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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Ao longo do leito do São Francisco, a vida de muitas
comunidades se mistura ao correr das águas do rio. Águas que
significam irrigação, desenvolvimento econômico, energia, trabalho,
mas que também alimentam a paisagem, a cultura, a arte, o modo
de ser e de viver das populações da bacia.

Hoje, a trajetória do Velho Chico está sendo convocada a se
misturar à história de outras vidas, a levar ao semi-árido setentrional
a possibilidade de transformar, por meio da transposição de suas
águas, a história da seca que marca aquela região.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais acredita que a
decisão de transpor as águas do Rio São Francisco não pode ser
tomada a portas fechadas. Muitos aspectos controversos de caráter
técnico e político estão envolvidos na concretização dessa
proposta. É fundamental a promoção de um debate amplo que
inclua a sociedade civil, os usuários e o poder público para que,
juntos, encontremos soluções que preservem a vazão do rio e
atendam ás demandas legítimas do semi-árido setentrional.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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O PROBLEMA DA SECA

A tragédia do impacto das secas sobre regiões do Nordeste
brasileiro, especialmente o semi-árido setentrional, é um dos
problemas fundamentais do País. Populações sertanejas do Ceará,
do Rio Grande do Norte, do Piauí, da Paraíba e de Pernambuco
sofrem com a carência de água. Sem contar com esse recurso
básico para a vida digna, os habitantes dessas regiões convivem
com uma realidade dura como o solo quebrado pela seca. Além
da falta de água para o consumo direto da população, a seca
inibe o desenvolvimento econômico e social da região. A busca de
caminhos para a solução desse problema é, portanto, urgente e
necessária. A legitimidade dessa demanda não é questionada. A
polêmica está na forma encontrada para atendê-la, ou seja, em
como suprir as demandas hídricas do semi-árido setentrional.

Posicionamento do Governo Aécio Neves e da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
"A transposição não pode ocorrer fora de um contexto mais
amplo a ser definido através do Plano de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica do São Francisco, previsto pela Lei Federal

g 9.433197, no qual se inclua, de modo prioritário, as ações de
revitaliza çâo e recuperação hidro-ambiental da Bacia".
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A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Uma das propostas para a solução do problema da escassez

hídrica é transferir água da bacia hidrográfica do São Francisco

para a região do semi-árido setentrional. A primeira referência a

essa controversa proposta foi feita em 1860 pelo Barão de

Capanema, e nos últimos 25 anos a discussão em torno dela tem

aumentado. A efetividade dessa alternativa e seus impactos

ambientais, especialmente os de cunho social e financeiro, são

pontos importantes que devem ser amplamente discutidos antes

de uma eventual implantação desse projeto.

O que significa transpor um rio

Transposição é a transferência de água de uma bacia

hidrográfica para outra por meio de um processo artificial, como a

abertura de um canal ou túnel, a instalação de uma tubulação ou
mesmo a utilização desses diversos sistemas em uma mesma obra.

Esse processo pode ser realizado com o auxílio de bombeamento

ou por gravidade.

Posicionamento
Nenhuma decisão sobre revitaliza çâo ou transposição será

tomada sem consulta ao Comitê de Bacia" (José de Alencar,
vice-presidente da República').
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Um exemplo simples é a transposição do Rio das Velhas: a
água, captada do Rio das Velhas, na região de Bela Fama, é
transposta através da Serra do Curral por meio de um túnel e
lançada na Bacia do Arrudas.

A transposição que se pretende fazer do Rio São Francisco
seria na região do Município de Cabrobó, entre os Estados de
Pernambuco e da Bahia, a jusante da Barragem de Sobradinho.

Transpor é a única saída?

Muitas entidades - como a Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CIPE-São Francisco) e
o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBH-SF) -
sustentam que, dada a situação crítica do rio, o ideal é que se
tente solucionar o problema do semi-árido do Nordeste Setentrional
com o uso das acumulações de água dos açudes ali construídos,
por meio de projetos integrados, com alternativas de menor porte
e mais econômicas, para que depois seja mais bem avaliada a
real necessidade da transposição.

Posicionamento
"O São Francisco cuidou muito do Brasil. Agora é hora de o
Brasil cuidar melhor do rio." (Marina Silva, ministra do Meio
Ambiente').
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Os custos financeiro e energético

A transposição do São Francisco certamente não é um
projeto modesto do ponto de vista financeiro. O projeto prevê, entre
outras coisas, a construção de centenas de quilômetros de canais
a céu aberto. Além do custo da obra, outro ponto a ser levado em
conta é o desperdício de água, pois a radiação solar causaria
intensas perdas por evaporação.

Além disso, de acordo com dados técnicos, a energia
necessária para transportar o volume de água pretendido seria
equivalente à capacidade de geração de uma das grandes
hidrelétricas do rio. Isso porque, para a realização do projeto, as
águas do rio teriam que ser elevadas em cerca de 165 metros.
Assim, uma Sobradinho inteira precisaria estar em funcionamento

24 horas por dia para suprir essa demanda adicional e manter o
sistema operando satisfatoriamente, sendo que a região já possui
problemas com a geração de energia elétrica.

Posicionamento da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg
"A transposição de águas do Rio São Francisco é um projeto
complexo e de grande impacto econômico, social e ambiental;
por isso, deve-se ampliar o debate com a sociedade, integrando-
o ao Plano de Bacia do Rio e incorporando outras iniciativas
planejadas e existentes. O importante é recuperar o rio e
promover o planejamento do uso múltiplo de suas aguas".



Dúvidas quanto à efetividade da transposição

O projeto da transposição, tal como vem sendo apresentado,
carece de uma visão mais ampla sobre a problemática das
populações em questão. O desenvolvimento regional sustentável
não se resolverá apenas com a condução de água para o semi-
árido. Se assim fosse, não haveria o problema da miséria nas
áreas próximas à calha do São Francisco, por exemplo. Ainda
não está claro também como se daria a viabilização, a distribuição
e o uso democrático da água a ser transposta, e não há uma
quantificação tecnicamente bem fundamentada das demandas
hídricas atuais e potenciais para abastecimento humano e para
outros usos na bacia doadora e nas receptoras.

Posicionamento do Projeto Manueizão
"A primeira e maior obra para salvar o Rio São Francisco e o
Nordeste é a construção de nova mentalidade de uso e
ocupação do solo, que maximize o aproveitamento do ciclo
hidrológico e a boa gestão social, ambiental e econômica do
território e das águas. É a obra de reconstrução da bacia
hidrográfica natural, única compatível com o desenvolvimento
sustentável a longo prazo. Temo que aventuras infundadas,
tentando cortar caminho, repitam os erros da história do Brasil
gerando mais desperdício". (Apoio Heringer Lisboa)
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O "Velho Chico" sobreviveria à transposição?

Há que se levar em conta que a vazão do São Francisco
diminui gradativamente, devido ao declínio ou mesmo à interrupção
da vazão dos afluentes de sua bacia. Além disso, depois da divisa
de Minas com Bahia, após o Rio Carinhanha, o Velho Chico
praticamente não recebe mais água. O uso descontrolado das
águas na irrigação e os constantes desmatamentos realizados em
toda a bacia, que ocasionam sérios problemas de assoreamento
de seu leito, também interferem na diminuição da vazão.

