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Gestão das águas
Desabastecimento no Sistema Cantareira, 
em São Paulo, põe em alerta outras regiões do Brasil

O recente risco de desabastecimento 

de água de quase 55% da população da 

Região Metropolitana de São Paulo, com 

o Sistema Cantareira, que passou a ope-

rar com apenas 10,7% de sua capacida-

de total, respingou em outras regiões do 

país, inclusive em Minas Gerais.

Diante da crise, o governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o Rio 

de Janeiro deveria contribuir com a vazão 

de águas para São Paulo, através do uso 

do manancial do rio Paraíba do Sul. Em 

nenhum momento, no entanto, foi men-

cionado o papel de Minas Gerais nessa 

transação, mesmo sabendo que a Bacia 

do Paraíba do Sul banha os estados de 

São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. “Se 

São Paulo tira mais água da calha princi-

pal do Paraíba do Sul, afeta Minas Gerais. 

O problema é dos três estados. Seria hora 

de mostrar que muitas outorgas sofreriam 

limitações, com a cessão de maior  vazão 

do Paraíba do Sul para São Paulo. Fiquei 

abismado ao ver o assunto ser tratado 

pela mídia sem a participação de Minas”, 

observou o engenheiro civil João Bosco 

Senra, funcionário da Copasa e mestre em 

Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 

Hídricos pela UFMG.

A presidente da Associação Brasilei-

ra de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(Abes) – seção Minas Gerais, engenheira 

civil e sanitarista Célia Alves Rennó, tam-

bém estranhou o fato de Minas Gerais 

não ter sido consultada nessa questão. 

“Sequer houve consulta ao Conselho Fe-

deral de Recursos Hídricos sobre o as-

sunto. Pelo menos não vi nada a respeito 

na mídia”, assinalou a engenheira.

Em  junho, por solicitação do Opera-

dor Nacional do Sistema Elétrico (ONS),  a 

Agência Nacional de Águas (ANA) publicou 

resolução que autoriza a redução tempo-

rária da vazão mínima afluente à barra-

gem de Santa Cecília, no Paraíba do Sul.

A resolução considerou a necessidade 

de preservar o estoque de água disponível 

nos reservatórios equivalentes do Rio Pa-

raíba do Sul – que é soma dos reservató-

rios de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari 

e Funil – face à atual e desfavorável situ-

ação hidrometeorológica pela qual passa 

a bacia, agravada pelo baixos níveis de 

chuvas e vazão, combinados com baixos 

volumes armazenados nos reservatórios.

A pergunta que se faz é se o Pa-

raíba do Sul, que está com sua vazão 

comprometida, terá condições de entrar 

no rateio para beneficiar São Paulo, e 

se Minas Gerais também corre risco de 

desabastecimento. Segundo João Bos-

co Senra, esse risco já é realidade em 

algumas regiões. O reservatório de Três 

Marias, por exemplo, formado pelas 

águas da Bacia do São Francisco, está 

operando com apenas 16% de sua ca-

pacidade, segundo dados do  Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (Igam). 

A diretora do Igam, engenheira civil e 

mestre em Meio Ambiente, Saneamento 

e Recursos Hídricos pela UFMG, Marília 

Carvalho de Melo, explica que o prin-

cipal fator de diminuição na vazão dos 

rios é o baixo volume de chuva, inferior 

a 50% em alguns locais. Mas reconhece 

que a diminuição dos recursos hídricos 

também se deve aos eventos provocados 

pelo ser humano – a poluição dos rios, 

o desmatamento, os conflitos de deman-

das entre os vários usuários das águas, 

dentre outros fatores.  Por isso defende 

uma gestão pública que atue sob o binô-

mio água-floresta. “As Áreas de Preser-

vação Permanente (APPs) são importan-

tíssimas. A preservação não só favorece 

o aumento da quantidade, como também 

da qualidade da água, pois evita que os 

poluentes cheguem até o rio. Se o rio tem 

a margem preservada, assim como seu 

entorno, está mais protegido. Também é 

importante que a gestão pública desen-

volva uma infraestrutura hídrica capaz de 

armazenar a água em período de seca”, 

afirmou Marília Melo, assinalando que 

um programa de armazenamento já está 

em curso nas barraginhas existentes em 

várias regiões de Minas.

