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Editorial

Expediente

Pesquisa e treinamento em cinco dias de intenso trabalho no rio Solimões. Assim, a Agência Nacional de Águas – 
ANA, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil e a Itaipu Binacional, desde sua criação vem preparando especia-
listas que aprendem como medir vazões de grandes rios. Este ano o curso teve uma novidade que ajudou a dar mais 
um passo na direção do aperfeiçoamento das técnicas de medição, fundamental para o trabalho da ANA. Leia sobre 
o 8O Curso Internacional de Medição de Descarga Líquida em Grandes Rios nas páginas 4 e 5. 

Dividido em 12 regiões hidrográficas, o Brasil é dono de aproximadamente 13% da água doce do planeta. São mais de 
12 mil rios que correm por vários biomas, onde as realidades sociais e econômicas mudam tanto quanto a paisagem. A 
partir desta edição, o ÁguasBrasil dedica a página 7 às regiões hidrográficas brasileiras. Confira neste número algumas 
das riquezas, das características e dos desafios da Região Hidrográfica do São Francisco.

É também na bacia do Velho Chico o destaque de Boas Práticas deste número do ÁguasBrasil. A matéria da página 
8 conta como o rio das Velhas, que chegou a integrar a lista dos mais poluídos do Brasil, hoje é um dos melhores 
exemplos de revitalização.  

Este bimestre, o engenheiro Bruno Pagnoccheschi é o entrevistado da página 3. Na entrevista, ele fala do Programa 
Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA, do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos – Proágua Nacional e da atuação da ANA nos últimos anos. 

Em sessão plenária de 16 de julho, o Senado Federal reagiu a um comentário feito pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sobre a Casa e decidiu rejeitar o próximo item da pauta da sessão, enviado pelo governo. Com isso atingiu 
de cheio a Agência. A matéria a ser votada era a recondução de Pagnoccheschi à diretoria da agência. Em maio, a 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA do Senado havia aprovado, 
por unanimidade, a recondução de Bruno Pagnoccheschi e de Dalvino Franca para a diretoria da ANA. Em sessão 
mais tranquila, a nomeação de Dalvino foi aprovada em 26 de agosto.

Confira, ainda, na página 6 o sucesso do primeiro Seminário Internacional do Programa Produtor de Água, iniciativa 
de pagamento por serviços ambientais em bacias hidrográficas desenvolvida pela ANA. Mais de 500 pessoas estive-
ram na Agência nos dias 26 e 27 de agosto para conhecer os programas semelhantes do Brasil e de outros países.

Boa leitura!
 



V 

Servidor da ANA desde o começo de operação da Agência, em 2001, o engenheiro civil 
Bruno Pagnoccheschi teve sua indicação à diretoria rejeitada pelo Plenário do Senado, 
como resposta da Casa a uma crítica do presidente da República, mesmo depois da no-
meação de Bruno ter sido aprovada por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente. 
Sua saída da diretoria foi lamentada pela ANA e pelo setor de recursos hídricos.

ÁguasBrasil – De que forma o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 
Águas – PNQA pode beneficiar a gestão e o planejamento dos recursos hídricos?
Bruno Pagnoccheschi  – O PNQA nasceu da necessidade de monitorar a qualidade das águas 
e levantar os impactos das atividades econômicas nos principais rios do país. Ele privilegia o 
apoio às instituições estaduais de controle e o monitoramento da qualidade das águas, sem 
as quais qualquer iniciativa de conhecimento e avaliação se tornaria extremamente onerosa 
e complexa. O programa beneficia a gestão ao associar informações sobre quantidade e qua-
lidade, oferecendo condições para desenhar um panorama da disponibilidade de água, o que 
torna mais eficiente o planejamento e o aperfeiçoamento das políticas públicas.

AB – Como o Proágua Nacional tem contribuído para a gestão dos recursos hídricos e 
infraestrutura do setor?
BP – Ao longo de mais de dez anos, o Proágua impactou a gestão dos recursos hídricos do 
Nordeste semiárido ao associar aperfeiçoamento da gestão à implementação de obras de in-
fraestrutura hídrica. Além disso, proporcionou à ANA os meios para realizar estudos e projetos 
que hoje ajudam a pautar as ações dos governos federal e estaduais na elaboração de planos 
de bacias, na análise da conjuntura dos recursos hídricos e em estudos e projetos de obras de 
adução e de abastecimento público. Sua versão nacional, mais modesta, deverá se encerrar 
este ano com contribuições em gestão, capacitação e modernização de equipamentos.