Posicionamento do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia
Hidrográfica
"A obra - transposição - pode trazer, socialmente, maior
concentração de renda; ambientalmente, efeitos permanentes
e danosos de difícil previsão. Do ponto de vista legal, devem
ser avaliados os efeitos na bacia hidrográfica como um todo.
incluindo-se o território da gênese das águas (Minas Gerais) e,
sobretudo, respeitados os princípios da gestão compartilhada
das águas: participação das comunidades afetadas e a
descentralização executiva, notadamente na re vitalização, O
Estado (administração pública em níveis federal e estadual)
deve tomar decisões junto e em benefício do povo." (Mauro da
Costa VaI, secretário executivo do CBH-Paraopeba e
coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia
Hidrográfica).
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Se a decisão de transpor as águas do Velho Chico for tomada

de forma imediata, o rio estará sob perigo iminente, pois existem

estudos que alertam até mesmo para a possibilidade de faltar água

no São Francisco.

Assim, o que se deve garantir, antes de tudo, é a vazão do

rio, de forma a assegurar a geração de energia elétrica, a

navegação e a irrigação de suas terras marginais, além,

evidentemente, do abastecimento humano para as populações

ribeirinhas e a dessedentação animal. Para ilustrar a situação crítica

que o São Francisco está atravessando, é bom lembrar que, na

última crise energética ocorrida no País, apenas uma das usinas

do Complexo de Paulo Afonso não teve sua atividade interrompida.

Nesse cenário, além da situação já estabelecida de seca, o

Nordeste teria que conviver também com a ameaça da falta de

energia.

Posicionamento da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais - Faemg

"A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas
Gerais - Faemg -, entende que o projeto de transposição das
águas do São Francisco deve ser discutido no âmbito do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O projeto deve
ser transformado em um programa mais amplo de
desenvolvimento sustentável, que contemple, inclusive, a
revitalízação da bacia hidrográfica."
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REVITALIZAÇAO: CONCEITO E AÇOES

Revitalizar uma bacia significa empreender ações de

conservação, recuperação e preservação para que ela fique o mais

semelhante possível à sua condição original. Ainda que a

revitalização socioeconômica seja igualmente necessária, é

importante esclarecer que, neste caso, o que se pretende é

revitalizar o ecossistema, como base para o desenvolvimento

sustentável.

Para tanto, podem-se promover diversas ações, como

recuperar as matas de topo e a vegetação ciliar, adotar cuidados

ecológicos na preparação da terra para agricultura, preservar a

cobertura vegetal original e estabelecer áreas para refúgio da fauna

e de manutenção da flora, sempre com vistas a aumentar a

infiltração de água para os lençóis subterrâneos.

Transposição X Revitalização

Freqüentemente transposição e revitaiização são encaradas

como propostas excludentes, mas na realidade não o são. O que

Posicionamento do CBH-São Francisco
"O Comitê entende que só poderá se pronunciar a respeito da
transposição em um contexto de planejamento global da bacia,
e não de forma pontual como está sendo proposto" (Luiz Carlos
Fontes, secretário executivo do CBH-São Francisco)
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muitos defendem é que, antes de se pensar em transposição, é
preciso recuperar o rio, que já se encontra bastante fragilizado. O
Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, na Declaração
de Penedo, sugere que o projeto de transposição seja convertido
em um grande programa de desenvolvimento sustentável e
integrado do semi-árido brasileiro, que "incorpore a cultura de
projetos de menor porte, quantifique e viabilize todo o potencial
de captação das águas de chuva, explore as alternativas
complementares e mais baratas de aumento da oferta hídrica e
articule tudo isso com as ações para gerar renda, criar pólos
dinâmicos de desenvolvimento endógeno e sustentável das
populações sertanejas".

Posicionamento da Copasa

"Desde a nascente na Serra da Canastra, em São Roque de
Minas, à maior cidade de toda bacia, que é Belo Horizonte, a
COPASA dá o exemplo de como deve ser tratado o Rio São
Francisco. O maior programa de investimentos em
saneamento da história de Minas Gerais, com a aplicação de
R$ 2,7 bilhões em menos de quatro anos, está priorizando
investimentos que vão triplicar o volume de esgotos tratados
em todo o Estado, com um grande ganho ambiental. Belo
Horizonte é o destaque, transformando-se, já no primeiro
semestre de 2004, na primeira grande capital brasileira a ter
a capacidade de tratar 100% de seus esgotos. Em Minas, a
COPASA constrói um novo tempo nas relações com o São
Francisco e dá um exemplo para todo Brasil."
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De qualquer forma, a transposição do Rio São Francisco

não deve ser a única alternativa para o semi-árido setentrional.

Entretanto, a revitalização tem de ser executada, pois

proporcionará a redenção do rio e promoverá a atividade produtiva

em terras que, embora sabidamente ricas, dependem da irrigação

para desenvolver seu potencial produtivo.

O RIO SÃO FRANCISCO

Da nascente. localizada na Serra da Canastra, no município

mineiro de São Roque de Minas, até a foz, situada entre Alagoas

e Sergipe, o Rio São Francisco estende suas águas por

aproximadamente 2,7 mil quilômetros. Cerca de 80% das águas

do São Francisco são geradas em Minas. O rio possui 36 afluentes

de porte significativo, dos quais 19 são perenes. Os valores mais

altos de precipitação anual, da ordem de 1.500 mm, ocorrem nas

Posicionamento da Associação Mineira de Defesa do

Ambiente - Amda

"Antes de discutirmos a transposição, precisamos reviver o
Velho Chico e toda a sua bacia. A transposição é um projeto de
altíssimo impacto ambiental e até agora nem mesmo há
garantias de que vai resolver o problema da seca no Nordeste
do Brasil. A Amda defende um amplo e exaustivo debate sobre
o assunto, afinal não se pode tirar sangue de um corpo doente.
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nascentes, e os mais baixos, de cerca de 350 mm, entre Sento Sé

e Paulo Afonso. Sua bacia tem uma superfície de aproximadamente

640 mil quilômetros quadrados, a terceira do Brasil com relação à

área e a única totalmente brasileira. A população da bacia, de

cerca de 15,5 milhões de habitantes, está distribuída entre 503

municípios dos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Minas Gerais,

Pernambuco, Sergipe e Goiás, além de parte do Distrito Federal.

DIVISÃO ESQUEMÁTICA DA BACIA DO

SÃO FRANCISCO
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A CIPE-SÃO FRANCISCO

A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco (Cipe-

São Francisco) foi criada em 18 de dezembro de 1991, sendo

constituída por deputados de Minas Gerais, Alagoas, Bahia,

Pernambuco e Sergipe. A presidência da Cipe, exercida até o ano

2000 pelo presidente da Assembléia de Minas, está a cargo do

presidente da Assembléia de Sergipe desde 2001.

A Comissão foi criada com o objetivo de "congregar os

esforços políticos e técnicos indispensáveis à recuperação, à

preservação e ao desenvolvimento dos meios físico, biológico e
sociocultural" da bacia.

