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editorial

ÁGUA...

Á

gua é o tema central deste número da Revista da Universidade Federal de
Minas Gerais. Vista sob diversos prismas, a água é fundamento da vida e

elemento constituinte do planeta. A água é bem comum, é valor de uso coletivo em
torno do qual se criaram e organizaram saberes, cultos, hábitos; é berço da história,
fonte de inspiração da literatura, da música e de várias formas de manifestações
artísticas. Em torno dela se estruturaram culturas, cidades e regiões, formas de organização territorial e institucional. A água é ainda objetivo e resultado de políticas
públicas e serviços coletivos, tornando-se cada vez mais objeto exemplar de valoração econômica e simbólica da natureza, na medida em que se torna virtualmente
uma raridade. Aparece como objeto privilegiado de pesquisa e de inovação científica
e tecnológica em diversos campos disciplinares, envolvendo inúmeras entidades e
instituições nacionais e internacionais. O conjunto de contribuições deste número
vem se somar aos esforços para aprofundar o conhecimento sobre as múltiplas
formas de apreensão, conservação, uso e apropriação da água em várias dimensões
e escalas.
No princípio era água, de Jacyntho Lins Brandão, é o texto de abertura deste número da Revista, e trata das cosmogonias babilônicas que instituem a água como
o princípio de tudo, bem como das tradições grega e hebraica delas dependentes.
O texto ressalta a concepção de diferentes tipos de água – das fontes e do mar – os
primeiros com os quais o mundo ganha forma e, mais amplamente, como mitos
sublinham o caráter da água como fonte de vida e do mar, força perigosa a ser contida pelos deuses.
rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 8-21, jul./dez. 2013
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Água e espaço, espaço das águas
Os próximos quatro textos, de diferentes maneiras, tratam das relações entre
água e conformação do espaço, mediadas pelas formas como a sociedade concebe,
transforma e se apropria tanto da água quanto do território que a conforma e delimita. São relações carregadas de valores e práticas, tradicionais e contemporâneas,
associados a indivíduos, grupos e instituições. O texto Gestão da água e paisagem
cultural, de autoria de Maurício Andrés Ribeiro, Eldis Camargo, Dalvino Franca,
Maria do Socorro Castello Branco e Augustin Trigo, focaliza a água como elemento
estruturador e integrante de paisagens culturais. Trata das implicações da distribuição desigual da água no território, considerando que a paisagem é dinâmica e
se transforma tanto por causas naturais como pela ação humana, intencional ou
não. Utilizando a concepção de paisagens hídricas construídas pelo homem – lagos,
reservatórios, barragens e represas –, discute como as paisagens pré-existentes são
transformadas, e novos lugares, criados.
O texto de Flávia Galizoni e Eduardo Ribeiro, intitulado Água, terra e família:
uma etnografia dos recursos hídricos nas comunidades camponesas da Mantiqueira mineira, se propõe a identificar e discutir a ética, os valores e princípios que regulam
a água numa região da Serra da Mantiqueira no Sul de Minas Gerais. Analisa os
pressupostos que dão sentido às formas culturalmente construídas pelas quais as
águas são reguladas, geridas e partilhadas pelas famílias inseridas na agricultura
comercial. A dialética entre valores tradicionais e modernos, no que se refere às
relações entre água e uso do espaço, também ilumina outro contexto socioespacial.
Margarete de Araújo Silva, em seu texto Aos destituídos, as cabeceiras: o lugar das favelas em Belo Horizonte, parte da acirrada disputa pela terra na cidade capitalista para
evidenciar como as favelas usualmente se instalam em áreas relegadas pelo mercado
imobiliário formal e em estreita relação com os cursos d’água. A autora argumenta
que as favelas, embora representativas da precariedade e das deficiências urbanas
dos espaços reservados às classes destituídas, oferecem interessantes possibilidades
de investigação e reflexão acerca de um padrão de urbanização já excluído da cidade
formal, ancorado numa relação desalienada entre gente e água, pela reincorporação
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à vida cotidiana dos cursos d’água despoluídos, desde as pequenas cabeceiras até os
fundos de vales urbanizados.
Partindo de uma visão histórica da relação entre os rios e as cidades, o texto de
Márcio Baptista e Adriana Cardoso, Rios e cidades: uma longa e sinuosa história...,
discute algumas tendências e outros tantos desafios associados à intervenção nas
águas urbanas. O artigo confere especial ênfase ao conceito de restauração de cursos
de água e propõe maior integração desses meios ao cenário das cidades, buscando
compatibilizar demandas e contextos diversificados. Os desafios são inúmeros, desde incertezas inerentes ao processo – naturalmente dinâmico em termos fluviais e
urbanísticos – como questões afeitas ao planejamento, às políticas públicas e institucionais, visando à melhoria da qualidade ambiental e urbanística dos cursos de
água e das cidades.

Água e arte
Águapalavra é um registro das contribuições da instalação coletiva composta por
artistas professores do Brasil e da Argentina, realizada em 2010, na Bienal de Arte
Universitária, no Centro Cultural UFMG e no 43º Festival de Inverno da UFMG,
em Diamantina. No projeto, o tema da água é explorado por poéticas computacionais interativas associadas ao texto, ao som e à visualidade plástica. São trazidas aqui
as contribuições de dois artistas, coordenadores do evento, Fabrício Fernandino, do
Brasil, e Isabel Molinas, da Argentina.
No artigo Bené Fontelles: um artista em defesa do “inteiro ambiente”, Marília Andrés
Ribeiro retoma a trajetória artística de Bené Fontelles, enfatizado suas principais atividades e criações culturais dedicadas à temática ecológica e, principalmente, as que
foram devotadas a despertar o interesse público e coletivo em relação à preservação
dos recursos hídricos.
O texto de Maria do Carmo de Freitas Veneroso, intitulado Notas sobre Paulo
Nazareth: abordagens sobre a água, apresenta e discute criticamente obras do artista
Paulo Nazareth, mineiro de Governador Valadares, nascido em 1977, considerando
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sua atuação artística como uma prática cultural e relacional. A água é tema recorrente no trabalho do artista e está presente nas obras abordadas.

Água e política, políticas das águas
O conjunto de textos que se segue organiza-se com base na noção de governança das águas, desde as tendências contemporâneas de crescente regulação de bens
comuns da natureza pela lógica das relações mercantis, abrangidas pelo campo da
economia ecológica, passando por alguns debates sobre alternativas de gestão das
águas, até contemplar discussões mais específicas sobre alternativas de gestão de
recursos hídricos e saneamento ambiental.
Partindo da provocação contida no título do artigo, A água (ainda) não é uma
mercadoria: aportes para o debate sobre a mercantilização da água, José Esteban Castro
analisa a valorização e mercantilização da água doce, argumentando que o controle
e gestão da água, na maioria dos países, não consegue alcançar níveis de calculabilidade e de previsibilidade próprios dos processos capitalistas de mercantilização,
devido principalmente ao caráter lento e fragmentado do processo. Tal processo e
as condições e circunstâncias de adoção de mecanismos de controle sobre o uso
da água são amplamente problematizados pelo autor. Segundo ele, dependendo do
conceito de mercantilização utilizado, pode-se considerar que a maior parte da água
do planeta permanece não mercantilizada.
Dois textos discutem especificamente a noção de gestão integrada de recursos
hídricos e o contexto da governança das águas no Brasil. Governança da água, de
José Galizia Tundisi, aborda os processos de integração da gestão e montagem de
um sistema operacional que envolva bases científicas e tecnológicas, sistemas de suporte para a decisão e participação da comunidade. A evolução do conceito-chave de
gestão integrada de recursos hídricos é discutida e são apresentadas possibilidades,
na ótica do autor, de implementação de uma governança de bacia hidrográfica, com
integração de dados e caráter preditivo, visando promover ações para melhorar a
qualidade da água e administrar as relações suprimento-demanda de água. O artigo
de Tatiana dos Santos Silva, intitulado A governança das águas no Brasil e os desafios
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para a sua democratização, discute como a adoção de princípios de gestão integrada
de recursos hídricos simboliza um processo de transição da governança das águas
no país, ao incluir atores não governamentais em decisões sobre a alocação de recursos, concessão de outorgas e cobrança de encargos. A autora avalia, entretanto, que,
até o momento, tais princípios não foram implantados em alguns comitês de bacia
e analisa os atuais desafios que impedem a plena democratização da governança das
águas no Brasil.
Numa interessante perspectiva comparativa, o texto de Bernard Barraqué, As
agências francesas de água têm 50 anos: lições a tirar dessa experiência controversa, faz
uma genealogia das agências de águas francesas, dos percalços e das resistências
encontrados para sua institucionalização na estrutura política francesa. Ao discutir
a questão da cobrança pela água, o texto destaca, além dos custos econômicos e ambientais, aspectos relacionados à aceitabilidade social e à equidade. Analisa em particular a economia política dos custos, das taxas de água e dos serviços de saneamento
ambiental, em um contexto de construção de um balanço conceitual dos mesmos
entre serviço público e bem comum.
No texto Histórico de criação e implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Baixo Paraíba do Sul, Maria Eugênia Totti discute a trajetória da experiência do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, região caracterizada pelo
monopólio sucroalcooleiro e pela representação política do latifúndio, bem como
por grandes transformações ambientais relacionadas à dinâmica de águas. A autora
reconhece dificuldades referentes à implantação e funcionamento desse sistema de
gestão de recursos hídricos, mas avalia que o Comitê tende a ser uma instituição
eficiente e perene.
O debate sobre riscos de desabastecimento de água e estratégias de defesa civil
a eles associadas, bem como as contradições das políticas de interrupção do fornecimento de água para os inadimplentes, é proposto no texto O direito à água potável e os
riscos de desabastecimento: Um estudo do ABC Paulista, de Ricardo Moretti, Leonardo
Varallo e Francisco Comaru. Tendo como referência empírica a região do ABC paulista, os autores argumentam que, apesar de o risco de desabastecimento existir em
diferentes graus, este ainda não faz parte da agenda de procedimentos preventivos
dos órgãos de defesa civil e de saneamento. O trio propõe ainda a revisão de proce-
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dimentos de interrupção do fornecimento de água adotados em algumas empresas
de saneamento por contrariarem conceitos básicos de saúde pública e princípios de
abastecimento mínimo contemplados na legislação brasileira. A advertência dos autores mostra-se especialmente oportuna face aos graves problemas de abastecimento enfrentados pela população da Região Metropolitana de São Paulo no primeiro
semestre de 2014.
A temática da cobrança pelo uso da água e da integração dos instrumentos
de gestão é abordada no texto de Laura Serrano e Matheus Carvalho, intitulado
Cobrança pelo uso de recursos hídricos e tarifas de água e de esgoto: uma proposta de
aproximação. Os autores propõem uma aproximação entre instrumentos técnicos
e instrumentos de natureza econômico-financeira, ainda tratados separadamente,
por meio da inclusão, nas tarifas de água e de esgotos, de mecanismo de incentivo para a conservação dos recursos hídricos, incorporando critérios de cálculo da
cobrança pelo uso da água, realizada por agências de bacia, nas revisões tarifárias
feitas por agências reguladoras dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
O artigo Indicadores em saneamento: avaliação e transparência da prestação dos
serviços de água e de esgoto em Minas Gerais, assinado por Samuel Barbi Costa, Larissa Côrtes, Taiana Coelho Netto e Moacyr Freitas Junior, analisa a evolução dos
prestadores de serviços de saneamento do estado de Minas Gerais, entre 2005 e
2010, com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS). O texto define parâmetros técnicos para análise dos indicadores,
classifica os resultados como satisfatórios ou insatisfatórios, de forma a contribuir para o monitoramento do progresso das ações no setor de saneamento em
Minas Gerais.
Concluindo este número, Rafaela Marcelino, Paulo Ricardo Frade, Camila Amorim e Mônica Maria Leão discutem o desenvolvimento de tecnologias inovadoras
para o tratamento de efluentes industriais de difícil degradação, no artigo intitulado
Tendências e desafios na aplicação de tecnologias avançadas para o tratamento de efluentes
industriais não biodegradáveis: atuação do grupo de pesquisas POA Control da UFMG.
Os autores avaliam o tratamento de efluentes por Processos Oxidativos Avançados
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(POA) como alternativa viável e eficiente na degradação de poluentes recalcitrantes.
De forma mais ampla, o trabalho propõe revisar algumas das técnicas desenvolvidas
pelo grupo de pesquisa do qual os autores fazem parte, relacionando-as com o que
vem sendo desenvolvido pela comunidade acadêmica internacional.
Esperamos que este número propicie uma estimulante – e fluida – leitura.
A Comissão Editorial.
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WATER…

Water is the central theme of this Revista da Universidade Federal de Minas Gerais
issue. Seen from several points of view, water is essential to life and a compounding
element of our planet. Water is a common good, a collective use value around which
knowledge, cults, and habits have been created and organized; it is the cradle of history,
source of inspiration to literature, music and many other forms of artistic manifestations. It is the cornerstone of cultures, cities and regions, forms of land and institutional
organizations. Water is also the goal and product of public policies and collective services, increasingly building itself as an example of economic valuation and symbol of
nature as it virtually becomes a rarity. It appears as a privileged object of research and
of scientiﬁc and technological innovation in several disciplines, encompassing countless entities, national and international institutions. The contributions to this issue add
eﬀorts to the deepening of knowledge in the various forms of apprehension, conservation, use and appropriation of water in many dimensions and scales.
In the Beginning Was the Water by Jacyntho Lins Brandão is the opening text of this
issue, approaching the Babylonian cosmogonies that established water as the beginning of everything else as well as of the Greek and Hebraic traditions depending on
them. The text highlights the conception of diﬀerent types of water – from fountains
to oceans – as the ﬁrst ones to shape the world and, broadly speaking, as myths that

16

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 8-21, jul./dez. 2013

editorial

emphasize the character of water as a source of life and of the sea, a dangerous force to
be forborne by the gods.

Water and space, space of waters
The four next texts approach, in diﬀerent ways, the relationship between water and
the formation of space, brought about by the forms that society ﬁgures, transforms and
appropriates not only water but also the territory that shapes and marks its boundaries. This relationship is plenty of values and practices, traditional and contemporaneous, associated to individuals, groups and institutions. Water Management and Cultural
Landscape by Maurício Andrés Ribeiro, Eldis Camargo, Dalvino Franca, Maria do Socorro
Castello Branco and Augustin Trigo sheds a light on water as a structuring element and
integrating factor of cultural landscapes. It contemplates the implications of the unequal
distribution of water over the territories and the fact that the landscape is dynamic and
transformed not only by natural causes but also by human action, intentionally or not.
Using the conception of hydric landscapes built by men – lakes, reservoirs and dams – it
discusses how the preexistent landscapes are changed and new places created.
Flávia Galizoni and Eduardo Ribeiro, authors of Water, Land and Family: an ethnography of water resources in rural communities of the Mantiqueira Mountains, Minas
Gerais, approach the ethics, values and principles that regulate water in a region of the
Serra da Mantiqueira in Southern Minas Gerais. This work analyzes the assumptions
that give meaning to the culturally built forms by which waters are regulated, managed, and shared by the families participating in the commercial agriculture. The dialectics between the traditional and modern values regarding the relationship between
water and the use of space also shed a light on another social-space relationship. The
text by Margarete de Araújo Silva, To the Poor, the Headwaters: the place of favelas in
Belo Horizonte, approaches the ﬁerce territorial dispute in the capitalist city to highlight how the slums are usually established in areas undervalued by the formal real
estate market, and in close relationship with watercourses. The author argues that
the slums, though standing for precariousness and urban deﬁciencies of the spaces
reserved to the needy populations, oﬀer interesting possibilities of investigation and
reﬂection about an urbanization pattern. This pattern, edged out from the formal city,
is anchored to a close and integrated relationship between people and water, by the
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reintegration of the unpolluted riverheads to daily life, from the small riverheads to the
bottom of the urbanized valleys.
From a historical standpoint of the relationship between rivers and cities, Márcio
Baptista’s and Adriana Cardoso’s Rivers and Cities: a long and sinuous history…, discusses some trends and other many challenges related to the intervention in the urban
waters. Especially emphasized is the concept of watercourse restoration, which points
to a greater integration of these means to the urban scenario in an attempt to match
demands and diversiﬁed contexts. Countless are the challenges ranging from uncertainties inherent to the process – naturally dynamic in river water and urban terms – as
planning issues, to public and institutional policies aiming at the improvement of the
environmental and urban quality of the watercourses and cities.