AB – De que modo um programa de uso racional e conservação da água desenvolvido 
pela ANA pode ajudar na preservação das águas brasileiras?
BP – Há iniciativas concretas de trabalhos conjuntos com o setor de construção civil e o 
setor de mineração que resultaram em acordos de cooperação técnica, seminários e pu-
blicações, em especial relativas às instalações prediais de água e à utilização de água nas 
atividades de mineração. No que se refere à conservação de água no meio rural, pode-se 
citar o Programa Produtor de Água, que vem sendo replicado em todo o país e que propõe 
o repasse de recursos entre setores de determinada bacia hidrográfica, beneficiando inicia-
tivas de conservação da qualidade e quantidade de água. A cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, prevista na legislação, tem se mostrado eficiente para apoiar essas compensações.

AB – O senhor esteve da ANA desde sua criação e nos últimos quatro anos como diretor. 
A ANA amadureceu desde 2001?
BP – O amadurecimento das instituições ocorre como resultado dos desafios que enfrentam. 
No caso da ANA, no início o desafio era desenhar e implantar um sistema de regulação para o 
setor que pudesse ser nacional e, ao mesmo tempo, considerasse as peculiaridades regionais. 
Mais recentemente a Agência avançou no que hoje a torna uma instituição de excelência: sua 
responsabilidade com o planejamento da utilização dos recursos hídricos nacionais, com base 
na consideração do uso múltiplo. A  ANA ultrapassou a postura de ficar a esperar pela análise 
de projetos e intervenções para um patamar propositivo, provocando debate e soluções.

AB – Como o senhor avalia o ocorrido no Senado?
BP – Há um desenho institucional que vem sendo aperfeiçoado que visa a dar ao país segu-
rança regulatória, condição essencial para a atração de investimentos externos, em especial 
em infraestrutura. A premissa desse modelo é a construção de instituições de Estado, com 
dirigentes eminentemente técnicos, que tenham mandados, e possam, assim, perpassar go-
vernos, garantindo a aplicação de normas e critérios de acesso a bens públicos e de concessão 
de serviços públicos que não mudem ao sabor do quadro político circunstancial. Entendo que 
o Senado é a instância política adequada para a aprovação desses dirigentes. O processo de 
sabatina que vem sendo adotado pelas diferentes comissões do Senado parece adequado. 
Em todas elas há visibilidade e possibilidade de discussões técnicas pertinentes às áreas de 
regulação afetas às comissões e de esclarecimento sobre o currículo e o pensamento dos can-
didatos. Quanto ao risco das decisões em Plenário estarem sujeitas a outras avaliações que 
não aquelas conduzidas pelas comissões específicas, não saberia dizer como evitar.

“Recentemente a ANA 
avançou no que hoje a torna 

diferenciada: sua respon-
sabilidade com o planeja-

mento da utilização dos 
recursos hídricos nacionais, 

com base na consideração 
do uso múltiplo.”

Bruno Pagnoccheschi tem 
especialização em Hidrologia e 
em Hidráulica e Saneamento e 
foi secretário-geral e diretor da 
ANA entre 2006 e 2009.
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Uso de satélites associado ao Doppler pode 
garantir medição precisa de rios

Capa

Técnica foi testada pela primeira vez durante cursos de 
medição de grandes rios em Manacapuru (AM)

O uso associado de tecnologia acústica e satélite em 
breve deverá garantir uma das maneiras mais precisas 
de medir a vazão de grandes rios. As duas técnicas fo-
ram testadas juntamente pela primeira vez em julho, 
no Rio Solimões, em Manacapuru (AM), durante o Cur-
so Internacional de Medição de Descargas Líquidas em 
Grandes Rios, que a ANA promove anualmente em par-
ceira com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e com a 
Itaipu Binacional. 

