OFICINA PARANAÍBA - TÓPICOS PARA DISCUSSÃO

1. Ações emergenciais e estratégicas em áreas específicas na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba
Neste início de atividades do CBH-Paranaíba é importante que todos os seus membros
tenham ciência dos problemas relativos aos recursos hídricos na bacia. O levantamento dos
problemas e conflitos e a proposição de ações para solucioná-los são necessários à promoção
do debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articulação para atuação das
entidades intervenientes, assim como a arbitragem, em primeira instância administrativa, dos
conflitos. Tais atividades fazem parte das atribuições do CBH-Paranaíba, respaldadas pela Lei
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
1.1 Levantamento de conflitos e processos de degradação na bacia
A degradação da qualidade ambiental é entendida como uma alteração adversa das
características do meio ambiente, entre as quais, destaca-se a poluição das águas, com
conseqüentes reduções de sua quantidade e qualidade.
No caso da bacia do Paranaíba, destacam-se os seguintes processos degradadores:
- Supressão de matas ciliares em rios, córregos e nascentes;
- Lançamento de efluentes industriais e urbanos não tratados;
- Acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados;
- Erosão dos solos e conseqüente assoreamento dos corpos d’água.
Os conflitos pelo uso da água são instalados sempre que o uso da água em uma dada
atividade interfere negativamente em outra, quer seja produtiva ou ambiental. Podem ser
classificados, de acordo com sua tipologia, em:
• Entre usuários de mesma categoria:
- Irrigantes;
- Indústrias;
- Serviços de abastecimento de água;
- Produção de energia elétrica.
• Entre usos distintos:
- Irrigação versus abastecimento público;
- Navegação versus produção de energia;
- Lançamento de efluentes versus abastecimento de água;
- Turismo versus produção de energia.
• Entre uso produtivo e conservação ambiental
Deverá ser realizado, entre os participantes da oficina, um levantamento acerca de
conflitos pontuais existentes e/ou iminentes além de processos de degradação dos recursos
hídricos (lançamento de efluentes, supressão de APP em nascentes, etc.), em diferentes pontos
da bacia.
1.2 Proposição de ações emergenciais
Após a definição dos principais conflitos e processos de degradação considerados de
solução prioritária, deverá ser proposto e discutido o que deve ser feito e identificadas as
responsabilidades e parcerias necessárias (Órgãos Federais, Órgãos Estaduais, ONGs,
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Universidades, Prefeituras, etc.) para melhor execução das atividades definidas como
prioritárias.
Deverão ser discutidas também, estratégias em busca da inserção da bacia hidrográfica
do rio Paranaíba no Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de
Vulnerabilidade e Degradação Ambiental. Este programa já integrou o Plano Plurianual 20042007 do Governo Federal e é novamente proposto no PPA 2008-2011. Atualmente fazem
parte deste programa, as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia,
Paraíba do Sul, Alto Paraguai e Parnaíba.

2. Comunicação social, capacitação e difusão de informações
O CBH-Paranaíba deve, principalmente nestes primeiros anos, reforçar a sua
importância junto às comunidades, usuários de água e governos locais. Para tanto, é
necessário que sejam definidas as estratégias para fortalecê-lo como uma referência de gestão
das águas em toda a bacia do Paranaíba.
Paralelamente, aos seus membros e instituições parceiras na bacia, devem ser
oferecidos cursos para aprimoramento de suas capacidades relativas à gestão da água, para
que, em uma segunda etapa, o CBH-Paranaíba possa desenvolver e apoiar diretamente
iniciativas em educação ambiental, conforme preconizado pela Resolução CNRH nº 5, de 10
de abril de 2000.
2.1

Comunicação social e difusão de informações
Discussão e definição de estratégias para divulgação das ações de gestão e do CBHParanaíba junto à sociedade, respondendo as seguintes questões neste momento: 1) o que deve
ser divulgado? 2) Qual o público alvo? 3) Quais os meios de atingi-lo? 4) Quais os parceiros
potenciais?
Uma das propostas já abordadas desde o Grupo de Apoio à Diretoria Provisória é o
lançamento de um concurso para a “logomarca” do CBH-Paranaíba.
Deve-se considerar também que o CBH-Paranaíba deverá ter, em sua Secretariaexecutiva, profissional da área de comunicação e que esta atividade deve proporcionar em
material de trabalho para este profissional.
Recomenda-se o tratamento direto das questões hídricas. As ações de gestão (cadastro,
fiscalização, audiências públicas, trabalhos técnicos e acadêmicos, etc.) devem ser objeto da
divulgação pelo comitê, inclusive com a participação ativa da Diretoria em eventos e na
mídia.
2.2

