins a que foi ele
destinado. As corporações são formadas por um conjunto de pessoas físicas e têm
nelas o seu substrato estrutural. Podem ser de dois tipos: sociedades ou associações.
As sociedades têm por finalidade a repartição de lucros e a realização de interesses, em
geral, lucrativos. Já as associações consistem na reunião de pessoas para a realização
de objetivos comuns, sem intuito de lucro.

Pelo exposto, verificamos que, entre as figuras jurídicas possíveis, existem várias
formas que servem para resolver a questão da personalidade jurídica das futuras agên-
cias de bacias.

Na análise procedida, expusemos detalhes porque, para escolhermos o modelo
mais apropriado para cada estado e cada bacia hidrográfica, será necessário conhecer
as pessoas jurídicas que poderemos utilizar.

Em um país continental como o nosso, que adota o sistema federativo, não será
conveniente escolhermos apenas um modelo e, com ele, pretendermos �engessar� a
Amazônia, o Semi-Árido, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Devemos ter conhecimento
de que existem diversidades culturais e regionais, assim como peculiaridades em cada
estado e região. É por isso que somos uma federação. Se tudo fosse igual, o Brasil
poderia até ser um Estado unitário. A federação é a reunião, a agregação de diversida-
des que precisam ser respeitadas. Nesse sentido, as Constituições brasileiras têm ga-
rantido a autonomia dos Estados e dos Municípios para atender às suas respectivas
peculiaridades.

A Constituição de 1988, em seu art. 25, estabelece que os Estados se organizam e
se regem pelas Constituições e leis que adotarem, respeitados os seus princípios. Essa
competência é válida para qualquer campo administrativo, pois a Constituição não ex-
cluiu nenhum. Por tal razão, mesmo integrando o sistema nacional de gerenciamento
de recursos hídricos, os estados podem criar seus modelos, desde que compatíveis com
o da União, para não caminharem na contramão. Mas os modelos não precisam ser
totalmente iguais.

Sendo assim, a escolha da natureza jurídica das agências de bacias cabe a cada
estado e a seus criadores. Decidirão eles se a agência será fundação, autarquia, associ-
ação ou sociedade sem fins lucrativos, ou até empresa pública. Cada estado deve deba-
ter internamente a questão para identificar o que será mais oportuno e conveniente
para seus administrados. Já que o modelo de gestão é de integração entre usuários,
sociedade civil e municípios, deve-se indagar, também, como estes desejariam ou pode-
riam participar.

Tal procedimento revelará, com exatidão, a forma segundo a qual cada estado
criará, no seu sistema de gestão, a sua agência de bacia, em conformidade com a
respectiva legislação, sem que haja interferência externa em sua organização ou auto-
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nomia. A Constituição mineira, por exemplo, no § 5º do art. 14, declara que ao Estado
somente é permitido instituir ou manter fundação com a natureza jurídica de pessoa
jurídica de direito público, ou seja, autarquia fundacional ou, simplesmente, autarquia.

Preferível seria que os modelos existentes fossem utilizados para chegarmos a orga-
nismos intergovernamentais, com a forma jurídica julgada conveniente e oportuna, dos
quais  participariam, conforme o caso, a União, os Estados ou um Estado, os Municípios,
os usuários e a sociedade civil.

Assinalamos que, para a gestão das águas, os municípios têm vital importância. Como foi
muito bem lembrado neste evento, seria impossível administrar as águas sem pensar no uso
do solo, que está, em grande parte, na esfera municipal. Se os municípios não participarem
do sistema apenas porque não têm a água sob o seu domínio, será muito difícil para os
Estados e para a União montarem uma gestão integrada, mesmo com a participação dos
usuários e da sociedade civil. A maioria dos municípios é usuária das águas na área de
saneamento e na de outros serviços, pois tem o uso e a ocupação do solo para gerir.

Os representantes da sociedade civil também ocupam o solo e se utilizam das águas
em suas mais variadas atividades. São, portanto, igualmente, vozes importantes. Não há
quem não seja usuário da água.

Esse conjunto de pessoas deveria formar e gerir um organismo, fundacional ou
corporativo, sem que ele fosse especificamente da União, do Estado ou dos Municípios,
mas intergovernamental. Por essa ótica, existem os modelos de fundação e de
corporação, esta podendo ser sociedade ou associação. A cada estado caberá definir o
seu modelo.

São Paulo, por exemplo, houve por bem escolher a fundação intergovernamental,
segundo a qual as agências de bacias não estarão vinculadas somente àquele Estado.
Para tanto, a Lei nº 10.020, de 1998, autorizou-o não a constituir, mas a participar da
constituição das fundações das agências de bacias, que devem ter a presença dos
municípios e da sociedade civil, conforme modelo tripartite vigente naquela unidade fede-
rativa, para a gestão de suas águas. A criação das agências somente será efetivada
após a adesão de, no mínimo, 35% dos municípios da bacia hidrográfica, abrangendo,
pelo menos, 50% da população da bacia. As fundações serão criadas por decisão do
respectivo comitê de bacia e aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A lei
prevê algumas normas que deverão constar no Estatuto das Agências e determinadas
atribuições administrativas que serão a elas delegadas a partir da data da respectiva
instituição. Há previsão da participação da União na entidade. Desde que os municípios
e a sociedade civil custeiem as despesas da agência, poderá ela ser criada antes do início
da cobrança pelo uso das águas. As agências não exercerão poder de polícia e nem
executarão obras.

Sobre a matéria, há quem proponha a utilização das Organizações Sociais (OS),
objeto da Lei nº 9.637, de 1998, ou das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip), previstas na Lei nº 9.790, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº
3.100, de 1999, para funcionarem como agências de águas ou de bacias. Devemos
lembrar, todavia, que, quando falamos nessas organizações, não estamos tratando de
natureza jurídica, mas da qualificação de uma pessoa jurídica preexistente para exercer
as atividades preconizadas nas leis federais que delas tratam.

As Organizações Sociais (OS) devem ser pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos dedicadas a atividades sociais, como o próprio nome revela, tais como ensino,
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pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambi-
ente, cultura e saúde, para cujo exercício devem formar parceria com o poder público
por meio da celebração de contrato de gestão. A essas entidades podem ser destina-
dos recursos orçamentários e bens públicos, mediante permissão de uso e dispensada
a licitação, assim como cedidos servidores públicos, com ônus para a origem. Para as
Organizações Sociais, entre outras diretrizes, está a de dar ênfase ao atendimento do
cidadão-cliente.

Exame das competências das agências de águas ou de bacias, previstas tanto na
legislação federal como na dos Estados, demonstrará que não se trata de atividade
social nem de atendimento a cidadão-cliente, mas do exercício de atividades executivas
para o(s)  respectivo(s) comitê(s). As Organizações Sociais, por sua vez, foram concebi-
das para exercer atribuições públicas, de caráter social, visando à extinção de órgãos e
entidades governamentais.

Há, igualmente, quem acene para a qualificação de pessoas jurídicas que atua-
riam como agências de águas ou de bacias com a qualidade de Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público (Oscip). Estas, todavia, precisam atuar segundo o
princípio da universalização dos serviços no respectivo âmbito de atuação, o que seria
impraticável para as ações executivas previstas para as agências. Segundo a lei, a
escolha das Oscip pode ser feita pelo órgão estatal que com ela for celebrar termo de
parceria, por meio de publicação de edital de concurso de projetos, significando que o
melhor caminho talvez não seja o da sua escolha de forma aleatória. Haverá, também,
necessidade de contrapartida por parte da entidade privada que pretender qualificar-
se como Oscip.

As Oscip devem ter, entre seus objetivos sociais, pelo menos uma das seguintes
finalidades: (i) promoção da assistência social, da cultura, da defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico, da segurança alimentar e nutricional, do desenvolvimen-
to sustentável, do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social e do combate à
pobreza, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais, de direitos estabelecidos, da construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; (ii) promoção gratuita da educa-
ção e da saúde, observada a forma de participação complementar daquelas organiza-
ções; (iii) defesa, preservação e conservação do meio ambiente; (iv) experimentação não
lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção,
comércio, emprego e crédito; (v) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científi-
cos que se referem às atividades acima mencionadas.

Essas atividades podem ser exercidas mediante a execução direta de projetos, pro-
gramas e planos de ações correlatas por meio de doações de recursos físicos, humanos
e financeiros ou pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organiza-
ções sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Como vimos, tais atividades nada têm a ver com as atribuições previstas para as
agências de bacias. Não podem receber tal qualificação as fundações públicas e as
fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público
ou por fundações públicas.

Os detalhes que apontamos deverão ser bastante examinados e discutidos para
cada caso, na criação das agências de bacias.
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gestão democrática poderá evitar

águas de minas II
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colapso das águas

Na Política de Recursos Hídricos adotada no Brasil, um dos aspectos mais importantes é o seu caráter extremamente democrático,

destacado por todos os que atuam no setor. Independentemente de governos, essa política manterá o caráter de ampla participação

popular. A legislação estadual segue essa mesma orientação, privilegiando as ações de descentralização e gestão participativa.

Willer Hudson Pós
Diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)

Em Minas Gerais, tem-se observado um crescente compro-

metimento das pessoas com as questões ambientais. A conso-

lidação dos comitês de bacias hidrográficas, fundamentados e

legitimados por meio de um pacto social, é um forte indicador

desse compromisso.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável (Semad), em conjunto com os órgãos colegiados

� Conselho de Política Ambiental (Copam) e Conselho Estadual

de Recursos Hídricos (CERH) �, é responsável pela organização

e pelo fomento da Política de Recursos Hídricos do Estado. Vin-

culados à Semad estão o Instituto Mineiro de Gestão das Águas

(Igam), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) e o Ins-

tituto Estadual de Florestas (IEF). Cada um deles com agendas

distintas, mas compondo um sistema ambiental estreitamente

interligado.

A missão do Igam é basicamente promover e executar a

gestão de recursos hídricos, cujos aspectos principais são a

descentralização e a gestão compartilhada. Ele é parte inte-

grante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos

Hídricos (SEGRH), criado pela Lei nº 13.199, de 1999, e um

dos executores da Política Estadual de Recursos Hídricos. Como

órgão gestor, o Igam tem atuado nas bases e em estreita par-

ceria com os comitês de bacias, também parte integrante do

SEGRH, com as suas futuras agências de bacias. Os comitês

são a base operacional dessa política, onde a gestão é efetiva-

mente discutida.

Considerando Minas Gerais pelo ponto de vista de gestão,

existem implementados no Estado 12 comitês de bacias e ou-

tros 5 aprovados pelo CERH. Alguns apresentam característi-

cas próprias e identidades mais firmes, talvez até em razão da

sua localização. Com uma estruturação mais acelerada, facili-

tam a inclusão da discussão sobre a implementação dos instru-

mentos de gestão previstos na referida lei.

Como forma de orientar geograficamente a formação

dos comitês, o Estado foi dividido em 34 Unidades de Planeja-

mento e Gestão, tema de debate interessante no Conselho.
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Trata-se de um mapa conceitual, mas que reflete um estudo técnico profundo sobre
viabilidade, indicando cada uma das unidades como potenciais comitês. Em várias Unida-
des de Planejamento onde ainda não há um comitê formado, processos de mobilização
ocorrem em ritmo acelerado, com comissões pró-comitês formadas e atuantes. Exis-
tem comissões na região do Rio Piranga, na bacia dos Rios Jacuí e Pacuí e na região do
Lago de Três Marias. Elas são as geradoras dos comitês. Agregando esforços e mobili-
zando lideranças, defendem no CERH a criação do seu respectivo comitê e, após ser
esta aprovada, conduzem as ações de sua composição e instalação.

Os instrumentos de gestão são as ferramentas do sistema, sendo que nove deles
constam na Lei nº 13.199. Vale ressaltar, neste momento, inclusive pela polêmica que
geram, dois deles: a outorga e a cobrança pelo uso da água.

A outorga é um instrumento técnico de extrema importância. Existem outorgas para
captação de águas subterrâneas ou superficiais, para lançamento de efluentes � ainda
em estudo no Igam � e para intervenções em cursos d�água. Para os corpos d�água de
domínio do Estado, a outorga é concedida pelo Igam, exceto as outorgas de lavra, conce-
didas pelo Ministério das Minas e Energia por se considerar a água, nesse caso, um bem
mineral.

A conceituação de outorga é, do ponto de vista jurídico, uma autorização que o
Estado concede a um ente privado, pessoa física ou jurídica, para o uso de um bem
público. O objetivo básico da outorga é garantir o uso satisfatório das águas, em quanti-
dade e qualidade. O fato de regular a oferta e a demanda faz da outorga um forte
instrumento de gestão.

Atualmente existem em Minas Gerais 6.163 outorgas concedidas pelo Igam, com
fortes perspectivas de aumento desse número à medida que houver melhoria na
implementação do cadastro de usuários nos comitês. No final de 2000, havia aproxima-
damente 3.500 outorgas no Estado.

Em Minas, a discussão sobre a cobrança é extremamente interessante. Hoje exis-
tem vários modelos de implementação dessa cobrança. No entanto, não será o Estado
que a implementará, mas os comitês, por intermédio de suas respectivas agências,
instaladas a partir de um estudo de viabilidade econômica. Com o apoio de vários mem-
bros do CERH e de técnicos da área de recursos hídricos, o Igam procura um modelo a
ser aplicado. Espera-se que ele seja o mais abrangente possível, de modo a facilitar as
adequações em cada comitê.

A cobrança ainda é um instrumento em discussão. As nossas referências com rela-
ção ao sistema operacional político-administrativo como um todo não são as melhores.
É importante ter a certeza de que a cobrança não será uma mera taxação, ou uma
mera CPMF da água. O raciocínio nessa linha inviabilizará toda a política de gestão da
água, o que não será bom para ninguém.

Critérios e linhas de ação estão sendo discutidos para que o Sistema de Gestão de
Águas seja realmente eficiente. Trata-se de um modelo absolutamente novo. As agên-
cias não deverão ser criadas apenas para o cumprimento da lei, mas como instâncias
justificadas e ágeis o bastante para a árdua tarefa por vir, que é o que se quer em última
instância: bacias adequadamente manejadas e corpos d�água com qualidade e quanti-
dade satisfatórias.

Aos comitês resta uma tarefa não menos árdua e de grande responsabilidade: eles
são o braço do Estado na gestão de recursos hídricos em sua área de atuação, influen-
ciando diretamente no desenvolvimento econômico e social de sua região. Deles fazem
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parte representantes da sociedade civil, do setor dos usuários da água � extremamente
importante na viabilização de vários instrumentos, principalmente o da cobrança � e do
poder público.

Considerando a importância do setor dos usuários, é oportuno avaliar o aumento da
sua participação nos comitês, definido em 25% do total de seus membros, conforme a
legislação. Ao poder público cabe simplesmente ser regulador e participante ativo, o que
corresponde a 50% de sua participação, cabendo os 25% restantes à sociedade civil.

O mais importante na Política de Recursos Hídricos é que ela seja extremamente
democrática. Se estiver consolidada na participação popular, o seu amadurecimento
continua, apesar da mudança de governos.

A previsão é que em 2030 acontecerá o estresse hídrico, várias nações com falta de
água. Há uma escassez propalada. No entanto, com discussão, participação e investi-
mento, o quadro será outro. Basta manter uma política mais acelerada e projetos mais
bem definidos em comitês operantes.

Um fator que facilita a concretização desse desafio é a interligação dos projetos
políticos com o rol de prioridades do comitê � sugestão aos deputados para quando
forem buscar recursos para a sua região �, o que poderá gerar uma consonância entre
o que está sendo investido e o que é necessário naquela bacia. Se forem seguidos os
passos definidos nos planos de bacias e priorizados os investimentos, haverá Políticas
Estadual e Nacional de Recursos Hídricos fortes e estruturadas.

Como forma de apoiar a elaboração desses planos de bacias, está sendo desenvol-
vido pelo Igam o cadastro de usuários de água. Extremamente importante, esse cadas-
tro possibilita a construção do balanço hídrico e facilita a solução de conflitos por uso de
água. Quando se faz referência a Minas Gerais como uma caixa d�água, é importante
ressaltar que é uma caixa com volume um tanto quanto indefinido em suas entradas e
saídas de água.

Existe ainda o desafio das águas subterrâneas. Embora Minas seja o berço da geo-
logia e da mineração, com um mapa geológico bem-estruturado, há que se definir com
maior precisão os valores relativos às águas subterrâneas.

Em busca de uma imagem real do que são os recursos hídricos do Estado, o Igam
desenvolve o Programa Águas de Minas. Hoje são 242 pontos de amostragem que
permitem o levantamento da qualidade e da quantidade de água existente em Minas
Gerais. Assim, é possível ter uma visão bastante clara sobre os recursos hídricos nas
diferentes bacias.

Esse programa, repassado recentemente ao Igam e em parte patrocinado pela
Agência Nacional de Águas (ANA), está disponível na Internet, no site
www.igam.mg.gov.br. O Águas de Minas promove quatro campanhas por ano, com
dados renovados trimestralmente.

Entre outros programas desenvolvidos pelo Igam, destaca-se o Proagua, que tem
investido no semi-árido mineiro, região carente 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.

Com o desenvolvimento desses e de outros programas, as parcerias consolidadas �
em especial, com a ANA � e a concretização do pacto social para o desenvolvimento
sustentável � que tem a água como elemento estratégico �, os Sistemas Estaduais e
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tornam-se uma realidade irreversível.
As expectativas são boas.
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O título sugere uma inconsistência, se não um absurdo.
Entretanto, a verdade é que as nossas águas minerais, ter-
mais, potáveis, tão conhecidas pelos que apreciam uma boa
água gasosa natural ou um banho relaxante em piscinas natu-
rais termais, não são reconhecidas por nossos administrado-
res públicos e nossas leis como águas ou como recursos
hídricos. São apenas minerais, sendo que sua gestão compete
aos órgãos públicos de gestão dos recursos minerais, seguin-
do, portanto, os regulamentos dos recursos minerais. Assim, a
água mineral é considerada somente para uso econômico,
comercial, e deve ter concessão de lavra pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM).

De acordo com dados do DNPM, 54% das concessões de
lavra de água mineral estão no Estado de Minas Gerais. Em
2000, foram explorados 307 milhões de litros. Hoje são, apro-
ximadamente, 45 as empresas que exploram as nossas águas
minerais.

Entretanto, ao contrário das águas subterrâneas, todas
de domínio do Estado, aquelas são classificadas como mine-
rais, de domínio da União.

Assim, chega-se ao absurdo de termos, nos municípios que
compreendem o Circuito das Águas Minerais, águas minerais
geridas por órgãos diferentes, de acordo com sua finalidade.
Se utilizadas para fins comuns, têm sua gestão regida pelo
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujo
órgão regulador é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) ou, segundo os que gostam da exatidão da escrita da
lei, ficam administrativamente abandonadas. Se utilizadas para
fins de engarrafamento, exploração de balneários ou outro fim
comercial, estarão sob a regulação do DNPM.

Restará saber quem conseguirá separar uma finalidade
da outra.

Além do absurdo já apontado, o que significa, em verdade,
não classificar também as águas minerais como águas comuns,
ou seja, considerá-las fora do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos?

Significa que as águas minerais não estarão sob o foco da
gestão de recursos hídricos, cujo arcabouço jurídico, orientado
pela Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, determina que seja uma
gestão descentralizada e com a participação da sociedade civil
e usuária, além do poder público, por intermédio dos comitês
de bacias hidrográficas.

Patrícia Helena Gambogi Boson
Consultora em Planejamento e Recursos Hídricos e conselheira
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais

quem é responsável
pela gestão
das águas minerais?
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Significa que, para sua gestão, as águas minerais não
devem ser consideradas como bem finito e de valor econô-
mico, não estando sujeitas aos instrumentos de gestão: ou-
torga de direito de uso e cobrança pelo uso da água. A
outorga, dada pelo poder público (em Minas, o Igam), é
priorizada pelo comitê, tendo como base outro instrumen-
to, o Plano de Recursos Hídricos. Os recursos da cobrança,
também de acordo com a lei, têm que ser aplicados na
recuperação da bacia hidrográfica de origem.

Nesse sistema, que se sustenta na negociação, os três
olhares sobre a água se articulam como participantes do
comitê e, a partir da determinação do valor da cobrança
pelo uso da água, negociam as prioridades e a forma mais
adequada para o uso dos recursos hídricos de sua respec-
tiva bacia hidrográfica. Os três olhares são: do poder públi-
co, como agente de desenvolvimento e regulador para ga-
rantia dos usos para esta e para as futuras gerações; da
sociedade usuária, como agente econômico; e da socieda-
de civil, como agente vigilante da conservação e da eqüida-
de social. É um cenário no qual se faz a verdadeira promo-
ção do desenvolvimento sustentável: crescer, desenvolver,
com a responsabilidade ambiental, social e econômica em
equilíbrio.