Water and art
Águapalavra (Waterword) is a record of contributions of a collective installation created by professor artists from Brazil and Argentina that took place in 2010 at the Bienal
de Arte Universitária (University Art Biennial) at the Centro Cultural UFMG (Cultural
Center UFMG), and in Diamantina, during the 43o. Festival de Inverno da UFMG (UFMG
43th Winter Festival). This project included the water theme, explored by interactive computational poetics associated to text, sound and visual aesthetics. Two of those contributions are brought to this issue, namely Fabrício Fernandino’s, from Brazil, and Isabel
Molinas’, from Argentina, both artists and coordinators of the event.
In Bené Fontelles: an artist in defense of the “entire environment”, Marília Andrés Ribeiro
revisited Bené Fontelles' artistic trajectory by shedding light on his main cultural activities and creations dedicated to ecology, and especially the ones that were devoted
to arouse the public and collective interest in terms of preservation of water resources.
The text by Maria do Carmo de Freitas Veneroso entitled Notes on Paulo Nazareth:
approaching water, presents and critically discusses works by artist Paulo Nazareth, born
in 1977 in the city of Governador Valadares in Minas Gerais, considering his artistic performance as a cultural and relational practice. Water is a recurrent theme not only in the
artist’s work but also in the works approached.
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Water and politics, water policies
The next set of texts departs from the notion of water governance, including the contemporary trends of increasing common natural property regulation by the logic of the
trade relations, encompassed by the ecological economy, contemplating some of the
debates on water management alternatives, besides taking into account more speciﬁc
debates on water resources management alternatives and environmental sanitation.
Based on the teasing title of his article – Water is not (yet) a commodity: a contribution to the debate on the commodification of water – José Esteban Castro analyzes the valuation and commodiﬁcation of freshwater, arguing that water control and management,
in most countries, cannot achieve the calculability and predictability levels characteristic
of the capitalist commodiﬁcation processes mainly due to the slow and fragmented
character of the process. Such process, and the conditions and circumstances of the
adoption of control mechanisms over the use of water are broadly discussed. The author also points out that, depending on the commodiﬁcation concept applied, the major
part of the world waters may still be considered as uncommodiﬁed.
Two texts speciﬁcally discuss the notion of integrated management of water resources and the context of water governance in Brazil. Water Governance by José Galizia
Tundisi approaches the processes of management integration and adjustment of an
operational system that involves scientiﬁc and technological bases, support systems
necessary for the decision-making and participation of the community. The evolution of
the key-concept of integrated management of water resources is discussed and, from
the author’s point of view, possibilities of implementation of a hydrographic basin governance are presented, with the integration of data and predictive character aiming at
the furthering of actions that may improve water quality and manage the water supplydemand relations. On its turn, Tatiana dos Santos Silva’s article, Water Governance in
Brazil and the Challenges to its Democratization, discusses how the adoption of integrated management principles of water resources is emblematic of a transition process of
water governance in the country, including non-governmental actors in decisions on the
resources allocation, concessions granting and fee charges. Therefore, it estimates that,
to the present date, such principles have not been implemented in some watershed
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committees, and analyzes the current challenges that hinder the full democratization of
water governance in Brazil.
From an interesting comparative perspective, Bernard Barraqué’s text The French
Water Agencies Are 50 Years Old: lessons to take from this controversial experience presents
a genealogy of the French water agencies, the diﬃculties and resistances posed to its
institutionalization in the French political structure. As water charge is discussed, not
only the economic and environmental costs, but also issues related to social acceptability and equity are highlighted. The political economy of costs, environmental sanitation and water charges are topics particularly analyzed within their conceptual balance
between the public service and common property.
In Baixo Paraíba do Sul Watershed Committee: background of creation and implementation, Maria Eugênia Totti discusses the experience of the Watershed Committee of the
Baixo Paraíba do Sul region characterized by the sugar and alcohol monopoly and by
the political representation of agricultural estate, besides the important environmental
transformations related to the water dynamics. The author acknowledges the diﬃculties regarding the implementation and operation of this water resources management
system, but ponders that the Committee tends to be an eﬃcient and lasting institution.
The debate, not only on the water shortage risks and the associated civil defense
strategies, but also on the contradictions of the water supply interruption policies for
nonpayment is brought to light by The Right to Drinking Water and the Water Shortage Risks: a study on the ABC Paulista region, by Ricardo Moretti, Leonardo Varallo and
Francisco Comaru. Taking the ABC Paulista region as empirical reference, the authors
argue that, although the shortage risk exists in diﬀerent levels, it is not yet an item of
the preventive procedures agenda of the civil defense and sanitation agencies. The three
authors propose a review of the water supply interruption procedures adopted by some
sanitation companies for they contradict basic public health concepts and minimum
supply principles considered by the Brazilian legislation. The authors’ warning especially ﬁts the serious supply issues that the population of the São Paulo Metropolitan
Region underwent during the ﬁrst semester of 2014.
The collection for water use and the management tool integration is the theme
approached in Laura Serrano’s and Matheus Carvalho’s Water Resource Use and Water
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Supply and Sanitation Charges: a proposition to integrate payment tools. The authors propose a convergence of the technical and economic-ﬁnancial tools still treated separately.
They suggest the inclusion of incentive mechanisms for the conservation of water resources in the water and waste fees by the incorporation of charge estimates criteria for
the use of water carried out by basin agencies, in the fee reviews made by water supply
and sanitation services regulating agencies.
The article entitled Sanitation Indicators: an evaluation of water and sewer utilities in
Minas Gerais, by Samuel Barbi Costa, Larissa Côrtes, Taiana Coelho Netto and Moacyr
Freitas Junior, analyzes the evolution of the sanitation rendering of service in the State of
Minas Gerais between 2005 and 2010, considering the National Sanitation Information
System (SNIS) data. The text deﬁnes technical parameters for the indicators analysis,
ranks the outcomes as satisfactory or unsatisfactory, corroborating the action progress
control in the segment in the State of Minas Gerais.
Completing this issue, Rafaela Marcelino, Paulo Ricardo Frade, Camila Amorim and
Mônica Maria Leão discuss the innovating technologies development for the treatment
of industrial eﬄuents of diﬃcult degradation in the article entitled Trends and Challenges Upon the Application of Advanced Technologies in the Treatment of Industrial Nonbiodegradable Wastewater: performance of the POA Control research group at UFMG. The
authors assess the eﬄuent treatment by Advanced Oxidation Processes (POA) as a
feasible and eﬃcient alternative in the recalcitrant pollutants degradation. More broadly
speaking, the proposition here is to review some of the techniques developed by the
research group they compose, relating them with the ongoing developments carried out
by the international academic community.
We hope this issue presents an invigorating – and ﬂowing – reading.
The Publishing Committee
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NO PRINCÍPIO ERA A
ÁGUA
jacyntho lins brandão*

resumo Este trabalho trata das cosmogonias babilônicas que instituem a água como o princípio de tudo, bem como das
tradições grega e hebraica delas dependentes. No poema intitulado Enuma elish, escrito provavelmente no século XII a.C.,
Apsû e Tiamat – a água das fontes e a água do mar, respectivamente – são apresentados como os primeiros deuses, a partir
dos quais o mundo ganha forma. Ressalta-se como, provindo de povos que vivem no deserto, esses mitos sublinham o
caráter da água como fonte de vida, ao mesmo tempo que elaboram uma imagem do mar como uma força perigosa que é
preciso conter em seus limites, tarefa que cabe ao mais jovem dos deuses, responsável pela ordem do mundo.

palavras-chave Cosmogonias babilônicas. Cosmogonias hebraicas. Cosmogonias gregas.

IN THE BEGINNING WAS THE WATER

abstract This paper discusses the Babylonian cosmogony establishing water as the beginning of everything, as well as
Greek and Hebrew traditions dependent on them. In the poem entitled Enuma Elish, probably written in the 12th century BC,
Apsû and Tiamat – spring water and seawater – are presented as the ﬁrst gods, from which the world takes its origin. It is
noteworthy how, coming from people who live in the desert, these myths emphasize the character of water as a source of
life, while working out an image of the sea as a dangerous force that is to be contained within its limits, task for the youngest
of the gods, responsible for world order.
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1. A cópia de que dispomos é do século VII a.C., procedente da biblioteca de Assurbanípal (668-627 a.C.).
Não há consenso com relação à data em que o poema
foi composto: de início, pensou-se que remontaria à
época de Hamurabi (1792-1770 a.C.); hoje prevalece o
parecer de que foi escrito nos dois últimos séculos do
segundo milênio, provavelmente durante o reinado da
dinastia de Isin, mais exatamente sob Nabucodonosor I
(1124-1103 a.C.). Cf. BOTTÉRO; KRAMER, 1993, p. 603.

2.

Como é comum nas literaturas do Oriente Médio,
o título é formado pelas primeiras palavras do texto
(assim, por exemplo, o que conhecemos como Gênesis
tem em hebraico o nome Bereshit, isto é: No princípio).
Enuma elish signiﬁca “quando, acima”. O primeiro
nome que foi atribuído ao poema quando de sua descoberta e primeira tradução, publicada por George Smith
em 1876, foi The chaldean account of Genesis. A partir daí
passou a ser geralmente conhecido como Epopeia babilônica da criação (como na edição publicada de Lambert
e Parker, de 1966) ou Mito babilônico da criação (cf.
THE STANDARD..., 2005). Ressalte-se, contudo, que
esses nomes não reﬂetem com exatidão o conteúdo do
texto que, embora contendo uma cosmogonia, tem por
ﬁnalidade celebrar a glória de Marduk.

A

quela que é uma das mais antigas cosmogonias que se
conservaram,1 o poema babilônico intitulado Enuma

elish,2 abre-se com estas palavras:
Quando, acima,

o céu não tinha nome,

embaixo, a terra

por nome não fora chamada,

3Apsû, o primeiro,

foi genitor deles,

Mummu Tiamat

foi quem os gerou todos.

Suas águas eles

por inteiro misturavam:

prado não havia,

brejo não enxerga,

quando dos deuses

nenhum ainda existia,

e ninguém nome tinha

nem fados fixados.3

Essa é uma apresentação concisa e, por isso mesmo, bastante
eloquente da situação primeva, quando o que existia era nada
mais que água. Os dois nomes próprios que se leem, ou seja,
os daqueles deuses que “suas águas por inteiro misturavam”,
remetem a duas espécies depois separadas: a água doce, subterrânea, donde procedem fontes e rios – Apsû; e a água salgada

3.

Enuma elish 1, 1-8. Salvo indicação em contrário, as
traduções são de minha autoria. Adoto a organização
do texto em estrofes de quatro versos proposta por Talon (THE STANDARD..., 2005), bem como sua leitura
da primeira estrofe.

4. O nome Mummu, que precede o de Tiamat, é
enigmático. Mais à frente, Mummu é o nome do vizir
de Apsû, que o aconselha a eliminar sua descendência (Enuma elish 1, 30 ss.). Uma possibilidade é que
constitua uma corruptela de ummu, “mãe”, o que daria
a leitura “mãe Tiamat gerou-os todos” ou então “mãe
era Tiamat, que os gerou todos”.
5.

24

Enuma elish 1, 9-12.

do mar – Tiamat.4 Como em qualquer cosmogonia, o estado
primevo só se expõe para ser ultrapassado, o que não se apresenta de modo diferente neste caso. Assim, o poema prossegue
narrando como, nessa entidade composta por Apsû e Tiamat,
Criaram-se deuses

no interior deles:

Lahmu e Lahamu surgiram

por nome foram chamados;

antes que ingressassem

na idade adulta,

Anshar e Kishar se criaram,

que eles mais avantajados. 5

5

As gerações então se sucedem: Anshar gera Anu, que por
sua vez gera Nudimmud, também conhecido por Ea, o qual,
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com sua esposa Damkina, gerará Marduk.6 Todos estes deuses mais novos já são em
alguma medida antropomórficos, seus nomes não remetendo a elementos da natureza,

6. Sobre essa sequência
de deuses, ver SERI, 2012,
p. 8-10.

a não ser no caso de Anu, que é o deus celeste. Lahmu/Lahamu, cujos nomes significam
“peludo/ser peludo”, devem ser entes monstruosos, o que não é incomum quando se trata
de personagens cosmogônicos primevos. A própria Tiamat é referida no poema como um
kûbu, isto é, um “feto”, um “aborto”,7 parecendo ter a forma de um réptil marinho, já que
8

se faz também referência a sua cauda.

7.

Enuma elish 4, 136.

8.

Enuma elish 5, 59.

Ainda que o mundo se tenha povoado com esses deuses e outros mais, quebrando-se
a unidade original das águas, é a Apsû e a Tiamat que compete o protagonismo nos dois
pontos de inflexão que conduzem ao universo como o conhecemos, numa lógica que
combina destruição e criação. Observe-se que, no princípio, eles têm uma atuação passiva:
misturam suas águas nas quais outros deuses surgem sem que lhes caiba nenhuma
atividade propriamente criadora ou
de fecundação (Cf. SONIK, 2008, p.
737). Num primeiro mo(vi)mento, quando
Marduk ainda não havia sido gerado e o mais novo
dos grandes deuses é Ea, Apsû intenta aniquilar sua prole porque eles agitavam o interior de Tiamat, perturbando sua tranquilidade e quebrando o silêncio. Contrapondo-se
a ele, Ea o faz adormecer pela força de um encantamento, retira-lhe o riksu e a coroa e o
mata.9 Num segundo mo(vi)mento, após Marduk ter nascido e recebido de Anu os quatro

9. Enuma elish 1, 21-69.

ventos, com os quais se diverte, perturbando de novo o repouso das divindades, é Tiamat
quem decide exterminar os grandes deuses, reunindo numeroso exército, ao qual ainda
se acrescentam monstros por ela produzidos especialmente para a guerra. Seu oponente
e vencedor será Marduk, que, após derrotá-la, a mata, não só repetindo o feito de Ea, seu
pai, mas ultrapassando-o, uma vez que a guerra contra Tiamat foi maior e mais terrível, o
que garante ao vencedor o primado entre os deuses e a demiurgia do mundo.
A par desse fio narrativo que conduz à primazia de Marduk, o soberano do panteão
da Babilônia, cumpre notar que uma conformação do mundo se vai por igual delineando
a partir do destino que cabe a Apsû e a Tiamat. O primeiro, uma vez vencido e morto,
torna-se a morada (futuramente subterrânea) de Ea, ou seja, é a partir de então que – pelo
que se pode entender – deixa de estar de algum modo mesclado com Tiamat para adquirir
um estatuto próprio, o do lençol de água doce donde (depois) procederiam fontes e rios.
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O fato de que Ea arrebate a coroa de Apsû mostra como se trata de uma sucessão no poder,
o mesmo valendo para o riksu, que em geral se traduz como “faixa” (outro signo de realeza) (Cf. BOTTÉRO; KRAMER, 1993, p. 607), mas que admite também o entendimento proposto por Lambert,
“tendão”, o que poderia
indicar que, depois de
sedar Apsû, o fato de que
Ea lhe rompa o tendão
sugere a dissolução dos
vínculos que faziam daquele protodeus um ente ativo, levando-o assumir (ou retornar
a) uma forma passiva (Cf. LAMBERT, 2008, p. 38). Destino semelhante é reservado a
Tiamat: depois de vencida e morta, Marduk parte ao meio seu cadáver e o utiliza para
formar tanto o céu quanto a terra. No alto põe ele a abóbada celeste, dispõe guardiões
para impedir que as águas transbordem, constrói uma réplica do Apsû, a qual destina a
10. Enuma elish 4, 135-146,
5, 1-52.

Anu, faz surgir as constelações e toma outras medidas.10 Utilizando em seguida a outra
metade de Tiamat para construir a terra, ele põe-lhe por cima da cabeça uma montanha,
onde abre uma fonte, faz com que corram de seus olhos os rios Tigre e Eufrates, sobre
seus seios assenta montes e curva sua cauda, ao que parece prendendo-a a uma espécie

11. Enuma elish 5, 53-62.

de ponto fixo abaixo do qual está o Apsû e acima do qual se encontra o céu.11 O que se
tem desse modo representado é a própria concepção do universo pelo pensamento babilônico: ele é constituído por três camadas, a saber, no alto, o céu, no meio, a terra e,
abaixo desta, o Apsû. A camada superior, que é a morada de Anu, assemelha-se a um
reservatório que contém as águas de Tiamat, as quais, quando se rompem as comportas,
provocam o dilúvio; a camada central, domínio do deus Enlil, compreende uma parte de

12. Para um detalhamento
maior dos níveis superior
e inferior, ver BOTTÉRO;
KRAMER, 1993, p. 70.

terra firme rodeada por todos os lados pelo mar; finalmente, como já se disse, a morada
de Ea é constituída pelas águas subterrâneas.12

As águas cosmogônicas
Não deixa de ser curioso que povos que viveram nas areias dos desertos médio-orientais e a partir daí aprenderam a ver e pensar o mundo concebam o universo como um todo articulado pela força das águas. A proeminência da água no pensamento cosmogônico
26
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e cosmográfico por eles elaborado decorre certamente da
consciência de quanto sua subsistência dependia dos dois rios
em torno dos quais se desenvolveram, pelo menos desde o quinto milênio antes de nossa era, as civilizações mesopotâmicas. É
uma experiência de mundo que se desdobra em várias direções:
a valorização do trabalho como a finalidade da existência humana – pois é preciso construir canais para irrigar a terra seca;13 o
sentimento de que o excesso de população é perigoso – pois a
produção de alimentos depende de esforço e não é ilimitada;14 enfim, a ideia de que a vida brota das águas, do mesmo modo como
brotaram de Apsû-Tiamat os primeiros deuses.
A esse propósito contamos com um interessante documento

13. No poema denominado Atrahasis (Supersábio), a
destinação da humanidade para o trabalho aparece de
modo bastante claro: os deuses menores – os Igigu
– tendo-se revoltado contra os deuses celestes – os
Anunnakku – após mil e duzentos anos de trabalho, estes últimos decidem criar a humanidade para atribuirlhe a corveia que antes era dos primeiros. Esse é o
início da longa tradição médio-oriental (que herdamos
por meio dos judeus) de que o trabalho é não só o que
justiﬁca a existência humana, como o que a digniﬁca.

em que curiosamente se relata a origem do “verme” da dor de dente:
Quando Anu criou o Céu,
e o Céu criou a Terra,
e a Terra criou os Rios,
e os Rios criaram os Riachos,
e os Riachos criaram a Lama,
e a Lama criou o Verme,
o Verme foi chorar diante de Shamash,15

14. No mesmo Atrahasis, a humanidade, depois de
criada, passa por três tentativas de extermínio da parte
dos deuses. O motivo é o crescimento descontrolado da
população, que, com seu vozerio, impede que os deuses
descansem de dia e durmam de noite. Eles enviam
então uma seca e uma peste, às quais, mesmo que a
maioria pereça, os homens sobrevivem, mercê das instruções que o deus Enki (outro nome de Ea) dá ao Supersábio. O último ﬂagelo é o dilúvio, de que escapam
apenas o Supersábio e sua família, de novo orientado
por Enki, que lhe ordenou a construção da arca.

e suas lágrimas corriam diante de Ea:
- O que me darás para comer?