'II ! •d	•,	1

ii
Foto: Marcio Santos
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Pronunciamentos sobre a
Revitalização e Transposição do Rio São Francisco:

Deputado Wanderley Ávila
Deputado Antônio Passos

Vice-Presidente da República José Alencar



REVITALIZAÇÃO JÁ!

Deputado WanderleyÁvila - Relator da Cipe-São Francisco
e autor do requerimento que deu origem ao Ciclo de Debates
"Revitalização e Transposição do Rio São Francisco".

Como relator da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco - CIPE São Francisco—, queremos agradecera V. Exa. a
participação neste ciclo de debates, atendendo a convite formulado
pela CIPE e pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Queremos ressaltar de imediato que esta Casa Legislativa
sempre procurou estudar, em profundidade, os problemas do Rio
São Francisco e a situação ambiental da sua bacia hidrográfica. E
não estamos fazendo uma afirmação vazia. Não foi por outra razão
que, em 18 de dezembro de 1991, instalamos neste Parlamento a
CIPE São Francisco, congregando deputados mineiros e dos
Estados de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco e de Sergipe em
um fórum permanente de debates, visando a buscar e a viabilizar
soluções para o desenvolvimento sustentável dessa vasta porção
do território nacional.

Dos 640 mil quilômetros quadrados da bacia, Minas Gerais
detém quase 240 mil, ou seja, cerca de 40% de seu território.
Nessa porção de terras mineiras está a origem de mais de 70%
das águas do Velho Chico. São elas o maior manancial dos estados
nordestinos que compartilham conosco a bacia. Como está escrito
no "Protocolo de Intenções", que deu origem à CIPE, reconhe-
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cemos nossa parcela de culpa na degradação ambiental da bacia,
especialmente pelo desmatamento associado á produção de

carvão vegetal, pela expansão desordenada da fronteira agrícola,
pela presença do grande pólo minerador do Quadrilátero Ferrífero
e pela presença de cidades do porte de Belo Horizonte, a maior

concentração urbana do vale, e de inúmeras outras cidades-sede
dos mais de 500 municípios que lançam quase todos seus
esgotos e efluentes industriais nas águas que drenam para o

São Francisco.
A Cipe, em seus primeiros quatro anos de vida, reuniu-se

nas capitais dos estados que integram a bacia e em diversas
cidades ribeirinhas, como Pirapora, Petrolina, Juazeiro e Penedo,
para debater temas relativos ao rio, como legislação,
gerenciamento de bacias hidrográficas, uso energético, controle
de cheias, barramentos e seus efeitos, irrigação, pesca e
piscicultura, navegação, lazer e cultura, degradação ambiental,
poluição, assoreamento, desmatamento, saneamento e
abastecimento público.

Em 1994, nesta mesma Casa Legislativa, a Cipe promoveu

uma reunião pública para debater com o então ministro Aluísio
Alves a transposição das águas do rio para o Nordeste Setentrional.
Naquela ocasião, o ministro encabeçava um grupo de autoridades
dispostas a executar a transposição a qualquer custo. As
discussões realizadas demonstraram a necessidade de ampliar
os debates, de forma a eliminar todas as pendências para que

houvesse apoio da sociedade envolvida.
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Queremos abrir um parêntese, para cumprimentar V. Exa.,

Senhor Vice-Presidente, pelo espírito de homem público que vem,

por iniciativa própria, promovendo este debate com todos os

interessados na questão. Devemos dar testemunho da solicitação

de V. Exa. para que nos empenhássemos em trazer a este Plenário

as representações de todos os segmentos sociais, para que todos
fossem ouvidos.

Essa foi a razão pela qual a Cipe e a Assembléia Legislativa

de Minas Gerais promoveram este ciclo de debates.

Como relator da Comissão Interestadual Parlamentar de

Estudos, queremos reafirmar a nossa posição de que a revi-

talização do Rio São Francisco é urgente, extremamente ne-

cessária, e pré-requisito da discussão sobre a transposição.

É evidente o nosso entendimento de que a bacia hidrográfica

do rio da unidade nacional é patrimônio de todos os brasileiros.

Portanto, nosso posicionamento não pode ser interpretado como

uma simples defesa de interesses locais. Precisamos de uma

demonstração clara de que a transposição é um projeto técnico e

financeiramente viável e, muito mais que isso, de que é a melhor

solução para mitigar os problemas causados pelas secas na área

receptora das águas. E temos que confessar, senhores: não temos

hoje essa demonstração.

A Cipe, em seus 12 anos de atividade, tem recolhido

testemunhos de técnicos e especialistas que confirmam a

existência de um rio agonizante, com índice de extrema fragilidade

e quase total comprometimento de sua vazão com os usos atuais

de suas águas.
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Os projetos de engenharia e seus correspondentes estudos

ambientais realizados para a transposição do Rio São Francisco,

feitos por encomenda do Ministério da Integração Nacional no ano

2000, foram postos em cheque pela crise climática que afetou

profundamente as geradoras de hidreletricidade e expôs os

problemas da bacia e o sistema Chesf. Por isso, temos a versão

atual, que infelizmente está muito longe de sanar as dúvidas que

têm a sociedade brasileira em geral e os barranqueiros em

particular.
O que se viu, ao longo da calha do Velho Chico, foi uma

sucessão de usinas paralisadas ou gerando no mínimo de sua

capacidade, por absoluta falta d'água. Os reservatórios,

especialmente o de Sobradinho, chegaram aos limites extremos

de suas capacidades de sustentação das vazões. A navegação,

que há muitos anos é extremamente difícil e reflexo claro da agonia

do rio, foi interrompida. Mesmo assim, Senhor Vice-Presidente, os

estudos técnicos afirmam que o Rio São Francisco está dividido
em dois segmentos: a montante de Sobradinho, dizem que há um

rio ainda indomado; a jusante do barramento, os estudos dizem

que o rio está totalmente domado. Entretanto, é nesse último

trecho, considerado domado, que se localizam as geradoras da

Chesf que tiveram de ser paralisadas por falta d'água, durante a

crise climática.

Estudos afirmam que as águas do rio vão trabalhar em

processo de sinergia com as acumulações de água existentes no

Nordeste Setentrional, de forma a permitir uma operação mais

eficiente e com otimização do aproveitamento dos recursos hídricos
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dos reservatórios. Segundo tais estudos, atualmente não se podem
aproveitar de forma integral os volumes de água reservados em
função das incertezas provocadas pelo clima semi-árido em relação
à reposição dos estoques. Além disso, as águas subterrâneas
são naturalmente limitadas para complementar o suprimento.

Os estudos informam textualmente que "a exploração
intensiva desses reservatórios tende a esgotá-los ou tornar a sua
profundidade excessiva para a exploração econômica da água".
Como explicar, então, a proposta do projeto de elevar a água do
São Francisco em uma das captações a 165 metros de altura e,
na segunda, a 304 metros, para ultrapassar os divisores de água
do Vale do São Francisco e servir às bacias vizinhas?

Que dizer, então, do consumo de energia necessário para
que o volume de água previsto pelos projetos possa ser recalcado
até o topo da serra?