O DNPM e o Igam são órgãos públicos, têm funções
específicas, mas não antagônicas. Possuem suas funções
reguladoras, cada órgão desempenhando o seu papel, mas
ambos com funções públicas, tendo como meta, portanto,
o bem público, o bem social, o bem da Nação. Ao DNPM
cabe a regulação das águas minerais visando ao seu apro-
veitamento econômico. Ao Igam cabe a sua regulação com
vistas à garantia dos múltiplos usos das águas, inclusive, é
claro, as minerais, pois não podemos retirá-las do ciclo
hidrológico.

Quando a água é mineral � considerado apenas o po-
tencial econômico de sua exploração �, deve ser regulada
pelo DNPM. Como recurso hídrico, com seus múltiplos usos,
deve sujeitar-se aos sistemas de gerenciamento de recur-
sos hídricos e a seus instrumentos de gestão.

O caminho parece simples. Basta vontade política para
que os órgãos gestores, Igam e DNPM, com seus respecti-
vos olhares, articulem-se e integrem-se, estabelecendo no-
vas regras comuns.

A gestão das águas minerais é uma questão que ainda não

está adequadamente resolvida.  De acordo com a legislação

brasileira atual, a água mineral é considerada recurso mineral

e não recurso hídrico, ficando, portanto, sob a gestão do

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), mas

essa situação cria um paradoxo que precisará ser enfrentado

nos próximos anos.

águas de minas II
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pensando no futuro

Estas são as propostas aprovadas na reunião plenária final do Seminário Legislativo Águas

de Minas II, realizada no dia 3 de julho de 2002, na Assembléia Legislativa de Minas

Gerais. É o resultado de vários meses de trabalho, envolvendo mais de 2 mil pessoas,

representantes das instituições do setor público e da sociedade civil, vinculadas à questão

das águas. As reuniões de debates foram realizadas em 17 cidades-pólo localizadas

nas principais bacias hidrográficas do Estado e a plenária final,  em Belo Horizonte.

relatório final do seminário legislativo

águas de minas II

águas de minas II
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Grupo I
Gestão das Águas

1 � Estabelecimento de limites e contornos

claros, aprovados na plenária dos comitês de ba-
cias hidrográficas, buscando efetiva integração,
nos procedimentos autorizativos do Estado para

exploração da base de recursos naturais que dão
sustentação à vida, entre os arcabouços jurídicos
e legais da Gestão Ambiental, Gestão Minerária e

Gestão de Recursos Hídricos, notadamente no
que se refira a atividades diretamente
degradadoras do ciclo hidrológico. A gestão de-

mocrática das águas  deve ficar a cargo dos comi-
tês de bacias e dos Conselhos Nacional e Estadual
de Recursos Hídricos, instâncias legais a garantir

participação social dos agentes locais e regionais
na definição de políticas de utilização sustentável
dos recursos naturais.

2 � Implementação, no âmbito das atividades
de gerenciamento dos recursos hídricos, de siste-
mas de suporte às tomadas de decisão dos comi-

tês de bacias (atividades de gestão dos recursos
hídricos), com geração de instrumentos analíticos
que as subsidiem. Criação de condições para apli-

cação de modelos matemáticos, visando à obten-
ção de informações científicas relacionadas, por
exemplo, com a capacidade de assimilação

(autodepuração) de resíduos orgânicos líquidos
dos corpos d�água receptores.

3 � Implementação, no âmbito do
gerenciamento de recursos hídricos, dos princí-
pios de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade
na adoção de sistemas de suporte e elaboração à
tomada de decisões, visando à adoção de mode-
los que não excluam os instrumentos analíticos e
teóricos das ciências sociais que serão usados
concomitantemente à adoção de padrões
tecnológicos que não causem a subordinação do
saber social pelo saber técnico, de modo que as
informações científicas resultantes possam incen-
tivar o entendimento  e  a participação de todos os
setores sociais.

4 � Reestruturação do Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas, no âmbito de suas competências,
com autonomia financeira e administrativa, ouvidos

os comitês de bacias e o CERH,  garantindo a forma-
ção e a capacitação do corpo técnico permanente,
atuando em todos os níveis, de modo suplementar,

no tocante ao sistema estadual de gerenciamento

dos recursos hídricos, com a implantação de escritó-
rios regionais, observadas as unidades de planeja-

mento e gestão dos recursos hídricos.
5 � Implementação, no Instituto Mineiro de

Gestão das Águas (Igam) � órgão gestor do Siste-

ma Estadual de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos �, bem como em todos os comitês de
bacias hidrográficas, por meio de suas agências

de bacias, ou entidades a elas equiparadas � de
um sistema de informações geográficas e geológi-
cas, acompanhado de um sistema de

monitoramento de projetos e atividades com
tecnologia compatível para migração e troca de
informações, visando proporcionar geração e apli-

cação de instrumentos analíticos de suporte às
tomadas de decisão dos comitês e do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, bem como

disponibilizar informações ao público em geral.
6 � Inclusão, nas atribuições do Igam, da ges-

tão compartilhada interinstitucional, juntamente

com os comitês de bacias hidrográficas, de esta-
ções hidrometeorológicas, de forma que as atuais
operadoras de sistema de informação possam

produzir informações integrais confiáveis e públi-
cas e reuni-las em só um banco de dados.

7 � Fortalecimento do núcleo competente do

Igam cuja responsabilidade seja a da previsão
meteorológica e hidrológica voltada para fins es-
pecíficos, tais como alerta de eventos hidrológicos

extremos (secas e enchentes) e previsões especí-
ficas para a agricultura, disponibilizando-se ampla-
mente as informações.

8 � Redefinição, no âmbito do CERH, das uni-
dades de planejamento e gestão de recursos
hídricos, corrigindo-se o mapa atual, que fere os

princípios da Lei nº 9.433, de 1997, ao não consi-
derar, necessariamente, a bacia como unidade de
planejamento e gestão dos recursos hídricos.

9 � Criação de dispositivo legal que melhor
defina as entidades da sociedade civil e dos usuá-
rios � para sua habilitação à representação no

CERH e nos comitês de bacias � e estabeleça re-
gras de representação, evitando-se a proliferação
de siglas e a representação cumulativa.

10 � Ampliação da participação da sociedade
civil nas atividades dos comitês e agências de baci-
as hidrográficas.

11 � Garantia de realização de audiências pú-
blicas em número necessário para que se promo-

Lagoa Santa

Alair Vieira

Araguari

Alair Vieira
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va a participação e capacitação da sociedade civil
na apresentação de projetos que envolvam im-

pacto ambiental nos recursos hídricos, para efeti-
var o controle social sobre os modelos de desen-
volvimento e utilização dos recursos hídricos.

12 � Solicitação de apoio do Poder Legislativo
às iniciativas das organizações sociais civis
ambientalistas que atuam no âmbito da gestão

das águas, para que elas instituam o Fórum Minei-
ro da Sociedade Civil na Gestão das Águas.

13 � Disponibilização de meios, inclusive condi-

ções de deslocamento, para que a sociedade civil e
as comunidades das bacias e microbacias afeta-
das possam efetivamente participar da tomada de

decisão quanto à necessidade de realização de gran-
des intervenções e/ou grandes obras nos cursos
d�água e rios, inclusive projetos de transposição.

14 � Criação de mecanismos de suporte fi-
nanceiro nos comitês, de modo a garantir, em suas
reuniões e atividades correlatas, a efetiva partici-

pação de membros que comprovadamente não
disponham de recursos materiais e financeiros.

15 � Revisão dos regimentos internos dos

comitês de bacias hidrográficas, visando à criação
da obrigatoriedade de quórum mínimo paritário
quando da tomada de decisões.

16 � Criação de mecanismos, por meio da
definição de ações específicas do Estado, aprova-
das pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos,

com recursos da arrecadação fiscal usual, de
maneira que a �cobrança pelo uso das águas� não
constitua mais um fator indutor das desigualda-

des regionais entre bacias hidrográficas que te-
nham sustentabilidade financeira e aquelas me-
nos desenvolvidas economicamente.

17 � Regulamentação do Fhidro no prazo de
60 dias.

18 � Criação do cargo de Agente Social

Ambiental Comunitário, em âmbito estadual.
19 � Criação, pelo BDMG, de uma linha espe-

cial de crédito com recursos financeiros do Fhidro

(3 anos de carência, 12 anos de prazo, 3% de
juros a.a. e 20% de contrapartida) para apoio à
implantação do programa �Pró-Recargas Hídricas�

e de seus dois subprogramas �Pró-Pastagens� e
�Pró-Silvicultura�.

20 � Implementação, no âmbito do Conselho

Estadual de Recursos Hídricos, de uma Câmara
Técnica de Assuntos Legais e Institucionais.

21 � Estabelecimento, no âmbito do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos e dos comitês de

bacias hidrográficas, de um elenco de pesquisas
prioritárias, executado preferencialmente por en-
tidades ou técnicos estabelecidos na bacia, que

possa ser divulgado e sirva como orientação e di-
retriz para os fundos de pesquisa de recursos
hídricos.

22 � Atribuição da competência para aprovar
os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Baci-
as Hidrográficas aos respectivos comitês, conduto-

res legítimos do processo, tal como preconizado na
base legal da gestão. Esses, a seu modo e no mo-
mento adequado, aproveitarão eventuais planos já

efetuados ou em elaboração, desde que compatí-
veis com os princípios e fundamentos da gestão.

23 � Elaboração de cadastros de usuários de

recursos hídricos, de forma prioritária, em cada
uma das bacias hidrográficas, de modo a subsidi-
ar o balanço hídrico estadual.

24 � Cumprimento, pelos órgãos competen-
tes, dos dispositivos legais que estabelecem re-
gras rígidas visando ao controle de dragagens,

retificação e impermeabilização de canais naturais
de rios, observados  o interesse público e o cará-
ter essencial das obras.

25 � Criação de dispositivos legais que esta-
beleçam regras rígidas visando à proibição de
dragagens, retificação e impermeabilização de

canais naturais de rios.
26 � Criação de mecanismos legais cujo prin-

cipal objetivo seja a definição de padrões de inter-

venção antrópica no ciclo hidrológico, de maneira
a proporcionar uso mais racional dos recursos
hídricos, abordando questões como:

a) incentivo ao uso de torneiras com
limitadores de vazão;

b) limitação da instalação de válvulas de des-

carga;
c) incentivo à produção e ao uso de bacias sa-

nitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;

d) instituição da obrigatoriedade de coleta
e infiltração de águas pluviais em toda constru-
ção, desde que avaliados previamente os ris-

cos geológicos;
e) revisão dos padrões de pavimentação, es-

tabelecendo um coeficiente mínimo obrigatório de

área permeável, inclusive incentivando a adoção
de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis.

Uberaba

Alair Vieira

Capitólio

Rodrigo Dias
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27 � Adoção, nos planos diretores, para mu-
nicípios acima de 20 mil habitantes e, nas respec-

tivas Leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano, da
obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito
dos terrenos edificáveis, estipulando-se a taxa de

permeabilidade em padrões compatíveis, bem
como adoção de caixas coletoras de águas pluvi-
ais, funcionando � em nível residencial � como dis-

positivos de retenção de cheias nos ambientes
urbanos.

28 � Regulamentação do artigo da lei estadu-

al que trata da construção de obras de infra-estru-
tura hídrica, sob uma ótica direcionada aos múlti-
plos usos, definindo-se uma sistemática para ra-

teio dos custos.
29 � Implementação da gestão democrática

e participativa dos reservatórios, de forma a ga-

rantir os seus usos múltiplos, onde couber.
30 � Promoção do turismo e de outras ativi-

dades geradoras de emprego e renda em reser-

vatórios de geração de energia, precedida dos
estudos necessários e inserindo-se mecanismos
de proteção ambiental, com ênfase naqueles con-

siderados �a fio d�água�.
31 � Estímulo à criação, organização e partici-

pação de associações de agricultores e

pecuaristas e do segmento do ecoturismo e do
turismo rural (e fortalecimento das existentes),
com o objetivo de envolver, com mais intensidade,

tais setores econômicos no processo de consoli-
dação da Política de Recursos Hídricos e na dis-
cussão da questão ambiental, levando-os a ado-

tar práticas de manejo ecológico do solo e da água,
consolidando essa política.

33 � Criação de mecanismos indutores e

motivadores da participação dos produtores ru-
rais no Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, enfatizando-se a importância do setor

como produtor de água e esclarecendo-se a filo-
sofia da cobrança pelo uso das águas.

34 � Incentivo fiscal, creditício e outros aos

proprietários rurais de áreas de preservação per-
manente ou de áreas de recarga de aqüíferos, a
fim de que possam ser compensados de sua res-

trição econômica de uso do solo e se sintam esti-
mulados a adotar boas práticas conservacionistas,
com sistemas de produção agrossilvipastoris ade-

quados, visando à recarga dos aqüíferos e à  pro-
dução de água.

35 � Criação de mecanismos de incentivo à
pesquisa e à prática e conservação de recursos

hídricos, visando, inclusive,  à identificação de áre-
as prioritárias de recarga de aqüíferos e
implementação de instrumentos legais para torná-

las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que deverão conservá-las
ou poderão utilizá-las desde que com sistemas de

produção agrossilvipastoris adequados e prática
de manejo conservacionista do solo.

36 � Declaração, como santuários, das lago-

as marginais, veredas e nascentes em áreas do
cerrado.

37 � Instituição de incentivos fiscais, estaduais

e municipais, em áreas rural e urbana, para instala-
ção e preservação de matas ciliares em nascentes
e mananciais de recursos hídricos não-renováveis.

38 � Criação de mecanismo legal para benefi-
ciar o produtor de água.

39 � Criação, nos comitês de bacias

hidrográficas, de câmaras/grupos técnicos de
atividades agrossilvipastoris como forma de esti-
mular a participação e o envolvimento do setor

agropecuário.
40 � Criação de dispositivos legais que esta-

beleçam benefícios para usuários que aumentem

a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios
de acumulação, bem como para aqueles que pro-
movam o incremento da disponibilidade hídrica,

desde que assim indicado pela análise do balanço
hídrico da bacia hidrográfica e pelos demais crité-
rios científicos correlatos.

41 � Elaboração de proposta de emenda à
legislação federal que trata da exploração das
águas minerais e termais, com a finalidade de in-

cluir: a) conceitos de sustentabilidade ambiental
dessa atividade econômica; b) definição de águas
minerais (ou seja, águas medicamentosas e usa-

das para fins terapêuticos) como águas subterrâ-
neas em condição especialíssima; c) procedimen-
tos para integração dos processos autorizativos

realizados pelo Igam e pelo Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral (DNPM). Seguir fielmen-
te o Código de Águas Minerais enquanto não se

processa a modificação solicitada.
42 � Criação de dispositivos legais para as

águas minerais que obriguem:

a) o Estado a reverter 50% do Cefem aos
municípios produtores de águas minerais pela sua

Marcelo Metzker

Divinópolis

Marcelo Metzker

Conselheiro Lafaiete



REVISTA DO LEGISLATIVO 49

exploração, como compensação para recupera-
ção das áreas de recarga e para projetos

ambientais que visem à preservação das mesmas;
b) o aprofundamento de pesquisas

hidrogeológicas e o monitoramento contínuo do

sistema hidromineral, em termos qualitativos e
quantitativos;

c) a priorização do uso terapêutico das águas

minerais, incentivando pesquisas que resgatem e
desenvolvam o conhecimento da crenologia;

d) o consumo gratuito para as populações lo-

cais, em horário compatível com suas necessida-
des, onde as águas afloram;

e) a declaração dos parques de águas mine-

rais do Circuito das Águas e suas áreas de entor-
no e recarga como Área de Proteção Ambiental.

43 � Solicitação ao DNPM para que a Comis-

são Permanente de Crenologia, a ele subordina-
da, volte a atuar, efetivamente, no escopo da clas-
sificação das águas minerais, conforme prevê o

Código das Águas Minerais.
44 � Incentivo à implementação de fontes de

energias alternativas limpas à hidrelétrica no Esta-

do de Minas Gerais e priorização da destinação de
recursos para instituições de pesquisa nessa área,
respeitado o estudo de impacto ambiental.

45 � Criação de um sistema de planejamento
estratégico para micro e pequenas centrais hidre-
létricas, no âmbito dos comitês de bacias e em

âmbito estadual, com revisão prevista a cada 5 anos,
de forma a proporcionar a análise das centrais já
existentes e, eventualmente, a reativação daquelas

cujo funcionamento tenha sido interrompido.
46 � Obrigatoriedade da viabilização da livre

mobilidade e deslocamento dos peixes nos rios,

por meio da adoção de critérios ecológicos no pro-
jeto de construção de barramentos, como meio
de assegurar a revitalização e a manutenção da

biodiversidade nas comunidades aquáticas, obser-
vada a avaliação de impacto ambiental.

47 � Implementação de estudos de viabilida-

de, nas barragens já construídas, de dispositivos
que permitam:

a) a transposição de nível onde for necessário

assegurar a navegabilidade;
b) a livre mobilidade e o deslocamento dos

peixes nos rios.

48 � Inclusão de indicadores biológicos (por
exemplo, de toxicidade) nos parâmetros do Siste-

ma de Monitoramento da Qualidade das Águas,
visando aprimorar a avaliação da qualidade das

águas.
49 � Gestão no Ministério da Saúde e exigên-

cia de que as prefeituras, os serviços autônomos

e as empresas concessionárias de saneamento
se ajustem e cumpram as normas da Portaria nº
1.469 (Controle e Vigilância da Qualidade da Água

para Consumo Humano e seu Padrão de
Potabilidade) do Ministério da Saúde.

50 � Incentivo (inclusive por meio de ativida-

des educacionais que visem à capacitação) à ado-
ção de comportamento, por parte das instituições
que tratam das questões ambientais  e de educa-

ção regular, com vistas à recuperação e conser-
vação das bacias hidrográficas (e, portanto, dos
recursos hídricos) como eixo central de suas

ações.
51 � Adoção da microbacia e de sua comuni-

dade como unidade básica para ações de

mobilização social e educação ambiental, visando
maximizar a dinâmica de recuperação e a conser-
vação das bacias e sub-bacias, inclusive no âmbito

do planejamento municipal.
52 � Realização de gestões, no Ministério da

Educação e no Conselho Nacional de Educação,

para incluir a educação ambiental, com enfoque
na gestão de recursos hídricos, como proposta
interdisciplinar e transversal nos currículos da edu-

cação infantil, dos ensinos fundamental, médio e
superior.

53 � Incentivo às atividades de educação

ambiental nos diversos segmentos da sociedade.
54 � Estímulo à criação de cursos de

capacitação em recursos hídricos, nos níveis médio

e superior, inclusive como disciplinas de cursos for-
mais já existentes, com prioridade para cursos pú-
blicos, e reconhecimento das profissões criadas.

55 � Levantamento, nas universidades brasi-
leiras, de todas as dissertações de mestrado e
teses de doutorado sobre os recursos hídricos,

para estudo e divulgação de temas relevantes,
respeitando os direitos autorais.

56 � Estipulação do valor da tarifa pelo forneci-

mento de água, pelas concessionárias  dos servi-
ços de água e esgoto, por meio do consumo real
apurado pelo medidor, e não por um consumo

mínimo preestabelecido, sempre incentivando a
economia dos recursos hídricos.
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57 � Proibição do uso de pneus cross  em
trilhas, substituindo-os por pneus apropriados, que

não provoquem erosão do solo.
58 � Apresentação de uma proposta de emen-

da à Constituição para impedir a privatização das

águas brasileiras, seus rios, nascentes, cursos
d�água, lagos, barramentos e represas, inclusive
hidrelétricas e águas minerais.

59 � Obrigatoriedade de assessoria técnica,
pelo poder público e pelas empresas privadas, no
uso de tratores de esteira e agrícolas, nas ações

de abertura de estradas, terraplanagem e aração
de terras, com profissionais capacitados.

60 � Repovoamento anual dos rios com espé-

cies típicas da bacia, mediante licenciamento
ambiental, não se permitindo a entrada de peixes
exóticos, a exemplo do tucunaré e do bagre africano.

61 � Determinação de ações concretas con-
tra a implantação da Alca, incorporadas nas ações
dos comitês de bacias, já que, no esboço das leis

de mercado para reger a mesma (Alca), há meca-
nismos que permitem a interferência direta de
outros países (ex.: Estados Unidos) em leis de pro-

teção ambiental, biodiversidade, recursos hídricos,
entre outras, do Brasil.