Neste ano, além de treinar 30 especialistas de dez es-
tados entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, o curso 
da ANA transformou-se em uma pesquisa. Além de apli-
carem as tradicionais técnicas de medição com o barco 
em movimento e com o barco ancorado, que utilizam 
equipamentos como o molinete (para medir a corrente 
de água) e o teodolito (para medir a distância da mar-
gem do rio até o ponto de medição), os alunos tiveram 
a chance de testar uma técnica que usa tecnologia acús-
tica: o efeito Doppler. 

O uso do Doppler para medir rios, vinha registrando di-
ferenças com relação aos dados coletados por meio dos 
métodos tradicionais. As primeiras medições feitas com o 
equipamento, com base na emissão de frequência de si-
nais, conhecido como ADCP, chegavam a acusar diferença 
de 40% com relação aos dados de vazão apontados pela 

medição com os métodos tradicionais. Com o desenvol-
vimento de uma nova versão de equipamento, o ACP, os 
dados ficaram mais confiáveis.

Ao final do curso, quando foram utilizadas as três técni-
cas de medição, a vazão medida no Solimões foi de 150 
mil metros cúbicos por segundo. A medição coincidiu 
com um período de cheia histórica na região. No último 
dia do curso, o nível do rio estava em 19,39 metros na 
sessão de medição.

De acordo com o superintendente de Gestão da Rede Hi-
drometereológica da ANA, Valdemar Guimarães, ainda é 
preciso prosseguir nos testes para aumentar a segurança 
dos dados, mas já é possível afirmar que a rede hidrome-
teorológica do país em breve poderá contar com mais uma 
opção confiável para medir a vazão dos rios que, entre ou-
tras vantagens, reduz o tempo dos especialistas no barco 
e aumenta a segurança, pois com o Doppler não é neces-
sário ancorar o barco para medir o rio.

Segundo Celso Ávila, consultor da Companhia de De-
senvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação –  Co-
hidro e um dos instrutores do curso, os alunos parti-
ciparam de todas as etapas do processo de medição 
e aprenderam a desenvolver cálculos trigonométricos 
que, hoje em dia, dependendo da técnica utilizada, são 

Barco Escola da ANA ancorado na sessão de medição, em Manacapuru
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Também participaram do curso profissionais da ANA, 
do CPRM, de Itaipu, do Instituto de Pesquisas Científi-
cas e Tecnológicas do Estado do Amapá e da Companhia 
Paranaense de Energia – Copel, além de pesquisadores 
da Universidade Federal de Goiás, da Universidade do 
Estado do Amazonas e da Fundação Universidade de 
Tocantins – Unitins. 

Cerca de 400 profissionais já passaram pelo curso de 
medição de descarga líquida em grandes rios, inclusive 
alunos do Uruguai, da Colômbia, da Argentina e da Fran-
ça. O curso é realizado anualmente pela Superintendên-
cia de Gestão da Rede Hidrometeorológica da ANA em 
parceria com Itaipu Binacional e o Serviço Geológico do 
Brasil. A capacitação é ministrada desde 1984. Antes da 
criação da Agência, em 2000, era organizada pelo Depar-
tamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – Dnaee.

Associado ao uso de GPS, o Doppler obteve resultados mais precisos

Palafita no Rio Solimões: Medição foi feita em época de cheia recorde
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feitos pelo equipamento. “É importante que o especia-
lista saiba como o equipamento chega ao resultado, 
para que ele tenha total controle e conhecimento do 
processo”, disse Ávila.

Uma das vantagens do efeito Doppler é a rapidez. Os 
especialistas gastam apenas cerca de 40 minutos para 
medir a sessão de um grande rio como o Solimões, três 
quilômetros e meio de uma margem a outra, no caso da 
sessão medida no curso. “A medição com os métodos 
tradicionais pode levar um dia inteiro, dependendo da 
extensão da sessão”, explicou Fabrício Vieira Alves, ge-
rente de Planejamento da Rede Hidrometeorológica. 

No entanto, para que haja garantia de precisão nos da-
dos coletados, ainda há ajustes a serem feitos nas me-
dições que utilizam equipamentos que se baseiam na 
frequência de emissão de sinais. Isso porque esses ins-
trumentos foram desenvolvidos para serem utilizados 
sem movimento, por militares ou em estudos da área 
de oceanografia.