Ouviremos sempre dos defensores da transposição, que não
vêem a necessidade prévia da revitalização do rio como garantia
da existência da água - o argumento de que projetos similares
são comuns em várias partes do mundo. De fato, sabemos que
vários rios tiveram suas águas transpostas para suprir áreas
carentes de suas vizinhanças. No entanto, é preciso estarmos
atentos para as condições e a época em que esses projetos foram
idealizados e implantados.

Conforme está dito no Relatório de Impacto Ambiental, até o
final da década de 80, na Califórnia, na China, no Canadá, na
Espanha, no México, entre outros, "as transposições foram
realizadas com a finalidade de aproveitar terras férteis, de gerar
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energia elétrica e de equilibrar a oferta de água entre regiões,
buscando proporcionar oportunidades iguais de desenvolvimento
social e econômico às populações residentes nas diferentes áreas".
Aqui, entre o Vale do São Francisco e o Nordeste Setentrional, há
vários pontos controversos em relação às finalidades citadas. O
mesmo relatório declara que as terras do Nordeste Setentrional
são constituídas por "solos normalmente rasos e pedregosos,
ocorrendo também solos profundos e pouco profundos, localizados
basicamente no entorno dos rios da região, por onde deverão
passar as águas transpostas". Desses últimos, cerca de 600 mil
hectares foram identificados como de boa aptidão agrícola. Um
rápido olhar sobre as terras do São Francisco mostra-nos tabuleiros
ribeirinhos contínuos, com solos profundos e de boa fertilidade
natural, com área superior a 3 milhões de hectares, distribuídos ao
longo do vaie. O desnível máximo para recalcar a água necessária
à irrigação dessas terras é de 30 metros. Sua única limitação às
práticas agrícolas é o déficit de chuvas. Assim, ante tal
disponibilidade de solos francamente irrigáveis nas margens do São
Francisco, não se pode postular a busca de equilíbrio hídrico entre
as regiões doadoras e receptoras, pois o rio está agonizando e não
há como retirar-lhe água nas atuais circunstâncias.

A conta é simples: os 600 mil hectares que seriam irrigados
no Nordeste Setentrional significarão uma perda equivalente a 1,5
milhão de hectares nas margens do São Francisco. Portanto, o
que ocorrerá, na prática, é um desequilíbrio, e não uma oferta de
oportunidades iguais de desenvolvimento social e econômico às
populações residentes nas áreas doadora e receptora.
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É preciso ter presente que a pobreza é um traço comum da

ambas as regiões. Para comprovarmos isso, basta uma

comparação entre os lDHs dos municípios do Vale e os do Nordeste

Setentrional. Mas, além desses aspectos, deveremos observar

também que os projetos de transposição implementados até a

década de 80 foram idealizados e realizados sob a ótica do

mercado local ou regional para a colocação dos produtos. Vivemos,

hoje, em um mundo de economia globalizada, com meios de

comunicação rápidos e precisos e mercado global, muito exigente

em relação aos preços dos produtos que lhe são ofertados. Por

outro lado, nosso país tem defendido uma posição contrária à

prática de subsídios no setor agrícola, questionando fortemente

os Estados Unidos e a União Européia. Por isso, precisamos

realizar estudos técnicos que comprovem a capacidade de

competição dos produtos a serem gerados no Nordeste

Setentrional com a água da transposição, sem falarmos em

subsídios voltados para essa finalidade.

Queremos enfatizar, mais uma vez, que a transposição só

deverá ser realizada com a comprovação da existência de um
excedente hídrico na bacia, para atendermos ao pressuposto da

oferta de oportunidades iguais de desenvolvimento para as regiões

doadora e receptora. Caso contrário, numa decisão política pela

transposição, ficará sempre a indagação dos barranqueiros do São

Francisco sobre as razões que levaram o Governo a ignorar uma

região economicamente subdesenvolvida, mas com amplas áreas

de terras apropriadas para o desenvolvimento da agricultura

irrigada, sob os aspectos de qualidade do solo, de luminosidade e
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de relevo propício à mecanização das culturas. Todo esse potencial

está às margens do São Francisco e poderia ter os benefícios do

desenvolvimento econômico e social com a aplicação de recursos

bem menos vultosos em relação àqueles que se pretende aplicar

na transposição.

Temos a ousadia de dizer que o dinheiro que se pretende

empregar na transposição é mais que suficiente para os projetos

alternativos de aproveitamento dos recursos hídricos do Nordeste

Setentrional e para aqueles necessários à melhoria da qualidade

de vida dos habitantes do Vale do São Francisco.

Neste Plenário, estão presentes diversos técnicos, cientistas

e especialistas capazes de listar inúmeros projetos do Nordeste

Setentrional que poderiam ser concluídos com poucos milhões de

reais.

Recentemente, o jornal Folha de São Paulo informou que o

Projeto Russas, no Ceará, que prevê a irrigação de 10 mil hectares,

poderia ser concluído se a ele fosse destinado investimento da
ordem de R$10 milhões. Aqui, no Vale do São Francisco,

poderíamos implementar vários perímetros de irrigação com

projetos já elaborados pela Codevasf e que dependem de recursos

de pequena monta para serem viabilizados.

Queremos fazer menção a um desses projetos, em especial:

o de Jequitaí, em área vizinha a Pirapora. Trata-se de um

barramento de baixíssimo impacto ambiental. pois o reservatório
ficará confinado em um vale encravado na Serra do Espinhaço,

com pouquíssimas moradias e terras agricultáveis. As águas que

se acumularão nesse reservatório poderão gerar 20 megawatts
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de energia e irrigar entre 35 e 45 mil hectares de terras de boa

fertilidade, topografia adequada e clima de semi-árido.

Projetos como os que estão previstos para o Vale do São

Francisco não podem ser relegados a segundo plano em benefício

da transposição. Voltamos a dizer que todas essas obras que visam

ao aumento da produção devem ser conduzidas juntamente com

ações de revitalização da bacia hidrográfica, que deve ser tomada

como a grande unidade territorial de planejamento do

desenvolvimento sustentável.

Todas as ações de revitalização e outras intervenções no

São Francisco têm como fórum apropriado para discussão o seu

Comitê de Bacia Hidrográfica, criado em conformidade com a

Lei n g 9.433, de 1997. Somos partidários de que a Cipe São

Francisco se associe às organizações da sociedade civil para

trabalhar pelo pleno funcionamento desse comitê.

É preciso que o gerenciamento das águas do Velho Chico

seja realizado com eficiência e em sintonia com as expectativas

das populações do vale. A participação ampla de todos os setores

sociais envolvidos com a questão da transposição tem que ser
assegurada antes de uma tomada de decisão.

Queremos, agora, expor nossos pensamentos como

barranqueiros que somos, a exemplo de vários dos presentes neste

Plenário.

O volume e a vazão das águas reduzem assustadoramente

nos meses de seca; o peixe desaparece, agredido pela destruição

das lagoas marginais, que são os seus berçários naturais, e pela
poluição do leito do rio; a navegação se torna quase impraticável,
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em razão dos bancos de areia. O rio, ainda corajosamente correndo

em meio a uma paisagem degradada, agoniza. E com isso sofre o

barranqueiro, sofre a natureza, sofremos todos nós, alagoanos,

baianos, mineiros, pernambucanos e sergipanos, que temos a

responsabilidade de reverter essa situação alarmante.