62 � Criação de dispositivo legal que obrigue

os municípios a destinarem, no mínimo, 50% dos
recursos arrecadados com a compensação finan-
ceira por exploração hidroenergética à conserva-

ção e à revitalização das bacias hidrográficas.
63 � Criação de norma determinando que a

Comissão de Representação deste seminário, a

ser eleita de forma definitiva durante a Plenária
Final, reúna-se pelo menos a cada 6 meses para
avaliar o andamento das decisões tomadas, visan-

do à sua efetiva implementação; e garantia, pela
Assembléia Legislativa, de suporte financeiro para
esses encontros, principalmente para participação

da sociedade civil.
64 � Fiscalização, pela Comissão de Repre-

sentação do seminário, da obrigatoriedade de

encaminhamento de projetos que causem impac-
to nos recursos hídricos, que são apresentados
para discussão e aprovação das Câmaras

Minerárias do Copam aos respectivos comitês de
bacias existentes e ao Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos, para análise e emissão de pare-

cer sobre os mesmos. Solicitação, pela comissão,
à Assembléia Legislativa para que esta requeira

ao Copam a elaboração de deliberação normativa
assegurando correta exploração de águas mine-

rais e recursos hídricos de acordo com os concei-
tos de sustentabilidade.

65 � Programação e realização de reuniões

regionais, nos moldes do Seminário Legislativo
Águas de Minas II, pelo menos a cada 2 anos e
itinerantes, cujo planejamento e execução deve-

rão ser efetuados em conjunto com os comitês de
bacias hidrográficas, o Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos e as demais instituições e entida-

des envolvidas em sua organização.
66 � Realização da terceira edição do Seminá-

rio Legislativo Águas de Minas no prazo máximo

de 5 anos, ou seja, até 2007.
67 � Promoção de um Fórum Técnico de Edu-

cação Ambiental em 2002.

68 � Acolhimento das proposições elencadas
e priorizadas neste seminário como objeto de aná-
lise, apreciação e discussão pelo Conselho Estadu-

al de Recursos Hídricos (CERH), apresentando-se,
em caso de não-acatamento de proposta, as res-
pectivas justificativas e encaminhando-as aos co-

mitês de bacias correspondentes.

Grupo II
Agências de Bacias

69 � Constituição de agências de bacias, pre-
ferencialmente, sob a qualificação jurídica de Or-

ganizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscips), o que é mais adequado à agilização dos
processos de gerenciamento de pessoal e de aqui-

sição de bens e serviços.
a) participação das Oscips  como agências de

bacias hidrográficas.

70 � Alteração do § 5º do art. 14 da Constitui-
ção Estadual, de modo a possibilitar a constituição
de uma agência de bacia como Fundação Pública

de Direito Privado, na forma proposta pelo CBH.
71 � Adoção, preferencialmente, do modelo

de autarquia como a natureza jurídica das agên-

cias de bacias hidrográficas, desde que seus Con-
selhos Administrativos, de Gestão, Deliberativo,
etc., sejam majoritariamente integrados pela so-

ciedade civil.
72 � Constituição imediata da Agência de Ba-

cia Hidrográfica do Rio Paracatu, preferencialmen-

te tendo como modelo autarquias, fundações pú-
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blicas ou consórcios intermunicipais de recursos
hídricos.

73 � Apoio à reestruturação do Comitê da
Bacia Hidrográfia do Rio Paracatu, mediante o
seguinte Plano de Ação:

a)  cadastramento atualizado dos usuários (sis-
tema de informações);

b)  apoio técnico e logístico ao comitê;

c)  gestão no uso dos recursos hídricos;
d) execução de ações de revitalização na bacia

(recomposição de mata ciliar e de encosta,

revitalização das nascentes, saneamento básico,
estudos hidrológicos, recuperação de áreas de-
gradadas, etc.).

74 � Criação imediata de consórcio ou de as-
sociação intermunicipal de bacia hidrográfica, ou
de associação regional, local ou multissetorial de

usuários de recursos hídricos, a serem equipara-
dos às agências de bacias hidrográficas, pelo me-
nos durante o período de transição, enquanto não

se processa a alteração constitucional.
75 � Criação de mecanismos adequados para

que o Cibapar seja imediatamente constituído

como a Agência da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraopeba e que seja requerida sua equiparação,
na forma da lei.

76 � Criação de mecanismos para que a so-
ciedade civil possa fiscalizar entidades equipara-
das às agências.

77 � Criação de mecanismos legais para
que as agências de bacias, independentemen-
te da natureza jurídica, tenham uma estrutura

administrativa enxuta e possam atuar fazendo
parcerias.

78 � Constituição imediata de agências de

bacias hidrográficas para os comitês já em funcio-
namento, de acordo com a legislação vigente.

79 � Criação de dispositivo legal que determi-

ne que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
se manifeste sobre requerimento de cada comitê
de bacia hidrográfica para solicitar a criação de

agências de bacias hidrográficas no prazo máxi-
mo de 90 dias, após o protocolo do pedido.

80 � Garantia às organizações técnicas de

ensino e pesquisa, com interesse na área de re-
cursos hídricos, de participação nas agências de
bacias hidrográficas.

81 � Concessão de competência às agências
de bacias hidrográficas para atuarem igualmente

na preservação e no uso adequado das águas
superficiais e subterrâneas.

82 � Constituição imediata da Agência da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Araçuaí.

83 � Adoção de providências para acelerar a

constituição de comitês de bacias hidrográficas em
todo o Estado.

84 � Constituição imediata do Comitê da Ba-

cia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha.
85 � Constituição imediata do Comitê da Ba-

cia Hidrográfica do Rio Todos os Santos e, em se-

guida, adoção de providências necessárias para a
constituição da agência de bacia hidrográfica cor-
respondente.

86 � Adoção de providências necessárias para
a imediata implantação do Comitê Federal da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Mucuri e, conseqüentemen-

te, da agência de bacia correspondente.
87 � Requerimento, pelo Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, imediatamen-

te após ser constituído, da implementação da res-
pectiva agência de bacia.

88 � Criação de mecanismos para que o insti-

tuto da cobrança não penalize a sociedade, em
especial os menos favorecidos, não se admitindo
o repasse ao consumidor final dos gastos que os

usuários terão com a cobrança.
89 � Criação de mecanismos para que o agri-

cultor familiar não seja penalizado com a cobrança

pelo uso das águas.
90 � Criação de mecanismos para que o pe-

queno agricultor familiar não sofra com a cobran-

ça pelo uso das águas e dela fique isento.
91 � Criação de mecanismos de incentivo ao

proprietário rural, para que promova a recupera-

ção de mananciais, áreas degradadas e vegeta-
ção nativa nas áreas de preservação, definidas
como tal pelo Conselho Estadual do Meio Ambien-

te, com vistas a torná-lo um produtor de água.
92 � Conversão das compensações requeridas

pelo Estado e pelos Municípios, quando da

implementação de projetos hidrelétricos, exclusiva-
mente em investimentos ambientais que visem ao
aumento da oferta hídrica e da qualidade do corpo

d�água no qual foi instalado o empreendimento.
93 � Aplicação dos recursos oriundos da co-

brança pelo uso da água exclusivamente na res-

pectiva bacia hidrográfica, seja ela estadual ou
federal.
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94 � Solicitação de esclarecimentos à Agên-
cia Nacional das Águas quanto à cobrança e

ao repasse das verbas providas por Minas
Gerais.

95 � Realização de investimentos, pelas con-

cessionárias dos serviços de saneamento e ener-
gia elétrica, em proteção ambiental e preserva-
ção de recursos hídricos, em todos os municípios

em que atuam.
96 � Solicitação à Alemg no sentido de elabo-

rar legislação que favoreça a sustentabilidade da

pesca profissional artesanal.
97 � Estabelecimento de critérios diferencia-

dos de cobrança para empreendedores rurais que

contribuam para a proteção e conservação dos
recursos hídricos.

98 � Adoção de ações efetivas de saneamen-

to em todas as bacias hidrográficas.
99 � Priorização de recursos financeiros para

projetos de serviços de  saneamento com

titularidade municipal, contrariando o PL nº 4.147,
de 2001, da Política Nacional de Saneamento, que
visa à privatização da concessão desses serviços e

fere a gestão pública e participativa.
100 � Implantação de microbacias/

microbarragens de contenção de águas de chu-

va, visando à recarga dos aqüíferos e perenização
de cursos d�água, onde forem viáveis.

101 � Implementação de pequenos empre-

endimentos hidrelétricos para possibilitar o
armazenamento conjunto das águas e também
do subsídio, para o agricultor familiar, de 50% na

tarifa de energia gerada nesses locais.
102 � Criação de meios para incentivar e fis-

calizar as áreas rurais e urbanas quanto ao uso

de fossas sépticas e/ou outros métodos tecnica-
mente recomendados no trato do esgoto, em es-
colas, prédios, condomínios, etc.

103 � Despoluição imediata dos Rios Meia
Pataca e Pomba, em Cataguases e região.

104 � Imediata implantação de sistemas inte-

grados para tratamento de resíduos sólidos, em
todas as regiões do Estado.

105 � Incentivo à formação de Cooperativas

de Catadores de Papel em Cataguases e em toda
a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

106 � Recuperação, preservação e manu-

tenção dos mananciais de águas e das matas
ciliares.

107 � Estabelecimento de cota mínima de va-
zão que assegure o uso múltiplo das águas nos

respectivos cursos d�água.
108 � Estabelecimento de mecanismos de afe-

rição da quantidade e da qualidade da água, con-

forme o uso econômico dos recursos hídricos.
109 � Alteração do Código de Mineração para

considerar as águas minerais um recurso hídrico

especial a ser disciplinado pela legislação dos Esta-
dos membros.

110 � Instituição da educação ambiental como

direito educacional e direito ambiental, de forma a
garantir os direitos e deveres dos cidadãos, bem
como preservar o meio ambiente.

111 � Estabelecimento de ações de educa-
ção ambiental, incluindo as voltadas para os recur-
sos hídricos, em todas as bacias hidrográficas do

Estado.
112 � Criação de um setor na Assembléia

Legislativa para encaminhar projetos na área de

educação ambiental e recuperação de áreas de-
gradadas, diante das dificuldades encontradas no
interior do Estado.

113  � Adoção de regime mais democrático e
representativo na Agência Nacional de Águas.

114 � Garantia de audiências públicas e ple-

biscitos quanto a projetos de transposição em ter-
ritório nacional.

Grupo III
Gerenciamento das Águas:

Instrumentos

115 � Criação de mecanismos de incentivo à
substituição de sistemas de produção rural por

outros mais eficientes no uso da água, desde que,
para cada caso, seja constatada a viabilidade téc-
nica ambiental, social e econômica, assegurando-

se assistência técnica para os produtores.
116 � Criação de mecanismos de incentivo à

adoção de técnicas que permitam o manejo ade-

quado da irrigação, assegurando-se assistência
técnica adequada.

117 � Criação de mecanismos de incentivo ao

uso de sistemas de irrigação mais eficientes quan-
do tecnicamente viável, assegurando-se a devida
assistência técnica.

118 � Viabilização de meios para reforçar,
reestruturar e integrar os órgãos e organismos
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de áreas correlatas ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, proporcio-

nando-lhes meios efetivos de cumprimento das
respectivas competências e atribuições.

119 � Fortalecimento institucional do Corpo

de Bombeiros Militar, visando ao exercício de sua
competência específica relativa à defesa e à pre-
venção dos efeitos de eventos críticos de origem

natural ou decorrentes do uso inadequado dos
recursos naturais.

120 � Viabilização de recursos e estabelecimen-

to de convênios para atualizar os PDRHs já concluí-
dos, concluir os PDRHs atualmente em elaboração
e contratar os PDRHs para os trechos dos rios ain-

da não contemplados com esses estudos.
121 � Maior e imprescindível envolvimento das

36 Associações Microrregionais de Municípios,

implantadas racionalmente nos altos, médios e
baixos segmentos das principais bacias
hidrográficas do Estado, nos Planos Diretores de

Bacias Hidrográficas, por meio dos comitês, con-
sórcios/agências de águas.

122 � Inserção, no Plano Diretor dos Recur-

sos Hídricos de Minas Gerais, da necessidade de
implantação de técnicas apropriadas para regula-
mentar os procedimentos de sepultamento e ga-

rantir a segurança ambiental dos cemitérios. Tal
recurso impedirá que as bactérias e os vírus resul-
tantes da decomposição de cadáveres possam

contaminar os lençóis freáticos, provocando ris-
cos à saúde pública. (Necrochorume), conforme
Norma L 1.040/Cetesb (SP)

123 � Inserção de testes de toxicidade e de
parâmetros hidrobiológicos para atuarem como
indicadores biológicos no sistema de

monitoramento da qualidade das águas no Esta-
do de Minas Gerais.

124 � Recomendação à Semad e à Feam

para que agilizem os procedimentos de
licenciamento ambiental das ETEs no Estado de
Minas Gerais.

125 � Descentralização das ações e decisões
no atendimento do Igam e da Feam, com aprovei-
tamento de todas as unidades de representação

do Estado, por intermédio dos escritórios do IEF,
IMA, Emater, Iter, Ruralminas, para instalação da
representação do Igam/Feam.

126 � Exigência de tratamento de esgotos, ao
renovar ou autorizar novas concessões de trata-

mento e distribuição de água, estabelecendo-se
prazos. Revisão das concessões em que faltem

mais de 5 anos para finalizar o contrato.
127 � Criação de mecanismos para estimular

e viabilizar a reciclagem de resíduos sólidos, espe-

cialmente os derivados de embalagens.
128 � Liberação de recursos financeiros para

saneamento básico, em caráter prioritário, para

os municípios de todo o Estado de Minas Gerais.
129 � Retomada dos financiamentos do

FGTS para o saneamento, conforme estabele-

cia o Decreto-Lei nº 949, de 13/10/69, que
teve seu efeito interrompido pela Resolução nº
2.521, de 8/7/98, do Conselho Monetário

Nacional.
130 � Estabelecimento de parcerias entre as

instituições de saúde pública e de recursos hídricos

para o monitoramento das águas destinadas ao
abastecimento doméstico, especialmente em re-
lação à presença de agrotóxicos.

131 � Viabilização de recursos técnicos e
financeiros para elaboração dos PDRHs das
bacias hidrográficas dos rios de domínio do

Estado, respeitadas as diretrizes estabelecidas
pelos respectivos CBHs e os planos diretores
existentes.

132 � Extensão da obrigatoriedade de planos
diretores municipais, atentos à quantidade e qua-
lidade de seus recursos hídricos, a:

a) todos os municípios, independentemente do
número de seus habitantes;

b) seus respectivos meios rurais;

c) distritos que queiram emancipar-se, como
condição sine qua non para que se emancipem.

133 � Imediata viabilização de recursos finan-

ceiros para iniciar a revitalização ambiental da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Verde Grande (Planverde),
conforme apresentado pela Secretária de Estado

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
134 � Elaboração de planos diretores espe-

cíficos para estâncias hidrominerais, contemplan-

do discriminação de áreas de recarga e descar-
ga das fontes e elaborando diretrizes para as leis
de uso e ocupação do solo dos municípios, utili-

zando-se do princípio da precaução, que exige do
empreendedor estudos que comprovem que a
atividade pleiteada não impactará, nem quantita-

tiva nem qualitativamente, os recursos hídricos
subterrâneos.
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Alair Vieira

Montes Claros
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135 � Indicação, nos planos diretores que
serão aprovados pelos CBHs, da obrigatoriedade

de programas de educação ambiental para todos
os níveis de educação formal e informal.

136 � Obrigatoriedade do ensino de Princí-

pios de Educação Ambiental nas escolas,
permeando todas as disciplinas.

137 � Reconhecimento de que é extrema-

mente necessária, para deflagrar a consolida-
ção dos comitês de bacias hidrográficas, a ime-
diata efetivação e vinculação ao CERH do Fundo

de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas
Gerais  (Fhidro), sob pena da inviabilização da

Política de Recursos Hídricos, acatando-se as
alterações consideradas necessárias para ade-
quar tal mecanismo aos princípios da Política de

Recursos Hídricos e regulamentando-se a utili-
zação dos recursos do fundo no prazo de 60
dias após a realização do Seminário Águas de

Minas II.
138 � Destinação de uma porcentagem dos

recursos do Fhidro para custear projetos técnicos

que visem permitir o uso compartilhado das águas
nas propriedades rurais prejudicadas em suas
atividades, em decorrência da captação de água

para abastecimento público, e para financiar pro-
duções alternativas que busquem aumento de
renda e melhoria das condições de vida das famí-

lias residentes nas áreas de abrangência das ba-
cias que compõem a captação de água da Copasa
ou de outra concessionária, inseridos em decre-

tos de reserva ambiental permanente (área de
proteção especial).

139 � Recomendação de que 10% dos re-

cursos arrecadados pela agência de bacia sejam
aplicados em educação ambiental e 10%, em pes-
quisa de levantamento de dados na bacia

hidrográfica.
140 � Reconhecimento do ecoturismo, aque-

le que genericamente respeita o meio ambiente

onde ocorre, como ferramenta de utilidade na
educação do cidadão � o que o opera ou o que o
consome � e aporte de recursos para sua

viabilização.
141 � Criação de programa para coleta de

água de chuvas em todos os municípios: cada re-

sidência poderia ter um reservatório, e a água te-
ria uso secundário em atividades diárias.

142 � Criação de mecanismos de incentivo às
indústrias (empresas) que reformularem os seus

processos produtivos no sentido de otimizar o uso
da água.

143 � Atribuição aos órgãos estaduais (Igam,

comitês), em detrimento do DNPM, de competên-
cia para análise e concessão de autorização para
empreendimentos em polígonos de proteção de

fontes de águas minerais.
144 � Fiscalização, pelo órgão gestor, da com-

posição dos comitês de bacias, de modo que eles

representem de fato, de forma paritária, os seg-
mentos do governo (União, Estados e Municípios),
dos usuários e da sociedade civil, para impedir a

duplicidade representativa.
145 � Elaboração de diretrizes de estatuto

para comitês de bacias, servindo também para as

sub-bacias que articulam suas criações.
146 � Permissão para a criação de subcomitês

de bacias hidrográficas no âmbito dos atuais comi-

tês, propostos pelo Igam, desde que haja
mobilização da sociedade civil para tal e seja res-
peitada a Lei n º 9.433, de 1997.

147 � Aplicação dos recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso da água a partir de de-
zembro de 2000 pelas hidrelétricas na bacia de

origem, como determinam as leis federal e esta-
dual de recursos hídricos.

148 � Criação de um programa de

capacitação de recursos humanos descentraliza-
do para atender todos os membros dos Codemas
e das organizações sociais civis existentes nos

municípios, na área ambiental.
149 � Apoio à reestruturação dos Codemas

existentes e criação de outros nos municípios onde

não existam.
150 � Estabelecimento da condição de que,

para receber alguma compensação, o município

tenha seu Codema com caráter deliberativo, se-
cretaria executiva ou órgão equivalente funcionan-
do ou exercendo plenamente sua função legal e

que tenha seu plano diretor em consonância com
a Agenda 21.

151 � Incentivo e favorecimento à criação e

ao fortalecimento das estruturas dos Codemas e
das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, dan-
do condições às prefeituras de realizar convênios

com órgãos federais e estaduais, buscando agilizar
ações, minimizar custos para licenciamento

Juiz de Fora

Alair Vieira

Palestras

Arquivo Alemg
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ambiental e melhorar a eficiência das fiscalizações
realizadas pelos municípios.

152 � Acelerar a execução do enquadra-
mento dos cursos d�água no Estado de Minas
Gerais.

153 � Criação de mecanismos legais que tor-
nem os crimes ambientais imprescritíveis e de res-
ponsabilidade do infrator.

154 � Fortalecimento, em curto prazo, dos
órgãos federais (Ibama e ANA) no Estado de Mi-
nas Gerais, onde possuem estrutura deficiente.

155 � Destinação de 50% dos recursos atual-
mente arrecadados pela Agência Nacional de
Águas (ANA), provenientes de tributação específi-

ca relativa à geração de eletricidade, aos comitês
de bacias.

156 � Regularização e controle dos explora-

dores de minério e pedras preciosas, bem como
planejamento integrado das fiscalizações.

157 � Criação de mecanismos que visem

incentivar a navegação nos rios navegáveis do
Estado.

158 � Revisão, com base em estudos técnico-

científicos, dos critérios de outorga em termos de
vazão outorgável.

159 � Revisão dos custos de outorga do Igam,

priorizando-se o pequeno produtor rural, princi-
palmente o de agricultura familiar.