O Doppler tem sido utilizado para medir rios há aproxima-
damente 15 anos. No Brasil, uma das críticas que o equi-
pamento, conhecido como ADCP, recebeu foi pelo fato de 
emitir uma única frequência de sinais. Adaptações foram 
feitas e a nova versão do Doppler, conhecida como ADP, 
permite duas frequências. Além disso, com a ajuda dos sa-
télites utilizados no curso em Manacapuru, a diferença en-
tre os dados coletados com os equipamentos tradicionais 
caiu de 40% para aproximadamente 3,5%.

O hidrólogo José Luiz Rocha de Oliveira, da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catari-
na – Epagri, disse que o curso vai ajudá-lo na medição em 
Santa Catarina, embora os rios do estado sejam meno-
res. O técnico em hidrologia Vinícius Quadros de Olivei-
ra da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica – CEEE, do Rio Grande do Sul, pretende 
propor à empresa que adquira equipamentos acústicos, 
utilizados no curso, para medir os rios gaúchos.
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ambiental. Esse projeto permite maior solidariedade entre a 
população urbana e a rural”, destaca.

Várias ações brasileiras de PSA voltadas à água foram ex-
postas durante o evento, entre elas o projeto-piloto do 
Produtor de Água; o Projeto Conservador das Águas, de-
senvolvido em Extrema (MG) pela prefeitura da cidade e 
apoiado pela ANA e por várias outras instituições. Outro 
caso que chamou atenção foi o Ecocrédito, da prefeitura 
de Montes Claros (MG), em que os produtores rurais re-
cebem uma cédula de R$ 100 do projeto por hectare pre-
servado ao ano, “dinheiro” que pode ser usado para abati-
mento fiscal ou no comércio local.

Experiências internacionais de PSA

Da Costa Rica, Hector Arce apresentou o Projeto de PSA 
para Bosques e Plantações Florestais que beneficiou 8,2 
mil famílias e visa à proteção da água para uso urbano, 
rural e hidrelétrico. Parte do dinheiro conseguido com 
a venda de passagens aéreas carbono zero, por duas 
companhias costarriquenhas, é destinado ao projeto. Já 
a equatoriana Andrea Garzón expôs o contexto atual do 
PSA em países andinos. Somente na capital do Equador, 
Quito, há mais de US$ 6 milhões destinados ao incentivo 
de ações ambientalmente corretas.

Entre 26 e 27 de agosto, mais de 500 brasileiros e estran-
geiros encontraram-se na sede da Agência Nacional de 
Águas – ANA para debater ações de pagamento por ser-
viços ambientais – PSA, principalmente aquelas inseridas 
no âmbito do Programa Produtor de Água. A ação, con-
cebida pela ANA, visa a reduzir a erosão e o assoreamen-
to de mananciais no meio rural, por meio do pagamento 
a produtores rurais por suas boas práticas de conserva-
ção da água e do solo, o que melhora a quantidade e a 
qualidade da água e aumenta as vazões dos rios de estra-
tégicas bacias hidrográficas brasileiras.

Segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que 
participou do evento, programas como o Produtor de 
Água mudam o paradigma ambiental. “Para ampliarmos 
a preservação, não será somente por meio da fiscalização 
e da punição. É preciso incentivar as pessoas para que elas 
se conscientizem de que é preciso preservar. E elas só vão 
fazer isso se houver um retorno financeiro”, conclui.

Já para o diretor-presidente da ANA, José Machado, o Pro-
dutor de Água tem a capacidade de integrar campo e cidade 
quando o assunto é água. “O Programa aproxima os usuários 
da água com o produtor rural e procura fazer um elo mais pal-
pável de modo que a civilização passe a valorizar mais o tra-
balho do homem do campo e seus esforços na preservação 

Seminário Internacional do Programa Produtor de Água aprofunda 
discussão sobre pagamento por serviços ambientais

Estados demonstram preocupação com 
Política Nacional dos Serviços Ambientais

Notas

Representando o Brasil na Semana Mundial da Água, 
na cidade sueca de Estocolmo, a Agência Nacional de 
Águas e a Itaipu Binacional promoveram o evento “A 
Experiência Brasileira na Gestão das Águas”, em 19 
de agosto. Este debate mostrou ao mundo boas prá-
ticas de gestão da água da bacia do rio Paraná, que 
passa por Brasil, Argentina e Paraguai. 