Há outras soluções para a região da seca, que não a

transposição. Uma delas, que defendemos, é o Programa "Um

Milhão de Cisternas", pelo qual a água da chuva é retida em

pequenas e múltiplas caixas-d'água, evitando-se a sua perda. Esse

programa age sobre um condicionante decisivo do problema da

seca: o fato de que, na região do semi-árido, as características do

solo e as altas temperaturas provocam a eva potra nspiração,

secando as reservas de água do solo. A chuva é relativamente

abundante, quase sempre acima de 500 milímetros por ano, nos

estados atingidos pela seca, e os índices de disponibilidade anual

de água por pessoa são razoáveis. O problema é reter essa água

e possibilitar que a ela tenham acesso as pessoas que mais
necessitam. E essa mesma água da chuva, que pode ser captada

nas cisternas para o consumo humano, pode também ser
armazenada em pequenos barramentos de cabeceira e utilizada

na produção irrigada de alimentos, sem impactar o meio ambiente.

São pequenas obras que, disseminadas aos milhares e aos milhões,

garantirão água para as residências, as lavouras e os animais.

Outro exemplo é o Rio das Velhas, que carrega os esgotos

da região metropolitana de Belo Horizonte e de outras cidades

para o trecho médio do Velho Chico. Se chegarmos a sanear e

revitalizar o Rio das Velhas, hoje um rio abatido pela poluição,
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teremos dado ao São Francisco um dos maiores presentes que
ele poderia receber. E, por isso, o barranqueiro vê e apóia projetos
como o Manuelzão.

O que vemos, senhores, é o que a miopia dos projetos
técnicos de ontem e de hoje não têm permitido enxergar. A seca
no semi-árido e a degradação da Bacia Hidrográfica do São
Francisco são problemas distintos, com soluções distintas. O flagelo
da seca pode ser resolvido - estamos convictos disso - com a
multiplicação de pequenas obras de retenção da água que cai
sobre a região.

Mas o rio também precisa de recursos. Nos períodos de
estiagem, a redução do nível das águas faz com que ele mostre
as suas entranhas, ou, como as chamamos nós, os barranqueiros,
as suas "frussuras". É quando o peixe desaparece da mesa das
populações ribeirinhas; os bancos de areia tornam inviável a
passagem das embarcações; e a natureza, no leito do rio, nas
suas margens e nos terrenos vizinhos, parece recuar ante os efeitos
combinados da seca e da agressão humana.

Trata-se realmente de agressão humana, pois esse estado
de coisas seria controlável, não fossem os males provocados pelo
homem no ecossistema do rio. A estiagem, fenômeno natural, tem,
assim, potencializados os seus efeitos pela ação humana, que
destrói matas protetoras, lança esgotos diretamente no leito do rio
e dos seus afluentes, extingue as lagoas marginais, que são os
berçários dos peixes, e retira, sem controle, água para irrigação
das lavouras das já enfraquecidas reservas da Bacia Hidrográfica
do São Francisco.
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Quem, como nós, cresceu nas barrancas, percebe os efeitos

prolongados dessa agressão ao rio e aos seus afluentes. Não nos

deixamos enganar com as conseqüências temporárias das chuvas

de final de ano. Elas são ilusão passageira. Quem, como nós,

acompanha diuturnamente a situação do São Francisco, sabe que

se trata apenas de um efeito transitório. Sabemos que, ao final

dos períodos secos, é possível cruzar o rio a pé em diversos pontos

de seu curso.

Não nos enganemos. O rio, hoje mais do que nunca, precisa

ser salvo do estado de degradação em que se encontra. O homem,

que já interveio brutalmente nos cursos d'água que formam a Bacia

Hidrográfica do São Francisco, para, por ignorância ou despreparo

para a vida, provocar a situação que temos hoje, pode agora

trabalhar para reverter este estado desolador.

Era essa a nossa expectativa quando do lançamento do

Projeto de Revitalização da Bacia do São Francisco. Mas,

inexplicavelmente, desde a instalação do atual governo federal,

ouvimos falar primeiro da transposição. Por isso, mais uma vez,

elogiamos o espírito público de V. Exa., por estar aqui para debater,

também, a revitalização.

As ações que defendemos, senhores, são aquelas voltadas

para a revitalização do rio, que ainda aguarda um lugar na agenda
dos projetos nacionais. Nesse sentido, um fato importante para

nós, barranqueiros, foi a instalação, no final de 2001, da Promotoria

do São Francisco, fruto de convênio firmado entre o Ministério do

Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais. Essa

Promotoria, iniciativa pioneira no âmbito da fiscalização, tem como
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função adotar medidas administrativas e judiciais para melhorar a
qualidade e a quantidade das águas da Bacia do São Francisco.

São esses pontos que consideramos relevantes. A alma dos
barranqueiros que, como nós, acompanham a situação do São
Francisco, sofre junto com o rio. Está em nossas mãos, nas mãos
de todos os brasileiros, evitar que um projeto de alto potencial de
risco para o Vale do São Francisco, como a transposição, seja
levado adiante sem estudos técnicos consistentes, amplamente
discutidos com a sociedade brasileira. Por outro lado, Senhor Vice-
Presidente, a revitalização do rio é medida urgente e imprescindível.
Podemos afirmar, sem medo de errar, que ela é consenso entre
todos os brasileiros. Cabe a nós, agora, a tarefa de debater os
planos e programas necessários para tornar a dar vida ao São
Francisco e prover os meios de realizá-los.

Muito obrigado.
Deputado Wanderley Á vila
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Deputado Antônio Passos - Presidente da Assembleía

Legislativa do Estado de Sergipe e Presidente da Cipe São Francisco

Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres; Vice-Presidente da

República, José Alencar; Secretário José Carlos Carvalho,

representando o Governador Aécio Neves, e demais presentes.

O objetivo principal desta reunião é discutir a importância e os

desafios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

O Rio São Francisco percorre 2.700 km, desde sua nascente,

na Serra da Canastra, até sua foz, no Oceano Atlântico, entre os

Municípios de Brejo Grande, em Sergipe, e Piassabuçu, em

Alagoas. Recolhe as águas de uma área de 640 mil quilômetros

quadrados, formando uma das mais importantes bacias

hidrográficas do Brasil, onde habitam 13 milhões de pessoas,

distribuídas em 503 municípios.

A transposição das águas do Rio São Francisco para outros
estados nordestinos e a sua revitalização têm sido manchete da

mídia, tema de palestras, de simpósios e de enfoques controversos

por parte dos congressistas nas esferas municipal, estadual e

nacional. A execução de projeto dessa envergadura depende de

vontade política. Essa afirmação é verdadeira até certo ponto, mas

é importante que fiquemos alerta, porque essa vontade tem,
necessariamente, de estar atrelada a informações técnicas

confiáveis para que traga os resultados desejados. A questão tem

de ser tratada com bases científicas, em vez de ser baseada em

decisões como: "Vamos fazer de qualquer jeito". Não é tão simples
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como pode parecer. Aliás, a bem dizer, esse é um tema da mais
alta complexidade.