160 � Criação de uma Curadoria do Meio

Ambiente em todas as bacias hidrográficas do
Estado.

161 � Criação de incentivos financeiros para

os proprietários rurais e outros que possuem
RPPN em suas propriedades, bem como ajuda
na formulação de projetos de implantação de vi-

veiros para reflorestamento das respectivas áre-
as, facilitando assim a criação de escola de meio
ambiente nas RPPNs.

162 � Criação de mecanismos de incentivo
(financiamentos especiais, compensações) para
municípios, produtores e proprietários rurais e

outros que possuam procedimentos ambientais
de proteção aos recursos hídricos, que resul-
tem na melhoria da quantidade e qualidade das

águas, como monitoramento e fiscalização do
meio ambiente, implantação e manutenção de
áreas de preservação ambiental, proteção de

nascentes, topos de morro e áreas de recarga,
redução do uso de agrotóxicos, incentivo ao tu-

rismo, etc., procedimentos avaliados pelo comi-
tê da respectiva bacia.

163 � Viabilização de recursos para recupe-
rar a cobertura vegetal em nascentes, afluentes,
mananciais, encostas, matas-galerias e áreas de

recarga no Estado de Minas Gerais.
164 � Agilização da criação de sistema de

informações relativas aos recursos hídricos su-

perficiais, subterrâneos (tipo de jazimento, cir-
culação, recarga, quantidade disponível, rebai-
xamento, tempo de residência, etc.) e meteóricos

e de banco de dados especiais relativos às fon-
tes minerais.

165 � Viabilização de recursos financeiros para

fortalecer as instituições de ensino superior do Es-
tado, visando desenvolver a pesquisa voltada para
o tema do meio ambiente e desenvolvimento sus-

tentável.
166 � Solicitação da Assembléia Legislativa ao

Congresso Nacional para instalação da CPI do

Proer I e II.
167 � Transparência dos números da Copasa

e de outras concessionárias relativos a faturamento

de água e esgoto por município e análise da água
nas torneiras das casas (por amostragem).

168 � Obrigatoriedade de prestação de con-

tas, pelas concessionárias, em audiência públi-
ca nas Câmaras Municipais, para garantir
praticidade e a correta aplicação do dispositivo

da Lei nº 12.503, de 1997, que prevê que as
empresas concessionárias de serviços de abas-
tecimento de água e de geração de energia elé-

trica, públicas e privadas, são obrigadas a inves-
tir na proteção e na preservação ambiental da
bacia hidrográfica o equivalente a, no mínimo,

0,5% do valor total da receita apurada no exercí-
cio anterior.

169 � Criação de incentivos, por meio de

recursos técnico-financeiros, a pessoas físi-
cas ou jurídicas que garantam a susten-
tabilidade dos atrativos naturais e da biodiver-

sidade de suas propriedades, quando trans-
formados em ofertas turísticas, e criação de
mecanismos para sancioná-las, quando fo-

rem responsáveis por impactos causados a
esses monumentos.

170 � Integração das políticas dos CBHs às

políticas do circuito turístico mineiro e dos Conse-
lhos Municipais de Turismo.

Alair Vieira

Grupo de trabalho

Votação

Marcelo Metzker



REVISTA DO LEGISLATIVO56

Marília Horta Simões
Consultora da Alemg

O desafio para os administradores municipais consiste em instituir um regime previdenciário sólido, moderno e economicamente

saudável que possa efetivamente garantir ao servidor público o pagamento de remuneração justa após sua vida laboral

administração pública
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A aposentadoria dos servidores públicos sempre foi considerada uma

contraprestação, uma retribuição do Estado pelos serviços prestados,

desvinculada de qualquer contribuição específica dos servidores. A mudança des-

se paradigma teve início com a atual Constituição da República, que, no art. 149,
faculta aos entes federados instituir contribuição para seus servidores com a

finalidade de custear um sistema de previdência e assistência social em seu bene-

fício. Outro passo importante foi dado com a  Emenda Constitucional nº 3, de 17

de março de 1993,  que acrescentou o § 6º ao art. 40, para estabelecer que as

aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais seriam custeadas

com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores.
A aposentadoria dos servidores assumiu a conotação de benefício

previdenciário, embora vários estados e municípios continuassem sustentando-a

sem qualquer contrapartida de seus servidores, desequilibrando suas finanças e

gerando um déficit para o Tesouro desses entes públicos.

Foi também a Constituição da República de 1988 que passou a considerar a

pensão como direito assegurado aos dependentes de todos os servidores, com
valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou dos proventos do servidor

falecido. Antes, elas eram de responsabilidade de institutos criados para esse fim

e contemplavam apenas os dependentes dos segurados falecidos.

A Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998, modificou

definitivamente o sistema de previdência social, ao impor o caráter contributivo e

a observação de critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e atuarial dos
regimes. Em decorrência, os servidores públicos deverão ter a cobertura

previdenciária fundada na acumulação de recursos econômicos, como ocorre

para os trabalhadores do setor privado.

Assim, devem ser instituídos sistemas de previdência básica, assegurados

por regimes de repartição simples, em que a contribuição dos servidores ativos

garantirá o pagamento dos benefícios dos participantes assistidos. Em seguida,
deve-se pensar na criação de uma previdência complementar, organizada como

sistema de capitalização, que possua um fundo de ativos gerado pela acumula-

ção das contribuições dos participantes ativos, o que garantirá o pagamento dos

benefícios futuros.

O desafio para os administradores municipais consiste em instituir um regime

previdenciário sólido, moderno e economicamente saudável que possa efetiva-
mente garantir ao servidor público o pagamento de remuneração justa após sua

vida laboral.

Antes de qualquer decisão sobre o assunto, o prefeito deve, com a ajuda de

técnicos, elaborar um diagnóstico da realidade previdenciária municipal, inclusive

com uma avaliação atuarial do regime local, acompanhada, quando necessário,

de uma auditoria contábil.
Considerando os resultados obtidos no diagnóstico, o prefeito pode optar por

filiar seus servidores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado

pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ou instituir e reorganizar seu

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Em seguida, vamos abordar alguns aspectos dessas opções, com o intuito de

auxiliar os administradores municipais em suas decisões.



REVISTA DO LEGISLATIVO 59

1.A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, restringiu, na redação dada ao

caput do art. 40, a garantia de regime próprio aos servidores titulares de cargo

efetivo e determinou, no § 13 desse dispositivo, a vinculação do servidor ocupan-

te exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, de cargo temporário ou de emprego público ao Regime Geral de

Previdência Social.

Portanto, o município deve, obrigatoriamente, filiar ao regime geral, por meio

de inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), aqueles servidores

que se enquadrem nas hipóteses previstas pelo § 13.

A concessão de aposentadoria e pensão por morte ao agente político, deten-
tor de mandato eletivo, também se dará sob as normas do RGPS. O Supremo

Tribunal Federal, no acórdão da ADI 148-5/ES1, enquadrou o titular de mandato

eletivo como servidor ocupante de cargo temporário. Sua atividade está relacio-

nada com um mandato necessariamente limitado no tempo, o que caracteriza

seu exercício como cargo público temporário. Após a Emenda nº 20, de 1998, a

concessão de benefícios previdenciários ao detentor de mandato eletivo não
pode ocorrer, já que a norma que previa tal possibilidade perdeu a eficácia por

não ter sido recepcionada pelas novas regras constitucionais.  Assim, os mem-

bros do Poder Legislativo só poderão ser filiados ao regime próprio se já tiverem

vínculo com a administração pública pelo exercício de cargo de provimento efeti-

vo. Nesse caso, mesmo se o mandato for exercido em outro ente da Federação,

permanecerá a vinculação ao regime de origem.
Ao filiar-se ao regime geral, o servidor e o município devem observar a Lei nº

8.212, que dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio

e dá outras providências,  e a Lei nº 8.213, que trata dos planos de benefícios da

previdência social, ambas de 24 de julho de 1991, com as alterações posteriores.

Assim, a contribuição para o INSS será feita de acordo com a tabela de alíquotas

existente, e o benefício de aposentadoria e pensão fica sujeito ao limite máximo
estabelecido.

O município pode optar por inscrever todos os servidores municipais, inclusive
os efetivos, no Regime Geral de Previdência Social. Nesse caso, haverá, em um
primeiro momento, um acréscimo nos gastos com os encargos sociais recolhi-
dos pelo município, mas, no futuro, esse gasto será compensado com a retirada
gradativa na folha de pagamento das despesas com inativos e pensionistas.

É importante observar que, para os servidores efetivos, o município deverá
arcar com a complementação da aposentadoria ou pensão nos casos em que a
remuneração do servidor no cargo  efetivo  ultrapassar  o  teto  imposto  pelo
regime geral. Os §§ 3º e 7º do art. 40 da Constituição da República garantem
que os benefícios corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria ou o falecimento.

Na hipótese de instituição ou reorganização do Regime Próprio de Previdên-

cia Social, este deve ter caráter obrigatório e contributivo e ser organizado com

base em normas de contabilidade e atuária, de modo a compatibilizar o plano de
benefícios com o plano de custeio, estabelecendo o imprescindível equilíbrio finan-

ceiro e atuarial.

Regime Geral de Previdência
Social (RGPS)

2.Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS)
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Em um sistema equilibrado do ponto de vista financeiro, as contribuições são

suficientes para custear os benefícios assegurados em cada exercício.

Do ponto de vista atuarial, em um sistema de previdência equilibrado há cor-

respondência entre as contribuições exigidas e os benefícios pagos.  Com o total
de seus recursos, suas contribuições e suas reservas, o sistema será capaz de

honrar todos os compromissos assumidos em médio e longo prazos. Assim, o

valor das contribuições tem que ser em montante suficiente para fazer frente aos

encargos do sistema e, por outro lado, os benefícios só podem ser concedidos

quando de fato haja incapacidade para o trabalho por parte do segurado. A

concessão de aposentadorias precoces ou de benefícios sem incapacidade com-
provada leva ao desequilíbrio do sistema.

Um sistema equilibrado é uma garantia de que todos os compromissos assu-

midos serão cumpridos e representa um fator de segurança para os associados.

Ele proporcionará a solvência fiscal do município e a certeza de que haverá recur-

sos a serem investidos em outras atividades que afetam diretamente a vida dos

cidadãos, como educação, saúde e saneamento básico.
Apresentamos, em seguida, uma síntese dos pontos a serem observados

pelo município para a instituição de seu regime próprio de previdência.

O plano de benefícios do regime próprio de previdência dos servidores mu-

nicipais deve observar o disposto no art. 40 da Constituição da República e, no

que couber, os requisitos e critérios do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Assim, não pode conceder benefício distinto ou estabelecer critérios

diversos dos previstos no regime geral, inclusive quanto à definição de depen-

dentes, salvo nos casos em que houver disposição expressa em contrário na

Constituição da República.

O RGPS concede os seguintes benefícios ao segurado: aposentadoria por

invalidez, por idade e por tempo de serviço; auxílio-doença; salário-família; salário-
maternidade. Para os dependentes: pensão por morte e auxílio-reclusão. O plano

mínimo de benefícios deve assegurar aposentadoria nas três hipóteses e pensão

por morte.
Como dependentes, o RGPS considera, no primeiro grupo, o cônjuge, o com-

panheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido. Equiparam-se aos filhos o enteado e o menor que esteja sob tutela do
segurado. Não havendo dependentes nesse grupo, são considerados, mediante
comprovação da dependência, os pais e, por fim, o irmão não emancipado de
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

Para os servidores públicos, o § 1º do art. 40 do texto constitucional estabe-
lece que a aposentadoria pode ocorrer por invalidez permanente, compulsoria-
mente aos 70 anos de idade, ou voluntariamente, atendidos, em qualquer dos
casos, os critérios de concessão estabelecidos no texto constitucional.

A Emenda nº 20, em seu art. 3º, assegura o direito à concessão de aposen-

tadoria e pensão ao servidor titular de cargo efetivo e a seus dependentes, quan-

do cumpridos os requisitos estipulados pela legislação anterior até a data de sua

publicação, em 16 de dezembro de 1998. Para quem já era servidor efetivo

nessa data, mas não preenchia os requisitos, a emenda estabeleceu, em seu art.

2.1Plano de benefícios
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8º, regras de transição. Nesse caso, é necessário ainda o exercício da atividade

durante cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

O servidor titular de cargo efetivo que ingressar na administração pública a

partir de 17 de dezembro de 1998 sujeita-se a um prazo de carência de, no
mínimo, dez anos no serviço público, além do interstício de, pelo menos, cinco

anos no cargo em que se aposentar.

É vedada a concessão de aposentadoria especial a servidor público, com

base em requisitos e critérios diferenciados dos indicados pela Carta Magna,

salvo quando as atividades tenham sido exercidas exclusivamente sob condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A única exceção é feita
pela própria Constituição da República, ao reduzir em cinco anos os requisitos de

idade e contribuição para o professor, desde que haja comprovação do tempo

de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infan-

til ou nos ensinos fundamental e médio.

Os proventos serão calculados com base na remuneração do servidor no

cargo efetivo e, de acordo com lei municipal sobre a matéria, corresponderão à
totalidade da remuneração. O valor da pensão será igual ao do provento do

servidor aposentado ou ao valor do provento a que ele teria direito no dia de seu

falecimento.

O limite a ser observado para o valor de proventos ou pensões é, conforme

previsto no art. 37, IX, da Constituição da República, o subsídio mensal em espé-

cie de ministro do Supremo Tribunal Federal, que também deve ser aplicado ao
resultado da adição de proventos nos casos de acumulação permitidos constitu-

cionalmente e à soma de provento com cargo igualmente acumulável.
É vedada, ainda, a inclusão, para fins de cálculo e percepção de benefício, de

parcelas remuneratórias específicas, como as pagas em decorrência de função
de confiança, de cargo em comissão ou do local de trabalho de exercício da
atividade. Isso implica a proibição de o servidor  agregar em seu provento parce-
las de natureza temporária, pagas em razão de situações específicas. É possível,
porém, que tais parcelas sejam consideradas no cálculo do benefício quando
forem incorporadas aos vencimentos do servidor como vantagem pessoal, na
forma da legislação local.

Em caso de extinção do regime próprio, que só pode ser feita mediante lei

municipal, os servidores segurados ficam automaticamente filiados ao RGPS,
sendo devidas as contribuições para o INSS. Entretanto, o município continua

com a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios até então concedidos,

aqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados

antes da extinção e da futura complementação dos benefícios que excederem o

teto imposto pelo regime geral.

Nos primeiros anos de funcionamento, quando o número de contribuintes

é maior que o de beneficiados, os sistemas têm receitas maiores que despe-

sas, o que gera superávit. À  medida que essa situação se equilibra ou se

inverte, os regimes passam a enfrentar problemas financeiros. Por isso, é indis-

pensável que o regime próprio se baseie em normas gerais de contabilidade e

atuária.

2.2Avaliação atuarial e auditoria
independentes
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Com o objetivo de assegurar um fluxo de receita compatível com o custo do

financiamento dos benefícios ao longo do tempo, é necessário realizar uma ava-

liação atuarial. Para isso, o perfil da população segurada é pesquisado, identifi-

cando-se sua idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida e custo de
cada tipo de benefício a ser concedido pelo regime à luz dessas variáveis. Com

esses dados, é possível elaborar planos de benefícios consistentes e calcular a

alíquota de contribuição dos segurados.

Na avaliação atuarial inicial e naquelas realizadas em cada balanço por entida-

des independentes legalmente habilitadas para a organização e a revisão do

plano de custeio e benefícios, devem ser observadas as normas gerais de atuária
e os parâmetros discriminados no Anexo I da Portaria nº 4.992/99 do Ministério

da Previdência e Assistência Social (MPAS), com suas modificações posteriores,

além da Lei nº 4.320, de 1964, e demais normas gerais de contabilidade.

Devem ser encaminhados à Secretaria de Previdência Social (SPS) a avalia-

ção atuarial inicial em até 30 dias do seu encerramento e o Demonstrativo de

Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) até 31 de julho de cada exercício.

É filiado ao regime próprio de previdência exclusivamente o servidor da admi-

nistração direta, incluindo autarquias e fundações, titular de cargo efetivo, admiti-

do por meio de concurso público, e seus dependentes.

Seu vínculo com o regime próprio é obrigatoriamente estabelecido com o

início do exercício de suas atividades e mantém-se  mesmo quando ele é cedido a
outro órgão ou entidade de outro nível de governo, com ou sem ônus para o

cessionário, ou quando está em exercício de mandato eletivo.

Nos casos de afastamento não remunerado, sem desvinculação do serviço

público municipal, a legislação deve estabelecer que o servidor tem a responsabi-

lidade de continuar recolhendo sua contribuição e a parte patronal (do municí-

pio). Esse procedimento é necessário para a manutenção do vínculo, para efeito
de concessão dos benefícios.

Não há previsão de um número mínimo de segurados, mas, para a instituição

do regime próprio, é necessário que ele seja compatível com a avaliação atuarial

e financeira e com o demonstrativo de projeção atuarial. É preciso uma quantida-

de de segurados que possa garantir a totalidade dos riscos e dos custos cober-

tos pelo plano de benefícios, assegurando uma escala mínima capaz de preser-
var o equilíbrio do regime sem que seja necessário fazer resseguro.

O financiamento do regime próprio deve ter como base as contribuições de

seus segurados e do município, que devem ser destinadas exclusivamente ao

pagamento dos benefícios previdenciários assegurados pelo respectivo regime.
A única exceção permitida é a destinação de parte do recurso para a cobertura

de despesas administrativas mediante a cobrança de uma taxa de administração

de, no máximo, 2% do valor total da remuneração dos servidores.

É vedada a utilização de recursos do regime próprio de previdência social

para fins de assistência médica e financeira de qualquer espécie a seu segurado.

Os regimes próprios de previdência existentes que tenham entre seus benefícios

2.3Segurados

2.4Vínculo contributivo e
destinação dos recursos
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a prestação de serviços de assistência médica, caso não queiram extinguir esses

serviços, devem contabilizar as contribuições para a previdência social e para a

assistência médica em separado. Do mesmo modo, os empréstimos concedidos

antes da publicação da lei que instituir o regime próprio serão respeitados, mas
não podem ser renovados.

O município estabelecerá em lei o valor da contribuição social do segurado,

calculada mediante a aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo,

representada pela remuneração do servidor. Tal alíquota deverá ser revista anu-

almente após as reavaliações atuariais.

Essas contribuições, conforme o expresso no § 6º do art. 195 da Constitui-
ção da República, só podem ser exigidas após o decurso de 90 dias da data de

publicação da lei que as criar ou alterar.

A partir de 1º de janeiro de 2004, a contribuição do município não poderá ser

superior ao dobro do total de contribuição dos segurados. Assim, a alíquota de

contribuição mensal do município será equivalente, no máximo, a duas vezes a
alíquota prevista para o servidor e incidirá sobre o total da folha de pagamento

dos servidores efetivos.

 Outro limite a ser observado: a despesa líquida com pessoal inativo e pensionis-

ta não poderá ultrapassar 12% da receita corrente líquida em cada exercício finan-

ceiro. Despesa líquida é a diferença entre a despesa total com pessoal inativo e

pensionista do regime próprio municipal e o total de contribuição dos segurados.
Sempre que excederem os limites mencionados, os municípios deverão, ao

fim de cada exercício, alterar a alíquota de contribuição, ajustando seus planos de

benefícios e custeio para retornar a esses limites no exercício subseqüente. Além

disso, não poderá fazer revisão, reajuste ou adequação de proventos e pensões

que implique aumento de despesas, antes que seja regularizada a situação, sob

pena de ser nulo de pleno direito todo ato nesse sentido.
Ademais, nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a

apresentação da correspondente fonte de custeio total e sem a estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos

dois subseqüentes.

A legislação previa a existência de contribuição dos servidores inativos e pen-
sionistas, visando  atender a dois objetivos. Um de natureza conceitual, destinado
a evitar que o aposentado percebesse na inatividade remuneração superior àque-
la recebida em atividade. Considerando-se que o servidor faz jus ao valor de sua
última remuneração na integralidade como provento de aposentadoria e,
inexistindo de sua parte contribuição para o sistema, sua aposentadoria tem um
valor líquido superior ao percebido em atividade, representando um aumento
real o valor correspondente à contribuição previdenciária até então paga.

O outro objetivo visa possibilitar uma forma mais eqüitativa de distribuição dos

ônus entre os segurados, de maneira a evitar uma sobrecarga contributiva para

os servidores em atividade.