Diretor da ANA é reconduzido

Em 26 de agosto, o Plenário do Senado aprovou a 
recondução de Dalvino Franca ao cargo de diretor 
da Agência Nacional de Águas por 35 votos a favor 
e 17 contra. O primeiro mandato do dirigente havia 
sido entre maio de 2005 e maio de 2009. Graduado 
em Arquitetura pela Universidade Federal de Per-
nambuco – UFPE, Franca integrará a Diretoria Cole-
giada da ANA pelos próximos quatro anos.

Agência promove seminário para jornalistas

A ANA e a Secretaria de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano – SRHU do Ministério do Meio Am-
biente  – MMA realizam o 3o Seminário Água, Co-
municação e Sociedade, em 25 de setembro, no 
auditório da Fiemg, em Belo Horizonte. O evento 
tem o objetivo de debater sobre educomunicação e 
formação de redes no Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos – Singreh. Mais in-
formações: www.ana.gov.br/seminarioAgua.

ANA e Itaipu na Semana Mundial da Água

Em 26 de agosto, durante o primeiro dia do Seminário 
Internacional do Programa Produtor de Água, promovi-
do pela ANA, uma das principais discussões que ocorreu 
foi com relação ao Projeto de Lei no 5.487, que propõe 
a criação da Política Nacional dos Serviços Ambientais, 
do Programa Federal de Pagamento por Serviços Am-
bientais e do Fundo Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais. Estados que possuem projetos de lei seme-
lhantes, como São Paulo, ou que já têm uma lei para pa-
gamento por serviços ambientais, como o Espírito Santo, 
mostraram-se preocupados com a possibilidade de a lei 
federal engessar as legislações estaduais.

De acordo com a coordenadora da Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, Helena Carrascosa, o 
governo paulista está formulando um projeto de lei esta-
dual de pagamento por serviços ambientais – PSA e teme 
um futuro conflito com a lei federal, principalmente por-
que o estado possui grande quantidade de áreas urbanas, 
diferentemente de outras regiões do Brasil. Segundo Car-
rascosa, isto diferencia os projetos de serviços ambientais 
paulistas daqueles estados menos urbanizados.

Para o diretor de Recursos Hídricos do Instituto Esta-
dual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito 
Santo – Iema, Fabio Ahnert, a situação também preocu-
pa, porque os capixabas já criaram sua lei estadual – Lei  
no 8.995/2008, que institui o Programa por Serviços Am-
bientais no Espírito Santo.



Retrato das Bacias

Bacia do São Francisco resume biomas do país
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Fundamental pelo volume de água transportada para o 
Semiárido, a Região Hidrográfica do São Francisco abran-
ge 521 municípios em seis estados: Bahia, Minas Gerais, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás; além do Distrito 
Federal. Com 2.700km, o rio São Francisco nasce na Serra 
da Canastra, em Minas Gerais, e escoa no sentido Sul–Nor-
te por Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para 
o Sudeste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre 
Alagoas e Sergipe. Devido à sua extensão e aos diferentes 
ambientes que percorre, a região está dividida em Alto, 
Médio, Submédio e Baixo São Francisco.

A área de drenagem ocupa 8% do território nacional e 
sua cobertura vegetal contempla fragmentos de Cerra-
do no Alto e Médio, Caatinga no Médio e Submédio e de 
Mata Atlântica no Alto São Francisco, principalmente 
nas cabeceiras. A bacia concentra a maior quantidade e 
diversidade de peixes de água doce da região Nordeste. 
A vazão natural média anual do rio São Francisco é de 
2.850 metros cúbicos por segundo, mas ao longo do ano 
pode variar entre 1.077m³/s e 5.290m³/s.

Região hidrográfica abriga fragmentos de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica 
e pratica todos os usos da água

Como reflexo das principais atividades econômicas da 
Região do São Francisco, há necessidade de recuperação 
ambiental das áreas degradadas para mitigar os impactos 
sobre os recursos hídricos. A região vive extremos de secas 
e cheias. O Semiárido, que extrapola a bacia, é vulnerável 
e sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens, que 
têm sido responsáveis por êxodo de parte de sua popula-
ção. No entanto, os moradores da região metropolitana 
de Belo Horizonte enfrentam enchentes frequentes. 