15. O deus Sol.

O que me darás para sugar?
- Dar-te-ei o figo maduro
ou o fruto da damasqueira!
- E que me importa o figo maduro
ou o fruto da damasqueira?
Põe-me antes e me instala
entre o dente e a gengiva,
para que eu sugue o sangue do dente
e possa roer pouco a pouco
a gengiva!16

Esse texto não constitui propriamente um poema nem uma

16. A tradução que apresento depende da versão
para o francês de BOTTÉRO; KRAMER, 1993, p. 484.
Comentários em SERI, 2012, p. 5-6.

cosmogonia, mas faz parte de um procedimento terapêutico
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visando à cura da dor de dente: depois de relatar a origem daquele que a provoca, o
17. Sobre a questão dos
gêneros na produção acádia,
veja-se WESTENHOLZ, 1999.
Como parte de uma ação
terapêutica, a genealogia
do “verme da dor de dente”
repousa em concepção
bastante importante do pensamento cientíﬁco babilônico
(que também herdamos, por
meio dos gregos): para ter
poder sobre algo é preciso
conhecer sua origem – o que
justiﬁca a própria composição de cosmogonias.
18. A tradução que apresento dependendo da que eles
fazem para o francês.

texto orienta que se deve “enfiar uma agulha e pegar a extremidade do verme, dizendo:
Já que falaste assim, ó verme, que Ea te atinja com toda sua força!”17 No que presentemente interessa, observe-se como, mesmo considerando que os primeiros deuses são,
pela ordem, o Céu e a Terra, logo as águas de rios, riachos e pântanos se apresentam
como o local onde brotam os seres vivos. Essa ideia repete-se em textos igualmente não
mitológicos – nomeadamente em exorcismos –, ensinando que
És tu, Rio-divino, o criador de tudo!
Quando os grandes-deuses cavaram teu leito,
puseram a prosperidade em tuas margens
e é em teu fundo que Ea, rei do Apsû,
edificou sua morada. (Apud BOTTÉRO; KRAMER, 1993, p. 486)18

Não se pode esquecer que qualquer mitologia representa um esforço mental para compreender e explicar o que se oferece à observação humana, as diferentes explicações configurando o
que se entende por uma
cultura. No caso
mesopotâmico,
observam Bottéro e Kramer
que se “guardava
uma consciência viva do papel capital dos dois rios, não apenas para a vida econômica da região, mas para sua própria
formação”, sendo isso que explica que se confira ao “Curso-dágua enquanto tal a natureza divina e seus poderes”, considerando-se que o Rio-divino, “que dera forma e dava
vida à região, se encontrava, de uma certa maneira, na origem de ‘tudo’” (BOTTÉRO;
KRAMER, 1993, p. 486). Na mesma linha de raciocínio, ressalta Talon como a imagem
da mistura primitiva das águas de Apsû e Tiamat parece remeter “aos pântanos do sul do
Iraque, onde a terra, o rio e o mar se mesclam uns com os outros num ambiente caótico”,
sendo “essa talvez a imagem que o poeta tinha em mente” (TALON, 2001, p. 268).
Considerar a água como um dos elementos cosmogônicos primeiros não é incomum
em diferentes mitologias: em Hesíodo, por exemplo, entre os três primeiros filhos
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gerados pela Terra encontra-se o Mar,19 concepções equivalentes
registrando-se no Egito e entre alguns povos da África (Cf. PÉLICIER, 1991, p. 24-25).20 Contudo, ter a água como o elemento
primordial, como acontece no Enuma elish, parece uma elaboração do pensamento babilônico de fins do segundo milênio
a.C., cuja repercussão foi bastante considerável.
Vamos considerar duas apropriações dessa ideia, ambas de

19. HESÍODO. Teogonia 126-132: “Terra primeiro pariu
igual a si mesma/ Céu constelado, para cercá-la toda
ao redor/ e ser aos deuses venturosos sede irresvalável
sempre./ Pariu altas Montanhas, belos abrigos das
deusas/ ninfas que moram nas montanhas frondosas./
E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas/ o
Mar, sem o desejoso amor” (Tradução de Torrano).
20. Ressalte-se o caso do mito de criação iorubá, que
envolve a construção, pelos orixás, de um plano de
terra seca sobre um primitivo pântano.

fundamental importância para a formação do imaginário ocidental.

Hebreus
A primeira narrativa da gênese que encontramos na Bíblia
hebraica, a chamada “versão sacerdotal” das origens, incorpora
a concepção babilônica de um abismo de águas primordial, com
a diferença de que há um deus a ele externo que, a partir das
águas, faz o mundo.21 Ensina o texto: “No princípio Elohim fez
os céus e a terra. A terra era vazia e vaga, havia trevas sobre a face
do abismo e o sopro de Elohim pairava sobre a face das águas”.22
Como se vê, o estado inicial do mundo é esse abismo (tehom) de
águas, vazio e informe (tohu vabohu),23 sem dúvida uma reminiscência de Tiamat em sua disformidade – ou melhor: de Tiamat
como aquilo que antecede o próprio aparecimento das formas,

21. Reconhecem-se, no relato da criação do Gênesis,
dois extratos que reportam tradições diferentes. O
primeiro, chamado de “sacerdotal”, é o que narra
a criação em seis dias e o descanso de Elohim no
sétimo (Gênesis 1-2, 4); o segundo, que se atribui a um
redator chamado de “javista”, é o que conta a história
da criação centrada no jardim do Éden, Deus tendo o
nome de Iahweh (Gênesis 2, 4-3, 24). O primeiro relato
teria sido composto durante ou imediatamente após
o cativeiro da Babilônia (século VI a.C.), fortemente
inﬂuenciado pelas concepções babilônicas; o segundo
seria mais antigo (entre os séculos IX-VIII a.C.), podendo ter uma origem palestina. Contudo, como demonstrou Vaz (1996), também o segundo relato é debitário
das cosmogonias babilônicas. Identiﬁca-se ainda um
terceiro redator da Torah, chamado de “eloísta”, que
seria responsável pela narrativa a partir da história de
Abraão (Gênesis 12). Ver BOTTÉRO, 1993, p. 165-167.

as quais requerem o surgimento de limites (e o que melhor para
representar visualmente algo sem limites e forma que a água?).

22. Gênesis 1, 1-2.

Essas primeiras palavras da Torah representaram um problema

23. Trata-se de uma imagem difícil de interpretar, os
dois adjetivos tendo sido traduzidos, na Septuaginta,
por aóratos e akataskeúastos (“invisível” e “improvisada, não preparada”).

para os comentadores, na medida em que, após afirmar que
“no princípio” foram feitos “os céus e a terra”, então se introduz
esse abismo trevoso e informe de águas: Fílon de Alexandria,
na esteira do platonismo, resolve a dificuldade apelando para
o “mundo inteligível” que Deus primeiramente fez, como um
arquiteto que, antes de construir uma cidade, a concebe em
seu espírito,24 no que é seguido, com nuanças próprias, por

24. FÍLON. A criação do mundo segundo Moisés 15-22. Comentários de Runia em PHILO OF ALEXANDRIA, 2001,
p. 132-155 e 163-173.
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25. AGUSTÍN. Las confessiones 11-12.

Santo Agostinho;25 já o rabino Rashi, após garantir que “o texto bíblico não pretende
ensinar-nos nenhuma ordem cronológica” e anotar que, caso se admitisse o contrário,
o relato seria inconsistente, pois, depois de se afirmar que no princípio foram feitos o
céu e a terra, “ficamos admirados porque está escrito ‘e o espírito de Elohim flutuava
sobre as águas’, sendo que ainda não fomos inteirados de quando teve lugar a criação

26. YITZJAKI, [s./d.], p. 1.

das águas”, conclui que “disso se deduz que as águas eram anteriores à terra”.26 Essa
última conclusão é importante: de fato, nada no texto afirma que a “criação” dos céus e
da terra se fez a partir do nada, parecendo antes que se trata de formar a terra a partir
do abismo de água preexistente, o Tehom. Como resume Bottéro, “o conceito de criação
propriamente dita, ex nihilo, desde então elaborado” não aparece na própria Bíblia:
Deus organiza um imenso Caos, transforma-o, enche-o de coisas, mas esse Caos existia
“no princípio” e em nenhum lugar se diz claramente que Deus foi seu autor e o tirou de
um nada absoluto. Ora, esta é uma característica do próprio problema cosmogônico da

27. O autor anota que a
primeira referência a uma
criação ex nihilo se encontra no segundo Livro dos
Macabeus, “escrito em grego,
em plena época helenística,
e a inﬂuência do pensamento e da problemática
gregos necessariamente aí se
encontra”.

mitologia mesopotâmica, na qual só o devir é considerado, e não a origem absoluta dos
seres. (BOTTÉRO, 1993, p. 209)27

A centralidade da água cosmogônica na Torah fica confirmada quando se consideram as primeiras providências que conduzem ao mundo organizado, especialmente
as tomadas por Elohim no segundo e no terceiro dias: após criar a luz e separá-la da
treva (no primeiro dia), procede ele então à separação das águas de baixo e das águas
do alto, as que ficaram acima sendo chamadas de céu (segundo dia), e, em seguida, à

28. Cf. Gênesis 1, 3-11. Sobre
essa repartição das águas,
especialmente as que se
encontram no alto, no céu,
e as que se encontram na
terra, e o fato de que o termo
hebraico para água seja um
dual (mayim), ver KEE, 2012.

separação entre as águas de baixo e a terra seca, sendo a reunião das águas chamada
de mar (terceiro dia).28 Ambos os entrechos parecem de fato relacionados com a forma
como Marduk constrói o mundo a partir da separação do corpo de Tiamat em duas
metades – o termo hebraico para abismo, Tehom, podendo ser um nome próprio.29
Acrescente-se que, ainda que se trate de outra tradição, a precedência das águas ecoa
também na segunda narrativa cosmogônica da Torah, atribuída ao javista e centrada

29. Outros paralelos em
BOTTÉRO, 1993, p. 206.

no jardim do Éden, que assim começa:
No dia em que Iahweh Elohim fez a terra e os céus e ainda não havia qualquer

30. Gênesis 2, 4-7 (cito a
tradução de VAZ, 1996, p. 21,
em que o papel das águas
que sobem das profundezas embebendo o solo é
realçado).

30

erva no descampado e ainda não brotava qualquer planta do descampado, porque
Iahweh Elohim ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem
para cultivar o solo e águas profundas subiam da terra embebendo toda a superfície do solo, então Iahweh Elohim modelou o homem de humo do solo...30
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Gregos
Já observei como Hesíodo considera que a Terra precede cosmogonicamente o
Mar, mas o tema do abismo primordial não lhe é estranho, ficando claro que ele apresenta uma versão das origens híbrida, provavelmente somando tradições médio-orientais e balcânicas.31 Conforme a Teogonia,
Sim, bem primeiro veio a ser Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,

31. A dependência de Hesíodo das tradições cosmogônicas babilônicas tem sido
suﬁcientemente ressaltada
desde o estudo detalhado de
WALCOT, 1966.

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,
e Eros: o mais belo entre deuses imortais.32

Ainda que a descendência da Terra seja a linha principal que o poema segue, o reco-

32. HESÍODO. Teogonia 116120 (tradução de Torrano,
com modiﬁcação).

nhecimento da precedência do Caos pode constituir uma reminiscência da tradição
mesopotâmica: kháos significa “abertura”, “abismo”, ou seja, trata-se de um primeiro
espaço, aberto em todas as direções (como o abismo de águas da Torah?) (Cf. WEST,
1997, p. 144-145), em que depois se estabelecerá a Terra como “sede”. Esse Caos gera,
sem fecundação, o Érebo e a Noite, os quais, unidos em amor, geram por sua vez o Éter
e o Dia.33 Ainda que sugerida, essa relação do Caos com o abismo primevo de águas
é tênue e, na tradição que segue a cosmogonia hesiódica, tanto o Mar, como vimos, é

33. HESÍODO. Teogonia
123-125.

gerado pela Terra (sem fecundação), quando o Oceano pertence à lista de filhos que ela
gera fecundada pelo Céu.34
Os gregos conhecem, contudo, uma outra tradição, atestada pelo verso de Homero
que se refere ao “Oceano, origem dos deuses, e a mãe Tétis”.35 A aproximação do Oceano
e Tétis com Apsû e Tiamat foi proposta,
pela primeira vez, por W. E. Gladstone (já em 1890), sendo geralmente admitida. Especula-se

34. Observe-se que o reinado de Zeus só se conﬁrma,
na Teogonia, após ele ter
enfrentado o monstro Tifeu,
último ﬁlho gerado pela Terra
(v. 820-880) – o que parece
equivaler à luta entre Marduk
e os monstros gerados por
Tiamat.
35. HOMER. The Iliad 14,
201.

mesmo que o grego Thétis
possa derivar de Tiamat, o que filologicamente é possível: o acádio tiam(a)tu, tâm(a)tu, têmtu
(todos com os significados de “mar”, “profundezas”, “abismo”, tiamat sendo uma forma
poética), pode ter sido transposto como thétis, considerando-se que a sequência -mt- não
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é própria do grego (Cf. WEST, 1997, p. 147). Apesar de atraente, menos convincente
é outra hipótese, levantada por Germain e retomada por West: o adjetivo apsorrhóou
(isto é, “refluente”), aplicado por Hesíodo ao Oceano, pode ser uma reminiscência, em
36. Razões em contrário (a
meu ver convincentes) em
KELLY, 2007.

seu primeiro elemento de composição (apso-), do acádio Apsû (WEST, 1997, p. 148).36
Enfim, cumpre perguntar o que significa a expressão “theôn génesin” que, no verso
de Homero, se aplica ao Oceano: ele é a origem de todos os deuses ou simplesmente
“origem de deuses”, isto é, de uma parte deles, nomeadamente os marinhos, como se
reconhece na tradição hesiódica?
Como se vê, trata-se de um registro cujo teor e abrangência são difíceis de determinar com segurança. Todavia, quando a ele se agrega um outro dado, tomado de uma
esfera diferente – nem mitológica nem poética –, parece que se assegura a autenticidade da tradição transmitida por
Homero. Conforme Aristóteles, “a maior parte dos que
primeiro filosofaram” – isto é,
os filósofos da natureza conhecidos
hoje em dia como pré-socráticos – “creram que
os únicos princípios (arkhaí) de todas as coisas eram de espécie material”; entretanto,
continua ele, “quanto ao número e espécie de tal princípio (arkhé) não disseram o mesmo,
mas Tales, o iniciador desse tipo de filosofia, disse ser a água – por isso também declarou

37. ARISTÓTELES. Metafísica
983b.

que a terra está sobre água”.37 Ora, estamos diante de um excelente exemplo de tradução:
o que Homero declara em termos genealógicos – o Oceano e Tétis são os genitores dos
deuses –, Tales declara em termos físicos (ou naturais): a água é o princípio de tudo. Aliás,
o próprio Aristóteles admite a proximidade das duas declarações, ao comentar:
Tales talvez tenha adotado essa concepção por ver que o alimento de tudo é úmido e o
próprio calor disso nasce e disso vive – e aquilo de que algo vem a ser, isso é o princípio
de tudo; por isso ele adotou essa concepção e por perceber que as sementes de todas as
coisas são úmidas, a água sendo o princípio da natureza do que é úmido. Há alguns dos
que primeiro falaram sobre os deuses (homens antiquíssimos e muito anteriores à presente geração) que parecem admitir o mesmo sobre a natureza, pois fizeram do Oceano e
de Tétis os pais da geração (genéseos patéras), bem como da água o juramento dos deuses,

38. ARISTÓTELES. Metafísica
983b.

32

a chamada, por eles, Estige (pelos poetas). Mais honrado é, com efeito, o mais velho, o
juramento sendo o mais honrado.38
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Uma via de transmissão direta da tradição cosmogônia babilônica no Ocidente
foi a obra de Beroso intitulada Babilônicas, escrita já na época helenística (século III
a.C.).39 Conforme nela se conta, foi uma personagem surgida do Mar Eritreu,40 de
nome Oanes, um peixe anfíbio, com uma cabeça humana além da de peixe e pés
também humanos, quem civilizou a Babilônia – ensinando a agricultura, as artes e
as letras – e narrou a história das origens do mundo, retornando em seguida para o
mar. Segundo ele, “houve um tempo em que o todo era treva e água”, o mundo sendo
povoado de seres híbridos, surgidos nessa água, muitos com aspecto binário, duas
asas, duas faces, duas cabeças, dois conjuntos de órgãos sexuais; nesse tempo, “governava todos eles uma mulher cujo nome era Homoroca – em caldeu Talath, que em
grego se traduz como Thálassa (Mar) e, de acordo com o isopsefo, seléne (Lua)”.41 Então
chega o deus Belo, o qual “corta a mulher ao meio e com uma metade faz a terra, com
a outra metade, o céu, fazendo também com que desaparecessem os animais que nela
havia”. Após explicar que tudo isso se conta alegoricamente, Beroso anota que “Belo,
cujo nome se traduz por Zeus, cortando a treva, separou a terra e o céu um do outro
e organizou o mundo”.42 Ainda que não como uma reprodução exata, não é difícil
perceber os atores em cena: Belo é Bêl (ou Ba’al, isto é “Senhor”), denominação que se
aplica a Marduk, e Homoroca/Talath é Tiamat.43

O domínio das águas
De modo complementar ao tema que até agora ressaltei – ou seja, as águas
como princípio cosmogônico –, cumpre também enfocar, de modo mais preciso, o
que se convencionou chamar “guerra contra o Caos” (Chaoskampf), que constituiria
o ponto de chegada das cosmogonias de que tratamos. Como se viu, o esquema
geral dos textos comporta um estado original (o abismo de águas) e a intervenção
de um deus que age como demiurgo do céu e da terra. Exposto dessa forma, tem-se
a impressão de que o surgimento do mundo acontece como algo que, mesmo atribuído a determinado momento, ocorreria de qualquer modo, como se a vocação das
águas fosse chegar, da unidade, à multiplicidade, ou como se a ausência de limites
do abismo (representado por Tiamat/Tehom/Kháos/Oceano/Tétis) aspirasse ao
limitado. Não parece, contudo, ser essa a ideia, pois a contraposição ao abismo se
rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 22-41, jul./dez. 2013

39. As Babilônicas foram
provavelmente escritas no
primeiro quarto do século
III a. C., sob o patrocínio de
Antíoco I Salvador, não tendo
sido conservadas senão através dos fragmentos citados
por Alexandre Poliístor em
sua História caldaica (século
I a.C.), a partir da qual tanto
Eusébio de Cesareia quanto
Syncellus no-los transmitem.
Cf. SYNCELLUS, G. Ecloga
chronographica 30-31. LAMBERT, 1976, p. 171, considera
que a obra de Beroso não
parece ter circulado muito,
passando a ser mais conhecida por meio do citado
Alexandre Poliístor. Sobre a
transmissão dessas tradições
babilônicas no espaço grego,
ver TALON, 2001, p. 270-272.
40. Esse nome, em grego
(Erythrè thálassa), pode ser
aplicado tanto ao Golfo Pérsico, quanto ao Mar Vermelho
e ao Oceano Índico. Neste
caso, acredito que a primeira
opção seja a mais correta.
41. Um isopsefo (isópsephon) é um termo cujas
letras, tomadas como numerais, dão o mesmo total que
as de outro termo.
42. Apud SINCELO. Écloga
cronográﬁca 29-30.
43. Cf. TALON, 2001, p.
271. Talath é provavelmente
uma corruptela de Thaute
(forma que se encontra em
Damáscio correspondente
a Tiamat), por inﬂuência
da palavra grega para mar,
thálatta. Homoroca, por seu
turno, pode estar relacionada com a expressão ummu
Hubur, “mãe Hubur”, com
que Tiamat é designada no
Enuma elish.
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faz de forma violenta e paira sempre sobre o mundo dos deuses mais jovens o risco
de que tudo se resolva de novo em água.
Sem dúvida foi a percepção desse risco que levou a que, na Babilônia, se incorporasse ao ritual das festas de ano-novo a recitação do próprio Enuma elish: “no quarto dia,
após a breve refeição do fim do dia, o grande-irmão do Ekua recitará, de braços levantados, o Enuma elish, do começo ao fim, diante do deus Bêl” – uma prática mantida
pelos assírios, que, quando quiseram impor à Babilônia seu deus nacional, Assur,
simplesmente introduziram seu nome nos lugares onde originalmente se encontrava o de Marduk, mantendo a
integridade do resto do texto
(Cf. LABAT et al., 1970, p. 37).
Recitar o poema no momento
em que o ciclo anual do tempo
se renova implica fazer com que a saga das origens se
repita e o mundo tal qual habitamos seja de novo simbolicamente estabelecido e referendado, bem como representa uma confirmação do poder do nome de Marduk, que é
o que garante a manutenção da ordem cósmica. Com efeito, no Enuma elish os nomes
têm um papel preponderante: o poema abre, como se viu, desenhando o quadro de
um momento inicial em que, mais que qualquer outra coisa, faltam nomes (“Quando,
acima,/ o céu não tinha nome,// embaixo, a terra/ por nome não fora chamada”), para
fechar com a longa série dos cinquenta nomes de Marduk, a que se ajuntam ainda
outros dois, sem que a troca do nome próprio (de Marduk para Assur) pareça proble44. Enuma elish 6, 121-166; 7,
1-142. Veja-se SERI, 2006.