2.5Contribuição do servidor

2.6Contribuição do município

2.7Contribuição do inativo e do
pensionista
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Entretanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança

de contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas. A Cons-

tituição da República veda essa possibilidade ao impor ao regime próprio, no § 12

do art. 40, a aplicação subsidiária das normas constitucionais do regime geral de
previdência social, que, por sua vez, no art. 195, II, proíbe a cobrança de contribui-

ção social sobre proventos e pensões.

A matéria é objeto da Proposta de Emenda Constitucional nº 136/99, em

tramitação no Congresso Nacional, com o objetivo de legitimar a criação e a

incidência dessa cobrança tributária.

Não é permitida a acumulação de proventos pagos por regime próprio de
previdência social com a remuneração de cargo, emprego ou função públicos,

ressalvados os cargos eletivos, os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração e os cargos acumuláveis na forma do art. 37, XVI, da

Constituição da República � dois cargos de professor, um cargo de professor

com outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissio-

nais da saúde, com profissões regulamentadas. Essa vedação, entretanto, não
se aplica ao inativo ou membro de Poder que, até 16 de dezembro de 1998,

tenha ingressado novamente no serviço público por concurso, em razão do direi-

to adquirido.

Outra proibição é a acumulação de aposentadorias no âmbito do Regime

Próprio de Previdência Social, o que vale inclusive para aqueles que ingressaram
novamente no serviço público até 16/12/1998. A exceção, nesse caso, é para

os cargos acumuláveis na forma da Constituição da República ou para os servido-

res que já tinham mais de uma aposentadoria em 16/12/1998, também por

respeito ao direito adquirido.

Para fins de concessão de aposentadoria, a contagem do tempo deve ser

feita em função das contribuições do servidor e não mais exclusivamente do
serviço prestado. A Emenda nº 20, de 1998, vedou a inclusão de tempo fictício,

como ocorria com as férias-prêmio não gozadas, que tinham seu tempo registra-

do em dobro para fins de aposentadoria.
Ressalta-se que, até que a lei municipal discipline a instituição do regime

próprio, o tempo de serviço prestado ao município poderá ser contado como
tempo de contribuição, conforme determina o art. 40 da Constituição da
República.

O tempo de contribuição para outro regime previdenciário � federal, esta-
dual ou municipal � é considerado para a concessão de aposentadoria, sen-
do o tempo de serviço correspondente contado apenas para efeito de dispo-
nibilidade.

É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social ou

de mais de uma unidade gestora em cada município.

O município deve constituir um regime próprio exclusivo para seus servi-
dores, não podendo estabelecer convênio ou consórcio com estados ou

2.8Acumulação de cargos e de
aposentadorias

2.9Tempo fictício

2.10Convênios ou consórcios
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outros municípios para essa finalidade. O objetivo é definir com clareza o

ente responsável pelo pagamento dos benefícios por meio de seu respecti-

vo regime próprio.

Os convênios, consórcios ou outras formas de associação existentes antes
da vigência da Lei nº 9.717, de  27/11/1998, devem ser cancelados, devendo,

entretanto, garantir integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos,

assim como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram

implementados até a promulgação da referida lei, vedada a concessão de novos

benefícios a partir dessa data.

Com o objetivo de assegurar visibilidade ao fluxo de receitas e despesas do
regime próprio, o segurado deve ter pleno acesso às informações relativas à sua

gestão e direito a representação nos colegiados e instâncias de decisão em que

seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

As contribuições feitas pelo servidor e pelo município devem ter registro

contábil individualizado, identificação e consolidação em demonstrativos finan-

ceiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal
inativo, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pa-

gas. No registro individualizado, devem constar nome, matrícula, remuneração

e valores mensais e acumulados da contribuição do servidor e da contribuição

do município referente ao servidor. O segurado será cientificado das informa-

ções de seu registro individualizado mediante expedição de extrato anual. Além
disso, todas as contas devem estar sujeitas às inspeções e auditorias de natu-

reza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de

controle interno e externo.

Os demonstrativos financeiro e orçamentário da receita e da despesa

previdenciárias e acumuladas no exercício em curso e no bimestre deverão ser

publicados e encaminhados pelo município à Secretaria de Previdência Social
(SPS), até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

Devem constar nesses demonstrativos os valores da contribuição do municí-
pio, das contribuições dos segurados, da despesa total com pessoal, da despesa
com benefícios previdenciários, da receita corrente líquida do município e de quais-
quer outros itens considerados para efeito de seu cálculo, além do saldo financei-
ro do regime próprio. Também deve ser informado anualmente o número de
servidores ativos e inativos e de pensionistas vinculados ao regime próprio do
município.

No caso dos municípios com população inferior a 50 mil habitantes, o de-

monstrativo de execução orçamentária e financeira poderá ser publicado até 30

dias após o encerramento de cada semestre.

Com o objetivo de assegurar os recursos necessários ao pagamento de

proventos e pensões concedidas aos servidores e a seus dependentes, em adi-

ção aos recursos do Tesouro municipal, o art. 249 da Constituição da República

permite a criação de fundo integrado por recursos provenientes de contribuições

2.11Transparência

2.12Demonstrativos de execução
orçamentária e financeira

2.13Fundo previdenciário
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e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza. A lei que criar esse fundo

deverá também dispor sobre sua gestão, por meio dos conselhos de administra-

ção e fiscal.

Assim, o município pode constituir esses fundos, desde que:
a) a conta do fundo previdenciário seja distinta da conta do Tesouro municipal;

b) a avaliação de bens, direitos e ativos incorporados ao fundo seja feita de

acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, e alterações posteriores;

c) a aplicação dos recursos seja feita conforme determinação do Conselho

Monetário Nacional (CMN), sendo vedada a utilização de recursos para a conces-

são de empréstimos de qualquer natureza ao próprio município, a entidades da
administração indireta e aos próprios segurados, ou sua aplicação em títulos

públicos, à exceção de títulos do Governo Federal;

d) a taxa de administração não seja superior a 2% do valor total da remune-

ração dos servidores;

e) os fundos sejam constituídos mediante lei.

A Lei nº 9.717, de 1998, impõe sanções ao ente federativo que descumprir
suas disposições na organização e no funcionamento de seu regime próprio de

previdência.

Nesse sentido, está prevista a suspensão das transferências voluntárias de

recursos pela União, de empréstimos e financiamentos por instituições finan-

ceiras federais, do pagamento dos valores devidos pelo RGPS como compensa-
ção financeira2, além do impedimento para celebrar acordos, contratos, con-

vênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e

subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indire-

ta da União.

Atente-se que os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime

próprio de previdência, bem como os membros dos conselhos administrativo e
fiscal do fundo previdenciário, respondem diretamente por infração ao disposto

naquela lei, sujeitando-se ao regime da Lei nº 6.435, de 15/7/1977.

Para implementar as sanções de que trata o item anterior, o Governo Fede-

ral instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária3 (CRP), a ser fornecido

pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência

Social (SPS/MPAS). Para tanto, a Secretaria faz uma análise da legislação espe-

cífica  do município sobre previdência e regime jurídico dos servidores titulares de

cargo efetivo, inclusive quando ocorrer a extinção do regime próprio, e atualiza o

Cadastro de Regime Próprio de Previdência Social. O documento está disponível

na página eletrônica do Ministério e tem validade de 180 dias, contados da data

de sua emissão.

Assim, toda vez que algum órgão da administração direta ou indireta da

União realizar transferências voluntárias, celebrar acordos, contratos, con-

vênios ou ajustes, emprestar, avalizar ou subvencionar, deve anexar ao pro-

cesso o CRP do regime próprio vinculado ao ente público beneficiário ou

contratante.

2.14Restrições

2.15Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP)
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Ressalte-se que a finalidade do CRP é atestar o cumprimento das normas

gerais específicas do setor previdenciário e não se confunde com a Certidão

Negativa de Débito (CND), que tem como objetivo comprovar que as empresas e

os órgãos públicos estão em dia com o pagamento das contribuições mensais ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Encontra-se em tramitação, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Comple-

mentar nº 9/99, que dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime

de previdência complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e

pelos Municípios, em atendimento ao disposto nos  §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da

Constituição da República.
Como determina a Carta Magna, após instituir o regime de previdência com-

plementar, o município pode fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a

serem concedidas por seu regime próprio, o limite máximo estabelecido para os

benefícios do RGPS. Esse teto só poderá ser aplicado ao servidor que ingressar

no serviço público após a data da publicação do ato de instituição do correspon-

dente regime de previdência complementar, sendo que os mais antigos só serão
atingidos por essa alteração mediante prévia e expressa opção.

Fontes pesquisadas
MORAES, Marcelo Estevão de. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência

dos Servidores Municipais. Brasília: MPAS/SPS, 2001, Coleção Previdência So-
cial, v.2, e 2, Série Estudos, 60 p.

BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Municípios e a Reforma da
Previdência. Brasília: MPAS/SPS, 2001, Série Estudos, 62 p.

RABELO, Flávio Marcílio. Regimes Próprios de Previdência: Modelo
Organizacional, Legal e de Gestão de Investimentos. Brasília: MPAS/SPS,
2001, 168 p.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de

outubro de 1988.

Notas
1 A ADI 148-5/ES foi interposta pelo Partido dos Trabalhadores contra o Estado do

Espírito Santo para impugnação do art. 278 da Constituição do Estado, que assegurou
o sistema previdenciário dos deputados, na forma da lei, e das Leis Estaduais nºs 3.603,
de 1986; 3.707, de 1984; 3.863, de 1986; e 4.139, de 1988. A ação foi julgada em 20/
11/99, antes da Emenda nº 20, de 1998, improcedente por se tratar de norma de
conteúdo programático.

2 A Lei nº 9.796, de 5/5/1999, dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores  da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos casos de contagem recíproca de
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

3 O Decreto nº 3.788, de 11/4/2001, instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária,
implementado pela Portaria nº 2.346, de 10/7/2001.

2.16Previdência complementar
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Os resultados da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, real izada este ano em

Johannesburgo, frustraram as expectativas dos países part ic ipantes. O evento contr ibuiu

para acirrar as diferenças de opinião entre países pobres e ricos sobre o futuro do planeta

Terra. A despeito dessa situação, reforça-se a idéia de que o desenvolvimento sustentável é

o único caminho possível para todos os países, nesta virada de século.

Paulo Maciel Jr.
secretário municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano de Belo Horizonte

rio +10
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Passados dez anos da Rio
92, foi grande a expectativa que
o mundo depositou na Confe-
rência de Johannesburgo, na
África do Sul. Os assuntos discu-
tidos durante a Cúpula Mundial
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, todos eles da maior relevân-
cia, acabaram por frustrar nos-
sas esperanças de um mundo
melhor na virada do século XXI.
O encontro tinha a pretensão de
decidir o futuro e a sobrevivên-

cia do planeta Terra com a
consolidação de acordos
semeados durante o en-
contro do Rio de Janeiro,

mas não conseguiu atin-
gir seus objetivos,
uma vez que fal-
tou solidarieda-
de entre os che-
fes das nações
participantes.

O primeiro
encontro global
aconteceu em
Estocolmo, na

Suécia, em 1972, e marcou
uma nova era em busca de um
desenvolvimento em que a or-
dem econômica vigente deve-
ria sujeitar-se ao respeito à na-
tureza. A partir daí, é preciso
reconhecer que muitos avan-
ços no campo legal, institu-
cional, e até mesmo na práti-
ca, aconteceram. Em 1983, o
Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma)
criou a Comissão Mundial de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, que estabeleceu o con-
ceito de desenvolvimento sus-
tentável. Posteriormente, a
Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio 92) de-

senvolveu importantes diretri-
zes para o mundo. Entre elas,
pode-se citar a Agenda 21, a
declaração de princípios sobre
florestas, a convenção sobre
diversidade biológica e a con-
venção sobre mudanças cli-
máticas.

Com o propósito de reno-
var os compromissos políticos
e revisar partes da Agenda 21,
a Rio + 10, durante suas fases
preparatórias, elaborou diver-
sos relatórios temáticos que
serviram de base de discussão
pelos participantes. Entretanto,
os resultados ficaram muito
aquém do esperado. O relató-
rio-síntese sobre os resultados
da Rio + 10 revelam que:

1. Biodiversidade

Embora a maior biodiver-
sidade do planeta esteja nos
países pobres, eles quase nada
ou nada recebem de incentivos
para sua preservação, mesmo
porque os países ricos não de-
monstraram interesse em pa-
gar pelo uso dessa biodiver-
sidade. Em Johannesburgo,
houve o reconhecimento de
que os países pobres necessi-
tam de ajuda financeira para
cumprir o objetivo de reduzir a
perda de espécies até 2004,
mas não se estipulou meta es-
pecífica. Ficou também reco-
nhecido que as comunidades
locais devem usufruir dos recur-
sos naturais encontrados em
suas terras.

Vale lembrar que, dos 850
milhões de hectares do territó-
rio nacional, cerca de 550 mi-
lhões são cobertos por florestas
nativas. Destes, 2/3 são forma-
dos pela Floresta Amazônica e o

restante pela Mata Atlântica,
pelo Cerrado, pela Caatinga e
por seus ecossistemas associa-
dos (dados do Ministério do Meio
Ambiente em 2001). Entretan-
to, é importante mencionar que
restam menos de 7% da cober-
tura original da Mata Atlântica,
um dos ecossistemas brasileiros
mais ameaçados.

2. Mudança climática

Como já era esperado, os
EUA não aceitaram ratificar o
Protocolo de Quioto, mas, por
outro lado, o Canadá, a Rússia
e a China anunciaram que de-
verão ratificá-lo. A participação
da Rússia garantiria a condição
para que o acordo entre em
vigor, isto é, a adesão de um
número de países que, juntos,
representem pelo menos 55%
da emissão de gases causado-
res do efeito estufa.

Em todo o mundo, ocor-
rem 55 milhões de mortes por
ano, sendo que 5% delas são
decorrentes da poluição at-
mosférica (WHO, 2000).

3. Energia

Os resultados foram míni-
mos. Nenhuma meta de ener-
gia renovável foi aceita. Investe
quem quiser, sem obrigação.
A proposta do Brasil e da União
Européia de fixar meta global de
10 a 15% de fontes renováveis
de energia foi derrotada e par-
cerias com países pobres, no
valor de US$ 769 milhões, fo-
ram anunciadas.

4. Subsídios agrícolas

Os países ricos não assu-
miram qualquer compromisso
no sentido de eliminar os pesa-
dos subsídios agrícolas de sua
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agricultura. O documento men-
ciona apoio à redução de sub-
sídios que afetam exportações
de países pobres, mas sem
metas nem prazos. A União
Européia e os Estados Unidos
continuam defendendo a políti-
ca de subsídios agrícolas.

Na Região Sudeste brasilei-
ra, a agricultura familiar ocupa
29,2% de sua área e recebe
apenas 12,6% do crédito rural
aplicado.

5. Água

Com a proposta de cortar
pela metade, até 2015, o núme-
ro de pessoas sem acesso à
água potável e a esgotos, foram
anunciados projetos e parcerias
no valor de US$ 1,5 bilhão. Des-
se total, US$ 970 milhões, pro-
venientes dos EUA, serão repas-
sados em três anos.

O Brasil possui cerca de
15% da água doce do planeta,
sendo que, segundo o Ministé-
rio do Meio Ambiente, cerca de
89% da potencialidade das
águas superficiais estão con-
centradas nas Regiões Norte
e Centro-Oeste, onde vivem
14,5% da população, com
9,2% da demanda hídrica; os
outros 11% do potencial estão
nas outras regiões (Nordeste,
Sul e Sudeste), onde se con-
centram 85,5% da população
e 90,8% da demanda.

Aproximadamente 11 mi-
lhões de brasileiros que vivem
nas cidades ainda não possu-
em acesso à água encanada.

6. Pesca

A fim de incentivar a recupe-
ração de áreas pesqueiras, os
governos dos países ricos pro-

meteram restabelecer, onde for
possível, estoques pesqueiros a
níveis sustentáveis até 2015,
além de estabelecer áreas de
proteção marinha até 2012.

Segundo dados do Ibama
(2001), o Brasil produziu em
1999 cerca de 744 mil tonela-
das de pescado, sendo 81,1%
de forma extrativa e 18,9%
com a aqüicultura. A pesca
extrativa em água doce contri-
buiu com 185,5 mil toneladas.

7. Combate à miséria

O compromisso da Rio 92
de destinar 0,7% do PIB de
países ricos para ajudar o de-
senvolvimento não foi cumpri-
do, tendo havido uma redu-
ção para 0,22% desde 1992.
O Fundo Ambiental Global (GEF)
receberá injeção de US$ 2,9
bilhões. Constatou-se falta de
vontade política para investir
em programas de
combate à pobre-
za e às ameaças
ao meio ambiente.
O Brasil defendeu a proposta
de criação do fundo de solida-
riedade, com o qual a ONU pre-
tende combater a miséria.

No Brasil, em 1999, o sa-
neamento ambiental inadequa-
do foi responsável por 29,5%
das mortes por doenças infec-
ciosas e parasitárias.

Conclui-se que, aparente-
mente, a Rio + 10 se trans-
formou em batalha entre po-
bres e ricos. Os países ricos,
inflexíveis, demonstraram
mais uma vez sua insensibili-
dade para com o planeta Ter-
ra. Questões importantes,
como a modificação gradual
da matriz energética do mun-

do e a proposta da União Eu-
ropéia de fixar meta de 15%
de energias renováveis, foram
relevadas pelos Estados Uni-
dos, pelo Japão, pela Austrá-
lia e pela China, em face dos
seus próprios interesses.

Não bastassem os altos ju-
ros pagos aos mais ricos pelas
fragmentadas econo-
mias dos países em de-
senvolvimento, ainda
será preciso convencê-
los de que é preciso es-
tancar o processo de
degradação ambiental
do mundo.

Se por um lado pode-
se considerar fracassa-
da a Conferência de
Johannesburgo, por ou-
tro é preciso acreditar
que não existe outro
caminho a trilhar

senão o do desenvolvimento
sustentável, disso dependendo
a perpetuação da espécie no
planeta. Resta saber se os
governantes presentes repre-
sentaram, de fato, o legítimo
interesse e a vontade dos po-
vos da Terra.

Ao governo brasileiro, os
parabéns pela sua posição em
defesa do título que muito nos
orgulha: �campeão planetário
da biodiversidade�.

 Bibliografia
JB Ecológico � Edições nos 7 e 8

GEO Brasil 2002 � Perspectivas
do Meio Ambiente no Brasil �
Brasília: Edições Ibama, 2002



REVISTA DO LEGISLATIVO72

alca:
máscara do poder imperial

debate



REVISTA DO LEGISLATIVO 73

Brasil e Estados Unidos têm muitos acordos bilaterais, o que deverá continuar existindo, pois interessa a ambas as partes. Neste artigo,

o professor Dalmo Dallari chama a atenção, no entanto, para o fato de que, se o Brasil aderir à Alca, em se tratando de um acordo

multilateral, não será possível estabelecer condições especiais que contemplem prioritariamente os interesses de dois dos participantes

se não houver uma posição muito firme do governo brasileiro.

Dalmo de Abreu Dallari
Jurista e professor da Faculdade de Direito da USP
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I. O Brasil para os brasileiros

Basta lembrar que a Associação de
Livre Comércio das Américas (Alca) é uma
proposta dos Estados Unidos, feita com
insistência incomum, para gerar a suspei-
ta de que se trata de um simples artifício
para facilitar novos avanços daquele impé-
rio econômico-militar sobre as riquezas e
o potencial econômico dos países das
Américas. Com efeito, a história demons-
tra, e a atualidade confirma de modo mui-
to evidente, que os estadunidenses não
têm o bom hábito de basear no direito
suas relações internacionais, como tam-
bém não admitem um verdadeiro diálogo,
que só é possível quando existe respeito
recíproco. Mesmo quem não conhece os
pormenores da Alca, mas tem razoável
conhecimento da história, poderá suspei-
tar, com fundamento, que o envolvimento
do Brasil nesse acordo será um passo a
mais no sentido da entrega da soberania
brasileira, agravando consideravelmente a
dependência tradicional, muito ampliada
pelo Governo Fernando Henrique.

Caminhar no sentido de reduzir a so-
berania do Brasil é atentar contra a digni-
dade do povo brasileiro e isso tem signifi-
cado ético e também jurídico. Na realida-
de, os atos das autoridades brasileiras
sob as imposições de instituições finan-
ceiras controladas pelos Estados Unidos
configuram uma inconstitucionalidade já
consumada. O ingresso do Brasil na Alca
será mais uma grave ofensa à soberania
brasileira, que é direito fundamental do
povo expressamente proclamado na
Constituição, o que poderá ser facilmen-
te demonstrado.