A transposição das águas do Rio São Francisco para outros

estados nordestinos tem sido alvo de muita discussão. A pergunta

que faço é: Será que, levando-se a água pretendida para os

estados nordestinos, seriam resolvidos os problemas de lá? Os

municípios sergipanos, ribeirinhos ao São Francisco, têm água às

portas e, para ser sincero, o progresso e o desenvolvimento

continuam sendo um sonho para eles. A transposição, com a

imprescindível e simultânea revitalização do São Francisco, é tarefa

para, pelo menos, 20 anos, e absorverá um investimento de muitos

bilhões de reais.

Peço licença para registrar um exemplo, para efeito de

comparação, que dará aos senhores uma dimensão do que

representa a revitalização do Rio São Francisco. Em Sergipe,

pequeno estado da Federação, no Município de Cedro de São

João, com pouco mais de 5 mil habitantes, a Lagoa Salomé, cujas

águas confluíam para o Rio São Francisco, foi alvo de tamanha

poluição, causada pelos dejetos ali atirados pela população, que
praticamente se extinguiu.

A Senadora Maria do Carmo Alves, por meio de emenda

parlamentar individual, enviou uma verba para a CODEVASF, que

contratou um projeto técnico para equacionar o problema. É

evidente que a solução para a revitalização da lagoa começaria

pelo saneamento básico da cidade de Cedro de São João, porque

não adiantaria limpar a lagoa e continuar despejando nela as

descargas da cidade. O custo estimado desse saneamento é de
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R$ 3 milhões. Partindo-se desse microexemplo, seria possível fazer

uma estimativa do custo do saneamento de 500 outros municípios

que integram a Bacia do São Francisco, pois nele deságuam

dejetos oriundos de córregos, lagoas, riachos, entre outros.

O projeto para a recuperação da Lagoa Salomé, que só

poderá ser feita por meio do saneamento básico de Cedro de São

João, já se encontra no Ministério do Meio Ambiente aguardando

recursos. Saneamento básico, embora de custo muito elevado,

tem de ser, no processo de revitalização, uma prioridade. Onde

obter tantos recursos?

Passemos, agora, a analisar a transposição das águas do

Rio São Francisco para outros estados nordestinos. Alguns pontos

têm de ser levados em consideração quando o assunto é

transposição das águas. O primeiro diz respeito à intensa

evapotranspi ração que existe no Nordeste semi-árido, que chega

a alcançar patamares médios da ordem de 2 mil milímetros anuais.

É espantoso imaginar uma lâmina de 2 metros de água a céu
aberto, em leitos naturais, perdendo-se anualmente na atmosfera,

sem o mínimo uso, numa região de déficit hídrico onde a média

pluviométrica gira em torno dos 600 milímetros anuais.

O segundo diz respeito ao consumo de energia para recalcar

o volume de água pretendido. De acordo com dados técnicos, a

energia necessária para esse fim é equivalente àquela gerada em

Sobradinho - 1 .050MW -. ou seja, precisa-se ter uma Sobradinho

inteira, funcionando 24 horas por dia, para manter o sistema

operando satisfatoriamente numa região em que estão previstos

novos problemas de geração de energia elétrica, como o que
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aconteceu em 2000. O terceiro, e talvez o mais importante ponto,

diz respeito à garantia de uma vazão do rio que assegure a geração

de energia elétrica e a irrigação em duas áreas potenciais.

Um dos projetos, conhecido pela reputação de seus

planejadores (Companhia de Eletricidade da Bahia - Coelba),

registra uma perspectiva de redução significativa da oferta de

energia elétrica nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil caso se

concretize a transposição das águas do São Francisco. Segundo

o documento, na primeira etapa do projeto, a retirada de uma vazão

de 50 m3 por segundo do leito do São Francisco e o bombeamento

desse volume d'água provocarão uma redução na geração de

energia nas usinas da Chesf, a jusante de Sobradinho, da ordem
de 218 MW por ano.

Na segunda etapa do projeto, o montante da água a ser

retirado passa de 50 m 3 para 260 mpor segundo. Dá para avaliar

o impacto que isso provocaria na produção de energia. De acordo

com o documento, pensar em conduzir suas águas por meio de

extensos canais até o Ceará, com a retirada de 260 m 3 por

segundo, a jusante de Sobradinho, continuamente, implicaria um

comprometimento total maior que toda a energia requerida pelos

Estados de Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do

Norte, juntos.

O São Francisco é um rio que, no Nordeste semi-árido, corre

inteiramente sobre embasamento cristalino e, em decorrência

disso, todos os seus afluentes têm regime temporário. Esse aspecto

traz, como conseqüência, uma diminuição gradativa de sua vazão

ao longo do ano, dada a diminuição e até a interrupção das vazões
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dos afluentes que fazem parte de sua bacia, agravada, ainda, pelo

uso das águas na irrigação - águas utilizadas que não retornam

ao rio.

Coroando tudo isso, a pergunta que fica no ar é: De onde

virão tão volumosos recursos, estimados em alguns bilhões de

dólares, que terão de ser somados aos custos altíssimos da
revitalização?

Diante do exposto, esperamos que as autoridades reflitam

muito sobre a transposição do Rio São Francisco, agregando a

ela a questão da revitalização e do gerenciamento regional

integrado dos recursos ambientais, aí incluindo o uso coerente de

suas águas, como fator fundamental do desenvolvimento da

Região Nordeste. Um projeto de tamanha magnitude, previsto para

duas décadas, terá de conter, em sua amplitude, o que, para nós

de Sergipe, parece de maior relevância: a sustentabilidade. Afinal,

senhores, não é apenas a transposição que resolverá os problemas

dos nossos irmãos do Nordeste. Se assim fosse, nossos irmãos

de Sergipe não estariam morrendo, à mingua, à beira das águas

do Rio São Francisco.

Essa não é uma constatação pessimista, mas apenas uma

avaliação realista e honesta. Sem uma política agrícola sustentável

para toda a Bacia do São Francisco - política abrangente, com

base educacional -, tudo continuará indo "por água abaixo".

Muito obrigado.
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José Alencar Gomes da Silva - Vice-Presidente da

República Federativa do Brasil

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Ministro, autoridades

presentes, senhores ambientalistas, representantes do Ministério

Público e de ONGs que prestigiam esta reunião, boa tarde.

Primeiramente digo que esta reunião oferece condições adequadas

para o andamento do nosso trabalho, que é realizado para ouvir

todos os interessados e os que conhecem a questão. A pedido do

Sr. Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fomos incumbidos de
realizá-lo.

Iniciamos por Minas Gerais, onde realizamos uma reunião

no Palácio das Mangabeiras, com o Sr. Governador, ambientalistas

e outras autoridades convidadas pelo Governador. Depois

realizamos uma reunião em Salvador, na Bahia, de que participou

uma platéia como esta, ou seja, eclética e valorosa. Realmente foi

uma reunião muito proveitosa, todos estão preocupados com a

degradação do Rio São Francisco. Alguns chegam a dizer que o

rio está morrendo e temos de salvá-lo.
Dali fomos a Sergipe. Fizemos uma reunião com o

Governador e autoridades, com a presença de ambientalistas e

outras personalidades ligadas ao assunto, pois sempre tivemos o

cuidado de recomendar que todos fossem convidados. Por quê?