45. Enuma elish 7, 157-162
(cf. BOTTÉRO; KRAMER,
1993, p. 652-653).

46. São 479 versos que ocupam parte da tábua 1 (versos
105-162), a totalidade das
tábuas 2 e 3 (que têm 150 e
138 versos, respectivamente),
bem como quase toda a tábua
4 (134 versos do total de 146).

34

mática.44 A razão disso é explicitada nas últimas linhas do texto:
Essa a revelação que um antigo,

ao qual ela foi exposta,

pôs e dispôs por escrito,

e transmitiu à posteridade!

[As proezas] de Marduk,

que criou os Igigi,

[sejam elas recitadas],

seu nome pronunciado,

[e que seja entoado]

este canto de Marduk:

após derrotar Tiamat,45

todo poder lhe foi dado!45

Como se vê, o feito principal – inclusive do ponto de vista de que o deus se tornou
digno de receber todos os nomes que lhe foram outorgados – é sua vitória contra Tiamat, que, constituindo o entrecho mais longo do poema,46 vem a ser não só o mo(vi)
mento cosmogônico definitivo, como também o principal mo(vi)mento poético.
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Na função dos nomes esses dois momentos/movimentos se articulam, pois a massa pré-formática que é Tiamat impede qualquer nomeação, já que a atribuição
de nomes depende da individuação. Aliás, o que se sugere é que mesmo Apsû e
Tiamat, enquanto misturavam suas águas, não podiam ser nomeados – o princípio
de sua individuação estando talvez no fato de que um se entenda como macho, a
outra como fêmea, ainda que, na geração dos dois primeiros pares de deuses que
neles surgiram, não se faça referência à reprodução sexuada (o que, contudo, não
necessariamente deve ser descartado). Todavia, o movimento mais importante para
a cosmogonia está na passagem dos dois deuses que são água (algo que em si não
tem limites nem geometria) para a condição lugares (entendidos como geograficamente determinados).
Num interessante artigo publicado recentemente, Connery toma como tema a
“natureza do oceano como objeto do pensamento ocidental”, argumentando que, a
partir das fontes que aqui nos interessam – nomeadamente o Enuma elish e a Bíblia –,
se elabora uma perspectiva do “oceano como um elemento ou objeto antitético”. Dessa
perspectiva, escreve ele:
O deus-mar está presente nesses textos como o vencido; sua derrota é a base sobre a
qual o deus da tempestade, da montanha ou do céu assume a totalidade de seu poder.
Não se pode ingenuamente presumir que o mar tivesse algum poder maléfico nessa
região. Contudo, apesar da existência de ricas e difundidas tradições de navegação no
Egito, no Mediterrâneo oriental, no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, no Oceano Índico
e no Mar Negro durante os primeiros dois milênios antes de nossa era, apesar de o mar
ser relativamente benigno, se consideramos a quantidade de doenças que há na terra
e que são transmitidas pelo ar, as secas, as invasões e outras calamidades que afetam a
sociedade humana, o mar, não obstante, aparece como um espécie de outro sublime e
inassimilável, não tanto um poder sobre os homens, mas um elemento externo e alienígena com relação ao humano, bem como externo ao tempo. Isso poderia ter [...] algo a
ver com a natureza particular do mar como um objeto de pensamento, cujos elementos
foram elaborados nesses textos

De fato, a tradição israelita conservou bastante viva a memória de um Chaoskampf
primitivo, um verdadeiro embate contra as águas – cujo primeiro modelo se encontraria no Enuma elish – compreendendo, a vitória de Yahweh sobre o mar e suas criaturas. Assim, afirma o salmo 89:
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És poderoso, Iahweh, e tua verdade te envolve!
És tu que dominas o orgulho do Mar,
quando suas ondas se elevam, tu as amansas;
esmagaste Raab como um cadáver,
47. Salmo 89, 10-12 (tradução da Bíblia de Jerusalém).
Raab designa um monstro marinho. Ressalte-se que
os salmos foram compostos antes da cosmogonia do
Gênesis.

dispersaste teus inimigos com teu braço poderoso.47

Na mesma direção segue o salmo 74:
Tu [...] és meu rei desde a origem,
quem opera libertações pela terra;
tu dividiste o Mar com tua força,
quebraste as cabeças dos monstros das águas;
tu esmagaste as cabeças do Leviatã,

48. Salmo 74, 12-14 (tradução da Bíblia de Jerusalém).
O Leviatã é ele também um monstro marinho, imaginado a partir da ﬁgura do crocodilo (ou seja, com uma
cauda, como a de Tiamat).

dando-o como alimento às feras selvagens.48

Também em Jó se recorda que ele,
com seu poder aquietou o Mar,
com sua destreza aniquilou Raab;

49. Jó 25, 12-13 (tradução da Bíblia de Jerusalém). A
serpente a que se faz referência é o Leviatã. Para outros
exemplos, BOTTÉRO, 1993, p. 173-184; sobre a luta de
Iahweh contra monstros marinhos – o que equivale à
luta de Marduk contra Tiamat –, p. 201-205.

o seu sopro clareou os Céus
e sua mão traspassou a Serpente fugitiva.49

Apesar da vitória sobre o Mar perpetrada tanto por Yahweh,
quanto por Marduk – a qual tem um paralelo na vitória de Zeus

50. Tifeu não é um deus marinho, sendo o último dos
seres gerados pela Terra. Note-se todavia que Hesíodo
aﬁrma que é dele que “vem o furor dos ventos que sopram úmidos [...]/ que sopram às cegas sobre o mar/
e, ao caírem no alto-mar cor de névoa,/ impetuam
ruim procela, grande ruína dos mortais” (HESÍODO,
Teogonia 869-874, tradução de Torrano).

sobre Tifeu –,50 o risco da volta do caos, como já mencionei, é
constante. É essa possibilidade que fornece o estofo para outra
criação das culturas mesopotâmicas que teve grande repercussão, o dilúvio, um cataclismo caracterizado pelo encontro
das águas do céu com as águas subterrâneas – isto é, pela restauração da mistura primeva de Apsû e Tiamat. As primeiras referências a tal acontecimento remontam aos sumérios – o herói
que sobrevive à enchente tendo o nome de Ziusudra –, mas os
relatos mais famosos a esse respeito são os que se encontram
em outros dois poemas: a) no já mencionado Atrahasis, em que
é o próprio herói que dá nome ao poema (o Supersábio) que,
com a ajuda de Enki (Ea), se salva na arca; b) no chamado Poema
de Gilgamesh, em que Uta-Napishtim relata em primeira pessoa
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como construiu a arca e sobreviveu com sua mulher, ambos tendo em seguida recebido a imortalidade como dom dos deuses.51 Além da história bíblica de Noé, debitária
das versões mesopotâmicas, também a tradição grega se refere a um dilúvio, o casal
que se salva tendo os nomes de Deucalião e Pirra.52 Desejo chamar a atenção para
apenas um ponto: o dilúvio só se desencadeia quando os deuses abrem as comportas
que retêm tanto as águas do alto (do céu), quanto as que se encontram sob a terra
(nos termos da Torah, “jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as
comportas do céu”),53 o que representa, pela eliminação dos limites, um retorno ao
caos originário.

Não mais há mar

51. Sobre as narrativas
mesopotâmicas do dilúvio,
ver D’AGOSTINO, 2007, p.
169-187.
52. Essa tradição, apenas fragmentariamente
documentada, é anterior às
Babilônicas de Beroso, em
que se conta uma versão da
história mesopotâmica do
dilúvio e da arca que contém
alguns dados diferentes
dos conservados pelas
fontes sumérias e acádias, o
sobrevivente chamando-se
Xisutro (evidente corruptela
do sumério de Ziusudra).
53. Gênesis 7, 11.

Parece que é o perigo tematizado nessa tradição que faz com que o mar apareça ao
imaginário ocidental como o outro sublime e inassimilável a que se refere Connery.
Ele constitui uma espécie de espaço que se nega enquanto tal, em si mesmo vago,
o que impossibilita sua geometrização, como se, depois de todo esforço dos deuses
demiurgos e guerreiros, a mistura Apsû-Tiamat não perdesse de todo sua natureza
primitiva. Recorde-se quanto o risco de aniquilamento presente nas viagens marítimas
é um tema bastante arcaico na produção médio-oriental e grega: Gilgamesh enfrenta
“as águas da morte” em busca do segredo da imortalidade; Ulisses, em sua errância
pelo mar, corre constantemente o risco de perder-se, perder a vida, perder seu próprio
nome e o dia do retorno. Percorrer o mar implica errar sem deixar rastro, bem como
nele morrer supõe desaparecer sem deixar traço.
Pode-se dizer que o mar como desafio é que torna sua conquista um tema capaz
de impulsionar iniciativas literária e artisticamente celebradas, sobretudo a partir do
século XVI, não sem razão chamado de era das grandes navegações (recorde-se apenas
Os Lusíadas de Camões). É esse mesmo imaginário que induz a apropriação territorial
do oceano pelas nações modernas, motivada sobretudo pela descoberta de riquezas.54
Geometrizar o mar para dominá-lo ou transformá-lo em território implica, em última
instância, a radicalização da metamorfose de Apsû e Tiamat em espaços nos quais
os deuses e os homens podem erigir sua morada. Pode-se dizer que o imaginário
ocidental de fato percebe o mar como algo que escapa a nossa ânsia de mensuração,
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tradição ugarítica sobre Baal
e Yamm.
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classificação, repartição, nomeação e apropriação, por isso mesmo constituindo um
incômodo. Connery chama a atenção para o modo como, conforme o Apocalipse de
João, a consumação dos tempos implica a eliminação do mar. Nos termos de seu autor:
“vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se
55. Apocalipse 21, 1. Uma
variante diz que “o mar não
se vê mais”.

foram, e o mar não existe mais”.55 Comenta Connery:
A nova Jerusalém, como revela o texto, é um lugar traçado, construído e mensurado: suas
dimensões são claramente indicadas. É o omega, o fim do tempo e da mudança. A nova
Jerusalém é também um lugar, um lugar limitado e delimitado. O mar pode ser um lugar?
Há algo fundamental em sua relação com a possibilidade de localização, com o verdadeiro
conceito de lugar, que requeira seu desaparecimento no fim dos tempos? O que há de
tão estranho com relação à temporalidade do mar para que se estabeleça tal conflito com
o tempo humano ou divino? Observou-se muitas vezes que o monoteísmo parece exigir
visões apocalípticas: o mar constitui também um problema espacial e temporal para o
monoteísmo, como tem constituído para nações, fronteiras, histórias e regimes de propriedade privada? (CONNERY, 2006, p. 503-504)

A esse propósito, é curioso como, no último registro conhecido do Enuma elish, a
breve mas significativa referência que a ele faz o filósofo neoplatônico Damáscio, no
tratado intitulado Sobre os princípios (século V d.C.), apesar de os dados serem transmitidos com surpreendente fidelidade (o que sugere que o autor ou sua fonte tiveram
acesso ao texto), tudo que dizia respeito à água como princípio foi eliminado:
dentre os bárbaros, os babilônios parecem ter deixado em silêncio o princípio único do
todo para postular dois, Tauthé [Tiamat] e Apason [Apsû], fazendo de Apason o marido
de Tauthé e chamando esta última mãe dos deuses, dos quais nasceu um filho unigênito, Moymin [Mummu], ele sendo, creio, o mundo inteligível procedente dos dois princí56. DAMASCIUS. Traité des
premiers principes 125, 1.

pios; dos mesmos procede uma outra geração, Dakhe [Lahmu] e Dakho [Lahamu]; então,
de novo, a partir destes últimos, houve uma terceira geração, Kissares [Kishar] e Assoro [Anshar], dos quais nasceram três: Ano [Anu], Illino [Enlil] e Ao [Ea]; de Ao e Dauke

57. No caso de Dakhe =
Lahmu e Dakho = Lahamu,
tem-se que considerar que
a confusão se deve à forma
das letras gregas delta (Δ)
e lâmbda (Λ), sem que se
possa saber se isso ocorreu
no texto de Damáscio ou em
sua fonte.
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[Damkina] um filho nasceu, Belo [Bêl], que dizem ser o demiurgo.56

Como se vê, apesar de os nomes estarem corrompidos – inseri as formas acádias
entre colchetes, para facilitar a identificação –,57 tanto a sua correspondência com os
originais, quanto a sucessão das gerações coincidem com o que se lê no Enuma elish.
Note-se como Mummu, que pode ser um simples epíteto de Tiamat, foi entendido
como um terceiro deus, Moymin, filho daquela com Apsû. Todavia, parece que a
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concepção dos primeiros deuses como água doce e salgada se perdeu inteiramente,
pois o que Damáscio tem em vista são entes inteligíveis.58
De qualquer modo, trata-se de um elo importante na transmissão da cosmogonia
do Enuma elish, a qual, por meio dele, chega até Pselo, escritor bizantino do século XI.
Considerando que a escrita cuneiforme deixou de ser usada ainda na própria Antigui-

58. Para detalhamento de
outros aspectos das informações transmitidas por
Damáscio, ver TALON, 2001,
p. 271-274.

dade (no primeiro século d.C.), trata-se da sobrevivência, deveras extraordinária, de
uma tradição que atravessa nada menos que dois mil e duzentos anos. Depois disso, a
saga de Apsû, Tiamat e sua descendência permaneceu silenciada, até que, em fins do
século XIX, brotou de novo do fundo das areias da Mesopotâmia.
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GESTÃO DA ÁGUA E
PAISAGEM CULTURAL*
maurício a. ribeiro1 eldis camargo2 dalvino t. franca3 jorge t. calasans4 maria do
socorro l. castello branco5 agustin j. trigo6
resumo O texto enfoca a água enquanto elemento estruturador e integrante de paisagens culturais. A distribuição desigual
da água afeta as potencialidades de desenvolvimento de atividades humanas em cada região. As paisagens hídricas construídas pelo homem, especialmente os lagos, reservatórios, barragens e represas, transformam a paisagem preexistente e
criam novos lugares. A paisagem é dinâmica, transforma-se por causas naturais de origem cósmica, planetária ou local, pela
erosão, as chuvas, o clima, e também devido à ação humana, intencional ou não, por ignorância ou por projeto. Este trabalho
realça a relevância do tema da água na produção de paisagens culturais. O trabalho traz exemplos de como a infraestrutura e
as intervenções humanas alteram o patrimônio natural. Propõe abordar a água como recurso e como patrimônio e defende o
uso combinado dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de gestão ambiental e de proteção do patrimônio cultural.

palavras-chave Paisagem cultural. Água. Planejamento regional.

WATER MANAGEMENT AND CULTURAL
LANDSCAPE
abstract Water as a structuring element and integral part of cultural landscapes is focused. The uneven distribution of
water aﬀects the potentiality for the development of human activities in each region. Man-made water landscapes, especially
lakes, reservoirs and dams transform pre-existing landscapes and create new spots. Landscapes are dynamic and can be
transformed not only by natural causes of cosmic, planetary or local origin,but also by erosion, rain, weather, and by human
action, be it intentionally or not, by ignorance or designed. Highlighting the relevance of the water theme in the production
of cultural landscapes, examples of how the infrastructure and human interventions alter the natural heritage are brought
to light. An approach to water both as resource and as cultural heritage, and the combined use of water management tools,
environmental management and protection of the cultural heritage are proposed.

keywords Cultural landscape. Water. Regional planning.
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E

m julho de 2012, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) declarou a cidade do Rio de Janeiro Patrimônio Cultural

da Humanidade, na categoria de paisagem cultural. Ao declarar uma cidade ou região
como paisagem cultural, os órgãos do patrimônio lhe dão um reconhecimento simbólico e ativam o imaginário coletivo nessa direção.
Independentemente de sua significação para este ou aquele grupo social, a institucionalização do conceito de paisagem cultural produz efeitos e torna-se uma referência: imanta as mentalidades, facilita a produção de convergências nas ações de
indivíduos, organizações, governos, empresas; permite conceber e praticar metas comuns, favorecendo a convergência das intenções dos que desejam cuidar e preservar
uma paisagem, mantê-la bonita e aprazível; assume a paisagem como um patrimônio
comum importante para o bem-estar e a qualidade de vida de todos.
Tal reconhecimento em escala mundial, nacional ou local valoriza a paisagem e motiva ações voltadas para sua proteção e conservação. Na esteira da declaração da UNESCO, várias ações estão sendo tomadas pelo município do Rio de Janeiro para fortalecer
seus atributos: foram criadas novas áreas de proteção e regulamentou-se a gestão das
áreas de proteção de ambiência cultural (APACs). Vistos de cima, muitos prédios da
cidade revelam ângulos que
merecem aprimoramentos,
com caixas d’água, antenas,
puxados, e esse aspecto da paisagem também deverá ser adequado por meio de regulamentação urbanística e ações específicas.
No atual período antropoceno da história, o planeta todo se tornou, em maior ou
menor grau, uma paisagem cultural. Direta ou indiretamente, de forma mais ou menos intensa, todas e cada uma de suas paisagens – sub-regiões, continentes, países,
biomas, bacias hidrográficas, cidades, lugares dentro de cidades – foram e estão sendo
influenciadas pela ação humana.
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Na atmosfera, há gases liberados pela ação da indústria, do transporte e de outras
atividades humanas, além de objetos voadores. A biosfera sofre profundas alterações,
com a extinção de espécies vivas animais e vegetais, devido a alterações no uso do solo
e à destruição dos habitats onde originalmente viviam. Desertos novos se formam.
A geosfera é arranhada pela mineração, pela extração de petróleo e gás. A hidrosfera
é o suporte para embarcações, para a atividade da pesca e aquicultura, para todas as
demais atividades humanas e também para o despejo de resíduos nos oceanos, lagos,
mares, rios, lagoas (RIBEIRO, 2013).
Não apenas o planeta, mas também a cosmosfera, por onde circulam satélites, estações espaciais, resíduos de lixo cósmico ali lançados, é cada vez mais uma paisagem
colonizada. Um extraterrestre que observasse a Terra veria alguns sinais de atividade
exercida por um organismo muito ativo, o Homo sapiens. Ao redor do planeta, há um
cinturão de resíduos cósmicos, satélites, restos de naves espaciais. Nos oceanos, ilhas
de lixo e plástico flutuantes decorrentes da atividade humana marcam a paisagem.