Dispõe a Constituição de 1988, em seu
art. 1o, que a República Federativa do Bra-
sil tem como um dos fundamentos a sobe-
rania. Não é sem motivo que o primeiro
dos princípios fundamentais enumerados
é justamente a soberania, pois sem esta a
independência desaparece e o Estado fica
reduzido à condição colonial, ainda que isso

não seja formalmente declarado. O argu-
mento, produzido e amplamente utilizado
pelos capitalistas neoliberais, segundo o qual
não cabe mais falar em soberania, pois o
mundo hoje está globalizado, não tem qual-
quer consistência e fica anulado pela pró-
pria atitude dos Estados Unidos, a pátria do
neoliberalismo. Realmente, globalização é
expressão vazia e ambígua, que nada tem
a ver com uma nova realidade.

Com efeito, se globalização é atividade
econômica em escala mundial, basta lem-
brar que isso acontece no mundo desde o
final do século XV, com as grandes nave-
gações, que tiveram vários significados,
como, por exemplo, o estabelecimento de
mercados em escala mundial. No século
XVI, a Holanda já havia constituído uma
Companhia das Índias Orientais para o
comércio com os países do Oriente, ao
mesmo tempo em que foi criada a Com-
panhia das Índias Ocidentais, cujos agen-
tes vieram ao Brasil promover seus negó-
cios, deixando marcas que ainda hoje es-
tão vivas em Recife.

No mesmo período histórico, ocorre-
ram sérios conflitos entre Portugal e
Holanda, que disputavam a primazia no
comércio com produtos da China. Um dos
conflitos teve um momento marcante em
1603, quando um navio português deixa-
va a China com um carregamento de seda
e porcelana, comércio sobre o qual a
Holanda pretendia o monopólio. Esse con-
flito deu origem ao opúsculo intitulado
�Mare Liberum� (Da Liberdade dos Ma-
res), publicado em 1609, um dos mais
importantes escritos de Hugo Grócio, um
dos criadores do Direito Internacional.
Portanto, a afirmação da globalização
como novidade do fim do século XX não é
mais do que uma farsa para justificar no-
vos avanços, pois ela já existe há mais de
500 anos.

Outros argumentos que procuram
demonstrar que a soberania já não é o
poder superior dos Estados são, igual-
mente, baseados em premissas falsas.
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Na realidade, o conceito de soberania foi
afirmado em 1648, quando os países
europeus perceberam que as disputas
territoriais para o fortalecimento do po-
der político estavam tirando a paz de to-
dos. Com essa percepção, foram celebra-
dos os tratados de paz da Westfália, que,
a partir de então, introduziram na esfera
do direito as disputas internacionais, re-
duzindo consideravelmente a ocorrência
de guerras constantes e os seus efeitos
maléficos sobre a vida de todos os povos,
ricos ou pobres, fortes ou fracos militar-
mente. O que a história evidencia é que
esse efeito foi alcançado sem que fosse
estabelecida a igualdade de forças entre
os Estados, bastando lembrar que, depois
de proclamada a soberania como um di-
reito dos Estados, houve o colonialismo,
como também a prática imoral e desu-
mana da escravidão dos povos africanos,
reduzindo pessoas à condição de objetos
do mercado e instrumentos de trabalho
para o enriquecimento dos Estados mais
poderosos. Portanto, a soberania jamais
significou igualdade de fato ou de prote-
ção jurídica entre os povos.

A paz européia foi outra vez seriamen-
te perturbada pela aventura imperialista
de Napoleão Bonaparte, um século e meio
depois da paz da Westfália. Naquela cir-
cunstância histórica, foi importante a invo-
cação da soberania para denunciar o ca-
ráter antijurídico das invasões napoleô-
nicas, bem como para estimular a celebra-
ção de alianças que, afinal, levaram ao se-
pultamento das pretensões imperiais. No-
vamente foi restabelecido o equilíbrio políti-
co europeu com base no respeito às so-
beranias, como ficou solenemente deter-
minado pelos tratados resultantes do Con-
gresso de Viena, em 1815.

Circunstância sob muitos aspectos
semelhante iria ocorrer na primeira meta-
de do século XX, quando um confronto de
pretensões imperialistas levou à Segunda
Guerra Mundial e ao restabelecimento do
acordo entre soberanias, com o Tratado
de Versalhes e a criação da Sociedade das
Nações. Isso aconteceria outra vez em
conseqüência das pretensões imperiais de
Hitler, cuja derrota foi mais uma demons-
tração de que os pretensos poderosos
impérios têm o seu breve momento de
sucesso, para logo serem sucedidos por
um novo equilíbrio baseado no respeito às
soberanias. Foi assim que ocorreu em
1945, com a criação da Organização das
Nações Unidas (ONU), que não só resta-
beleceu a prevalência do direito nas rela-
ções entre os Estados, mas também fixou
princípios e diretrizes visando à correção
de situações de desequilíbrio e
marginalização que ainda persistiam no
mundo como heranças de antigas aventu-
ras imperiais.

É preciso lembrar que a criação da
ONU, baseada na liberdade e igualdade
entre os povos, foi extremamente impor-
tante para a liquidação dos impérios colo-
niais e o aparecimento de grande número
de estados na África no século XX, a partir
da década de 60. Desde então, a agres-
são, armada ou econômica, aos estados
mais fracos ou vulneráveis tem sido reco-
nhecida e proclamada como ofensa à so-
berania, o que tem contribuído, se não para
assegurar a independência de todos, pelo
menos para tornar mais difícil e problemá-
tica a interferência dos mais fortes e moti-
var os povos dominados a lutarem por sua
liberdade e dignidade.

Por último, ressalte-se ainda que, ao
reagir às violências antiéticas e antijurídicas

O ingresso do Brasil na Alca será uma grave ofensa à sua
soberania. A agressão, armada ou econômica, aos estados
mais fracos ou vulneráveis compromete sua independência
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praticadas por terroristas contra a cidade
de Nova York, em 11 de setembro de
2001, os Estados Unidos utilizaram e con-
tinuam utilizando amplamente o argumen-
to de que aqueles atos configuraram uma
grave ofensa à sua soberania. A partir da-
quela data, vêm reiterando maliciosamen-
te o argumento da ameaça à sua sobera-
nia para tentar justificar o bombardeio de
cidades do Afeganistão, matando barba-
ramente milhares de pessoas indefesas,
que não tiveram e não têm condições de
ter qualquer participação em ações arma-
das contra qualquer soberania. Assim, pois,
desde sua proclamação como conceito
político, que depois ganhou enqua-
dramento jurídico, a soberania vem sofren-
do condicionamentos ao longo da história,
adquirindo novas configurações a partir do
século XX, sobretudo em decorrência de
avanços tecnológicos, como a invenção da
aviação e os aperfeiçoamentos que ela
sofreu, chegando aos vôos espaciais, além
do extraordinário desenvolvimento dos
meios de comunicação, que hoje permi-
tem a espionagem através de satélites,
bem como a imediata comunicação entre
pessoas nas partes mais distantes do
mundo.

Apesar de toda essa tecnologia, a so-
berania continua a ser o sinal formal da
existência de um Estado e, a par disso, a
expressão da independência e da possibi-
lidade de ter a sua Constituição, com o di-
reito de fazer prevalecer sua própria or-
dem jurídica em seu território e o direito/
dever de proteger os seus cidadãos onde
quer que eles se encontrem. Por tudo isso,
a soberania continua sendo muito impor-
tante para a convivência dos povos, a tal
ponto que na Constituição brasileira ela
aparece em primeiro lugar, como um dos
fundamentos da República.

Outros dois princípios são expressa-
mente referidos na Constituição brasileira
como diretrizes básicas para as relações
internacionais do Brasil. Nos termos do art.
4o da Constituição vigente, a República Fe-

derativa do Brasil rege-se nas suas rela-
ções internacionais pelos princípios da in-
dependência nacional e da autodetermi-
nação dos povos, entre outros. Como de-
corrência desses princípios, para que a
Constituição brasileira seja respeitada, não
se pode admitir que o governo do Brasil se
comporte, conforme tem ocorrido, como
simples cumpridor das determinações do
Fundo Monetário Internacional (FMI). É
uma ofensa ao princípio constitucional da
independência nacional deixar de atender
às necessidades sociais do povo brasileiro
para dar prioridade às metas estabe-
lecidas por aquela instituição financeira
dominada pelos Estados Unidos, o que, ao
mesmo tempo, quando resulta de uma
decisão do próprio governo brasileiro, re-
presenta uma renúncia à autodetermina-
ção, contrariando a Constituição.

O exposto acima já justificaria a rejei-
ção da Alca pelos brasileiros.

II. Estados Unidos: concepção
imperial da América e rejeição do
Direito Internacional

Com a Alca, os Estados Unidos preten-
dem formalizar a submissão do Brasil e
dos demais povos das Américas a deter-
minações externas, com a aparência de
normalidade jurídica e de livre decisão.
Obviamente, nem a pessoa mais ingênua
e mal-informada ousará dizer que os Esta-
dos Unidos, subordinando-se à Alca, tam-
bém estarão abrindo mão de sua sobera-
nia, independência e autodeterminação.
Primeiramente, porque a Alca será a ex-
pressão do grande capital sediado nos
Estados Unidos e, desse modo, suas deci-
sões não se configurarão como decisões
externas em relação àquele país.

Quanto a esse aspecto, é interessan-
te lembrar que a famosa frase-síntese da
chamada �doutrina Monroe�, �a América
para os americanos�, é contemporânea
do Congresso de Viena e foi pronunciada
com o objetivo de repelir interferências da
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Europa no território americano. Mas o exa-
me atento das circunstâncias, consideran-
do especialmente o fato de que, tanto na
linguagem corrente do povo quanto em
documentos oficiais, é comum o uso da
palavra �América� para significar �os Esta-
dos Unidos�, mostra que foi usada a ex-
pressão �América� para dizer que não se-
ria admitida interferência européia no ter-
ritório estadunidense, uma vez que, para
os estadunidenses, todo o território das
Américas é espaço interno dos Estados
Unidos, sujeito à sua soberania. Assim, pois,
é pouquíssimo provável que, baseados na
Alca, os Estados Unidos passem a respei-
tar as soberanias dos outros Estados inte-
grantes desse acordo.

A par disso, a simples verificação do
comportamento dos Estados Unidos nas
relações internacionais demonstra, com
absoluta clareza, que o governo estaduni-
dense não se contém perante fronteiras
ou soberanias, despreza princípios e nor-
mas de direito internacional, só fazendo o
que é conveniente aos seus interesses e
agindo com a mais absoluta desenvoltura,
chegando a praticar massacres que confi-
guram crimes contra a humanidade quan-
do convém aos seus interesses, sobretu-
do nas áreas relacionadas com o petróleo
e os armamentos. Ao lado dos casos bem
recentes, e muito expressivos, da recusa
dos Estados Unidos de aceitação dos acor-
dos internacionais de Quioto e de Durban,
relativos a meio ambiente e racismo, tem-
se o escandaloso comportamento dos Es-
tados Unidos em relação ao Tribunal Pe-
nal Internacional. Além de não aderirem
ao Tribunal, declarando enfaticamente sua
recusa, os estaduni-denses recorreram à
chantagem econômica para assegurar a
imunidade dos cidadãos dos Estados Uni-

dos que pratiquem crimes contra a huma-
nidade.

Fica, pois, evidente que os Estados
Unidos não participam de tratados que
imponham qualquer restrição aos seus in-
teresses, estando também muito claro,
pelas suas atitudes relativas à ONU e à
Unesco, que, mesmo participando de um
acordo, eles só cumprem suas obrigações
quando desse acordo auferem vantagens.
Com base nessa experiência, não é pre-
ciso grande esforço para tirar duas con-
clusões. Primeira: os Estados Unidos in-
sistem na imposição da Alca porque é
conveniente aos seus interesses e não
lhes trará prejuízos nem implicará a acei-
tação de restrições em pontos essenci-
ais. Segunda: mesmo que, supostamen-
te, a Alca não estabeleça um nítido
favorecimento dos Estados Unidos, eles
deixarão de respeitar o acordo se, em
algum momento, em alguma circunstân-
cia, o respeito às cláusulas da Alca acar-
retar qualquer prejuízo ou embaraço aos
interesses estadunidenses.

Com base em fatos precedentes,
pode-se dizer que a Alca será um acordo
multilateral a favor dos Estados Unidos,
podendo favorecer também, circunstan-
cialmente, os demais aderentes, sem ne-
nhuma garantia de que isso aconteça. Isso
porque, na hipótese de alguma situação
ser favorável a outro parceiro, mas desfa-
vorável aos Estados Unidos, estes prova-
velmente não cumprirão o acordo. É im-
portante salientar que o atual governo
estadunidense vem praticando, com gran-
de freqüência e indisfarçável evidência, a
chantagem econômica, valendo-se de sua
superioridade econômica e militar e de sua
desenvoltura para recorrer às ameaças,
à coação de várias espécies e mesmo à

A Alca será um acordo multilateral a favor dos Estados
Unidos, podendo favorecer também, circunstancialmente,
os demais aderentes, sem garantia de que isso aconteça
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força bruta quando os demais meios não
surtem efeito. Foi assim que, em 2002,
Mary Robinson, mulher notável, firme e in-
dependente na defesa dos direitos huma-
nos, foi forçada a deixar o posto de alta
comissária das Nações Unidas para os Di-
reitos Humanos, quando todos reconheci-
am sua elevada competência, menos os
Estados Unidos.

Nos quadros do sistema normativo da
Organização dos Estados Americanos
(OEA), deveria ser repelida qualquer dita-
dura ou ação de governo contrária à de-
mocracia e aos direitos fundamentais da
pessoa humana. No entanto, os Estados
Unidos, integrantes da OEA, formalmente
submetidos à sua normativa, não só tole-
raram, mas também estimularam e apoia-
ram de muitas formas a implantação e
manutenção de ditaduras violentas e cor-
ruptas, como aconteceu no Brasil a partir
de 1964 e em quase todos os países das
Américas no mesmo período.

III. Alca: os ganhos e as perdas
prováveis

Para quem acredita que a adesão à
Alca vai proporcionar grandes vantagens
econômicas aos brasileiros, parecem ab-
surdas e injustificáveis as restrições feitas
a ela. Entre os que desejam essa adesão
imediata, sem qualquer discussão, estão
os empresários que pensam que, com o
ingresso do Brasil na Alca, os produtores
e exportadores brasileiros terão imediato
acesso ao mercado estadunidense, ou
seja, a milhões de consumidores ricos que,
inclusive, pagam em dólares. Outros que
acreditam na grande vantagem da Alca
são os que fazem análises econômicas
manipulando números e ignorando os fa-
tores políticos. Eles consideram, portanto,
que um acordo só pode ser vantajoso
quando abre o rico mercado dos Estados
Unidos aos produtos brasileiros, ignoran-
do, entre outras razões, o tremendo pro-
tecionismo praticado pelos Estados Unidos.

Os que assim procedem esquecem
também que a Alca irá possibilitar a ampla
abertura dos mercados da América Lati-
na aos produtos dos Estados Unidos e do
Canadá, o que poderá acarretar o fim de
muitos setores da economia latino-ameri-
cana ainda frágeis e incapazes de compe-
tir com outros mais poderosos que, além
do mais, terão muita facilidade para sus-
tentar uma guerra comercial, vendendo
seus produtos a preços mais baixos até
que ocorra a quebra dos concorrentes.

Na realidade, a prática de protecionis-
mo pelos Estados Unidos parece uma con-
tradição, pois ninguém mais do que eles
prega as virtudes da livre concorrência. En-
tretanto, esse protecionismo estadu-
nidense é fato amplamente conhecido e
tradicional, atingindo, de maneira significa-
tiva, muitos produtos brasileiros. Assim, por
exemplo, tem-se o protecionismo escanca-
rado, praticado pela cobrança de sobreta-
xas para a entrada de produtos brasileiros
nos Estados Unidos, o que significa a exis-
tência de barreiras alfandegárias que prati-
camente impedem o acesso ao mercado
estadunidense, como vem ocorrendo com
o aço. Existe também o protecionismo mais
ou menos disfarçado, imposto pelas barrei-
ras fitossanitárias, como já vem ocorrendo
com muitos produtos latino-americanos
impedidos de entrar nos Estados Unidos
sob o pretexto de que os países da América
Latina não exercem com rigor o controle de
pragas agrícolas ou doenças que podem
estar infectando animais.

A par disso, é oportuno destacar mais
uma forma de protecionismo que atinge o
setor de serviços. Muitos advogados
estadunidenses estão atuando no México
e já começam a chegar ao Brasil. Entre-
tanto, se um profissional mexicano ou bra-
sileiro quiser estabelecer-se nos Estados
Unidos, terá que enfrentar barreiras que
dificilmente serão transpostas, represen-
tadas pelas leis de imigração daquele país.
Esse protecionismo, que limita extraordina-
riamente o acesso ao mercado estadu-
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nidense, tem sido praticado com muita fre-
qüência. Recentemente, o Brasil formulou
queixa à Organização Mundial do Comér-
cio contra barreiras comerciais dos Esta-
dos Unidos.

Ainda é necessário lembrar a existên-
cia de salvaguardas, que são proteções
especiais para determinados produtos
estadunidenses. Essa espécie de protecio-
nismo para os produtos dos Estados Uni-
dos foi muito ressaltada em decorrência da
aprovação, pelo Congresso daquele país,
de uma autorização especial para que o
presidente da República celebre acordos
rapidamente, sem precisar da concordân-
cia do Legislativo. Ao conceder tal autoriza-
ção, o Congresso deixou expresso que fica-
vam fora da autorização os produtos sujei-
tos a salvaguardas, que, na prática, são
mais de 500. Em relação a tais produtos, a
Alca não terá qualquer efeito, pois eles con-
tinuarão a receber proteção especial.

É importante considerar o argumento
de que, se não aderir à Alca, o Brasil será
enormemente prejudicado, pois os investi-
dores estadunidenses irão embora ou não
mais virão ao nosso país. Trata-se de falso
argumento por diversas razões, entre as
quais o fato de que nenhum capitalista
desconsidera 170 milhões de consumido-
res. É bem verdade que grande parte da
população brasileira tem baixo poder de
consumo, o que foi agravado nos últimos
anos pelo aumento do desemprego e pela
maior concentração da riqueza, conse-
qüências da submissão do Governo
Fernando Henrique ao Fundo Monetário In-
ternacional. Mas ainda assim o mercado
atual ou potencial é imenso, sendo que
mesmo consumidores de baixa renda pro-
porcionam lucros às grandes empresas
dos Estados Unidos, como ocorre, por exem-

plo, no setor de medicamentos. Até os mais
pobres, que são milhões, tomam coca-cola.
Assim, mesmo que o governo dos Estados
Unidos quisesse castigar o Brasil por não
aderir à Alca, não conseguiria fazê-lo, pois
os investimentos estadunidenses no Brasil,
de vulto considerável e geralmente muito
lucrativos, não iriam permitir.

Além disso, vem a propósito um dos
muitos argumentos que têm sido invoca-
dos pelo ilustre embaixador Samuel Pinhei-
ro Guimarães, quando ressalta os inconve-
nientes da adesão do Brasil à Alca e a falá-
cia dos que dizem que sem essa adesão o
Brasil não terá condições de acesso ao
mercado estadunidense: Brasil e Estados
Unidos têm muitos acordos bilaterais, o que
deverá continuar existindo, pois interessa a
ambas as partes. A diferença é que, ao
aderir à Alca, o Brasil terá um poder de
negociação muito pequeno, pois se trata
de um acordo multilateral, em que não é
possível estabelecer condições especiais
que contemplem prioritariamente os inte-
resses de dois dos participantes. Isso acon-
tecerá � e sempre aconteceu � nos acor-
dos bilaterais, em que cada uma das par-
tes procura a promoção e a defesa de seus
interesses. Basta que o Brasil tenha um
governo que não se curve às imposições
dos Estados Unidos e que defenda com fir-
meza os interesses de todo o povo brasilei-
ro para que se tornem possíveis acordos
benéficos para ambas as partes.

Pelo exposto, é preciso resistir à Alca,
preservando a soberania do Brasil, buscan-
do e fortalecendo acordos comerciais que
sejam fruto de um verdadeiro diálogo, um
ajuste entre partes que se respeitem reci-
procamente, sem a pretensão de imposi-
ções imperialistas e preservando a indepen-
dência e a dignidade dos povos envolvidos.

É preciso resistir à Alca e à prática de protecionismo dos
Estados Unidos. O Brasil deve buscar acordos comerciais
que sejam fruto de diálogo e não agridam a soberania nacional
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suspeitas, interesses
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Abertura dos mercados, aprimoramento das

regras sobre antidumping, redução de

barreiras não-tarifárias, combate ao

protecionismo sanitário, equilíbrio entre a

proteção à propriedade intelectual e a

promoção da capacidade tecnológica,

correção das assimetrias na área agrícola.