O coordenador do Projeto Manuel-

zão, entidade não governamental que 

trabalha com a preservação das águas, e 

presidente do Comitê da Bacia do Rio das 

Velhas, Marcus Vinícius Polignano, teme 

que a Região Metropolitana de Belo Ho-

rizonte também sofra risco de desabas-

tecimento, caso os conflitos envolvendo 

mineradores da Bacia do Rio das Velhas 

não seja resolvido. “Já estamos no limite 

daquilo que é possível outorgar, do que 

se pode explorar. Então, é preciso tomar 

cuidado e chamar para o diálogo os se-

tores interessados no uso das águas. O 
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Os órgãos gestores são responsáveis pela resolução das questões climáticas e de poluição dos rios

rio tem limites. O Igam lançou uma por-

taria sobre o conflito de águas na região 

e criou um grupo de trabalho para tentar 

resolver a situação do processo de outor-

ga. Não podemos levar esses sistemas à 

exaustão, como ocorreu com a Cantareira 

e com o São Francisco, que na Barragem 

de Três Marias tem vazão  de 200 metros 

cúbicos por segundo. Se chegarmos até 

o final de novembro com essa vazão, a 

represa vai secar. Pirapora, Buritizeiros e 

outras cidades da região vão sofrer com 

isso. Quem imaginaria que uma cidade 

como Pirapora, à beira do São Francisco, 

teria problema com desabastecimento?”, 

questiona.

Gestão pública ainda é tímida
A questão da gestão pública dos re-

cursos hídricos, embora seja de grande 

importância, não vem sendo tratada com 

a devida importância pelos governos, de  

modo geral. Basta ver o problema da 

Cantareira, em São Paulo. Em Minas, de 

acordo com Marcus Vinícius Polignano, 

ainda falta mais aporte do Estado para 

o setor. “As bacias são estratégicas na 

política de gestão dos recursos hídricos, 

mas o governo opta pela relação com os 

municípios, por questões políticas. Os 

comitês de bacias precisam de mais es-

trutura para operar. Já temos a cobran-

ça pelo uso da água, que é um recurso 

fundamental, mas precisamos de mais 

técnica operacional, de mais espaço”, 

assinalou Polignano.

João Bosco Senra tem opinião se-

melhante: “Minas tem uma política de 

gestão de recursos hídricos instalada  

através  dos conselhos e dos comitês 

de bacias. Mas, nesses últimos anos, o 

governo tem esvaziado muito as equipes 

técnicas. Há necessidade de uma estru-

turação maior dos comitês de bacias, 

que são colegiados fundamentais para a 

gestão pública das águas. Mesmo com a 
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Lei 3.199/1999, que estabelece a políti-

ca de recursos hídricos em Minas Gerais, 

ainda falta vontade política e a destina-

ção de mais recursos orçamentários. Os 

recursos hoje repassados para o Igam 

são muito pequenos”, afirma.

Para a engenheira Célia Rennó, a par-

ticipação de instituições técnicas como 

os Creas e as associações de engenharia 

sanitária nos conselhos federal e estadu-

ais de recursos hídricos e nos comitês fe-

derais e estaduais de bacias é importan-

te, na medida em que possuem dados e 

estudos sobre a quantidade de água a ser 

usada, os usos prioritários, dentre outras 

informações de ordem técnica.

Atualmente, a Abes-MG participa de 

28 dos 36 comitês estaduais de bacias 

de Minas Gerais e dos comitês federais 

das bacias do São Francisco, Rio Doce, 

Grande e Paranaíba. Para Célia Rennó,  

o processo de gestão dos recursos hí-

dricos no Brasil ainda é tímido e aponta  

os inúmeros conflitos existentes entre os 

diferentes usuários, as questões climá-

ticas, a poluição, dentre outros proble-

mas, cuja resolução passa pelos órgãos 

gestores de recursos hídricos, comitês 

de bacias e órgãos governamentais. 

“Embora a água seja um bem público e 

haja a Lei Federal de Recursos Hídricos 

de 1997 fundamentada na gestão com-

partilhada que regula o uso dos recur-

sos hídricos, não há uma identificação 

maior entre os comitês e a população. O 

processo de participação da sociedade 

civil vem sendo questionado pelo próprio 

Poder Legislativo, que dificulta a aprova-

ção de projetos gestados na comunidade 

que não tenham passado pelos legisla-

dores”, questiona.

Pacto das Águas
A preocupação do governo federal 

com os problemas que afetam os recursos 

hídricos nos estados tem levado a ANA  a 

tomar algumas medidas em relação à 

gestão das  águas. Para o assessor da 

Diretoria de Gestão da ANA, responsável 

pela concepção e implementação do Pac-

to Nacional pela Gestão das Águas, enge-

nheiro civil Paulo da Cunha Libânio,  a me-

lhoria do processo de gestão das águas 

não passa pela intervenção da União nos 

estados, mas sim pelo fortalecimento dos 

sistemas de gestão estaduais, incluindo-

-se os colegiados de recursos hídricos e 

os organismos de bacias. “A ANA  tem 

atuado em diversas frentes para instituir 

o modelo de gestão de águas brasileiro, o 

qual deve ser descentralizado, participati-

vo e integrado”, explica.

Segundo Paulo da Cunha, a ANA tem 

atuado em diversas frentes para instituir 

o modelo de gestão de águas brasileiro.  

“Um dos principais desafios é a conso-

lidação do Sistema Nacional de Geren-

ciamento de Recursos Hídricos, um dos 

poucos sistemas institucionais com pre-

visão na própria Constituição de 1988. 