FIGURA 1 - Camadas de plástico ﬂutuante no Oceano Pacíﬁco
Fonte: Wikipedia.
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Os sinais relacionados com a
presença humana podem ser diretos
e de alta intensidade, tal como ocorre
nas cidades vivas atuais, como também podem ser indiretos e difusos
em regiões remotas do planeta, como,
por exemplo, no Ártico e nas cordilheiras, onde o gelo se derrete; ou na
Amazônia brasileira, onde as queimadas abrem espaço para a pecuária e a
agricultura, sob o pretexto de produzirem alimento para as populações de
animais e de seres humanos.

FIGURA 2 - Lixo espacial ao redor do planeta
Fonte: Wikipedia.

As paisagens culturais têm história e se transformam no tempo. Algumas
são dinâmicas e vivas, como nas grandes metrópoles onde se concentram 50% da
população humana de 7 bilhões de habitantes, hoje predominantemente urbana.
Outras são herdadas da ação humana no passado, como as ruínas de antigas civilizações, na Índia, China, Egito, Grécia e nas Américas. Outras, ainda, estão em
construção e serão as paisagens culturais do futuro. A qualidade dessas paisagens
depende da sensibilidade estética e da percepção e consciência humanas para que
sejam concebidas, projetadas e construídas de modo harmônico e adaptado ao ambiente natural.
Assim, em cada lugar do planeta, expandem-se os traços e marcas da antroposfera,
que faz a interface entre a biosfera e a noosfera – a esfera dos produtos da consciência
e da ação humana. Um mundo invisível e intangível, imaterial, sustenta e induz transformações no mundo físico, visível, material.
Na escala cósmica, a Terra é um oásis, um organismo vivo, como propõe a teoria de
Gaia, crescentemente influenciado e transformado pela ação humana. Tal ação pode,
por um lado, precipitar sua destruição e degradação; por outro, pode restaurar, regenerar, enriquecer a paisagem. O potencial reconhecimento do planeta como paisagem
cultural poderá ser necessário, embora não suficiente, para preservar sua beleza natural e mantê-lo bem cuidado, nessa atual fase crítica da sua evolução.
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Quando se buscam sinais de vida no universo, procuram-se indícios de água, de
onde brota a vida. No cosmos ou em situações locais, ela se apresenta com grande
diversidade de características. Em estado sólido, está no gelo da cauda dos cometas,
no solo de Marte, no satélite Europa, no planeta Júpiter, nas calotas polares da Terra,
nos freezers e nas geladeiras. Encontra-se em estado líquido nos oceanos, mares, lagos,
rios, nascentes, fontes, lençóis freáticos. Está, ainda, nos corpos dos animais e vegetais, no líquido amniótico da bolsa de gestação dos embriões de seres vivos. Em estado
gasoso, está na umidade do ar, nas nuvens e no hálito humano e dos animais.

Definição
O conceito de paisagem cultural foi adotado pela UNESCO em 1992 e incorporado
como uma nova tipologia de reconhecimento dos bens culturais, conforme o artigo 1º
da Convenção de 1972, que instituiu a Lista do Patrimônio Mundial.
Art. 1º: (1) monumentos: obras arquitetônicas, obras de escultura monumental e pintura,
elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas, habitações e combinações de recursos, que são de valor universal excepcional do ponto de vista da história, da
arte ou da ciência; (2) grupos de edifícios: grupos de construções isoladas ou reunidas que,
pela sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional
do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; e (3) sítios: obras do homem ou obras
conjugadas do homem e natureza, e áreas, incluindo sítios arqueológicos, que são de valor
universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.

A riqueza de um povo não se mede apenas pela sua riqueza financeira ou econômica, mas também pelo seu patrimônio natural, social e cultural. O patrimônio de um
indivíduo, de uma sociedade ou da humanidade pode ser material, como, por exemplo,
o legado arquitetônico ou o legado de lugares com valor cênico e paisagístico, ou também imaterial, composto por ideias e expressões científicas e filosóficas.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do
artigo 1º da Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, define paisagem cultural como
“uma porção peculiar do território, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou
atribuíram valores”.
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Quando o Rio de Janeiro foi declarado paisagem cultural, em julho de 2012, pela
UNESCO, os locais da cidade valorizados com o título foram a entrada da Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico, a Praia de Copacabana. Outras belezas incluem a Enseada de Botafogo,
o Parque do Flamengo, o Forte e o Morro do Leme, o Forte de Copacabana e a pedra do
Arpoador. Vários desses locais têm uma relação direta com a presença da água.
Além da paisagem cultural do Rio, o Brasil tem outros 18 bens culturais e naturais
na lista de 911 bens reconhecidos pela UNESCO: Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto, Minas Gerais (1980); Centro Histórico de Olinda, Pernambuco
(1982); Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul (1983); Santuário do
Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, Minas Gerais (1985); Centro Histórico de
Salvador, Bahia (1985); Conjunto Urbanístico de Brasília, Distrito Federal (1987); Centro Histórico de São Luís, Maranhão (1997); Centro Histórico de Diamantina, Minas
Gerais (1999); Centro Histórico de Goiás, Goiás (2001); Praça de São Francisco em
São Cristóvão, Sergipe (2010). Os bens naturais são: Reservas do Cerrado: Parque Nacional dos Veadeiros e das Emas, Goiás (2001); Parque Nacional Serra da Capivara,
Piauí (1998); Reserva Mata Atlântica, São Paulo e
Paraná (1999). Em vários desses bens
naturais protegidos, o elemento água
é dominante na paisagem e contribui fortemente para a sua valorização:
Parque Nacional do Iguaçu, Paraná (1986); Costa do Descobrimento, Bahia e Espírito Santo (1997); Parque Nacional do Jaú, Amazonas (2000); Pantanal Mato-grossense, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (2000); e Parque Nacional de
Fernando de Noronha, Pernambuco (2001).
Importa lembrar que, em 2009, a Superintendência do IPHAN em São Paulo concluiu um estudo pelo qual propõe a chancela da paisagem cultural do Vale do Ribeira
em São Paulo e inclui um Plano de Ação “Paisagem Cultural: inventário de conhecimento do patrimônio cultural do Vale do Ribeira”. O projeto foi desenvolvido sob duas
premissas básicas: a priorização de espaços ainda não contemplados por políticas federais de patrimônio cultural e a gestão compartilhada, em rede, por meio de processos
participativos e de articulação política. Seus objetivos foram reconhecer a diversidade
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cultural da região (edificações, áreas naturais, sítios arqueológicos ou manifestações de
cultura imaterial) atribuir valor ao patrimônio cultural, fomentar ações de salvaguarda
a partir da publicização do conhecimento produzido, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico. A proposta já rendeu frutos como a criação, em Iguape/
SP, da Casa do Patrimônio Vale do Ribeira, uma iniciativa do IPHAN em conjunto
com a Prefeitura de Iguape que busca fomentar a participação social nos processos
de identificação, proteção e valorização do patrimônio cultural, por meio do estímulo
à realização de pesquisas, à promoção de debates, à formação e capacitação na área,
bem como a identificação, em Registro/SP, dos sítios de relevância histórica e cultural.

FIGURA 3 - Chafariz de Água em Iguape/SP
Fonte: Jorge Thierry Calasans (2012).

FIGURA 4 - Identiﬁcação de sítio histórico em Registro/SP
(1ª Muda de Chá Assam)
Fonte: Jorge Thierry Calasans (2012).
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FIGURA 6 - Pantanal Mato-grossense/MT
Fonte: Wikipedia.

1. A Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura adotou
em Paris, em 23 de novembro de 1972, com reservas ao
parágrafo 1 do artigo 16, pelo
Decreto Legislativo nº 74, de
30 de junho de 1977.
2. Importante destacar que
o termo meio ambiente está
deﬁnido na Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938, de 1981) como
“o conjunto de condições,
leis, inﬂuências e interações
de ordem física, química
e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em
todas as suas formas”. A
este conceito agrega-se o
comando constitucional do
art. 225: sadia qualidade de
vida e equilíbrio ecológico.
Metodologicamente os
juristas da área do Direito
Ambiental consideram os
seguintes aspectos do meio
ambiente: natural, do trabalho, artiﬁcial e cultural.
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FIGURA 5 - Parque Nacional do Iguaçu/PR
Fonte: Wikipedia.

Aspectos jurídicos e legais
Vários instrumentos podem ser usados para proteger áreas de valor patrimonial,
tais como a criação de unidades de conservação, previstas na lei do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), de âmbito nacional; o Decreto nº 80.978, de 12
de dezembro de 1977, que promulga a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, de 1972,1 e os instrumentos operados pelos órgãos de
proteção ao patrimônio cultural, tais como o tombamento, a chancela e a declaração
como paisagem cultural.
Segundo Franca e Ribeiro (2010), o patrimônio cultural compreende três categorias de elementos significativos da memória social. A primeira categoria engloba
os elementos da natureza; do meio ambiente,2 tais como “as águas”. A segunda representa o produto intelectual, a acumulação do conhecimento, do saber, pelo “homem”
no decorrer da história; e a terceira abarca os bens culturais como produtos concretos
do homem.
Essas três dimensões são abraçadas pelo Direito que visa, basicamente, à paz
e à harmonia social. Assim, conforme os sistemas jurídicos adotados pelos países,
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impõem-se procedimentos para proteger bens da coletividade, como é o caso da água
em sua vertente cultural, que recebe proteção social e ecológica.
Vários dispositivos constitucionais remetem à proteção de modo implícito (dignidade da pessoa humana, respeito à autodeterminação dos povos, informação, entre
outros). Isso se expressa de maneira explícita nos artigos 215 e 216 da Carta Maior.
É mister ainda situar que, na seara jurídica, o status normativo internacional
de determinado Tratado e a dimensão de Princípios Internacionais dependerão do
sistema jurídico adotado. Neste âmbito, sem esgotar o
rol de documentos, destaca-se o disposto no
§ 3º do art. 5º da Constituição Federal: “Os
tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do congresso nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.”
Em se tratando de Princípios, a Declaração de Dublin, documento preparatório da
“Rio 92” assinado em 1992, elegeu entre outros a proteção às mulheres, como provedoras e usuárias da água, sem sombra de dúvidas, elemento essencial para proteger o
patrimônio cultural.
Para identificação das atribuições dos órgãos e entidades do poder público, em
âmbito interno, a Constituição Federal indicou para distribuição de competências: 1.
Material (comum entre todos os entes federados), para proteger os documentos, as
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos e impedir a evasão, a destruição e
a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural; e 2. Formal (concorrente entre União e estados), para proteção ao patrimônio
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, indicou a possibilidade de
os municípios legislarem sobre assuntos de interesse local.
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, no § 3º do art. 225, contemplou
a responsabilidade penal, civil e administrativa de pessoas físicas e/ou jurídicas para
condutas lesivas ao meio ambiente. Nesse sentido, o capítulo da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que trata dos crimes contra o patrimônio cultural, reforça a responsabilidade pelo ato danoso.

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 44-67, jul./dez. 2013

53

ribeiro, m. a.; camargo, e.; franca, d. t.; calansas, j. t.; branco, m. s. l. c.; trigo, a. j.
gestão da água e paisagem cultural

Para atender aos múltiplos usos das águas – irrigação, transporte em hidrovias,
geração de energia elétrica, abastecimento humano etc. –, as atividades humanas
transformam as paisagens: destroem paisagens preexistentes, criam novas, modificam
os ambientes. Tais alterações podem ter impactos negativos ou positivos, intencionais
ou não, destrutivos ou criadores de novas paisagens enriquecidas. As obras de infraestrutura hídrica, tais como barramentos, eclusas, hidrovias, aquedutos, canais, pivôs
para irrigação, especialmente, são transformadoras das paisagens e introduzem em
paisagens naturais o elemento da ação humana.

FIGURAS 7 e 8 - Hidrovia Tietê-Paraná e eclusa em
operação
Fonte: Wikipedia.

FIGURA 10 - Pivô irrigando plantação de feijão
em Avaré/SP
Fonte: Wikipedia.

FIGURA 9 - Canal de irrigação com sifão
Fonte: Wikipedia.
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A gestão dos usos das águas no Brasil está desenhada pelas regras trazidas da
Lei nº 9.433, de 1997. Além de indicar os fundamentos, objetivos e diretrizes, a lei
aponta instrumentos, como a outorga de direito de uso de recursos hídricos (regula o
direito de uso segundo a qualidade e quantidade do curso de água), o enquadramento
(determina os usos mais ou menos restritivos e permissivos, segundo categoria traçada por diretrizes ambientais), os planos de recursos hídricos e os respectivos planos
de bacia hidrográfica (levantam dados demográficos, ecológicos, físicos, entre outros,
e depois disso analisam e indicam um diagnóstico das áreas para pautar possíveis
usos e restrições).
As normas ambientais classificam as águas de superfície conforme seu potencial
para atenderem aos usos mais ou menos exigentes. A legislação ambiental (Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – nº 357/2005) dispõe sobre a
destinação das águas estabelecendo as classes de qualidade e respectivos usos, desde
os mais exigentes até patamares gradualmente decrescentes.
Há usos progressivamente menos exigentes em termos de qualidade da água, tais
como a navegação e a harmonia paisagística, e usos mais exigentes, que não exponham o ser humano e os animais ao risco de contraírem doenças (RIBEIRO, 2009).
Essa classificação é análoga àquela que se faz ao avaliar a qualidade de hotéis, que
variam de uma a cinco estrelas. Assim, as águas mais puras são as de classe especial
(se fossem hotéis, seriam os de cinco estrelas): destinam-se ao abastecimento para
consumo humano, com desinfecção simples; à preservação do
equilíbrio natural das comunidades aquáticas; à preservação
dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral, tais como as reservas ecológicas. Em seguida, em termos decrescentes de qualidade, estão as águas de classe 1, que podem ser destinadas
ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção
das comunidades aquáticas; à natação, esqui aquático, mergulho e demais formas de
recreação e esporte com contato direto com a água; à irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e sejam ingeridas cruas sem
remoção da casca, ou seja, aqueles produtos alimentares com contato direto com a
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3. No entender de Odete
Medauar, tombamento signiﬁca “ato administrativo
pelo qual se declara o valor
histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, cultural,
arquitetônico de bens, que
por isso devem ser preservados, conforme as características indicadas no livro
próprio”. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/
texto/2687/regime-juridicodo-tombamento/1>. Acesso
em: 15 out. 2012.

água; e à proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. As demais classes
destinam-se a usos progressivamente menos exigentes em termos de qualidade da
água. As de pior qualidade podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística e a usos que não exponham o ser humano e os animais ao risco de contraírem doenças. Conforme o teor de sal nelas presente, há águas doces, salobras, salinas, salgadas.

A água e os instrumentos de proteção do
patrimônio
A aplicação de instrumentos de proteção ao patrimônio – como o tombamento,3 a
chancela e o registro – complementa os instrumentos da política de gestão de recursos
hídricos e os da política ambiental. O IPHAN, por meio desses instrumentos, protege
a água, considerada como patrimônio hídrico. Entre os bens tombados pelo IPHAN
relacionados à água, destacam-se os seguintes:
TABELA 1 - BENS TOMBADOS PELO IPHAN RELACIONADOS À ÁGUA

BA

Palmeiras

AM Manaus
MT

Sagihengu
Kamukuwaká

Paisagem natural

Morro do Pai Inácio: conjunto paisagístico e Rio Mucugezinho

Paisagem natural

Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões

Paisagem natural

Lugares sagrados dos Povos do Xingu

PI

Teresina

RJ

Rio de Janeiro Jardins e parques

Passeio Público: chafariz dos Jacarés, obeliscos e portão do Mestre Valentim

RJ

Rio de Janeiro Jardins e parques

Jardim Botânico (especiﬁcadamente o portão da antiga fábrica de
pólvora e o pórtico da antiga Academia Imperial de Belas Artes)

RJ

Rio de Janeiro Paisagem natural

Lagoa Rodrigo de Freitas: conjunto paisagístico

MS Bonito

BA

Bem paleontológico Floresta Fóssil no Rio Poti

Paisagem natural

Santa Cruz de
Paisagem natural
Cabrália

Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida
Conjunto Paisagístico em Santa Cruz Cabrália, especialmente o
Ilhéu da Coroa Vermelha, orla marítima e o conjunto arquitetônico e paisagístico da Cidade Alta

Fonte: IPHAN.
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FIGURA 11 - Lagoa Rodrigo de
Freitas/RJ
Fonte: Wikipedia.

FIGURA 12 - Gruta do Lago Azul em Bonito/MS
Fonte: Wikipedia.

Além destes, constam na lista de
bens tombados pelo IPHAN alguns que,
embora não sejam tombados somente
devido à agua, contêm o elemento água
em seu conjunto paisagístico (como, por
exemplo, os chafarizes de Ouro Preto ou
o Rio Vermelho na cidade de Goiás). Há
ainda outros bens, tais como chafarizes e
caixas d’água, tombados como infraestrutura urbana (tratados na coordenadoria

FIGURA 13 - Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões/AM
Fonte: Wikipedia.

de bens imóveis do IPHAN).
Além disso, estão protegidos bens intangíveis, como a Cachoeira de Iauaretê – lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés – e Papuri, localizada na região do
Alto Rio Negro, distrito de São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas, registrada
como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.
No seminário sobre Água e Patrimônio Cultural, realizado na ANA em abril de
2012, Delphim dizia:
Já tombamos corpos hídricos como a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro; a Gruta
Azul em Bonito, MS; o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus, além
de monumentos ligados à água como pontes, chafarizes e açudes. No momento estamos
desenvolvendo um importante trabalho sobre o patrimônio cultural do Rio São Francisco;
sobre o Rio Tietê, girando em torno da Rota das Monções, um importante itinerário cultural brasileiro. (DELPHIM, 2013)
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Gestão da água e paisagens culturais
Em todos os sentidos, a água é o maior patrimônio deste planeta e como tal deve ser encarada,
sobretudo sob o ponto de vista cultural. Todos os bons e os maus usos da água têm sua origem
no comportamento cultural dos diferentes segmentos de nossa sociedade. Os bons exemplos
devem ser legados, os maus abandonados.
(DELPHIM, 2013)

A paisagem cultural reflete as marcas da ação humana. No entorno de Ouro Preto,
por exemplo, riscos horizontais na paisagem, seguindo as curvas de nível, significam
as marcas deixadas por antigos regos de água abertos para levá-la até os locais de mineração, onde era necessária (FIG. 14 e 15).

FIGURAS 14 e 15 - Riscos horizontais na paisagem no entorno de Ouro Preto – regos de água para mineração
Fonte: Maurício Andrés Ribeiro.