São alguns dos pontos que estão na pauta

brasileira para negociação da Alca, conforme

destaca, neste artigo, o ministro Celso Lafer.

Celso Lafer
Ministro de Estado das Relações Exteriores e professor titular da Faculdade de Direito da USP

e negociações da alca

debate
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Não há nada que faça suspeitar tanto,
dizia Francis Bacon, quanto saber pouco.
No caso das negociações da Alca, o pouco
saber tem alimentado desconfianças quan-
to à capacidade do Brasil para concluir uma
negociação vantajosa. A desconfiança re-
vela-se, por exemplo, na percepção de que
o Brasil deve evitar negociar com os EUA,
porque nada de bom poderia resultar para
a parte mais fraca em uma relação com
uma economia dez vezes maior.

É interessante que muitos que vêem
na diferença de poder um obstáculo
intransponível nas negociações com os EUA
são favoráveis a um acordo com a União
Européia, uma potência econômica com-
parável. E são eles também que defendem
acordos preferenciais com vizinhos sul-
americanos, como a Colômbia, o Chile e a
Bolívia, cujas economias são muitas vezes
menores do que a brasileira. Nossos vizi-
nhos, presume-se, não devem ter o mes-
mo temor do que nós em relação aos mais
fortes.

A verdade é que a disparidade de po-
der não é, por si só, um impedimento a
relacionamentos mutuamente vantajosos.
Se fosse assim, não seriam possíveis os
negócios entre o pequeno fornecedor e a
grande montadora de automóveis, ou en-
tre consumidor e supermercado, e os fa-
bricantes prefeririam vender seus produ-
tos a pequenos varejistas, e não a com-
pradores atacadistas.

Nossos vizinhos e parceiros latino-ame-
ricanos têm, sim, interesse no mercado
brasileiro e estão abertos a negociações
conosco, oportunidade que não temos
deixado de aproveitar. Daí o recente acor-
do com o Chile, o acordo celebrado com o
México na primeira semana de julho e o
nosso empenho na celebração do acordo
entre o Mercosul e a Comunidade Andina.
Os demais países também anseiam, no
entanto, por acordos com os EUA e vêem
com alguma incredulidade as manifesta-

ções, por parte de alguns setores no Bra-
sil, de desinteresse pelo maior mercado
do planeta.

Economia de escala

Nos setores mais dinâmicos, uma eco-
nomia moderna requer escala de produ-
ção muito superior à dimensão dos mer-
cados nacionais, mesmo em se tratando
das maiores economias. Excluído o Méxi-
co, a América Latina corresponde aproxi-
madamente ao tamanho do mercado bra-
sileiro. Acesso ampliado a esse mercado
não é suficiente para competirmos em
setores como informática ou eletroele-
trônicos, que a Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimen-
to (Unctad) tem identificado como vitais
para o aumento da participação de um
país em desenvolvimento no comércio in-
ternacional.

É necessário elevar a competitividade
da economia brasileira aos padrões inter-
nacionais, o que não poderá ser feito sem
escala e sem liberdade para importar
insumos a preços competitivos. Existe mui-
to espaço para ganhos de eficiência e
competitividade com a redução das bar-
reiras às importações. O Brasil ainda é um
dos países mais fechados do mundo: dos
142 países membros da Organização
Mundial do Comércio (OMC), menos de um
quarto tem grau de abertura (comércio
exterior como proporção do PIB) inferior
ao do Brasil, sendo que nenhum deles se
destaca pelo nível de renda ou ritmo de
crescimento econômico.

Ainda assim, não se pode esquecer
que, mesmo limitada, a abertura comerci-
al no Brasil, como nas demais economias
emergentes, foi acompanhada por um
aumento das importações superior ao
aumento das nossas exportações. Parce-
la relevante desse desequilíbrio deve-se a
barreiras ao acesso nos mercados desen-
volvidos. Por conseguinte, nada mais na-
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tural do que buscar contrapartidas, o que
pretendemos ao negociar no hemisfério,
com a União Européia e na OMC.

O que nos interessa é a liberalização
do comércio em bases recíprocas. Como
disse recentemente o presidente
Fernando Henrique Cardoso, �sentaremos
à mesa com a confiança de que vamos
reivindicar aquilo que nos dispomos a
conceder: acesso a mercados�. No ano
passado, na Cúpula de Quebec, o presi-
dente já havia definido os nossos objeti-
vos nas negociações: abertura dos mer-
cados, aprimoramento das regras sobre
antidumping, redução de barreiras não-
tarifárias, combate ao protecionismo sani-
tário, equilíbrio entre a proteção à proprie-
dade intelectual e a promoção da capaci-
dade tecnológica, correção das assimetrias
na área agrícola. É isso que pretendemos,
é isso que buscamos. Uma Alca que não
corresponda a essa visão não seria
chancelada pelo Executivo nem ratificada
pelo Congresso.

O Brasil precisa continuar a importar,
mas quer que seus parceiros removam

os obstáculos às suas exportações. É a
partir dessas premissas que se podem
entender questões como a tarifa-base
para as negociações da Alca.

Há uma distinção fundamental entre
as negociações tarifárias que se conduzem
na OMC e as que se levam a cabo na con-
formação de uma área de livre comércio.
O objetivo na OMC é a redução progressi-
va de tarifas, que são então �consolidadas�,
ou seja, fixa-se um teto para as tarifas que
não poderá ser superado a não ser em
circunstâncias excepcionais. Em uma zona
de livre comércio, não se trata de estabe-
lecer tarifas máximas, mas, sim, de eliminá-
las no comércio entre os membros. Nes-
se tipo de negociação, a tarifa consolidada
na OMC não é um recurso de grande valia.

Pode-se ilustrar a diferença, em ter-
mos de tarifa-base, com um exemplo da
dinâmica de negociação de uma área de
livre comércio. De maneira geral, os pro-
dutos industriais foram consolidados pelo
Brasil a 35% na OMC. Para um produto
com tarifa aplicada de 14% e prazo de
desgravação de cinco anos, com a tarifa
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aplicada como ponto de partida, haveria
reduções de 2,8% a partir do primeiro ano.
Se a tarifa consolidada fosse a base, o
mesmo produto não teria nenhuma redu-
ção tarifária nos primeiros três anos, mas
teria reduções de 7% no quarto e no quin-
to ano. O resultado final seria o mesmo,
mas com uma transição mais abrupta.

Em um processo que deverá levar à
eliminação de tarifas, o fundamental é a
negociação do cronograma de desgrava-
ção, uma vez que ele oferece a possibilida-
de de proteger os produtos que neces-
sitam de prazo mais longo de transição.
Em princípio, na Alca haverá quatro cate-
gorias de desgravação: imediata, cinco
anos, dez anos e acima de dez anos.

A pertinência dessas considerações é
atestada pelo fato de que não há registro
de qualquer zona de livre comércio consti-
tuída a partir de tarifas consolidadas. Dos
mais de 200 acordos regionais notificados
à OMC até hoje, nenhum utilizou as tarifas
consolidadas como base para a
desgravação tarifária. Isso também decor-
re do fato de que o art. 24 do Gatt, que
rege a formação de zonas de livre comér-
cio, requer que o efeito de criação de co-
mércio que não existiria na ausência de
preferências seja maior do que o efeito de

desvio de comércio, ou seja, de desloca-
mento de fornecedores extrazona mais
eficientes por países membros da zona de
livre comércio.

A utilização de uma tarifa próxima à apli-
cada é, portanto, uma decorrência da lógi-
ca de uma negociação de acordo de livre
comércio e não constitui uma concessão
antecipada. Essa conclusão foi confirmada
após cuidadoso processo de consultas no
âmbito do governo e com o setor privado,
representado pela Coalizão Empresarial
Brasileira. Ainda assim, tivemos o cuidado
de preservar margem de manobra para o
próximo governo, ao qual caberá conduzir
as negociações a termo. Desse esforço re-
sultou um cronograma para a próxima fase
da negociação tarifária que deixa para
2003 as principais decisões.

O Mercosul e a Alca

A tarifa-base para o Mercosul será a
Tarifa Externa Comum, a ser notificada,
como no caso dos demais países, no se-
gundo semestre de 2002. Obtivemos, no
entanto, flexibilidade para a revisão dessa
notificação até 15 de abril de 2003. O pro-
cesso de apresentação de pedidos e ofer-
tas, por sua vez, inicia-se em 15 de dezem-
bro deste ano, mas só será efetivamente
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realizado no decorrer do próximo ano. São,
portanto, prazos plenamente compatíveis
com o nosso calendário eleitoral.

O que as negociações conduzidas até
agora fizeram foi lançar as bases para a
conclusão de um grande projeto, que pode
contribuir para consolidar a prosperidade
e a paz no hemisfério. O engajamento do
Brasil no processo negociador da Alca in-
fluenciou o que de início se apresentava
como um procedimento de expansão do
Nafta, adaptando-o de forma compatível
com os principais eixos da estratégia co-
mercial brasileira: primeiro, a prioridade do
Mercosul e da dinâmica comercial sul-ame-
ricana na construção futura da Alca; se-
gundo, a atenuação do Nafta como eixo
de referência e de convergência dos dife-
rentes acordos sub-regionais; terceiro, a
preservação da preeminência do sistema
multilateral de comércio. Cabe recordar,
nesse sentido, a importância da Reunião
Ministerial de Belo Horizonte (1997), na
qual foram estabelecidos parâmetros que
norteiam as negociações até hoje, como o
single undertaking, ou �empreendimen-
to único�, que assegura que as negocia-
ções serão concluídas, avaliadas e, even-
tualmente, adotadas como um conjunto
integrado; o consenso, que garante que
posições legítimas, mas minoritárias, não
sejam descartadas pela vontade da maio-
ria; e a coexistência com blocos sub-regio-
nais, que preserva a capacidade de nego-
ciação conjunta do Mercosul, aspiração
fundamental da nossa política exterior.

As principais decisões táticas e estra-
tégicas nesse contexto, no entanto, fica-
rão a cargo do próximo governo. Natural-
mente, muito dependerá da efetiva dispo-
sição de nossos parceiros para abrirem

seus mercados. Ainda assim, após oito
anos de negociações, o Governo Fernando
Henrique Cardoso deixa aberta uma opor-
tunidade histórica, sem nenhuma hipote-
ca. É uma opção, não um destino.

Negociações comerciais não são um
jogo de soma zero, em que o ganho de um
é obtido às custas dos outros. Ou ganham
todos, ou não ganha nenhum. Não são
como uma luta de boxe, que termina com
a vitória do mais forte. No comércio, o que
o mais forte consegue é em função do que
ele está disposto a conceder. Por isso, o
representante comercial dos EUA, Robert
Zoellick, negociador arguto e experiente,
alertou o Congresso de seu país para o
fato de que as restrições à capacidade do
Executivo norte-americano para negociar
antidumping comprometeriam as possibi-
lidades de obter vantagens para os EUA
nas negociações na OMC. O temor de ne-
gociar com os EUA reflete uma visão aca-
nhada, de quem considera o Brasil um país
pequeno. É fruto de ignorância da própria
história de um país que tem uma política
externa essencialmente bem-sucedida na
defesa dos interesses nacionais.

As negociações da Alca não são fáceis.
Ficaram ainda mais difíceis com a onda
protecionista que se verifica em nossos
principais parceiros comerciais, afetando
o clima negativamente para todas as gran-
des negociações comerciais. As salvaguar-
das siderúrgicas e a edição da �Farm Bill�
norte-americana são exemplos de medi-
das protecionistas recentes. Mas não é da
natureza da política externa ser fácil; quan-
do se trata de traduzir necessidades inter-
nas em possibilidades externas, num mun-
do de conflitos e tensões, devem-se espe-
rar dificuldades. E vale a pena enfrentá-las

Negociação comercial não é um jogo de soma zero, uma luta
de boxe que termina com a vitória do mais forte. O que o mais
forte consegue é em função do que está disposto a conceder
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porque mesmo um país de escala conti-
nental como o Brasil, nas condições atuais
da realidade internacional, não pode ficar
isolado. Para gerar emprego e renda e
diminuir a dependência dos capitais exter-
nos, é imprescindível expandir exportações
e, para isso, devemos explorar todas as
oportunidades de abertura de mercados.

Identificar oportunidades e buscar as
melhores formas de adequar eventuais
compromissos de liberalização às necessi-
dades e aos interesses dos produtores
nacionais são tarefas cada vez mais com-
plexas. Não se trata mais simplesmente
de proteção tarifária na fronteira, mas de
normas internas, como a regulamentação
da prestação de serviços, regulamentos e
normas técnicas, medidas sanitárias e
fitossanitárias, subsídios. Não são ques-
tões teóricas, e muito menos ideológicas.
Por isso, é indispensável a participação di-
reta de todos os interessados.

Quem negocia pelo Brasil

No âmbito do governo, as principais
decisões sobre política comercial são to-
madas pela Camex, órgão colegiado em
que têm assento, além do Itamaraty, os
Ministérios do Desenvolvimento, da Fazen-
da, do Planejamento e da Agricultura e a
Casa Civil. A condução das negociações fica
a cargo do Itamaraty, cuja tradição e expe-
riência nessa área remontam ao tempo
do Império. Todas as negociações inter-
nacionais sobre comércio desde a Segun-
da Guerra Mundial foram lideradas pelo
Itamaraty, começando com o Gatt, passan-
do pela Alalc e pela Aladi, pela Unctad, pe-
los acordos de produtos de base e pelo
Mercosul, até chegar à Rodada Uruguai,
que resultou na criação da OMC. O

Itamaraty tem memória institucional e qua-
dros estruturados em uma carreira de
Estado e, por isso mesmo, capazes de as-
segurar o profissionalismo na gestão das
relações internacionais do Brasil. Não se
trata apenas de avaliação pessoal de um
acadêmico com longa experiência empre-
sarial, mas do testemunho de alguém que,
sem ser diplomata de carreira, foi
chanceler em duas ocasiões, ocupou a
pasta do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio e chefiou a missão do Brasil em
Genebra por quatro anos, conhecendo,
assim, o respeito universal de que gozam
os diplomatas brasileiros.

As críticas que têm surgido à compe-
tência negociadora do Itamaraty no perío-
do mais recente podem ser comparadas a
um ataque especulativo, em que setores
domésticos, tanto econômicos quanto polí-
ticos, buscam vantagens de curto prazo à
custa da depreciação de um ativo que per-
tence a todos os brasileiros. Os �fundamen-
tos�, no entanto, continuam sólidos e, por
isso, estou certo de que o bom senso volta-
rá a preponderar no trato da matéria.

O debate não se limita, no entanto, à
organização e distribuição de competên-
cias no âmbito do Executivo. Como
chanceler de um governo democrático, sei
que os temas da política externa são do
interesse de toda a sociedade, pois envol-
vem, no caso específico das grandes ne-
gociações comerciais, políticas públicas
que têm efeitos redistributivos e
regulatórios. Por esse motivo, o Itamaraty
tem buscado incessantemente fomentar
a participação da sociedade civil. Em 1996,
foi criada a Seção Nacional de Coordena-
ção dos Assuntos Relativos à Alca
(Senalca), que constitui um espaço de co-

As críticas à competência negociadora do Itamaraty evidenciam
que setores domésticos buscam vantagens de curto prazo
à custa da depreciação de um ativo que pertence a todos
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ordenação de posições governamentais,
com a participação efetiva do setor privado,
das centrais sindicais, universidades, orga-
nizações não-governamentais e dos parla-
mentares. As mais de 30 reuniões da
Senalca, a presença freqüente � minha e
de nossos negociadores � em seminários
e debates e o diálogo constante com o Con-
gresso são provas dessa transparência.
Empenhei-me pessoalmente na Reunião
Ministerial de Buenos Aires, em 2001, para
que fosse autorizada a publicação do texto
da minuta de acordo da Alca na Internet.

Essa abertura tem servido como base
de um diálogo inestimável para a fiel deter-
minação dos interesses brasileiros. O go-
verno já realizou múltiplos estudos
macroeconômicos para estimar o impac-
to das negociações comerciais para o Bra-
sil. O Ipea vem desempenhando um papel
de destaque nesse esforço. A Confedera-
ção Nacional das Indústrias (CNI) e a Coa-
lizão Empresarial Brasileira têm sido par-
ceiros permanentes no processo de análi-
se e formulação de posições. A Fiesp reali-
za estudos que servirão de plataforma para
investigações mais concretas e objetivas
sobre o potencial e as necessidades de

cada setor. Acadêmicos como o profes-
sor Marcos Jank têm aprofundado estu-
dos sobre as barreiras às exportações
brasileiras, destacando a importância de
levantamentos detalhados dos obstáculos
que precisam ser eliminados para que
nossos produtores possam efetivamente
se beneficiar dos mercados do hemisfério.

Um debate informado

�As suspeitas que são alimentadas ar-
tificialmente e colocadas nas cabeças dos
homens pelos contos e sussurros dos ou-
tros têm ferrões. Elas levam homens sá-
bios à incerteza e à melancolia�, dizia Bacon,
concluindo que o remédio consiste em pro-
curar saber mais. No caso das negocia-
ções da Alca, não há desculpas para a fal-
ta de informação. O governo está fazendo
a sua parte, porque tem consciência da
importância da transparência para a legiti-
midade e para o adequado embasamento
técnico das posições que o Brasil defende
nas negociações. São posições que repre-
sentam o interesse nacional, e não ape-
nas do atual governo. E esse interesse não
será promovido com derrotismo nem com
complexo de inferioridade.
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patrimônio mundial

campanha
reafirma unidade
do rio
são francisco

Ao resgatar o papel do Rio São Francisco como elemento unificador de distintos

processos históricos, universos culturais e regiões naturais, a Campanha Rio São

Francisco Patrimônio Mundial reafirma exatamente a unidade e a indivisibilidade do rio.

Márcio Santos
Consultor técnico da Alemg
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Em junho de 2001, foi lançada em Pirapora (MG) a campanha para se decla-
rar patrimônio mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), os bens culturais e naturais existentes ao longo e no
entorno do Rio São Francisco. A proposta, que se tem fortalecido expressivamen-
te a partir daquela data, conta com a adesão e o envolvimento de setores signifi-
cativos do poder público, do empresariado e da sociedade civil brasileira. O seu
alicerce fundamental é o reconhecimento da importância do rio na história, na
cultura e no meio ambiente do interior do País.

A Campanha Rio São Francisco Patrimônio Mundial é realizada pela Confede-
ração das Associações Comerciais do Brasil e executada pela Federação das
Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de
Minas Gerais (Federaminas), contando com o apoio de diversas instituições públi-
cas, entre elas, o Ibama, a Petrobras, o Sebrae, o Ministério da Integração Na-
cional e o Governo de Pernambuco.

A inscrição dos bens culturais e naturais do Rio São Francisco e do seu entor-
no como patrimônio cultural da humanidade acrescentará um item à Lista do
Patrimônio Mundial da Unesco. São hoje 730 bens inscritos na lista, sendo 563
de natureza cultural, 144 de cunho natural e 23 de natureza mista. Esses bens
estão distribuídos em 125 países, entre os quais o Brasil, que tem 17 locais
declarados patrimônio da humanidade.

O título é concedido pela organização internacional após longo processo de
mobilização, levantamento e avaliação, em que se envolvem os mais diversos
atores, incluindo-se as comunidades locais, os governos e técnicos nacionais e os
avaliadores e demais instâncias de deliberação da própria Unesco. Além do gran-
de significado simbólico, a declaração de patrimônio mundial acarreta, do ponto
de vista objetivo, fortalecimento das condições de proteção do bem, facilitação do
aporte de recursos financeiros, visibilidade internacional e incremento da visitação
turística.

É possível que um fator conjuntural venha a conferir à campanha, no próximo
ano, um vigoroso papel político. Provisoriamente abandonada no ano passado, a
insensata idéia da transposição das águas do São Francisco para os Estados do
Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba ameaça voltar à tona com a instala-
ção do próximo governo federal. Houve vagas declarações nesse sentido durante
a campanha eleitoral, nas quais foi aventada a possibilidade de se reabilitar o
projeto e torná-lo realidade.

Nesse contexto, a Campanha Rio São Francisco Patrimônio Mundial tornar-

se-ia um poderoso escudo de defesa contra a transposição, pois seria uma aven-

tura realizá-la em meio a um movimento coletivo que busca para o rio um título

mundial. Ao resgatar o seu papel como elemento unificador de distintos proces-

sos históricos, universos culturais e regiões naturais, a campanha reafirma exata-

mente a unidade e a indivisibilidade do rio.

