
SEMINÁRIO

Minas Gerais contém as nascentes dos principais rios
brasileiros fora da região amazônica ejá ocupou posição de
vanguarda na definição de políticas relativas ao uso da
água. Mas hoje é evidente a ausência de medidas nessa área

GERENCIANDO AS ÁGUAS

ausência de uma
política de proteção
e conservação das

p

ode um Estado, conside-
rado como a"Caixa D'Água
do Brasil", tratar os proble-
mas ligados a seus recursos

hídricos de forma isola-
da?

De que forma devem
se relacionar a União, o
Estado e os municípios nas
questões relativas às águas
estaduais?

Sendo a água uni re-
curso natural vital e finito,
essencial ao cidadão des-
de as primeiras manifesta-
ções de vida, que modelo
adotar para seu controle e
gerenciamento?

Essas indagações
fundamentais, levantadas
quando da tramitação do
Projeto de Lei n° 807192,
de autoria do Deputado
Roberto Amaral, que dis-
põe sobre a política de re-
cursos hídricos estaduais,
motivaram a inclusão do
Seminário Legislativo Aguas de Minas
entre aqueles a serem realizados em
1993 pela Assembléia Legislativa.

Contendo as nascentes dos prin-
cipais rios brasileiros fora da região
amazônica, o território mineiro é fun-

damental para a manutenção do
trinômio qualidade-quantidade-regime
das coleções hídricas da porção orien-
tal do Brasil. Os rios Grande, ParanaÍba,

São Francisco, Pardo, Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus, Doce, Paraibuna
e outros têm sua gênese ligada ao
subsolo e ao clima mineiros.

Os	problemas	e	as
potencialidades de Minas, gerados pe-

las águas, refletem-se aqui e nos Esta-
dos vizinhos que conosco partilham
bacias hidrográficas. Se por um lado
somos grandes produtores de energia

hidrelétrica, poroutro, negligen-
ciamos, no passado recente, a
navegação, a proteção à
ictiofauna e aos ecossistemas
associados. Éevidenteaausên-
cia de uma política de proteção e
conservação das nascentes, di-
ante da ocupação das várzeas e
das veredas, e do desmatamento
desordenado de extensas áreas,
tanto para a produção de carvão
vegetal, como para ampliação
das fronteiras agrícolas. Explo-
ramos mal o potencial turístico e
as atividades de recreação em
geral,relacionadas com o uso da
água. No campo do desenvolvi-
mento científico, Minas Gerais
é totalmente carente de dados
hidrometeorológicos,
sedimentométricos e de quali-
dade das águas. Áreas excepcio-
nais, como as de ocorrência de

águas minerais no Sul de Minas e em
Araxá ou o aqüífero cárstico do Norte-
Noroeste mineiro são quase que total-
mente carentes de estudos. Somos ca-
pazes de explotar cursos d'água até a
exaustão, como já ocorreu nos rios

nascentes e a
poluição das águas

desenham um
quadro

desalentador dos
recursos hídricos
em Minas Gerais
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Verde Grande e Gorotuba. Falta-nos o
mais elementar em educação ambiental,
até mesmo para evitar a poluição de
mananciais por defensivos agrícolas.
Garimpos, mineradoras e lixo urbano
contribuem também para a formação
de um quadro desalentador em relação
aos recursos hídricos em Minas Gerais.

As obrigações do Estado são
históricas. Não só por sermos a "Caixa
D'Agua do Brasil", como também por
termos ocupado posição de vanguarda
nas questões relativas ao usodas águas.
Minas deu grandes exemplos nesse

campo, como a criação da CENIIG,
precursora das modernas empresas bra-
sileiras de geração de energia elétrica,
e, mais recentemente, pioneira de ações
de harmonização de empreendimen-
tos-meio ambiente, como é o caso de
Nova Ponte.

Hoje, sob a ótica do desenvolvi-
mento sustentável, há a exigência da
sociedade de que o modelo existente
evolua. Dentro dessa visão insere-seo
Seminário Legislativo Águas de Mi-
nas. A pertinência do tema no momen-
to em que se procede a revisão da

Constituição da Rcpdhlica e a dkcus-
são do Projeto de Lei Federal n°
2.249, de 1991, que dispõe sobre a
Política Nacional de Recursos Hídricos
e o atual quadro de descalabro das
águas estaduais motivaram intensa par-
ticipação no evento. Cinqüenta e três
entidades se fizeram presentes, com
aproximadamente 600 inscrições
registradas para as reuniões dos dias IS
a21 de outubro.

O Seminário ocorreu em três
fases consecutivas. Na primeira, as
entidades participantes escolheram os
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propõe ações para compatibilizar o
aproveitamento econômico dos

recursos hídricos com a preservação

temas e subtemas, constituindo a se-
guinte pauta:

• Terna 1: legislação e aspectos
institucionais; cornos subtemas legis-
lação sobre recursos hídricos, aspectos
institucionais e aspectos políticos;

• Tema II: gestão e usos múlti-
plos; com os subtemas gestão, usos e
conflitos, e aspectos ambientais.