Capacitação para membros do CBH-Paranaíba, CBHs afluentes e Representantes
regionais
Definição de prioridades para capacitação e identificação de fontes de recursos (ANA,
CT-Hidro) e parcerias (Órgãos Estaduais, Universidades, Prefeituras e ONGs) para sua
implementação.
Basicamente são duas as frentes de atuação, relativas à Capacitação: Criação de uma
rede de instituições Técnicas, de Ensino e Pesquisa e realização de cursos de curta e média
duração.
Para os cursos, alguns tópicos a serem sugeridos são:
• Introdução à Gestão de Recursos Hídricos: água no Brasil e no mundo; gestão dos
recursos hídricos – marco conceitual; ciclo hidrológico; disponibilidade e demandas
por água; instrumentos de gestão; gestão da água no Brasil - aspectos jurídicos e
institucionais.
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Planejamento de uso múltiplo: água, homem e população; água para consumo
humano (sistemas de abastecimento de água potável); sistemas de esgotamento
sanitário; água na agricultura e água na pecuária; outros usos (energia elétrica,
indústria, navegação, etc.); controle de cheias urbanas – velho e novo paradigma
(sistemas de drenagem urbana) e combate a eventos críticos (cheias/secas); uso
múltiplo, e aproveitamento integrado da água; planos de bacias; gerenciamento de
bacia hidrográfica.
Instrumentos de gestão: sistemas de informações em recursos hídricos; planos de
recursos hídricos; outorga; enquadramento dos corpos d’água; cobrança; sistema
nacional de gerenciamento dos recursos hídricos; gestão dos recursos hídricos e
gestão ambiental; participação social na gestão; questões relevantes na gestão dos
recursos hídricos no Brasil.
Legislação aplicável;
Funcionamento e organização de comitês de bacias;
Sistemas de fiscalização;
Gestão de conflitos;
Noções básicas de hidrologia, hidrometria, medição de vazão e qualidade da água.

3. Consolidação do Comitê de Integração
O CBH-Paranaíba já nasce como um “Comitê de Integração”. Em seu Regimento
Interno, estabelecido por sua Deliberação nº 03/2007, é definido que no próximo processo
eleitoral, no ano de 2010, os membros elegíveis serão escolhidos entre os representantes de
comitês de bacia em rios afluentes ao Paranaíba, onde existirem. Apenas nas regiões onde
estes não existirem ocorrerão eleições específicas e por segmento.
Para que o processo de integração venha a se consolidar é necessário o
estabelecimento de uma estratégia para que até o ano de 2010, sejam apoiados os comitês
existentes e criados e instalados novos comitês. O primeiro passo em direção à integração é a
clara identificação das demandas e necessidades, relativas aos CBHs afluentes, para que este
processo possa de fato se efetivar.
3.1 Identificação de “gargalos” e procedimentos para integração
Deve-se identificar junto aos membros do CBH-Paranaíba, principalmente aos
representantes dos órgãos gestores de recursos hídricos do Distrito Federal e dos Estados,
além dos representantes de CBHs afluentes, as reais possibilidades e necessidades para que se
alcance a máxima integração do CBH-Paranaíba com os CBHs Afluentes até o próximo
processo eleitoral, de acordo com a previsão de seu Regimento Interno. A situação de
momento em relação aos CBHs Afluentes é a seguinte:
Minas Gerais: Todos os CBHs afluentes na bacia do rio Paranaíba estão instalados e
funcionando, entretanto será necessário um realinhamento dos calendários eleitorais de modo
que todos os representantes destes CBHs tenham passado por processos eletivos entre
junho/2008 e junho de 2010;
Distrito Federal: Já foi criado o CBH-Paranoá, mas ainda não foi instalado. Existe a
possibilidade de criação de mais dois CBHs (Descoberto e São Bartolomeu). A ANA em
conjunto com o IBRAM e os membros do CBH-Paranoá, iniciará uma discussão sobre a
necessidade de existência de mais de um comitê de bacia na área de abrangência do DF na
bacia do Paranaíba.
Goiás: Já existe o CBH-Meia Ponte, criado e funcionando (precariamente) e CBHTurvo e Bois, somente criado e ainda não instalado. O Estado de Goiás sequer possui uma
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divisão hidrográfica para gestão. Esta deveria definir as bases territoriais para a atuação dos
CBHs na bacia. Tal divisão deve ser aprovada preliminarmente pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Entretanto, justifica-se a discussão e definição da base territorial que
interesse ao CBH-Paranaíba, considerando a existência dos dois CBHs já criados e as
interfaces com o DF, MG e MS (bacias interestaduais). Outra questão importante a ser
debatida é o funcionamento do CBH-Meia Ponte o qual deverá ajustar seu regimento interno
(principalmente em relação ao processo eleitoral e composição) para que possa indicar os
membros de sua área no CBH-Paranaíba. A instalação do CBH-Turvo e dos Bois, além da
criação e instalação de ao menos mais um CBH deverá contar com apoio da ANA.
Mato Grosso do Sul: Não existe CBH criado. Deve-se discutir a conveniência da
criação de um CBH estadual ou a integração da área sul-mato-grossense da bacia com a
região Sudoeste de Goiás.