Esse sistema, como o próprio nome diz, 

é nacional e, portanto, suas ações trans-

cendem em muito a esfera federal. Daí a 

importância, por exemplo, da iniciativa de 

cooperação federativa do Pacto Nacional 

pela Gestão das Águas, que já conta com 

a adesão de 24 estados da federação. O 

Pacto estabelece metas para a melhoria 

da gestão de águas em nível estadual, que 

são aprovadas pelo respectivos Conselhos 

estaduais de Recursos Hídricos, nos quais 

têm assento representantes da sociedade 

civil e de setores usuários”, ressalta.

Paulo da Cunha alerta que os pro-

blemas não são apenas dos estados, 

nem tampouco exclusivamente da União. 

“Cabe à União, por intermédio da ANA, 

e aos estados, por intermédio dos seus 

respectivos órgãos gestores, fazer uma 

regulação do acesso a esse bem público 

de forma a garantir o seu uso múltiplo e 

sustentável. Para isso, deve-se trabalhar 

cada vez mais no sentido da integração 

das ações e processos regulatórios con-

duzidos nas esferas federal e estadual, 

bem como na articulação das políticas de 

água e meio ambiente com as políticas 

setoriais, respeitando-se sempre as dire-

trizes para uma gestão descentralizada e 

participativa”, enfatiza. 
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Crea-Minas participa de comitês de bacia
O Crea-Minas integra 12 comitês de bacias 

em todo o estado de Minas Gerais auxiliando 

na gestão das águas. A sua participação se 

dá por meio de contribuição técnica de seus 

representantes nos diversos comitês regionais, 

câmaras temáticas institucionais especializa-

das em recursos hídricos. O Conselho parti-

cipa das análises e discussões técnicas para 

aprovação dos planos de recursos hídricos das 

bacias e na arbitragem, estabelecendo parâ-

metros e mecanismos capazes de estabelecer 

valores para a cobrança pelo uso da água.  

Para a engenheira civil e mestre em en-

genharia urbana e conselheira do Comitê de 

Bacia Hidrográfica-CBH GD7 representando o 

Crea-Minas, Tereza Cristina de Faria Kraüss 

Pereira,  os profissionais que representam o 

Conselho nos comitês de bacia têm grandes 

contribuições a dar, além de ter também possi-

bilidades para articular importantes parcerias. 

“Ressalto a afinidade que existe entre as duas 

entidades, os comitês de bacia hidrográfica e 

o Crea-Minas,  numa sintonia de ideais e força 

de trabalho, atualmente na pessoa do nosso 

presidente Jobson e naquilo  que se propõem 

os membros dos comitês. É um bonito desa-

fio”, afirma.

Para Tereza, os problemas enfrentados 

hoje,  em relação à gestão dos recursos hídri-

cos no Brasil envolve a compreensão da con-

formação do território formado pelo caminho 

das águas, onde o fluxo converge e resulta 

na boa ou má qualidade da água, já que uma 

bacia hidrográfica será analisada de acordo 

com as funções de uso pela sociedade insta-

lada em seu território. Outro aspecto, segundo 

a engenheira,  diz respeito a estruturação e 

implementação deste modelo de gestão des-

centralizado, por meio de Comitês de Bacia 

Hidrográfica em que há  várias dificuldades re-

lativas aos convênios, dentre outros pontos de 

estrangulamentos. “Mas quero deixar um re-

cado positivo, como inspiração para os envol-

vidos na gestão de recursos hídricos. Trata-se 

do projeto de zoneamento ambiental do Médio 

Rio Grande, Projeto Grande Minas – União pe-

las Águas. Esse projeto foi realizado durante 

os três últimos anos e envolveu uma equipe 

multidisciplinar formada por mais de 40 pes-

quisadores, sob a coordenação do professor 

Eduardo Collares. Além de quatro livros, o pro-

jeto possui um completo banco de dados ge-

orreferenciados que estarão disponíveis para o 

Comitê e para as entidades que atuam na área 

ambiental, de planejamento e gestão. Participei 

do projeto desde sua idealização e acredito no 

seu caráter inovador, pois é o primeiro no esta-

do de Minas nesta escala de trabalho e poderá 

servir de espelho para outros comitês de bacia 

na elaboração e reformulação dos seus planos 

diretores de recursos hídricos e, também, para 

os gestores públicos, em suas estratégias de 

planejamento regional e urbano”, afirma.
De acordo com Tereza, o projeto foi viabi-

lizado por meio de parcerias com a Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de Minas (Se-
mad), com recursos do  Fundo de Recupera-
ção, Proteção e Desenvolvimento Sustentável 
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 
Gerais – Fhidro,  a Agência de desenvolvi-
mento do Sudoeste Mineiro (Adebras) e Fesp/
Uemg Passos. “Portanto, há de se acreditar nas 
potencialidades dos construtores de modelos 
bem intencionados”, comemora.

Tereza Cristina representa o Crea-Minas no CBH GD7
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