Para cada um dos assuntos, as
entidades escolheram os expositores e
os debatedores.

A segunda fase consistiu de de-
bates e preparação de relatórios
propositivos, sobre cada um dos
subtemas, pelas Comissões Técnicas
Interinstitucionais (CTIs), compostas
por representantes das entidades parti-
cipantes do Seminário.

FUNDAMENTOS

1 - A água é um recurso natural
limitado, essencial à vida, ao meio
ambiente e ao desenvolvimento econô-
mico e social, sendo necessário
controlá-la e conservá-la.

17- Deve-se considerar essencial a
neutralidade dadireção, desvinculando-
a de organismos cujas atribuições apre-
sentem feições fortemente setoriais,
para que, no sistema de gestão, não
ocorra a prevalência de interesses de

Na terceira etapa, realizada de
18 a 21 de outubro, os relatórios das
CTIs foram discutidos e suas proposi-
ções votadas e aprovadas pelos com-
ponentes dos Grupos de Trabalho
(GTs), em duas sessões plenárias (uma
para cada tema). Posteriormente, esses
relatórios preliminares foram integra-
dos e apresentados à plenária final,
para aprovação de suas proposições
por maioria simples.

O documento final, com as con-
clusões do Seminário, contém 242 pro-
posições agrupadas em quatro capítu-
los—Fundamentos, Diretrizes, Mode-
lo de Gestão e Constituição e Legisla-
ção. As mais relevantes para urna ação
eficaz do Legislativo e Executivo estão
expostas a seguir.

setores mais organizados ou com maior
tradição e peso econômico."

DIRETRIZES

"28 - Considerar instrumentos de
gestão:

• o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;

• a outorga do uso dos recursos
hídricos;

• a cobrança proporcional pelo uso
e pela poluição dos recursos hídricos;

• a consc ientização pública;
• as infrações e penalidades;
• as medidas de controlee fiscaliza-

ção;
• o rateio do custo das obras de

aproveitamentos múltiplos e de prote-
ção dos recursos hídricos;

• os instrumentos legais que disci-
plinam os usos dos recursos hídricos.

31 - Determinar que o usuário
deverá pagar pelo uso dos recursos
hídricos e ser penalizado quando esse
uso comprometer os padrões de quali-
dade da água e os limites de quantida-
de.

39 - Projetar as obras que visam à
exploração dos recursos hídricos com
visão muhidisciplinar, buscando-se a
otimização dos objetivos, devidamen-

te priorizados, com os seus
custos adequadamente rate-
ados.

52 - Considerar, para a
manutenção e preservação
dos recursos hídricos, ambi-
entes especiais as seguintes
áreas: veredas, "Karst", sí-
tios espelcológicos, arqueo-
lógicos ou cavidades natu-

rais, lagoas marginais, nascentes, zo-
nas de descarga  recarga dos aqüíferos,
ou onde for identificada espécie rara ou
em extinção nos corpos d'água.

82 - Determinar que os efluentes
domésticos e industriais terão que ser
tratados antes de seu lançamento nos
corpos d'água, em conformidade com
a legislação ambiental vigente.

86 - Priorizar a classificação e o
enquadramento dos cursos d'água es-
taduais econsiderá-los condicionantes
na administração ambiental das ativi-
dades dentro da bacia hidrográfica.

91 - Estimular ações municipais
visando à recuperação e preservação
da cobertura vegetal.

O documento final do Seminário

do meio ambiente

DOCUMENTO FINAL DO SEMINÁRIO
LEGISLATIVO ÁGUAS DE MINAS
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99 - Fortalecer os programas de
manejo integrado de microbacias
hidrográficas com incentivos técnico-
financeiros à piscicultura e às
microhidrelétricas.

109- Destinar, dos recursos finan-
ceiros alocados à gestão dos recursos
hídricos, um percentual fixo para a
formação de recursos humanos nas áre-
as tecnológicas e gerencial.

116 - Implantar um Sistema Esta-
dual de Meteorologia e Recursos
Hídricos, como objetivo de produzire
difundir as informações
hidrometeorológicas necessárias às ati-
vidades produtivas e de preservação
ambiental.

129 - Determinar que o Estado de-
finae aloque prioritariamente os recur-
sos necessários para imprimir ações e
mecanismos concretos nas bacias esta-

duais ondejá existem conflitos de usos
e manejos das águas."

SISTEMA ESTADUAL DE
GERENCIAMENTO

131 - O sistema estadual de
gerenciamento dos recursos hídricos
compreenderá as seguintes instituições:

- Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, reestruturado;

- Comitês de Bacia Hidrográfica;
- Agências de Bacia Hidrográfica;
- Secretaria Executiva.
O sistema proposto destinar-se-á ao

planejamento e implementação da po-
lítica estadual de recursos hídricos.

131.1 - O Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, reestruturado, será
normativo e deliberativo, competindo-
lhe, entre outras funções, propor o Pia-
no Estadual deRecursosHídricos,com-
patível com os planos de desenvolvi-
mento regional de longo prazo; decidir

conflitos entrecomitês de bacias; deli-
berar sobre projetos de aproveitamen-
to de recursos hídricos que extrapolem
o âmbito de uma bacia hidrográfica;
estabelecer critérios e normas sobre
cobrança de uso das águas e rateio dos
custos de uso múltiplo dos recursos
hídricos.