4. Plano de Recursos Hídricos na Bacia
Dentre as atribuições dos comitês bacia, estabelecidas pela Lei nº 9.433/97 e
reforçadas pela Resolução CNRH n° 05, a aprovação e o acompanhamento da execução do
Plano de Recursos Hídricos destacam-se como das mais importantes.
Um Plano de Recursos Hídricos, atualizado periodicamente, norteará praticamente
todas as atividades interventivas a serem realizadas na bacia do Paranaíba. Para tanto, é
necessário que, além dos programas e ações normalmente voltados às intervenções de
engenharia, o Plano de Recursos Hídricos tenha um forte caráter normativo, indicando aos
órgãos gestores de recursos hídricos que atuam na bacia, as prioridades para o
desenvolvimento e aplicação dos demais instrumentos de gestão.
Por se tratar de um instrumento de gestão norteador das ações do CBH-Paranaíba e
demais intervenientes na bacia, o debate e o estabelecimento de critérios acerca de sua
elaboração devem ser entendidos como prioritários neste momento.
4.1 Levantamento de informações pré-existentes
Na bacia do rio Paranaíba foram realizados inúmeros estudos que podem subsidiar a
elaboração de um Plano de Bacia, dentre os quais destacam-se:
- Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidroelétricos (EPE/MME);
- Início de Plano de Bacia (SRH - FUNARBE/UFV - RURALMINAS)
- Bacia do Araguari (CBH-Araguari)
A discussão proposta diz respeito à necessidade/oportunidade de realização de um
levantamento e consolidação de todos os estudos já desenvolvidos na região, além da
identificação dos principais conflitos existentes e iminentes na bacia.
4.2 Tipo de Plano
Tendo como referência os Planos de Bacia já elaborados pela ANA, é importante que
os membros do CBH-Paranaíba iniciem uma discussão sobre o tipo de plano que deve ser
elaborado, considerando os seguintes pontos:
- “Plano Único” ou “Plano Integrado”. O Plano Único é realizado para toda a bacia
hidrográfica, partindo de uma visão “macro” das ações, propondo-se a resolver,
prioritariamente, os problemas de maior impacto na bacia. No Plano Integrado, são realizados
planos para cada região de planejamento estadual e o conjunto destes planos, juntamente com
a definição das macroprioridades para toda a bacia, é que formará o Plano da Bacia do
Paranaíba. Neste caso é fundamental a existência do maior número possível de CBHs
Afluentes.
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4.3 Enquadramento dos Corpos d’Água
Do documento, produzido pela Agência Nacional de Águas no ano de 2005, intitulado:
“Panorama do Enquadramento dos Corpos d’Água” foi extraída a seguinte apresentação deste
instrumento de gestão:
Segundo a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, o enquadramento dos corpos d’água
em classes de qualidade tem por objetivo assegurar a qualidade requerida para os usos
preponderantes e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações
preventivas permanentes.
Mais do que uma simples classificação, o enquadramento dos corpos d’água deve ser
visto como um instrumento de planejamento ambiental, pois o enquadramento dos corpos
d'água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de
qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às necessidades estabelecidas
pela comunidade.
A classe do enquadramento de um corpo d´água deverá ser definida num pacto
acordado pela sociedade, levando em conta as suas prioridades de uso. A discussão e o
estabelecimento desse pacto ocorrerão dentro do fórum estabelecido pela Lei das Águas: o
Comitê da Bacia Hidrográfica.
No caso do rio Paranaíba, o comitê deverá discutir o horizonte temporal para a
implantação do enquadramento dos corpos d’água na bacia, observando-se a sua relação com
a execução do Plano de Recursos Hídricos. Com isso, são três as possibilidades para a
realização do enquadramento:
- Antecipadamente ao Plano de Recursos Hídricos;
- Concomitantemente ao Plano de recursos Hídricos; e
- Posteriormente a elaboração do Plano de Recursos Hídricos.
Ressalta-se a importância, para a realização dos estudos de enquadramento, da
existência de uma rede de monitoramento de qualidade de água instalada, consistente e
operante, com parâmetros de qualidade pré-estabelecidos e em conformidade com as
estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357.