Uma das principais ações já desenvolvidas no bojo da campanha foi a Expedi-
ção Engenheiro Halfeld, que consistiu em duas viagens técnicas, nas quais foi
percorrida, principalmente por via fluvial, toda a extensão do Rio São Francisco. A
primeira etapa da expedição se deu em outubro e novembro de 2001, quando,
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em 35 dias, a equipe de pesquisa viajou entre Pirapora (MG) e a foz do rio,
localizada em Piaçabuçu (AL). Na segunda etapa, foi explorado o Alto São Francis-
co, em jornada fluvial e terrestre de 14 dias, ocorrida em junho e julho de 2002.

Os objetivos principais da expedição foram a pesquisa e a documentação dos
bens de valor cultural e natural existentes ao longo do rio e no seu entorno e a
mobilização das populações ribeirinhas em defesa das águas do São Francisco e do
rico patrimônio presente nos núcleos urbanos por ele cortados. O material coleta-
do constará de relatórios técnicos, que irão integrar dossiê a ser encaminhado à
Unesco, em 2003, contendo o detalhamento e a justificativa da proposta.

O nome da expedição é uma homenagem ao engenheiro alemão Henrique
Guilherme Fernando Halfeld, responsável pelo primeiro estudo técnico sobre o
rio, elaborado, por solicitação do imperador d. Pedro II, a partir de viagem de
pesquisa que o estudioso realizou pelo Médio e Baixo São Francisco entre 1852
e 1854. Dessa viagem resultou detalhada publicação, denominada Atlas e Rela-
tório Concernente à Exploração do Rio de S. Francisco, desde a Cachoeira da
Pirapora até o Oceano Atlântico.

Hoje, quase 150 anos depois da histórica viagem, equipes multidisciplinares,
compostas de pesquisadores das áreas de história, cultura, patrimônio histórico
e artístico e meio ambiente e de um grupo de comunicação e documentação
visual que incluiu jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos, refizeram o mesmo per-
curso do pesquisador europeu e a ele agregaram, na segunda etapa da pesqui-
sa, o longo trecho do Alto São Francisco.

Sessenta e cinco núcleos urbanos, entre cidades, vilas e povoados, dos cinco
estados banhados pelo rio foram visitados pelas equipes de pesquisa, computan-
do-se, ao final, o registro de um vasto conjunto de bens históricos, artísticos,
naturais, arqueológicos e culturais de natureza imaterial.

Além da pesquisa, a equipe da expedição encarregou-se da tarefa funda-
mental de contribuir para a mobilização das populações ribeirinhas em prol do rio.
Milhares de cartilhas, adesivos e camisetas alusivos à campanha e à necessidade
de preservação do São Francisco foram distribuídos durante as viagens. Pales-
tras foram proferidas por membros da equipe em Iguatama (MG), Piumhi (MG),
Abaeté (MG), Três Marias (MG), Pirapora (MG), Carinhanha (BA), Bom Jesus da
Lapa (BA), Barra (BA), Juazeiro (BA) e Penedo (AL). Comitivas locais de estudan-
tes, pesquisadores, agentes públicos, empresários e pessoas ligadas à cultura e
ao meio ambiente receberam a expedição em diversas das cidades visitadas.

Durante a primeira viagem, poderoso sistema de comunicação via satélite
permitiu o envio imediato de dados sobre cada local visitado para a central de
comunicação estruturada em Belo Horizonte. Sofisticados recursos tecnológicos
possibilitaram, nas duas etapas da expedição, plotar in loco cada ponto relevan-
te para a pesquisa, constituindo um banco de dados dos bens pesquisados, que
identifica inclusive as coordenadas geográficas de cada um deles, uma das exi-
gências da Unesco  para a análise do dossiê.

Em abril de 2002, o autor deste artigo apresentou, por solicitação do deputa-
do Wanderley Ávila, os principais resultados da primeira etapa da pesquisa técni-
ca, durante evento realizado em Maceió pela Comissão Interestadual Parlamen-
tar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco
(Cipe-São Francisco).
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O patrimônio histórico e artístico existente nos núcleos urbanos e áreas rurais
do entorno do Rio São Francisco apresenta grande diversidade quanto a estilo
arquitetônico, época de construção, estado de conservação e  proteção legal. As
equipes de pesquisa documentaram desde obras erguidas sob a mais legítima
inspiração barroca, como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, do século
XVIII, em Penedo (AL), até prédios neoclássicos do final do século XIX e início do
XX, como muitas das edificações encontradas em Iguatama (MG) e Barra (BA),
ou neogóticos ainda mais recentes, como a Catedral do Sagrado Coração de
Jesus, em Petrolina (PE). Acompanhando as grandes diferenças de formação
histórica e de urbanização existentes entre as regiões ribeirinhas, o estilo
arquitetônico das obras humanas também variou enormemente ao longo dos
cinco séculos de colonização do vale do rio.

Quanto ao estado de conservação e à proteção legal, encontraram-se, da
mesma forma, situações extremamente díspares entre si. Há cidades que se
orgulham de possuir um conjunto de bens históricos e artísticos razoavelmente
bem preservado, que, sem embargo, permanece completamente desprotegido
do ponto de vista legal. Há outras que, por seu turno, tombaram ou inscreve-
ram para tombamento os seus bens, mas os têm deixado abandonados à
própria sorte. Exemplos do primeiro caso são as cidades de Barra (BA) e
Paratinga (BA). Juazeiro (BA), por outro lado, constitui típica representante da
segunda situação.

A pequena Iguatama (MG) é um caso interessante. Com apenas 8.269 habi-
tantes, a cidade concentra, não obstante, o maior número de bens históricos e
artísticos entre os municípios localizados no Alto São Francisco. Apesar de vários
casos de destruição e degradação de bens importantes, o município tem-se
preocupado em preservar o seu patrimônio histórico e artístico, o que motivou o
tombamento municipal de sete edificações, um número relativamente alto para o
porte da cidade e para a tendência da região.

Foram documentados, ao longo do rio, cerca de 200 bens culturais de natu-
reza material, incluindo templos, museus, centros culturais, fortes, mercados,
usinas, pontes, estações ferroviárias, ruas, ruelas, casas, estátuas, obeliscos e
conjuntos urbanos, entre outros.

Cinco desses bens são tombados como patrimônio cultural pela União. Qua-
tro deles encontram-se em Penedo (AL): as imponentes edificações representa-
das pelas Igrejas de Nossa Senhora da Corrente, de São Gonçalo Garcia dos
Homens Pardos e de Nossa Senhora dos Anjos e pelo Convento dos Franciscanos,
além do conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico da cidade, formado por
um quadrilátero de 400 metros de comprimento, tendo um dos lados voltado
para a margem do Rio São Francisco. O quinto bem está na cidade mineira de
Matias Cardoso: é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, cuja constru-
ção remonta à segunda metade do século XVII.

Além dos sítios históricos, outra grande área de pesquisa foi o acervo arqueo-
lógico do entorno do rio. Foram documentados cinco sítios arqueológicos, locali-
zados em Buritizeiro (MG), São Francisco (MG), Parque Nacional Cavernas do
Peruaçu (MG), Sobradinho (BA) e Canindé do São Francisco (SE). O Museu de
Arqueologia de Xingó, também em Canindé do São Francisco, vem-se tornando
referência na pesquisa da ocupação pré-colonial das margens do Baixo São Fran-
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cisco. No Alto São Francisco, o Núcleo Museológico da Reserva de Corumbá, em
Arcos, é o centro responsável pela guarda de parte do acervo arqueológico
encontrado na chamada Província Cárstica Arcos-Pains-Doresópolis.

A riqueza da cultura popular nas comunidades ribeirinhas foi também ponto
de destaque no trabalho da equipe. Foram registradas manifestações culturais e
simbólicas como o Memorial Manuelzão e a Festa de Manuelzão, em Três Marias
(MG); a Cavalhada de Brejo do Amparo, em Januária (MG); a folia Reis do Boi, em
Paratinga (BA); as romarias católicas, em Bom Jesus da Lapa (BA), além de
artesanato, carrancas, bandas de pífanos, cantos populares e festas. Esses even-
tos folclóricos e trabalhos artísticos constituem o chamado patrimônio cultural
imaterial do Vale do São Francisco, tema novo no campo da preservação do
acervo cultural brasileiro e mundial.

No campo do patrimônio natural, foram visitadas reservas de grande valor,
como o Parque Nacional da Serra da Canastra, onde está a nascente do São
Francisco; o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que abrange um impressio-
nante conjunto de grutas, cavernas e cursos d�água subterrâneos; as lagoas de
peixes das margens dos Rios Pandeiros e Carinhanha; o Raso da Catarina, for-
mado por uma grande reserva de caatinga ao sul de Paulo Afonso; o canyon do
Baixo São Francisco, constituído por cerca de 60 quilômetros de paredões íngre-
mes; a Área de Proteção Ambiental de Marituba do Peixe; e a Área de Proteção
Ambiental de Piaçabuçu, onde está a belíssima foz do rio.

Essas reservas constituem importantes áreas de preservação do patrimônio

biótico, hídrico, geológico, paleontológico, arqueológico e paisagístico do Vale do

São Francisco. A sua existência reflete, ainda, a enorme diversidade entre as

regiões naturais cortadas pelo rio, nas quais se sucedem diferentes tipos de

vegetação, relevo e clima.

No seu curso de 2.700 quilômetros, o São Francisco se desdobra em gran-

des trechos, cuja multiplicidade natural quase permite falar em vários rios num

só. Ao sul de Pirapora (MG), na região do Alto São Francisco, o rio corta um

território de topografia ligeiramente acidentada, com serras e terrenos ondula-

dos e altitudes de 600 a 1.600 metros. A vegetação é de florestas e cerrados, o

índice pluviométrico é alto e a temperatura amena, caracterizando a região como
tropical úmida. Entre Pirapora e Remanso (BA), por onde corre o Médio São
Francisco, a topografia é de planícies e as altitudes variam entre 500 e 2.000
metros. A vegetação é de cerrado e caatinga, a precipitação é relativamente
baixa e a temperatura apresenta valores médios, permitindo caracterizar a re-
gião como tropical semi-árida. No último grande trecho do rio, representado pelo
Baixo São Francisco, que se estende de Remanso (BA) à foz, a topografia é
ondulada e as altitudes relativamente menores, variando entre o nível do mar e
800 metros. A caatinga predomina na maior parte do território, aparecendo
florestas na região costeira. A pluviosidade é baixa e a temperatura média anual
alta, tornando a região tropical semi-úmida.

Durante as duas etapas da expedição, foi registrada a situação ambiental do
rio e do seu entorno, cotejando-a, inclusive, com a realidade descrita pelos natu-
ralistas e pesquisadores que o percorreram no passado. Verificou-se que as
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condições encontradas no século XIX por homens como Richard Burton, Teodoro
Sampaio e o próprio Henrique Halfeld foram extremamente modificadas ao longo
dos dois séculos de intervenção humana que nos separam das suas viagens.

A construção das barragens para o represamento da água necessária ao
funcionamento das usinas hidrelétricas de Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho,
Xingó, Apolonio Sales e Luiz Gonzaga alterou profundamente as características
físicas do curso do São Francisco.

Um dos seus efeitos ambientais mais significativos foi a brutal redução da
vazão do rio. Esse fenômeno pode ser percebido, por exemplo, na zona da foz,
onde a localidade de Cabeço, pertencente ao Município de Brejo Grande (SE),
está ameaçada de desaparecimento em razão da invasão do leito do rio e das
suas margens pelas águas do mar, que penetram pelos terrenos próximos e
destroem as construções humanas. Com essa invasão, os cerca de cem mora-
dores de Cabeço são obrigados a recuar paulatinamente em direção ao conti-
nente, reconstruindo os seus casebres de pau-a-pique e teto de palha em terre-
nos ainda não atingidos pelas águas marinhas.

No passado distante a situação foi inversa. O cronista Gabriel Soares de Sousa
assim descreveu a pressão das águas do rio na foz, registrada por ele no século
XVI: �Quem navega por esta costa conhece este rio quatro e cinco léguas ao mar
por as aguagens, que dele saem furiosas e barrentas.�1  Ou seja, há quatro
séculos a força das águas do rio era tal que se podia reconhecê-las numa exten-
são de 30 quilômetros ao longo da costa marinha.

A destruição das matas ciliares e de outras matas protetoras, combinada
com a redução da correnteza, provocada pela retenção das águas nas represas,
é responsável pela aceleração do assoreamento. O fenômeno tem ocasionado,
ao longo de décadas, a formação de coroas e ilhas no leito do rio, que são
observáveis em diversos dos seus trechos. A falta de chuva agrava o problema,
diminuindo o volume de água e expondo as áreas assoreadas.

As matas ciliares têm importante papel retentivo do terreno arenoso margi-
nal do rio, dificultando o seu descimento para o leito. A �limpeza� das margens e
das vizinhanças do curso d�água, para a instalação de lavouras, pastagens, hotéis
pesqueiros e deques de pesca, contribui fortemente para o assoreamento.

Ainda que resguardadas as grandes diferenças existentes entre os diversos

trechos do rio, a situação da vida aquática no São Francisco é extremamente

negativa. A destruição das lagoas marginais, o lançamento de esgotos domésti-

cos e industriais no rio, os despejos de garimpos e mineradoras, o uso intensivo

de fertilizantes e defensivos agrícolas, a irrigação, o assoreamento, a pesca pre-

datória, a introdução de espécies exóticas no ecossistema aquático e os efeitos

das barragens das usinas hidrelétricas são causas marcantes de um estado de

quase esgotamento do São Francisco no que diz respeito à ictiofauna.

As lagoas marginais do rio são um dos elementos mais importantes na pre-
servação da vida aquática. É nelas que os peixes se reproduzem e crescem,
migrando depois para o leito principal. Essas lagoas, embora protegidas legal-
mente em alguns trechos,2 têm sido sistematicamente destruídas por fazendei-
ros para a instalação de lavouras e pastagens. O problema é especialmente
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grave no Alto São Francisco, em razão da sua importância para o ecossistema do
rio. No trecho está o que o biólogo Yoshimi Sato, chefe da Estação de Hidrobiologia
e Piscicultura de Três Marias, já chamou de �o nascedouro e o maior reduto de
peixes do São Francisco e a região que mais contribui com águas para o rio�. Há
registros de que das cerca de 80 lagoas marginais existentes, em 1982, no
Município de Iguatama, cortado pelo Alto São Francisco, tenham restado atual-
mente menos de 20.

Outro dado alarmante é o de que a quase totalidade das cidades ribeirinhas
despeja os seus esgotos domésticos diretamente no São Francisco. Seja por via
de tubulações subterrâneas, seja através das lagoas de decantação, seja, enfim,
deixando correr para o rio, a céu aberto, os dejetos domésticos, os núcleos
urbanos ribeirinhos fazem do São Francisco o depósito privilegiado do seu esgoto.
À poluição do rio pelos esgotos domésticos soma-se a poluição industrial, que se
verifica principalmente no Alto São Francisco, onde são lançados rejeitos químicos
resultantes da atividade de empresas mineradoras e de indústrias de transfor-
mação de metais.

A utilização generalizada das águas do São Francisco e dos seus afluentes para

a irrigação agrícola é outro fator de diminuição do seu volume. Há mesmo casos de

exaustão total das águas, como o registrado no Rio Salitre. Esse rio, que divide os

Municípios de Sobradinho e Juazeiro (BA), encontrava-se completamente seco

quando da visita da equipe da Expedição Engenheiro Halfeld, situação provocada

pelos diversos projetos de irrigação instalados nas suas cabeceiras. A utilização

descontrolada da irrigação agrícola contribui também para a poluição do rio, devol-

vendo para o seu leito o excesso de água aplicada, que arrasta consigo resíduos de

fertilizantes, defensivos, herbicidas e outros elementos tóxicos.

Durante a viagem pelo Alto São Francisco, foi documentado o grave problema
da destruição do sistema natural representado pela Província Cárstica de Arcos-
Pains-Doresópolis, região de grande importância hídrica, biótica, paleontológica,
arqueológica e paisagística. As cerca de 600 grutas e cavernas da região, das
quais 320 já foram catalogadas ou cartografadas, são responsáveis pela recarga
dos veios aqüíferos que alimentam os afluentes e subafluentes do Rio São Fran-
cisco, além de abrigarem relevante patrimônio arqueológico e paleontológico.
Esse complexo sistema tem sido sistematicamente destruído, ao longo das três
últimas décadas, pela intensa exploração industrial dos calcários e dos dolomitos
(cal, pó calcário e brita) que formam as grutas e cavernas da região.

A extração desses minerais, de grande aplicação em setores como a siderur-
gia, agricultura e construção civil, tem provocado a destruição irreversível das
cavidades e dos paredões rochosos sob os quais eles se abrigam. A gravidade do
problema gerou a intervenção, no primeiro semestre de 2002, do Ibama, do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral, da Polícia Florestal e da Fundação Estadual do Meio Ambiente,
que, numa ação conjunta, interditaram e multaram diversas das mineradoras
que atuam na Província Cárstica.

Num ritmo ainda lento e hesitante, o poder público, a iniciativa privada e a
sociedade civil têm despertado para as ameaças que pesam sobre o patrimônio
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cultural e natural do São Francisco e dos núcleos urbanos são-franciscanos. Em
várias das cidades visitadas pela equipe da expedição, foi constatada a preocupa-
ção do poder público municipal e da comunidade local com as condições
ambientais do rio e do seu entorno. Projetos de repeixamento do leito principal e
dos afluentes, reflorestamento das margens e aqüicultura são desenvolvidos em
vários trechos do São Francisco. Cursos de conscientização e capacitação
ambiental, como o chamado �Anjos do São Francisco�, cuja primeira turma for-
mou-se em junho de 2002, em São Roque de Minas, têm proliferado pelas cida-
des da Bacia Hidrográfica do São Francisco. No campo do patrimônio cultural,
muitas das comunidades visitadas têm atentado para a importância de edificações,
monumentos, obras de arte e manifestações culturais simbólicas e folclóricas
distribuídas pelos municípios ribeirinhos. Às ações de proteção legal dos bens
têm-se seguido, em alguns casos, os projetos de restauração e preservação
desses acervos singulares, que denotam o papel do rio como eixo histórico-cultu-
ral do interior do País.

No campo da atuação legislativa, merece menção o conjunto de leis do Estado de
Minas Gerais que buscam a proteção do rio, dos seus afluentes e do acervo cultural
das cidades são-franciscanas. São especialmente importantes as Leis nºs 9.375, de
1986, que protege as veredas do rio; 10.629, de 1992, que o transforma em rio de
preservação permanente (com alteração importante dada pela 12.016, de 1995);
11.943, de 1995, que protege as lagoas marginais do rio e dos seus afluentes; e
14.007, de  2001, que transforma o trecho mineiro do São Francisco em patrimônio
cultural, paisagístico e turístico do Estado. O Estado da Bahia, por seu turno, declarou,
na sua Constituição, patrimônio estadual os vales e as veredas dos afluentes da
margem esquerda do rio, tornando-se, assim, o único entre os estados banhados
pelo São Francisco a protegê-lo constitucionalmente de forma direta.

No âmbito da fiscalização, foi pioneira a iniciativa do Ministério Público do Esta-
do de Minas Gerais ao criar a Promotoria do Rio São Francisco, para a qual foram
designados cinco promotores de Justiça, que têm como função adotar medidas
administrativas e judiciais para melhorar a quantidade e a qualidade das águas
da bacia, atuando em conjunto com os promotores de Justiça das comarcas que
a integram.

Muito há por ser feito. A salvação do Rio São Francisco, a valorização do seu
patrimônio cultural e a reafirmação da sua importância histórica são tarefas de
governos, empresas, instituições públicas e da sociedade civil organizada, princi-
palmente, de cada cidadão brasileiro. Todos podem contribuir para reverter o
estado de degradação que ensejou o assustador prognóstico traçado pelo
nonagenário benzedor Minervino Pereira da Silva, de Ibiaí, durante entrevista
concedida para a equipe da expedição: �a cama dos peixes vai se tornar a cama
dos bois�. Evitar esse futuro sombrio é o objetivo maior da Campanha Rio São
Francisco Patrimônio Mundial e das ações por ela provocadas.

1 Gabriel Soares de Sousa, Tratado Descriptivo do Brasil em 1587. São
Paulo, Editora Nacional, 1938, p. 37

2 A Lei nº 11.943, de 1995, do Estado de Minas Gerais, declara áreas de prote-
ção ambiental as lagoas marginais do Rio São Francisco e de seus afluentes.
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