Porque o objetivo é debater a questão ligada ao São Francisco.

Quando fui incumbido de realizar esse trabalho,

imediatamente pedi ao Presidente que me permitisse ouvir todos
os estados da bacia. E assim fizemos. Ouvimos Minas, Sergipe,
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Alagoas, Pernambuco e Bahia. Fizemos reuniões parecidas com
esta. A reunião de Pernambuco foi a última dos estados da bacia,
ou melhor, dos principais estados da bacia, porque pertencem
também à bacia o Distrito Federal e Goiás. Esses cinco estados
são os que estão mais interessados, pois dependem do Rio São
Francisco. Fizemos também reuniões nos estados que serão os
donatários de água. O projeto consiste em retirar 3% das águas a
jusante de Sobradinho. Vocês terão uma idéia depois de ouvir os
técnicos, engenheiros de recursos hídricos. Três estão presentes e
falarão sobre o assunto. Quando ouvi falar, pela primeira vez, em
transposição das águas do Rio São Francisco, fiquei surpreso.
Considero-me também barranqueiro, pois tenho uma propriedade às
margens do São Francisco, no Município de Pedras de Maria da Cruz.

No Governo passado, fiz uma viagem a Itajubá, saindo de
São José dos Campos, juntamente com o ex-Presidente Fernando
Henrique. Fomos visitar aquela cidade num dia em que havia
somente uma clareira para descer de helicóptero, pois a enchente
havia tomado conta da localidade. Na volta de São José dos
Campos para Brasília, tivemos oportunidade de abordar o assunto
com o Ministro encarregado de tratar da transposição das águas
do São Francisco - Fernando Bezerra, Ministro da Integração
Nacional. Como disse o Deputado Wanderley Ávila, quase 40%
da área da Bacia do São Francisco estão em Minas, 700/o das
águas da foz, onde o rio deságua no Atlântico, são mineiras.

Em minha propriedade em frente ao rio, tenho sentido,
nesses 20 e tantos anos, o assoreamento. Antes, as pessoas que
tinham crianças afligiam-se porque o rio tinha barranca alta e era
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fundo. Havia uma preocupação muito grande em relação à questão
do afogamento das crianças. Hoje, na região, as crianças
atravessam o rio a pé, passando por uma ilha que há em seu meio
devido ao assoreamento. Eu imaginava, portanto, que o rio estava
realmente morrendo. Então, falei com o Presidente que não
poderíamos pensar em transposição das águas do São Francisco
sem antes fazer o desassoreamento e a recomposição da mata e
da vegetação rasteira ciliar. Eu tinha convicção disso.

Quando recebi a incumbência de realizar esse trabalho,
procurei conhecer o assunto. Conversei com engenheiros de
recursos hídricos e alguns ambientatistas conhecedores da matéria.
Fui informado por todos de que a vazão do Rio São Francisco,
depois de Sobradinho, é de 2.060 m3/s, de forma regular. Como
se pode falar em vazão regular de 2.060 m 3/s durante anos e anos?
Eles me ensinaram que a barragem é reguladora de vazão. Por
exemplo, no período das chuvas, há ocasiões em que a vazão
chega a 10 mil m 3/s, e, na seca, a 600 m 3/s em determinados
trechos do rio. Aquela barragem regulariza a vazão em 2.060 m3/s.
Isso é fantástico!

Na semana passada, o Dr. Jerson Kelman, Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Águas, informou-me que a vazão regular
não é de 2.060 m3/s, mas de 2,8 mil m3/s. Procurei os engenheiros
hídricos que me fizeram acreditar que a vazão era de 2.060 m3/s,
e eles me disseram que o Diretor-Presidente da Agência Nacional
de Águas tinha razão, pois 2.060 m 3/s é a vazão prevista pelas
usinas hidréletricas, mas há o sangradouro. Assim sendo, na foz,
a vazão é realmente de 2,8 mil m3/s.
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De fato, o projeto para o Nordeste Setentrional começou a

ser trabalhado em 1997. por meio de dois projetos elaborados

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - lnpe -, em São

José dos Campos, e pela nossa Funcat. Os especialistas trarão

notícias a respeito disso para os senhores. Naturalmente, foi

preocupação nossa saber qual é a idéia em relação aos eixos,

chamados de Norte e Leste, que pretendem levar água ao semi-

árido setentrional. O eixo Norte tem vazão máxima de 99 m 3/s, e o

eixo Leste, de 28 m 3/s. Os dois eixos proporcionam vazão máxima

de 127 m3/s. Porém, a média seria de 63 m 3/s, ou seja, menos de

3% da vazão de 2.060 m3/s.

Conferindo esses dados, comecei a acreditar que podíamos

estudar a questão desde que pudéssemos colocar a revitalização

como prioridade. Um dos itens da revitalização é o

desassoreamento: ato de tirar areia do leito do rio; e outro é a

recomposição das matas ciliares: matas das barrancas do rio, que

devem ser recompostas, porque, do contrário, a erosão e o
assoreamento serão facilitados, ou seja, haverá o alargamento do

rio. Não há redução da vazão, mas o alargamento do rio, o que o

torna mais raso e suscetível ao processo de evaporação.

Começamos a fazer o trabalho conversando com quem

conhece. Uma das primeiras preocupações de Minas é a

construção de barragens. Sou de Montes Claros, onde, há muitos

anos, fala-se da Barragem de Congonhas. Temos de fazer a

Barragem de Congonhas, as de Jequitaí 1 e II e a de Berizal. Além

dessas, com esse estudo, acrescentamos mais três: a do Rio das

Velhas, a do Urucuia e a do Paracatu.
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Não sou especialista no assunto e escuto meus engenheiros.

Aqui estão presentes outros, e queremos sua opinião, já que a

dos nossos é meio suspeita, pois eles defendem o projeto. Quero

ouvir vocês, e não me basear no que já me foi dito, pois me

convenceram a fazer esse trabalho e ouvir as pessoas.

Tivemos uma reunião de debates na Câmara Federal, que

durou sete horas e meia e foi muito bem conduzida, e uma no

Senado, presidida pelo Senador José Sarney, que durou cinco

horas e meia. Digo isso para mostrar o nosso interesse no tema.

Tivemos também reuniões com representantes do Ministério

Público, no BNDES e muitas outras.

Esta, entretanto, é especial. Em primeiro lugar, não foi pedida

por mim. Solicitei reuniões em todos os estados e pedi ao

Governador de Minas, o primeiro a quem me dirigi, que todas as

autoridades fossem convidadas. Ele fez uma reunião com toda a

boa vontade, mas não foi deste porte, porque se realizou no Palácio

das Mangabeiras. Pedi-lhe que a imprensa participasse, pois

queremos dar transparência absoluta a essa questão.

Faremos a exibição de um vídeo em que todos poderão ver

o nosso cuidado com a revitalização do Rio São Francisco. Por

exemplo, há 504 municípios lançando esgoto sanitário sem

tratamento em afluentes e no próprio rio. Portanto, esse projeto

há de incluir o tratamento de esgoto sanitário e, também, o de

afluentes industriais em toda a extensão do São Francisco.