131.2 - A composição do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado, abrangerá representação:

- do poder público, paritária entre
Estado e municípios;

- dos usuários e sociedade civil or-
ganizada, paritáriaem relação ao poder
público.

131.3 - A Secretaria Executiva será
o órgão de apoio técnico e administra-
tivo ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e à criação dos Comitês da
bacia.

131.4 - Os Comitês de Bacia
Hidrográfica, normativos e
deliberativos, terão, no âmbito da res-
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análogas às
do Colegiado Estadual de Recursos
Hídricos, atuando como primeira ins-
tância de decisão.

131.5 - A composição dos Comitês
de Bacias Hidrográficas compreende-
rá representação:

- do poder público, paritária entre o
Estado e os municípios contidos, total
ou parcialmente, na bacia correspon-
dente;

- dos usuários e de entidades da
sociedade civil sediados na bacia, com
paridade em relação ao poder público.

131.6 - A criação de Comitês de
Bacia dependerá de proposta ao Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado por inicia-
tiva do poder público,
de usuários ou de enti-
dades da sociedade ci-	ci
vil, devendo esses sc-
mentos participarda ela-
boração do respectivo	a
estatuto.

131.7 - As Agências
de Bacia Hidrográfica
atuarão como órgão executivo de apoio
ao Comitê respectivo, respondendo pela
cobrança do uso dos recursos hídricos
na correspondente bacia e por todo o
suporte administrativo, técnico e fi-
nanceiro do seu gerenciamento.

131.8 - A criação de Agência de
Bacia dar-se-á:

- após a viabilidade efetiva da co-
brança pelo uso dos recursos hídricos,
e

- a partir de proposta do Comitê da
respectiva Bacia ao Conselho Estadu-
al:'

CONSTITUIÇÃO E
LEGISLAÇÃO

"136- Cuidarpara que a ampliação
das competências legais estaduais para
ogerenciamento dos recursos hídricos

seja um objetivo político a ser buscado
pelo poder público e pela sociedade
organizada, visando a maiorparticipa-
ção mineira nas decisões federais re-
lativas aos rios do Estado.

144 - Recomendar a ação coorde-
nadora do Poder Executivo, da Assem-
bléia Legislativa e da Representação
Política do Estadojunto ao Congresso
Nacional, no sentido de que seja apro-
veitada a oportunidade da revisão cons-
titucional para o encaminhamento das
seguintes questões:

a) eliminar acompetência privativa
da União para legislar sobre águas,
energia, regime dos portos, navegação

lacustre e fluvial, com a modificação
dos incisos IV e  do art. 22, incorpo-
rando-a à matéria do art. 24 da Consti-
tuição Federal, que trata da competên-
cia concorrente com a União;

b) modificar o inciso IV do § 2°do
art. 43, de forma a garantir a articula-
ção com os Estados na fixação dos
incentivos regionais relacionados com
a prioridade para o aproveitamento eco-
nômico e social dos rios e massas de
água;

c) modificar os itens "b" e "d", do
inciso XII do art. 21, de forma a permi -
tir aos Estados, de acordo com a sua
competência constitucional concorrente
proposta, a outorga direta de aprovei-
tamentos energéticos e de instalações
portuárias fluviais em cursos d'água,
com a conseqüente modificação na
propriedade dos potenciais de energia

hidráulica atribuída à União pelo art.
176; o Estado poderá, em caráter su-
pletivo, conforme dispuser a lei, auto-
rizaro município a conceder tais outor-
gas no âmbito dos respectivos comitês.

d) modificar o §10 do art. 20, de
forma a assegurar aos Estados e aos
municípios aparticipação no resultado
da exploração de recursos hídricos uti-
1 izados com qual quer destinação e não
apenas para fins de geração de energia
elétrica, bem como para estender a
compensação financeira previstapara
a exploração da água também às situa-
ções de impedimento ao uso, decorren-
tes de concessões concorrentes ou
conflitantes outorgadas fora dos res-

pectivos limites territoriais;
e) introduzir o princípio da gênese

territorial das vazões, segundooqual a
água, sendo um recurso móvel, trans-
porta consigo a titularidade original,
possibilitando que os Estados possam
apropriar-se ou autorizar apropriações
sobre aparcela das vazões geradas nos
territórios sob suajurisdição, nos casos
de rios de curso sucessivo ou compar-
tilhado, fazendo as necessárias modifi-
cações no inciso XI e no parágrafo
único do art. 23;

introduzir a obrigatoriedade de
articulação com os Estados na institui-
ção do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
previsto no inciso XIX do art. 21, reti-
rando essa atribuição do rol de compe-
tência exclusiva da União."

A supressão, na Carta Federal, da
mpetência privativa da União para

legislar sobre as águas facilitará a
ção dos Estados no gerenciamento

dos recursos hídricos
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