Rica em recursos naturais, a Região Hidrográfica do São 
Francisco abriga uma diversidade de culturas, de locais 
históricos, de sítios arqueológicos e de importantes cen-
tros urbanos. Tudo isso associado à imensidão do rio e às 
belezas naturais da região oferece grande potencial para 
o desenvolvimento do turismo, atividade ainda incipiente.

O potencial hidrelétrico da região é de 25.795MW, dos 
quais 10.395MW estão distribuídos nas usinas Três Ma-
rias, Queimado, Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo 
Afonso e Xingó. Os reservatórios Três Marias e Sobradi-
nho têm papel fundamental na regularização das vazões 
São Francisco. Um dos maiores desafios é que a bacia re-
gistra todos os tipos de usos dos recursos hídricos (irriga-
ção, geração de energia, navegação, saneamento, pesca 
e aquicultura, atividades turísticas e de lazer), o que exi-
ge uma análise do conjunto para que se possa planejar 
adequadamente sua gestão.

O crescimento da agricultura, a pretendida revitalização 
da navegação, o aumento da demanda energética e a 
eventual retirada de água da bacia por transposição são 
temas que podem gerar conflitos entre os setores usuá-
rios. Em 2005, a ANA concedeu outorga para o Projeto 
de Integração do Rio São Francisco – Pisf, que prevê duas 
captações (Eixo Norte e Eixo Leste) no São Francisco 
para complementar a oferta de água local no no Ceará, 
no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. A 
captação do Eixo Norte está prevista para ser implantada 
em Cabrobó (PE), na calha do rio, e a do Eixo Leste, em 
Floresta (PE), no reservatório da Hidrelétrica de Itapari-
ca. A ANA possui um escritório em Maceió para dar apoio 
ao comitê da bacia que, em maio, aprovou deliberação a 
favor da cobrança pelo uso da água, instrumento de ges-
tão contido na Lei no 9.433/97. O início da cobrança está 
previsto para 2010.
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Atualmente, a vazão mínima do rio abaixo da barra-
gem de Sobradinho está em discussão, pois o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico – ONS quer reduzi-la de  
1.300m³/s para 700m³/s, para garantir a plena utilização 
da geração térmica contratada. A  ANA sugeriu então, co-
ordenar um grupo de trabalho para definir a vazão ideal. 
“Será preciso ter um embasamento técnico e científico, 
pois é necessário que o rio atenda todos os seus usos”, ex-
plica o diretor-presidente da Agência, José Machado.

Economia e desenvolvimento

Mais de 13 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da po-
pulação do país, habitam a região. A maioria vive na região 
metropolitana de Belo Horizonte. A agricultura é uma das 
mais importantes atividades econômicas. Porém, a região 
possui fortes contrastes socioeconômicos, com áreas de 
acentuada riqueza e alta densidade demográfica e áreas 
de pobreza crítica e população bastante dispersa. Dos 456 
municípios com sede na bacia, aproximadamente 315 apre-
sentam baixíssimo desenvolvimento econômico e somente 
33 tratam seus esgotos. 
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Barcos navegam às margens do rio no município de 
Pão de Açucar (AL)
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Maior afluente do São Francisco, o rio das Velhas, em 
Minas Gerais (MG), tornou-se excelente exemplo de en-
quadramento de rios, prática que estabelece metas de 
qualidade da água, prevista pela Lei Federal no 9.433/97, 
conhecida como Lei das Águas. 

Aos poucos, a vida começa a voltar ao Velhas em áreas 
onde já era considerado morto. No último Relatório Con-
juntura dos Recursos Hídricos no Brasil da Agência Nacio-
nal de Águas – ANA, cuja base de dados é de 2006 e 2007, o 
rio foi enquadrado entre os mais poluídos do Brasil.

Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Rio das 
Velhas chegou a ter índice zero de oxigênio em cerca 
de 300 quilômetros no trecho metropolitano, próximo a 
Belo Horizonte. De lá para cá, porém, muita coisa mu-
dou. Hoje há trechos do curso d’água onde é possível re-
alizar atividades de recreação, irrigação e até pesca. Al-
guns peixes começam a voltar na área urbana, como o 
Dourado, uma espécie carnívora. “Isso indica que outras 
formas de vida já voltaram para o Velhas”, comemora 
Rogério Sepúlveda, presidente do Comitê da Bacia do 
Rio das Velhas e coordenador do Projeto Manuelzão, 
um dos principais da bacia. Foi ele que estabeleceu a 
Meta 2010 de Revitalização do rio das Velhas, em 2004, 
com o objetivo de que até o ano que vem seja possível 
navegar, pescar e nadar no rio mineiro. 