No Brasil, há uma degradação de paisagens hídricas quando os rios são vistos
como depósitos de lixo e de esgoto in natura e tornam-se paisagem morta, repulsiva,
feia. Postura cultural da ilusão da abundância e redução de custos faz com que se lance
neles todo tipo de poluições. Há, em relação à água, falta de cuidados, postura cultural
que precisa ser transformada e virada pelo avesso, despertada da indiferença. Beleza,
limpeza e atratividade das paisagens associadas à água precisam ser valorizadas, como
presenciamos em outras sociedades, como a japonesa, na qual se procura a convivência harmônica com a água (RIBEIRO, 2006).
Os governos licenciam e dão autorização para empreendimentos degradadores e
para lançamento de poluentes nos cursos d’água. A gestão ambiental é necessária,
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porém insuficiente para conter a degradação da paisagem hídrica. A força do poder
econômico, os argumentos de geração de emprego e renda, a falta de respaldo social
para o controle ambiental, a ambivalência da sociedade, que deseja um progresso muitas vezes identificado com o consumo exagerado, são fatores que contribuem para
manter esse estado de coisas. Externalidades econômicas vão para os rios, patrimônio
de todos e, portanto, de ninguém. O movimento da água leva embora o lixo e o esgoto.
Tornar os rios invisíveis é estratégia adotada em muitos municípios, que os encaixotam, retificam, cobrem, asfaltam, concretam. A maioria das cidades no Brasil dá as
costas à água.
Os rios têm diferentes graus de intervenção humana ao longo de seus cursos. Nas
suas nascentes, em geral com menor intervenção, estão em estado natural; quando
passam por cidades, são confinados para darem espaço para trânsito, avenidas de fundos de vale, lançamento de despejos e dejetos, poluição, mau cheiro, enchentes; depois
podem ter trechos de regeneração natural ou sistemas de tratamento. Os usos de suas
margens variam em função de suas condições sanitárias e da qualidade da paisagem.
Um dos principais tipos de paisagens construídas pela ação humana são as lagoas,
lagos e açudes, reservatórios de água para fins de geração de energia elétrica, abastecimento humano, lazer e recreação, embelezamento paisagístico. Dentre esses últimos,
destaca-se a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, cuja existência transformou toda
a paisagem ali preexistente.
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FIGURAS 16 e 17 - Lagoa da
Pampulha em Belo Horizonte/MG. Um terço de sua
área foi assoreada, tendo-se
transformado num parque
urbano
Fonte: Wikipedia.
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O Lago do Paranoá, em Brasília, também foi produto de projeto e ação humana.
Inicialmente construído para o abastecimento urbano e para a geração de energia
elétrica, tornou-se elemento central da paisagem de Brasília, com usos de lazer, recreação e turismo. Há assoreamento em suas extremidades, reduzindo sua superfície. O perímetro de Brasília tombado como patrimônio da humanidade pela UNESCO chega a sua orla.

FIGURAS 18 e 19 - Lago Paranoá em Brasília/DF
Fonte: Wikipedia.

Historicamente, os sistemas lagunares exercem grande atratividade para a concentração populacional e de equipamentos produtivos, por constituírem locais naturalmente seguros e corredores naturais de trânsito entre o mar e a terra.
A intensa urbanização faz com que o entorno das lagoas apresente um nível de degradação acima daquele encontrado em outros ambientes. O tipo e a carga dos efluentes predominantes ali presentes, associados à fragilidade natural desses ecossistemas,
constituem os principais indicadores do seu nível de criticidade.
Relacionamos a seguir alguns dos principais lagos e lagoas associados a concentrações urbanas no Brasil e sua situação hídrica/ambiental.

Alagoas
Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba: A falta de infraestrutura urbana,
associada à concentração industrial, é responsável pelo elevado índice de poluição da
região. São descarregadas, diariamente, toneladas de carga orgânica industrial, sendo
mais de 90% decorrentes das atividades sucroalcooleiras. O esgoto urbano é oriundo,
principalmente, da carência de infraestrutura de saneamento. O lançamento é realizado
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diretamente nas lagoas ou via sistema
de drenagem, acrescido pelo carreamento dos lixões/depósitos de resíduos sólidos existentes.
FIGURA 20 - Lagoa de Mundaú em Maceió/AL
Fonte: Wikipedia.

Rio de Janeiro
O conjunto das lagoas de Jacarepaguá (Tijuca, Marapendi, Camorim, Lagoinha e
Jacarepaguá), com população da bacia de drenagem estimada em centenas de milhares de habitantes, está contaminado pelo despejo desordenado de esgotos in natura. O
assoreamento e os aterros prejudicam a pesca e a balneabilidade das praias da Barra da
Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, em função da toxicidade das algas identificadas.
A lagoa Rodrigo de Freitas apresenta os mesmos problemas, com ocorrência de mortandade periódica de peixes.
Lagoas de Piratininga e Itaipu: Localizadas no Município de Niterói/RJ, registram
como principais problemas a ocupação desordenada de suas margens, assoreamento
e lançamento de esgotos urbanos sem tratamento de uma população estimada em 150
mil pessoas.
Região dos Lagos: Abrange as lagoas de Maricá, Guaratiba, Cardiri, Guarapina, Jaconé, Saquarema e Araruama, envolvendo os Municípios de Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo, com população
fixa de 340 mil habitantes e flutuante estimada em 600 mil pessoas. Seus principais
problemas têm origem no desmatamento; na deposição de resíduos; no despejo de
esgotos e efluentes sem tratamento; na ocupação urbana desordenada, com alta incidência de segunda residência; na pesca predatória; na extração mineral e em obras
inadequadas de engenharia costeira.
Lagoa Feia e complexo lagunar da restinga de Quissamã: Localizada entre os Municípios de
Quissamã e de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, tendo a bacia de drenagem
uma população de mais de 100 mil pessoas, com degradação provocada por desmatamento,
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assoreamento, carreamento de agrotóxicos da monocultura canavieira, efluentes de
atividades agroindustriais, aterro e ocupação desordenada de segunda residência.

Santa Catarina
Sistema lagunar Santo Antônio-Mirim-Imaruí: Localizado no estuário do Rio Tubarão, sofre com o carreamento de resíduos e efluentes das atividades de extração e
beneficiamento de carvão mineral, rizicultura e do lançamento de esgotos urbanos,
tendo ainda o comprometimento da sobrepesca.
Lagoa da Conceição: Localiza-se em ilha costeira, em Florianópolis, recebendo
efluentes industriais e esgotos urbanos, com acelerado processo de eutrofização. Com
a expansão urbana, há deposição de resíduos, assoreamento e processos erosivos.

Rio Grande do Sul
Sistema Lagunar Patos-Mirim-Mangueira: Compreende um conjunto natural vulnerável devido às trocas de água entre as lagunas e o mar vizinho e a baixa altitude da
área costeira, que o torna sujeito às inundações. Recebe a carga orgânica proveniente
de esgotos urbanos com a maior contribuição dos municípios de Pelotas, Camaquã,
Viamão e São Lourenço.
Além desses lagos urbanos, deve-se destacar a existência de reservatórios de maiores dimensões, tais como o de Itaipu, de Furnas, Três Marias entre muitos outros,
que transformam a paisagem nos seus entornos, atraem novos usos ligados a lazer,
recreação, pesca, turismo e criam novas potencialidades nas áreas em que se situam.
No Brasil, trata-se de frequente transformação das paisagens naturais, devido à importância da geração de energia elétrica na matriz energética brasileira. Também devem
ser destacados os reservatórios construídos com finalidades de abastecimento urbano
(como, por exemplo, o de Vargem das Flores, em Belo Horizonte, os da Billings e Guarapiranga em São Paulo), todos eles, depois de algum tempo, sujeitos a processos de
degradação da qualidade das águas devido à ocupação do solo nas bacias de drenagem
em que se localizam.
A infraestrutura e as intervenções humanas alteram o patrimônio natural anteriormente existente. A Usina Hidrelétrica e o reservatório de Itaipu, se, por um lado,
proporcionaram o surgimento de uma orla hídrica, denominada como Costa Oeste
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do Paraná, por outro, destruíram o patrimônio de Sete Quedas e o parque nacional
preexistente na região.
Do mesmo modo, se, por um lado, intervenções humanas como as barraginhas e barragens subterrâneas retêm água e proporcionam a perenização da água na paisagem rural,
por outro, os desmatamentos facilitam seu escoamento superficial e não a retêm no solo.

FIGURA 21 - Barragem e reservatório de Itaipu
Fonte: Wikipedia.

FIGURA 22 - Sete Quedas – Guaíra, inundada pelo
reservatório de Itaipu
Fonte: Wikipedia.

FIGURAS 23 e 24 - Costa Oeste do Paraná –
paisagem construída
Fonte: Wikipedia.

Proposições
É necessário dar visibilidade aos rios e à água em suas dimensões transutilitaristas, para além do produtivismo e do consumismo econômico. Para tanto, a abordagem
cultural que a valoriza como uma riqueza é essencial. Ela ajuda a sensibilizar para uma
percepção mais refinada, bem como a promover a hidroalfabetização.
Os cidadãos urbanos vivenciam fragmentos limitados do ciclo da água. Desconhecem o caminho que ela percorre até chegar à torneira e ignoram para onde ela vai
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quando desaparece no ralo. Nas enchentes, eventos críticos cada vez mais frequentes,
os cidadãos urbanos têm um contato dramático com as águas, que causam prejuízos
econômicos e mortes. Eles não conhecem o ciclo da água, que se condensa nas nuvens,
precipita-se, escorre superficialmente ou infiltra-se no solo. Diferentemente de povos
indígenas ou agricultores ou pescadores, que têm uma noção mais integral desse ciclo,
por depender dele para sua sobrevivência, o cidadão urbano tornou-se hidroalienado.
Não têm consciência das relações entre o ciclo do carbono e o ciclo da água e o
fato de que, ao interferir no ciclo do carbono e aumentar a emissão de gases de efeito
estufa para a atmosfera, o ser humano provoca uma resposta no ciclo da água, sensível
a variações de temperatura.
Tampouco têm consciência
da presença da água no cosmos,
da presença da água no clima. E
muito menos ainda de seus aspectos sutis, como condutora de
informação – qualidade usada na
terapêutica e na homeopatia, por
exemplo. De sua influência nos
pensamentos e nos sentimentos
(ver, por exemplo, as fotos de cris4. Disponível em: <http://
www.youtube.com/
watch?v=Xkeaj6w2ycU>.
Acesso em: 9 dez. 2013.

FIGURA 25 - Ciclo da água
Fonte: Wikipedia.

tais de água de Masaru Emoto),4 de linhas de pesquisa e de experimentação de ponta (ver
filme Water5 e outros). A hidroalienação é a falta de consciência sobre como funciona o
ciclo da água e a falta de conhecimento sobre como ele é alterado pela ação humana.
A relação das cidades e populações com os rios e corpos d’água pode ser amigável

5. Disponível em: <http://
www.youtube.com/
watch?v=kLzLbcKG8ao trailer>. Acesso em: 9 dez. 2013.

ou agressiva. Além da gestão ambiental e das questões de uso e ocupação do solo, há
também relações históricas, afetivas.
Campanhas de educação para recursos hídricos, com oficinas temáticas, limpeza
de rios, parceria da mídia, escoteiros, redes sociais, exposições fotográficas, sensibilização pelas artes.
A relação com a água precisa tornar-se amigável. As cidades precisam voltar-se de
frente para os rios e para a água. Os cidadãos precisam ser hidroalfabetizados. Hidroalfabetizar é promover a aprendizagem sobre a água, sua importância para a vida e como
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relacionar-se com ela de forma amigável; é proporcionar as noções básicas sobre o
ciclo da água e sobre como a atividade humana o altera, nos âmbitos local ou global. A
hidroalfabetização é um passo para tornar o cidadão hidroconsciente e induzir atitudes
de respeito e de cuidado para com a água.
A hidroalfabetização para a gestão da água inclui conhecer processos participativos e
instrumentos de ação, bem como o que é feito para conservá-la e dar-lhe uso sustentável.
Na educação a partir do bolso, pode-se incentivar, inclusive com estímulos econômicos,
que ele se interesse pela produção da água. Por meio da cobrança pelo uso da água, pode-se induzir a redução dos desperdícios. É relevante conhecer os instrumentos de ação
disponíveis na política ambiental e na política das águas – o licenciamento ambiental, os
planos de recursos hídricos, o enquadramento de corpos d’água, a outorga, os sistemas de
informação e saber como utilizá-los com perícia, de forma articulada e integrada. Associados a tais instrumentos, são valiosos o tombamento, a chancela, e a declaração de paisagens culturais, todos esses instrumentos da política de proteção ao patrimônio cultural.
Da visão utilitarista – regulação, gestão de conflitos, não integração com aspectos
ecológicos – devemos evoluir para a visão ecossistêmica e orgânica, com a prevenção,
priorização de planejamento e participação, gestão integrada das águas.
Podemos conceber o sistema hídrico como o sistema circulatório num organismo.
Quando se faz um exame de sangue num organismo humano, procura-se medir o
nível de colesterol, de triglicérides, de ureia, de glicemia, de hemácias, leucócitos, plaquetas, entre outros indicadores. O médico, então, interpreta tais resultados e obtém
pistas sobre a saúde do organismo a partir do exame da qualidade do sangue. Da mesma forma, quando se examina a qualidade da água de um rio ou de um lago, obtêm-se
informações relevantes sobre a saúde do organismo ou território da bacia na qual ela
circula. Trata-se de, por meio da água, dos rios e córregos, aferir a saúde do organismo.
A água é um indicador e condutor de poluições que mostra problemas em outras partes do organismo. Devem-se desenvolver estratégias não apenas para atacar as causas
das ameaças e os alvos, com metas quantitativas, mas também as estratégias de se
compreender as doenças do organismo e atuar sobre elas. A capacidade de perceber a
saúde ambiental se amplia quando se examina todo o ciclo da água, incluindo o clima.
Com base nessas observações, podem-se desenhar estratégias de adaptação baseadas
em ecossistemas e aumentar a resiliência, num processo de governança e gestão da
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água mais ampla, transversal e que envolve atuar em outros sistemas nos quais se
encontra a origem dos problemas que se explicitam na água.
A visão sistêmica é limitada quando não busca a integração com outros sistemas
que são vitais para a saúde do organismo. Assim, quando se focaliza o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) desconectado dos demais sistemas que compõem o organismo social e o território (o sistema ambiental, o sistema
de saneamento, o de saúde etc.), não se conseguem soluções abrangentes para as
questões identificadas.
É necessário dar visibilidade à paisagem hídrica. No enfoque do urbanismo sensorial, não apenas os aspectos visuais são relevantes, mas também os aspectos olfativos,
táteis, auditivos. As cidades e os rios são percebidos com todos os sentidos e com a
consciência humana, inclusive quanto aos riscos que apresentam, de causarem enchentes e de provocarem prejuízos sociais e econômicos.
As empresas, organizações e os vários setores dos governos precisam ser hidratados e tornar-se hidroconscientes. Múltiplas disciplinas podem ajudar a ampliar os
enfoques sobre a gestão das águas, numa abordagem transdisciplinar – urbanismo,
história, geografia, biologia e comunicação –, e não apenas as disciplinas especializadas – hidrologia, engenharia hidráulica.

Considerações conclusivas
O manejo, a gestão e a domesticação de fluxos das águas por meio de obras
de infraestrutura hídrica vêm ocorrendo crescentemente. Tais intervenções visam
colocá-la a serviço de usos múltiplos – abastecimento humano, dessedentação de
animais, geração de energia elétrica, transportes, agricultura, lazer, esportes, recreação e turismo, pesca etc. Ao fazê-lo mediante critérios éticos e estéticos, novas
paisagens podem ser criadas, com potencial de embelezamento e de utilização, sem
perder e comprometer o patrimônio natural preexistente, dentro da dinâmica de
transformações das paisagens.
A atividade humana é transformadora de paisagens e pode fazê-lo de modo a
valorizá-las ou de modo a destruí-las. Depende de seus valores, princípios, cultura,
educação, fazê-lo de um ou de outro modo. Daí a importância da hidroalfabetização
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e da hidrossensibilização para integrar o elemento água nas decisões de construção
e projeto de novas paisagens.
A agenda cultural da água, que a considera como um patrimônio e riqueza a ser
protegida, necessita ser articulada com a agenda de gestão das águas, que a aborda
como um recurso natural e ambiental a ser utilizado. Trata-se de abordagens complementares: ao se considerar a água como patrimônio, enfatiza-se a necessidade de
proteção da riqueza natural que representa e ao considerá-la como um recurso são
enfatizados seus múltiplos usos econômicos.
Os instrumentos de proteção ao patrimônio, tais como o tombamento, a chancela
e a paisagem cultural, são relevantes para complementar a aplicação de outros instrumentos, de modo a compatibilizar o uso com a proteção das águas.
O uso combinado de instrumentos de gestão de recursos hídricos, de gestão ambiental e de proteção do patrimônio cultural pode equilibrar e balancear o enfoque do
uso dos recursos com a abordagem da proteção ao patrimônio.
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resumo O objetivo deste artigo é analisar a relação entre famílias de lavradores e água em parte da Serra da Mantiqueira,
na porção sul do estado de Minas Gerais. Em especial, veriﬁcar a partir de quais pressupostos as águas são reguladas,
geridas e partilhadas pelas famílias. É resultado de etnograﬁa realizada em dois bairros rurais do município de Bom
Repouso. Conclui que, apesar de os agricultores familiares dessa região serem integrados ao plantio comercial de morangos
e batatas, as normas que regem o uso e a partilha dos recursos da natureza seguem uma ética culturalmente construída e
ambientalizada.
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Mantiqueira Mountains, in the southern region of the Minas Gerais State. In particular, to verify the assumptions from which
the water is regulated, managed and shared by families as a result of an ethnographical study in two rural districts of the
municipality of Bom Repouso. It is concluded that despite the integration of family farmers with the commercial cultivation
of strawberries and potatoes, the norms that dictate the utilization and allocation of natural resources follow a culturally and
locally constructed ethics.
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A

qualidade de vida e a fartura de alimentos em sociedades camponesas
dependem da relação com a natureza: os recursos naturais fazem parte dos

sistemas de produção e de lavoura, criando uma urdidura cultural e produtiva entre as
pessoas e o meio. Entre esses recursos da natureza, a água é dos mais centrais, pois a
população rural mantém com as nascentes relação de dependência estrita para produzir, criar e se alimentar.
Nas sociedades camponesas, as fontes de água são percebidas como recursos
que ultrapassam o domínio de uma família; são entendidas como recursos comuns de
uma coletividade circunscrita, sujeita a códigos específicos de apropriação e uso. Este
aspecto, certamente, diferencia o campesinato da sociedade inclusiva: num mundo
em que a água é cada vez mais tratada como “mercadoria escassa” e componente de
complexo “água-negócios” o uso comum estimula a reflexão sobre regulação, partilha e
normas de acesso aos recursos hídricos. Quais devem ser as instâncias de gestão deste
recurso tão vital da natureza? Gerir água por meio de instrumentos econômicos num
país de renda tão desigualmente distribuída como é o Brasil proporcionará bases justas
para o desenvolvimento? E acesso igualitário para pessoas e grupos sociais? Programas
e políticas públicas dão conta de gerir a complexidade de um recurso em fluxo, como
é a água?
Neste ponto, observar a maneira como grupos sociais que lidam diretamente
com os mananciais refletem sobre suas normas de gestão pode ser um aprendizado
para a sociedade envolvente. Aprende-se sobre ênfases, lacunas e dificuldades nos
diversos saberes e culturas das águas, e isso pode criar inovações na governança, pode
também criar novas formas de incluir populações marginalizadas nas decisões sobre
os cuidados e partilhas das águas.
É disto que este artigo trata: seu objetivo é analisar a relação entre famílias de
lavradores e água em parte da Serra da Mantiqueira, na porção sul do estado de Minas
Gerais. Procura, em especial, verificar a partir de quais pressupostos as águas são reguladas, geridas e partilhadas pelas famílias camponesas.
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A pesquisa que originou este artigo foi realizada nos anos 2003/2004, com as
técnicas da etnografia clássica: convívio nas famílias e comunidades camponesas;
entrevistas em profundidade com interlocutores que manifestavam domínio mais
denso de alguns temas – família, comunidade, terra e água; acompanhamento de atividades coletivas como colheita e plantio. A etnografia possibilitou observar de ângulos
diversos o sistema de vida e produção familiar, percorrer junto com a família ou alguns
dos seus membros o terreiro, o sítio, as fontes de águas.1