5. Cobrança e Agência de Água
Os objetivos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, como apresentados na Lei nº
9.433/97, já demonstram a sua importância como instrumento de gestão e racionalização do
uso da água, para alavancagem de recursos e dar sustentabilidade ao Sistema de
Gerenciamento. Caberá ao CBH-Paranaíba o debate sobre o estabelecimento dos mecanismos
para sua aplicação e a sugestão dos valores a serem cobrados.
Ainda de acordo com a Lei nº 9.433/97, a Agência de Água, quando implantada,
exercerá a função de secretaria-executiva do CBH-Paranaíba. Entretanto, ela não deve ser
entendida com um ente “burocrático” vinculado ao comitê. Ao assumir uma personalidade
jurídica, a qual o CBH-Paranaíba não dispõe, é ela quem executará e subsidiará tecnicamente
as demandas encaminhadas pelo comitê.
5.1 Cobrança pelo uso da água
Deve ser definido um horizonte temporal e a metodologia para a realização dos
estudos sobre cobrança. A ANA já dispõe de um estudo prévio, com dados secundários, a
respeito das possibilidades de arrecadação na bacia. Entretanto, faz-se necessária a
consolidação deste estudo ou a definição de uma nova proposta.
Filosoficamente, é adequado que os estudos sobre cobrança e implantação da Agência
de Água sejam realizados após a finalização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia.
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Entretanto, a prática mostra que os estudos de cobrança e agência podem ser realizados
antecipadamente ou concomitantemente à elaboração do Plano, podendo, inclusive, serem
realizados pela própria ANA.
5.2 Agência de Água
Assim como para a cobrança, deve ser definido um horizonte temporal e a
metodologia para a realização dos estudos sobre a implantação da Agência de Água. Com
relação à viabilidade e modelagem (estrutura e personalidade jurídica) da Agência de Água há
de se aproveitar tudo que está sendo feito para o São Francisco, e estabelecer processos de
discussão que internalizem os conceitos ali presentes.
Desta forma, a Agência de Água deverá ser apresentada a todos tendo por base as
experiências de outras bacias hidrográficas.

6. Cadastro, Outorga, Fiscalização e Sistemas de Informação (Convênio de
Integração)
O desenvolvimento e aplicação destes instrumentos de gestão de recursos hídricos na
bacia são de responsabilidade da Agência Nacional de Águas, nas águas sob domínio da
União e dos órgãos gestores de recursos hídricos dos Estados e do Distrito Federal, nas águas
sob o domínio destes entes federados. Entretanto, a definição de estratégias e prioridades deve
contar com a participação direta do CBH-Paranaíba, pois este, por meio do Plano de Recursos
Hídricos ou pela simples definição dos usos inexpressivos de água na bacia, interfere
diretamente na aplicação destes instrumentos.
Os instrumentos de gestão listados no tópico fazem parte de um Convênio de
Integração, celebrado em janeiro deste ano e com duração de 5 anos (prorrogáveis), tendo
como signatários os governos e órgãos gestores de recursos hídricos das 4 unidades
federativas da bacia, além dos CBHs Afluentes. O referido convênio tem um Plano de
Trabalho onde são apresentadas as atividades a serem realizadas e sua distribuição temporal.
O objetivo das discussões neste tópico é analisar e propor prioridades a serem executadas,
tendo em vista as atribuições do CBH-Paranaíba e sua necessária articulação com os órgãos
gestores de recursos hídricos.
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