Não vamos apresentar, ao Presidente da República e aos

cinco Ministros que fazem parte do nosso grupo de trabalho, um

relatório sem inserir uma indicação das fontes de recursos para a
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realização do projeto. Apresentaremos algo com os pés no chão
se estivermos convencidos disso.

Cumprimentei o Deputado Wanderley Ávila pelo seu
discurso maravilhoso. Lembrei-me, por várias vezes, de um outro
grande tribuno brasileiro, o Deputado Carlos Lacerda, do tempo
da construção de Brasília e da Belém-Brasília por JK. No Brasil,
não estamos acostumados a conversar sobre obras, pois estamos
habituados a pagar juros. Neste ano, de janeiro até agosto,
pagamos R$ 102 bilhões de juros, ou seja, 70% a mais do que
pagamos no ano passado, nesse mesmo período, que foi R$ 60
bilhões. Precisamos de uma migalha disso para a revitalização
do Rio São Francisco. O que se retira de água naqueles dois
eixos é algo sem importância, porque eles estão a jusante de
Sobradinho. Está na hora de despertarmos para o descaso com
os recursos hídricos. As águas estão escasseando, e temos de
acordar para cuidar disso. Essa é uma preocupação muito grande
de todos.

Há uma região no Brasil que enfrenta problemas relativos à
água maiores que os que conhecemos. Começo por Minas Gerais.
Há uma área com problemas muito sérios. Quem mora à beira do
rio pode pegar uma lata de 2 litros presa a um cabo de enxada e
tirar água, mas há regiões que, estando relativamente próximas
ao rio, não têm água. Nós, de Montes Claros, sabemos que essa
é uma cidade-dique. Na época da seca, todos vão para lá. Mas,
se Montes Claros não providenciar urgentemente as obras hídricas
necessárias, daqui a seis anos não terá água. Uma dessas obras
está prevista nesse projeto, como muitas outras.



Não gosto de falar disso, porque parece moeda de troca e

não estou habituado a tratar os fatos dessa maneira. Desejo que

esse projeto seja debatido de forma transparente e que todas as

pessoas preocupadas com a questão venham e falem. Ouvimos,

com atenção absoluta, os dois oradores e constatamos que

dispõem de informações que contrastam com as nossas. É preciso

que tenham a paciência de ouvir os nossos técnicos, que são

engenheiros hídricos. Eles podem lhes dar informações e respoder

a todos os seus questionamentos.

A forma como a matéria foi exposta dá a impressão de que

somos irresponsáveis, que estamos defendendo algo por sermos

ignorantes ou não saber o que estamos fazendo. Não pode ser

assim. Por isso temos de ter paciência para que os debates

aconteçam de forma absolutamente livre. Fui a uma reunião em

Penedo, quase foz do rio, para a qual me aconselharam a não ir.

Não sei se há aqui alguém que participou dessa reunião. Foram

feitos 14 discursos contra o projeto. Tive paciência para ouvir todos;

aliás, muito bons. O pessoal entende de Rio São Francisco, mora

às margens do rio.

Estou lutando. O mesmo interesse que cada um de vocês

tem, também tenho. Sou mineiro, barranqueiro do Rio São

Francisco, tenho propriedade nas margens do rio, conheço grande

parte da sua extensão, especialmente agora, com a realização

desse trabalho. Entendo que o rio está absolutamente

abandonado. Nunca houve uma obra de revitalização. O rio foi

descoberto por Américo Vespúcio, em 4 de outubro de 1501.

Completou, portanto, 502 anos.
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O próprio nome, São Francisco, inspira respeitabilidade e

amor. As pessoas falam sobre o Rio São Francisco com amor.

Penso que este é o momento para discutir essa questão e ver o

que vale a pena. Há pessoas que têm menos capacidade de

diálogo e entendem que não devemos fazer assim, que devemos

levar as águas do Tocantins para o semi-árido setentrional. Um

engenheiro de recursos hídricos do nordeste apresentou-me um

estudo no qual prevê retirada de água do Rio Tocantins para a

cidade de Jati, no Ceará, e de lá para o semi-árido setentrional,

sem mexer com o São Francisco, passando a nordeste. É uma

alternativa. Sinceramente, vejo como vantagem, em benefício da

revitalização, o projeto que contempla os dois canais: o Norte e o

Leste.
Porém, no programa que estamos apresentando, há, a

montante de Sobradinho, na altura do Rio Preto, na Bahia, uma

transposição de 100 m 3/s do Rio Tocantins para enriquecer a vazão

do São Francisco. Dessa forma, nos dois eixos que contemplam o

nordeste setentrional, tiraremos 63 m 3/s, portanto, 2/3 daqueles

100 m3/s.
É preciso que acreditemos no programa, que é um só. A

apresentação que faremos para o Governo, para o Presidente,
contempla tudo isso e mais alguma coisa. Existe o eixo Sul, para

atender o nordeste da Bahia. Temos o sertão alagoano e também

o Canal do Xingó, que atende o Estado de Sergipe. Tudo isso foi

visto por técnicos que afirmam a viabilidade técnica.

Estamos procurando fechar a viabilidade econômica.

Recebemos a visita do Diretor do Banco Mundial, Dr. Vinod
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Thomas, juntamente com um engenheiro baiano, também

especialista em recursos hídricos, do Banco Mundial da Bahia, Dr.

Gabriel. Eles me mostraram que o Banco Mundial deseja entrar

nesse projeto, participar dele. Tem não só recursos financeiros,

mas também orientação técnica de engenharia primorosa. Há até

um trecho de um artigo publicado por ele que está sendo transcrito

em uma minuta em meu relatório.

Esta reunião adiou a entrega do meu relatório, porque surgiu

como mais uma reunião em Minas, o que foi providencial. Eu disse:

Vamos a Minas. Se houver outras reuniões solicitadas pelos outros

estados da bacia, iremos até lá para continuar discutindo, porque

esse projeto não é brincadeira, é seriíssimo.

Os ambientalistas têm preocupações procedentes com

relação às águas de bacias diferentes. A fauna do Rio São

Francisco é diferente das faunas dos outros rios que estão no

Nordeste da mesma forma que a fauna do Tocantins é diferente

da fauna do São Francisco. Tudo isso deve ser colocado na

balança. Temos que pesar tudo para ver o que vale a pena. Esse

é um projeto de interesse nacional, não apenas regional, e é assim

que está sendo conduzido. Jamais iríamos fazer uma proposta

sem ouvir todos vocês. Temos paciência e, obviamente, o dever

de ouvir, muito mais que falar.
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A 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

-	DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA

Notas

1 - conforme noticiado no site do Ministério do Meio Ambiente, em
611012003 - www. mma.gov. br/ascom/ultimas/index.

2 - conforme noticiado no site do Ministério do Meio Ambiente, em
611012003 - www. mma.gov. br/ascom/u/timas/index.

Todos os demais posicionamentos foram enviados pelas entidades
e autoridades sob solicitação da Assembléia de Minas.
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