Dois bairros rurais: Bentos e Brandões
O município de Bom Repouso é pródigo em água. Isto pode ser percebido numa
mirada: pequenos riachos deslizando pelo declive da montanha, águas conduzidas por
meio de regos, lavouras irrigadas. São 368 mananciais;2 em relação à extensão territorial – 231 quilômetros quadrados –, significa na média um manancial e meio por quilômetro quadrado, uma nascente a cada 66 hectares, aproximadamente. Nas montanhas
de Bom Repouso, nasce o Mogi-Guaçu, rio importante que drena os estados de Minas
Gerais e São Paulo; também estão localizadas nascentes de tributários do Rio Grande,
um dos principais formadores do Paraná.
Para chegar a Bom Repouso, por qualquer das vias de acesso, é necessário subir:

1. O bairro rural foi deﬁnido
como a unidade territorial
e social básica de análise
com apoio na literatura,
principalmente nos estudos
de Cândido (1975), Queiroz
(1973), Garcia Júnior (1981)
e Woortmann (1990). Mas
também porque é a principal
demarcação de espaço e de
relações sociais realizada
pelas próprias famílias de
agricultores, e foco de atuação de organizações sociais e
do poder público.
2. Dados levantados em
pesquisa de campo e no site:
<www.caminhosdomogi.
hgp.ig.com.br/>. Acesso em:
19/2/2005.

o município, ao sul de Minas Gerais, está postado no alto da Serra da Mantiqueira.
Na subida íngreme da serra, o horizonte vai se descortinando, e se avista o conjunto
de montanhas arredondadas que caracterizam essa porção oeste da Mantiqueira,
formando um relevo ondulado, com depressões profundas. Nas encostas, a paisagem
é como um grande mosaico: a Mata Atlântica, vegetação predominante nas partes
menos elevadas, é intercalada por agrupamentos de araucárias nos campos de topo de
altitude, recortada pelos inúmeros retângulos das tonalidades diferentes das lavouras
de batata, morango, mantimentos e pastos. A paisagem se revela como um produto de
intensa atividade humana.
Nas partes mais suaves do relevo, percebem-se certas reuniões de casas quase
sempre brancas, com seus quintais repletos de flores e frutíferas. São os bairros rurais,
como dizem por lá. Cada bairro tem um núcleo mais adensado de casas, onde se localizam igreja, comércio, telefone fixo e outras instalações comunitárias. Ao redor desse
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aglomerado estão os sítios. Algumas famílias moram no núcleo, outras no próprio
sítio. A população rural deste município está, em sua grande maioria, assentada em
bairros rurais, que são, ao mesmo tempo, unidades sociais, territoriais e culturais,
com forte sentimento de identidade. De acordo com Cândido: “o bairro é uma naçãozinha” (CÂNDIDO, 1975, p. 74). Discorrer sobre bairros rurais significa falar sobre
uma parentela, pois o bairro é a expressão espacial de uma rede social de parentesco.
O bairro rural dos Brandões, como indica o nome, é composto por famílias aparentadas entre si, descendência do ramo familiar dos Brandões, o qual, de acordo com
uma moradora, remete aos portugueses. Antigamente havia outros sobrenomes, mas
com o correr dos tempos ficaram só os Brandões e uma “sementinha” dos Andrades.
O bairro era composto por aproximadamente 90 famílias que se dividiam em duas
seções: Brandões de baixo e Brandões de cima.
Este estudo concentrou-se nas famílias que compõem a parcela dos Brandões de
baixo, cuja terra apresentava uma configuração desigual. Por um lado, era muito repartida e pequena, média de 4 hectares por família, sendo que algumas famílias no bairro
não tinham terra alguma para plantio, possuíam somente um lote com casa e quintal,
onde havia um pequeno pomar e horta para consumo. Por outro, havia uma família
que foi comprando direitos de herança e detinha quatro parcelas de terras: três nos
Brandões, uma noutro bairro vizinho, no total somava 46 hectares – o que era área
grande para o município e a região. Esta família era considerada pelas outras como a
mais forte do bairro, porque, além de deter área maior de terra, era também a maior
produtora de batata, empregando muitos vizinhos no período de plantio e colheita.
Esta família estava iniciando um plantio experimental de morango. O vereador que
representava o bairro na Câmara de Bom Repouso era membro dessa família.
As famílias de agricultores do bairro rural dos Bentos são, no dizer deles mesmos,
“todos aparentados entre si, todos gente dos Bentos”, descendentes de um ancestral
comum fundador do bairro, chamado Francisco Bento, que era casado com uma
senhora chamada Imbilina. As famílias dos Bentos contam que, nos registros, a terra
do bairro é domínio comum porque quase não houve formalização de divisões, em
função dos custos legais dos formais de partilha. Entretanto, afirmavam que a terra
era toda dividida na prática e separada entre as famílias. A maior parte das famílias dos Bentos possuía pequena gleba própria de plantio – ou como descreviam os
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agricultores: “Cada um tem o seu terreno” –, ocorrendo uma partilha mais igualitária
da terra. As atividades agrícolas eram concentradas na produção familiar do morango,
aliada à produção de milho, feijão e hortaliças; mas também havia plantio de batata; a
oferta de água neste bairro era particularmente abundante.
A disponibilidade de terra para as famílias em ambos os bairros é pequena. Como
dizem os agricultores, todos possuem pouco “chão” para trabalhar para si; assim,
além do trabalho na gleba própria, uma parcela importante dos moradores trabalhava em terra alheia durante certas épocas do ano. Parte das famílias trabalhava em
conjunto em área de algum parente na “sociedade” (meia ou parceria) ou arrendava
terras de vizinhos ou parentes para completar sua área de lavoura por um percentual
fixo em dinheiro ou produto – no dizer local: no “foro”. Ainda, no caso particular dos
Brandões onde os terrenos chegam a ser diminutos, faziam trabalho rural nas plantações comerciais de batata (inglesa e baroa) e morango que existiam nos próprios bairros
e nas vizinhanças.
Bentos e Brandões são formados por terrenos familiares que vêm sendo herdados e
repartidos entre gerações. Isto dava uma configuração peculiar à distribuição das glebas
familiares, que nunca estavam agrupadas num só lugar, mas distribuídas em parcelas
herdadas e, algumas vezes, compradas, em áreas diferentes e dispersas. “Meu sítio é
em quatro lugares”: foi assim que um agricultor definiu a composição da sua terra. Era
difícil a família ter sua terra reunida num só local.3 Isso é relevante porque indicava
dois fatores essenciais na distribuição das famílias no espaço: o sistema de herança por
partilha igualitária e a lógica de repartir ônus e bônus da qualidade da terra, distribuindo

3. Ver Wolf (1976), Woortmann e Woortmann (1997),
Ribeiro (2013), Galizoni
(2007), Moura (1978).

a cada herdeiro pequenos lotes em zonas ambientais diferentes. Assim, ambas, organização social e produtiva das famílias no bairro, urdem de forma dependente e quase
inseparável relações de parentesco, terra, ambiente, água e bens comunitários.

Ambiente e uso das terras
Os terrenos familiares, os sítios, eram divididos em três espaços principais: área
de lavoura, área de pasto e área de mata. Esta combinação tinha por finalidade associar usos da terra com as necessidades produtivas das famílias. Mas nem sempre esta
distribuição era possível, principalmente em função do tamanho da gleba.
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De acordo com o costume das famílias dos Bentos e dos Brandões, cada terra é
classificada para receber um determinado uso. Classificavam as terras existentes nos
bairros rurais em relação a diversos cortes. Destes, os principais são:
a) relevo: terras de baixadas e de ladeira, nestas últimas estão localizadas terras
menos apropriadas para a lavoura, porque, além de possuírem pedregulho, o
relevo é propício à erosão;
b) natureza específica: terras frias consideradas fracas por serem menos férteis,
compostas por campos, e terras quentes, consideradas fortes por serem naturalmente férteis, denominadas terras de cultura;
c) textura: terra solta, considerada boa; terra que dá liga é considerada fraca;
d) cor: terra preta sem areia é considerada fértil, terra amarela com areia é
considerada como de fertilidade baixa;
e) exposição: “terra do contra”, virada contra o sol nascente, onde incide o sol
da tarde, é considerada muito seca, terras que recebem o sol da manhã são consideradas melhores para o plantio.
A divisão entre as qualidades de terra de campo e cultura era básica no sistema
produtivo das famílias agricultoras. Os campos localizam-se nas partes altas do relevo,
são no geral terras frias, secas, com vegetação baixa como a fruta-de-porco, a carqueja,
o capim-do-campo e a vassoura-do-campo, são consideradas pouco férteis para se fazer
lavoura: as plantas nascem, mas não encorpam. Mas os campos não são todos iguais,
ao contrário, são diversos: existe o campo carrasco, que antigamente não dava mantimento, era cheio de samambaia, mas que depois pôde ser “corrigido” com calcário e
se transformou em terra para lavoura de batata – é o tipo de campo que mais ocorre
nos Bentos –; existem os campos secos ou de capim, compostos só por capins nativos e
usados somente para pastagem; há ainda as campanhas, que são espécies de campos
que se localizam tanto em terras altas quanto nas baixadas. As terras denominadas de
cultura situam-se nas partes baixas do relevo, apresentam clima quente se comparadas
com os campos, são úmidas, férteis e consideradas melhores para lavoura de mantimento, apresentam vegetação de madeira mole (sem cerne), como o assa-peixe e também de “madeira de lei” como o cedro – terrenos que têm cedro são considerados os
mais férteis, o milho nasce sem adubo – e o jacarandá, capim meloso ou gordura, e um
arbusto nativo denominado localmente de picuia, que os agricultores consideram uma
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praga, mas que, segundo eles, é também indicador de terra forte. Alguns agricultores
afirmam que a terra de cultura estraga a batata, que prefere a terra fria.
Há ainda os matões ou matas virgens. Os matões são classificados pelo uso, pois em
alguns é possível plantar, em outros não. Existem também os terrenos de capoeira:
compostos por mata baixa, fina e nova, diferentes de matão porque quase não possuem
“madeira de lei”, e não são considerados terras naturalmente férteis para o plantio de
milho e feijão. Capoeira também pode ser um terreno de matão regenerando depois
que as árvores foram cortadas.
Glebas de matão eram guardadas como reservas de recursos naturais: nelas quase
sempre estão situadas as minas d’água, as madeiras de lei, que são muito apreciadas
para construções, e também diversos tipos de cipó, taquara e lenha de uso cotidiano
nas atividades do campo. De acordo com um agricultor, senhor Sebastião Lázaro, as
principais madeiras de lei que caracterizam os matões são jacarandá, cedro, cajarana,
guatambu, maçaranduba, pereira, jequitibá. São árvores que quase nunca rebrotam
depois de cortadas – “Não dá brota: cortou, acabou” –, por isso são demoradas para
renovar – só por sementes – e mais raras; o cálculo de uso delas tem que ser criterioso.
Aí se compreendia a lógica dos matões: eram reservas onde se conservavam recursos da
natureza para circunstâncias previstas e imprevistas: o cuidado com a mina d’água, a
poupança de madeiras preciosas para construções, a fonte para extrair e coletar outros
recursos da natureza. Os matões apresentavam situação singular: estavam locados
em terra particular, quer dizer: não era de uso comum, mas o uso de alguns de seus
recursos vegetais pressupunha normas diversas; os vizinhos entravam e colhiam
madeira seca, principalmente para lenha, mas também taquara e cipós. Estes recursos,
em terrenos privados, eram percebidos como comunitários. Já as madeiras de lei não
eram tocadas. Pertenciam ao dono da terra, como a água que era captada no olho da
mina no matão. Os matões persistiam como área de reserva de recursos da natureza
usados pela comunidade, mesmo contrariando os donos dos terrenos, que não tinham
força moral para coibir coleta nessas áreas. Os dons da natureza permaneciam como
dádivas comuns a todas as famílias.
Foi o que se observou também em relação à araucária. Os bosques desses
pinheiros se localizavam em áreas que se transformaram em lavouras ou pastagem,
mas seus pinhões são coletados pela comunidade, não importando em qual terra
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estejam. Os pinheiros, além dos frutos, fornecem madeira; mas esta pertence ao
4. Somente os pinheiros
mais velhos produzem madeira boa e resistente para a
construção.

dono do terreno.4
Até o final dos anos 1960, era costumeiro plantar só nas terras mais baixas e
quentes: culturas. Os terrenos de campo eram abertos, sem cercas, usados para soltar
gado na época das chuvas. No inverno, o rebanho era trazido para pastar os restos
de lavouras das terras de cultura, porque o frio matava o capim dos campos. Foi
por volta da década de 1970 que as terras foram cercadas e repartidas: “Foi quando
chegou o adubo [que cercou]. Antes do adubo plantava milho só na beira d’água e
feijão só plantava nos outros bairros, no fôro” (senhor João Damásio, agricultor do

5. Sobre manejo de terras
de cerrado na estação da
seca e das águas, ver Ribeiro
e Galizoni (2007).

bairro dos Bentos).5
Foi nesse período que as famílias dos Bentos e Brandões iniciaram o plantio da
batata. A terra de campo, até então inútil para agricultura, foi “corrigida” com calcário.
O senhor João Teodoro explicou que, de princípio, depois da adição do calcário, só
necessitava de colocar adubo químico na terra; oito anos após os primeiros plantios de batata, a terra foi sovando e se cansou, começou a dar praga nas batatas, que
ficavam todas furadas. Então foram obrigados a usar veneno na lavoura, e desde então
não pararam de usá-lo. A terra nos dois bairros, segundo o senhor Pedro dos Bentos,
só se tornou propícia para lavoura depois da batata, ou seja, depois do advento da
correção do solo.
A produção da batata era, ao mesmo tempo, rápida – cerca de noventa dias –, intensiva em trabalho – o plantio de meio alqueire consome o trabalho de dez pessoas e sua
colheita o trabalho de outras vinte –, exigente em insumos. Esgota o solo com muita
rapidez. Foi o que aconteceu.
Entre 1995 e 1996, as famílias agricultoras iniciaram o plantio de morango, que
afirmam ser mais apto a ser tocado por trabalho familiar e menos oneroso para formar
do que a lavoura da batata. O plantio de morango era feito no período sem chuva do
ano, nas baixadas de beira d’água. Quando as famílias o colhiam, usavam o terreno
para plantar milho, feijão e abobrinha. O morango é pouco exigente em quantidade de
terra, mas muito exigente em água.
As famílias de agricultores combinavam lavouras de acordo com as estações
do ano. No tempo das chuvas plantavam principalmente milho, batata e um pouco
de feijão, cultivados nas baixadas e ladeiras, de onde as famílias afirmam tirar o
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sustento. No tempo da seca faziam lavouras irrigadas – principalmente de morango.
Costumavam plantar hortaliças para consumo doméstico, mas também eram vendidas
na feira livre dominical na sede do município. Quase todas as famílias lidavam com
uma “criaçãozinha” de animais: algumas cabeças de gado, galinhas e porcos.

CALENDÁRIO AGRÍCOLA ANUAL DAS PRINCIPAIS CULTURAS E O USO DA ÁGUA

cultura

plantio

colheita

uso de irrigação

destino da produção

milho

set. a out.

até jun.

__

manutenção de
animais domésticos

batata

ago. a out.

fev. a mar.

2 vezes por semana
durante uma hora

comercial

morango

fev. a mar.

jun. e set.

2 em 2 dias por 15
minutos

comercial

diária por cerca de 15
minutos

consumo familiar

horta

ano todo
(mais intensa na seca)

Fonte: Pesquisa de Campo, 2002.

A água era, assim, crucial para a produção agrícola nos bairros pesquisados: a água
que vem do céu, das chuvas, que molha as lavouras e mantém as minas na terra, e as
águas dos córregos usadas para regar as hortas, irrigar lavouras na seca e movimentar
os moinhos.