Para que o objetivo seja atingido, várias medidas foram 
adotadas, como a criação do Comitê da Bacia do Rio das 
Velhas, que reúne representantes da sociedade civil, do 
governo estadual e de prefeituras. A meta passou, desde 
2007, a ser um dos projetos estruturadores do governo 
mineiro que, por meio da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – Copasa e demais órgãos, promove o sanea-
mento básico e o tratamento de esgoto na bacia.

Entre 2004 e 2010, a Copasa deve investir um total de R$ 1,3 
bilhão em pouco mais de 170 obras, entre as quais se desta-
cam a construção de Estações de Tratamento de Esgoto – 
ETEs, além do desenvolvimento do Programa Caça-Esgoto 
e as implantações de redes coletoras e interceptoras de es-
goto e de uma Unidade de Tratamento de Resíduos. Duas 
estão em operação e uma dessas será ampliada.

A última expedição, realizada entre maio e junho, detec-
tou importante melhora na qualidade do rio. “Mas ainda há 
muitas coisas para serem melhoradas além de haver agora 
o problema da pesca ilegal no rio”, diz Sepúlveda.

A volta da vida ao rio das Velhas 

“Os investimentos do governo do estado foram impor-
tantes para que houvesse avanço no programa de revi-
talização do Velhas”, explica o especialista em Recursos 
Hídricos da Superintendência de Planejamento de Recur-
sos Hídricos da ANA, Marcelo Pires da Costa. Segundo 
ele, a Agência contribuiu para o programa de revitaliza-
ção, ao oferecer capacitação ao pessoal do Comitê para 
gestão do projeto e cumprimento da meta.

Com a nascente em Ouro Preto (MG) e a foz no Rio São 
Francisco, na Bacia de Barra do Guaicuí, em Várzea de 
Palma (MG), o rio das Velhas tem importância histórica e 
econômica no desenvolvimento de muitas cidades pelas 
quais atravessa e que se desenvolveram durante o ciclo 
do Ouro, como a própria cidade de Ouro Preto, além de 
Sabará, Santa Luzia e Belo Horizonte. 

Projeto Manuelzão

Fundamental para aumentar a consciência preservacionista 
nos 51 municípios cortados pelo Velhas, o Projeto Manuelzão 
foi criado em 1997 por um grupo de estudantes de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em home-
nagem ao personagem de Guimarães Rosa, o vaqueiro Ma-
nuel Nardi. O Manuelzão teve importante papel no programa 
de revitalização do rio quando foi dado início à primeira Expe-
dição Manuelzão, que fez o percurso de caiaque desde a nas-
cente, em Ouro Preto, na cachoeira das Andorinhas, até a foz, 
no São Francisco, na Bacia do Guaicuí. “Estamos muito perto 
de atingir a meta, especialmente quando houver o aumento 
da capacidade de tratamento do esgoto, como está previsto 
para o final deste ano”, afirma Sepúlveda.

Segundo ele, dos 24 municípios da bacia do Velhas situa-
dos na região metropolitana, apenas dois – Sete Lagoas 
e Sabará – não apresentaram progressos em relação à 
primeira expedição, feita em 2003. “Muitos estão avan-
çando e se mobilizando em torno da conscientização e 
da preservação, especialmente no tratamento do esgo-
to. Mas ainda há muito para ser feito.” 

De acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 
Igam, a metodologia para cobrança pelo uso da água, pre-
vista na Lei no 9.433, nas bacias dos rios Araguari e Velhas 
foi aprovada em agosto pelo Conselho Estadual de Recur-
sos Hídricos – CERH e essa cobrança poderá ser iniciada 
no final deste ano. A previsão é arrecadar cerca de R$ 10 
milhões em 2010. Recursos para a bacia significam mais 
apoio para a preservação.
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Expedição do Projeto Manuelzão com caiaques no Alto rio das Velhas realizada em 2003