As diversas águas
Os bairros dos Bentos e Brandões são entrecortados de pequenos córregos, que, à
primeira vista, davam sensação de abundância de água. Essa abundância existia, mas
era relativa, porque as águas dos córregos, apesar de usadas para a agricultura, não
eram apropriadas para o consumo pelas famílias agricultoras e, num certo sentido,
eram mesmo desprezadas. Não reuniam os atributos de qualidade valorizados para
uso humano.
As famílias agricultoras consideravam que as águas dos córregos e ribeirões eram
muito usadas, passavam por muitas casas, tornam-se “porcalhonas” carregando o
esgoto das moradias, recebiam agrotóxicos e produtos químicos utilizados nas lavouras
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de batata e morango, que quase sempre eram feitas à suas margens, e transportavam
folhas e impurezas da natureza. Asseveravam que as águas dos córregos tinham gosto
de ferrugem, são fortes (no sentido negativo) de sabor. Agricultores(as) eram unânimes
em afirmar que o que mais suja a água dos córregos eram as usanças que as pessoas
faziam dela: depois de passar pelos usos das casas, a água volta para o córrego impura.
São poluídas porque as pessoas sempre jogavam de tudo nelas: animais que morriam,
esgoto, veneno e lixo. Muitas coisas eram jogadas nos córregos porque as famílias
associavam à água uma capacidade de limpar as impurezas, de levá-las para longe e
transformá-las, purificando-as.
As águas apreciadas pelas famílias, consideradas as melhores para se beber
e para todos os usos humanos, como cozinhar, lavar roupa e banhar, eram as das
minas: brotavam da terra “bufando”, borbulhando, águas correntes. Todas as águas
nascem em minas, surgem limpas, são reservadas, mas conforme vão se distanciando das nascentes e sendo usadas pelas pessoas perdem qualidade. As águas
de minas verdadeiras são correntes, não têm sujeira mesmo quando chove. De
acordo com os lavradores, “é só a água mesmo, saída da terra”. E serão sempre frias
e frescas.
Nos Bentos e nos Brandões havia uma distinção clara entre água para consumo
das famílias, vinda das minas, e águas para usos produtivos, vindas dos córregos. Esses
usos não se misturavam e eram marcos qualitativos na estrutura de organização dos
acessos à água.
A terra onde surge a mina influi diretamente na qualidade da água: minas que
surgem em terrenos que contêm pedras, cascalho e areia produzem as melhores
águas, mais limpas, finas e saborosas, são águas de primeira qualidade. Nascentes
que surgem em terrenos de brejo produzem água com gosto de ferrugem e qualidade
inferior. Assim, havia uma relação inversa entre qualidade da terra e da água: as terras
pouco férteis para lavoura, de natureza fria, denominadas campos, produzem uma água
fina, fria e sadia. Nas terras boas para lavoura, as culturas, de natureza quente, nasce
uma água grossa, boa para engordar o gado, mas ruim para consumo das pessoas. Uma
parte das minas, de acordo com agricultores dos Bentos, surgia nas grotas; estas são
compostas por duas ladeiras que se encontram na base e se afastam no topo, formando
um relevo com formato de V.
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Entretanto, nem todas as águas nascem sadias. Os agricultores revelaram que
algumas brotam com um tipo de “micróbio da água, bravo e feroz. Se a gente beber,
dá dor de barriga”. Ou, ainda, as características do terreno podem deteriorar o sabor
da água. O tipo de lodo também é um indicador confiável da qualidade, e, consequentemente, do sabor da água para beber: minas com lodo verde produzem “água fina,
boa, alvinha e sadia”. Existem minas que têm um lodo amarelo avermelhado que deixa
gosto, suas águas são consideradas ruins. No dizer das famílias: “grossa, salobra, e não
é sadia”, classificada como de segunda qualidade para se beber. Assim, as águas consideradas de boa qualidade são alvas e sem gosto, leves, finas. As águas consideradas de
pior qualidade são amareladas e com gosto de barro ou lodo, pesadas, grossas.
As famílias quase sempre precisavam recorrer a mais de uma fonte d’água para
abastecimento. De preferência e se possível, para beber, sempre buscavam água de
mina; se não, valiam-se dos poços d’água perfurados manualmente nos quintais. As
pessoas não gostavam muito de usar
água de poço. Sustentavam que: “Água
parada não presta. Penso que a água do
poço não é boa, não é corrente. Se não corre, não
fica boa”, declarou uma lavradora. Usavam água do poço somente quando não tinham
acesso suficiente à água de mina, porque mesmo sendo parada – na hierarquia das
águas –, a do poço era melhor que a dos córregos: era parada mas reservada, não era
exposta, usada, nem revolvida por outras famílias ou por animais e não recebia resíduos das lavouras. Entretanto, quase todas as famílias que precisavam usar água de
poço argumentavam sobre o mau gosto, não sendo muito boa para beber; mas era a
que estava disponível.
Da concepção de que água que não corre, que fica parada, não é boa para consumo
humano, origina-se o preceito segundo o qual é necessário renovar a água de beber
todo dia; essa norma as famílias seguiam criteriosamente. Pela manhã, logo após
acender o fogo para fazer café, as mulheres jogavam a água de beber que sobrou do dia
anterior sobre as plantas do jardim, da horta ou ainda reservavam em uma vasilha para
lavar louças, e renovavam diariamente o depósito do filtro com água fresca. Perguntadas sobre o porquê deste ato, contaram que, se não trocarem a água todo dia, ela
fica “choca”, se estraga, esquenta, fica ruim para beber. A este preceito está ligado um
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outro muito forte: guardar ou prender a água significa deteriorá-la. Para ser boa, a água
precisa correr, circular.
Em última instância, as famílias recorriam aos córregos para completar o volume
total de água de que necessitam para o abastecimento da casa. Nestes casos, as águas
dos córregos era encanada e usada para abastecer banheiros e serviços domésticos.
Mas, mesmo para esses usos, as pessoas guardavam fortes restrições. Nunca a água do
córrego era usada para beber e banhar.
Assim, na escala de classificação de qualidade elaborada pelas comunidades, as
melhores águas para beber eram as águas finas de mina; as águas de segunda qualidade
para consumo vinham dos poços; e as de terceira qualidade, que não deviam ser consumidas de forma alguma, eram as águas
grossas dos córregos e ribeirões. Os agricultores revelavam que as águas de mina
são frias, e por possuírem essa qualidade
são boas para o consumo humano e não
são boas para a saúde do gado; já a água
parada tem a qualidade de ser quente, sendo favorável para o gado e nociva para a saúde humana. Vem dessa constatação um pressuposto
fundamental na regulação e normatização de acesso e uso das águas de minas: o gado
não deve beber nas minas. A característica de quente ou fria é relevante na avaliação da
água: mais que uma temperatura, era também um atributo que condicionava usos.
A construção cultural do conceito de qualidade da água nos bairros pesquisados
na Mantiqueira está baseada em fatores cruzados: a) circulação; b) terreno de origem;
c) cor da água; d) tipo de lodo; e) natureza – fria ou quente; f ) sabor – fino ou grosso; e
g) zelo da fonte. Boa parte das famílias dos bairros rurais quando iam à sede do município levavam água de mina para consumo. Repudiavam a água urbana porque esta era
captada num rio e não nas diversas nascentes que poderiam abastecer a cidade.
As famílias de agricultores observavam certa diminuição de volume e qualidade
das fontes d’água. As lembranças sempre apontavam para uma maior abundância
passada, quantitativa e qualitativa. Associavam a redução das águas à diminuição das
chuvas, mas também a fatores ligados ao aumento da população: “As pessoas aumentaram, mas as águas continuam as mesmas” – revelam. Também associam a dimi-
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nuição das águas às suas próprias práticas e ações – “Judiar do terreno diminui a água”
–; o impacto do plantio de batata e morango, o cultivo do capim brachiária em larga
escala nos campos também eram associados à diminuição das águas – segundo eles,
a raiz do capim deixava a terra muito seca. Irrigação e desmatamento nas cabeceiras
das nascentes eram elencados como fatores para minguar as minas: “Gado e roça
próximos às minas ajudam a secar as águas”. É preciso associar essa constatação com
o preceito mencionado antes, de que água de mina não faz bem para o gado. Outra
prática que os moradores relacionavam com a diminuição das águas era a drenagem
das vargens – terrenos de baixada onde existem muitas minas pequenas, de uma água
meio enferrujada. A drenagem era feita por meio de vários canais abertos na terra,
onde eram colocados bambus para que a água escoasse secando a terra. Esses canais
eram cobertos com terra, mas continuavam drenando por conta dos canais subterrâneos mantidos abertos pelos bambus.
Revelavam ainda que o período crítico de volume das minas no correr do ano era
na “época dos brotos”, de agosto a setembro, no final da seca, quando as águas diminuíam sensivelmente porque a vegetação nativa começava a soltar broto antes da nova
temporada de chuva: “A floresta brotando chupa muito as águas”, diminuindo temporariamente as minas. Algumas plantas nativas como caeté, lírio branco, saião (trombetade-anjo), capixingui, leiteiro, cabiroba preta, samambaia de xaxim e o muxoco ajudavam
a segurar a água nas minas; o muxoco e o capixingui são árvores próximas aos mananciais que sinalizavam quando ia chover: ambas choram, gotejam, informando quando
a chuva está próxima.

Partilhas e transgressões
As águas de minas são as mais valorizadas por sua qualidade e por isso são também
as que possuem uma regulação mais atenta por todos os moradores. Como as minas
são distribuídas de forma desigual pelos terrenos, a coleta de suas águas era feita por
meio de sistemas de regos ou canos. Ambos os sistemas utilizavam o princípio da
gravidade, com exceção de alguns moradores que transportavam água por motores.
Esses sistemas, mais que uma rede de distribuição de água de mina, revelavam redes
sociais construídas por meio da cessão ou negação das águas de minas.
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Os regos eram cavados pelos terrenos, passavam ao lado das casas e despejavam
água nas bicas. Bicas eram feitas de troncos de árvores escavados e divididos ao meio
por um ralo; a primeira parte continha pedras assentadas no fundo, que ajudavam
a filtrar a água do rego, a segunda recebia a água filtrada pelas pedras e pelo ralo e a
lançava sobre pedras que formavam uma espécie de cavidade no chão e reiniciavam o
rego. Havia regos de água de mina que serviam a até 11 famílias.
Já no sistema de mangueiras ou canos os condutos eram postos na mina para
captar a água. Às vezes, quando a mina não tinha muito volume de água, as famílias
faziam uma pequena caixa de cimento para acumulação, de forma que a água não
ficasse empoçada, só juntasse um pouco para abastecer as mangueiras, seguindo seu
fluxo. As famílias preferiam captar a água de beber por meio de canos e mangueiras
– porque conduziam a água de forma mais preservada –, mas continuavam usando a
água de rego para lavar roupa, vasilhas e regar a horta. Assim os dois sistemas tendiam
a se completar. O sistema de rego estabelecia ligações e dependências mais estreitas
entre as famílias que o utilizavam em conjunto. No sistema de mangueira esta ligação
e dependência continuava. Entretanto, em alguns casos – não em todos –, tornava-se
mais frouxa.
Esses sistemas de rego e canos atestavam que, primeiro: as minas não eram de
posse e uso exclusivo da família em cuja terra surgiam. Ao contrário, havia o imperativo social de partilhá-las. Segundo: um sistema de partilha e distribuição do recurso
era montado para todos os moradores terem acesso às águas das minas. Terceiro: as
relações de parentesco e vizinhança eram as bases para esses sistemas, untados e solidificados por reciprocidades, principalmente quando a mesma via abastecia a todos.
Usos e procedimentos precisavam estar coordenados e a limpeza da via era realizada
em conjunto para que todos participassem e supervisionassem o trabalho.
Usos concorrentes da água para a produção geravam controvérsias, debates e
acabavam criando normatização de partilhas. Era elucidativa neste sentido uma
situação observada em campo, na qual uma família localizada acima do curso de
um córrego utilizava água para irrigação e a família vizinha, situada imediatamente
abaixo, utilizava a água para tocar um moinho de milho e fabricar fubá. Os membros
da família produtora de fubá sentiam-se prejudicados com o fluxo d’água retirado pela
irrigação. Afirmavam que, quando as bombas para irrigação estavam ligadas, o volume
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d’água para tocar o moinho diminuía muito. A família produtora de fubá observava que
irrigar a prejudicava porque a água não voltava ao córrego, e, assim, quem está localizado à montante acaba tendo e usando mais água, nem sempre deixando o suficiente
para quem está mais abaixo, numa afirmação velada de que a regra da partilha não
estava sendo respeitada. Os membros
da família produtora de fubá contavam
que a água utilizada para girar a
roda d’água e tocar o moinho vinha
de um rego (medindo 100 braças)
que não interferia no volume total do córrego: “Eu não judio da água, devolvo ela para
o ribeirão. Ela só dá um desvio para o moinho e volta limpa para o córrego”. Este caso
ilustrava como, o tempo todo, havia tensão entre os usos concomitantes e concorrentes
da água: um vizinho estava sempre alerta para o uso que o outro fazia em comparação com o seu próprio uso, mesmo que, na fala, transparecesse um certo descaso e
aparente descuido com o uso d’água feito pelos outros.
Nos bairros da Mantiqueira, o acesso das famílias à água era mediado por teias
de relações de parentesco e vizinhança, difíceis de deslindar. Entretanto, chamou a
atenção a quantidade de conflitos, latentes ou explícitos, que havia por água, apesar
da aparente abundância de fontes. As desavenças mais graves eram disputas por água
de beber; pelo acesso às minas. Mas também se percebem, em menor escala, disputas
pela água para produção, em função de usos concorrentes.
Nos conflitos por água observados, percebeu-se que as origens se relacionavam às
tentativas de rearranjos de acordos firmados entre grupos familiares, seja por aumento
do grupo doméstico ou por novos usos concorrentes. E o que transparecia, mais que
as querelas familiares, eram as relações sociais dos bairros em movimento, revelando
uma sociedade que podia ser compreendida por meio da água: nos acordos, na história,
na cultura, na economia, na totalidade.
Nesse sentido, um aspecto que se repetiu constantemente na descrição desses
conflitos, indicando algo em elaboração, era a reafirmação insistente: depois de se
usar um ano continuamente uma água cedida, ninguém mais pode tirar o direito de
acesso do outro, nem mesmo o dono da terra onde se localiza a mina. “Água cedida,
se passar de um ano não tem o que regular, se quiser tirar só pode antes de um ano”.
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Ao que parece, o dono pode escolher ceder ou não a água da mina; porém, há
imperativos morais fortíssimos para que a água seja, sempre, cedida. Se a pessoa cedeu
o acesso à água, é difícil voltar atrás e dissolver o acordo, pois a comunidade toda se revolta e os constrangimentos morais se manifestam, trazendo consequências sérias para
quem rompe o acordo costumeiro.
As pessoas nos bairros repetiam essa “lei” insistentemente, e, ao mesmo tempo
que afirmavam, pediam aos interlocutores que confirmassem: “Não é assim mesmo?
Você não acha que é o certo? No seu lugar não é desse modo?”. Os agricultores vão
repetindo essa afirmação entre si e também com as pessoas de fora do bairro, como
que para consolidar essa “lei”. Essa repetição revela um momento privilegiado para se
observar como uma norma vai se constituindo, se estabelecendo a partir de conflitos
semelhantes, que vão aflorando ou se anunciando. Como são conflitos que surgem por
meio de ameaças de rupturas de acordos de uso da água firmados há muitos anos, é
elucidativa a premissa de que só se pode cortar o acesso à água de uma família se não
se completar um ano de cedida para uso. Mais de um ano de uso: o direito à água está
consolidado; não se pode tirá-lo nem sujar a água. Quase nenhuma família pesquisada
nos bairros tem acesso à água de mina há menos de um ano, ou, como todas fazem
questão de afirmar, mantêm o direito à água “há mais de cinquenta anos”. Esta “lei”
procura assegurar que antigos acordos sejam cumpridos mesmo em situações em que
a água está minguando ou a demanda pelo recurso está se diversificando e crescendo.
Mas essa norma também é importante para novas combinações de acesso à água
de mina que vão surgindo. Este é o caso de uma família que conseguiu água de mina
cedida e recurso financeiro para encaná-la para casa, para substituir a água de um
rego que até então a abastecia. A água deste rego estava diminuindo, perdendo a força,
vinha um pouco suja porque o vizinho não cuidava, o gado bebia. Depois que conseguiu essa outra água de mina e a encanou, desistiu da água do rego. Membros dessa
família contam que pediram ao dono do terreno onde se localizava a mina que cedesse
água. Nas palavras deles; “Ele deu dado, nós ficamos devendo obrigação a ele, ele ficou
feliz em dar”. Um vizinho, comentando esse caso, afirmou que: “Ele deu a água, mas
se fizer falta para ele às vezes ele pode querer tirar”, emendando em seguida: “Mas,
tem uma coisa: passou de um ano que cedeu a água, ele não pode tirar”.
Os conflitos revelam dois aspectos da mesma norma com relação à água: ao ser
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solicitado um acesso à água de mina, o imperativo é ceder – “Água não se nega” – transferidos os direitos de uso, é muito difícil retirá-los, a não ser comprando uma briga
em todo o bairro, pagando um preço alto, que a família prejudicada fica à espreita para
cobrar, mesmo que passe muito tempo. Um terceiro aspecto importante que esses
casos iluminam é que os acordos não são concebidos como individuais, são familiares,
transferíveis, ou, de acordo com Mauss (1988), são coletividades que se contratam e
trocam. Por isso os direitos de acesso à água são herdados, são tratos entre parentes
que atravessam gerações.
Procurou-se observar nos bairros rurais pesquisados quais eram as origens dos
conflitos por água. Foram encontrados três motivos fortes: situações de escassez,
divergências políticas e vingança. Há uma relação forte entre escassez e desavença,
de acordo com uma lavradora: “Existe encrenca quando a água diminui”. Mas é bom
atentar para o fato de que a escassez possui múltiplas faces, pode ser quantitativa,
qualitativa, absoluta, parcial, pode estar relacionada com o crescimento demográfico
ou com novas orientações produtivas, mas, na maior parte das vezes, é um processo
socialmente construído. A escassez não gera necessária ou diretamente uma norma,
mas, sim, dinamiza, aprofunda, lapida ou transforma o conjunto de normas existentes.
Esse é um aspecto vital: como o grupo social reage a essas pressões sobre o uso
do recurso água? Como procura minimamente contrabalançar necessidades comunitárias com familiares e produtivas? Refazendo continuamente negociações e acordos
para normatizar usos e acessos às fontes pode ser uma das respostas.

Direitos sobre as águas
Os direitos de partilha e uso das águas nesses bairros rurais eram construídos
com base em um princípio estruturante que afirmava a garantia universal de acesso.
Isso era expresso em manifestações corriqueiras, expostas quase que ao acaso: “Deus
deixou a água para todo mundo”, “Ninguém é dono da água”, “Ninguém manda na
água”. Esse princípio expunha a concepção primordial, de que água está associada à
dádiva da vida – “sem ela ninguém nem nada consegue viver” –, por isso é que o acesso
tem que ser inato ao ser humano, guardando um componente religioso que a explica
como um bem comum a todas as pessoas.
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Em contraponto, baseando-se no pressuposto da água como dádiva, os agricultores revelavam que o “maior pecado é miserar a água”. Ou seja, se as pessoas que
dominam a terra não têm domínio nem influem na “produção” da água, igualmente
não podem se arrogar como donas do recurso, não podem “mandar” como proprietárias das águas. Também, com base nesse pressuposto, havia um interdito sobre vender
água, ou, no dizer local: “Água não se vende. Não presta vender água”.
O atributo de dádiva estabelece o fato de que o direito sobre a água é fundamentalmente diferente do direito sobre a terra. Como é dom, a água não pode ser apropriada
privativamente; já a terra pode ser modificada pelo trabalho humano e, portanto, na
6. Martins (1981) analisou a
dissociação entre os direitos
de ter e usar, considerando
os casos relacionados ao
domínio da terra.

perspectiva da lógica costumeira, pode ser propriedade privada.6 O direito à água –
baseado em sua origem desvinculada do trabalho humano – se situa no campo do
direito de uso. Mesmo se a água nasce em seu terreno, o dono da terra não é dono da
água, o domínio da terra não estabelece a posse da água. Dessa forma, uma pessoa
pode vender parcelas da terra, inclusive aquelas onde se situa a nascente, mas conservará o direito de acesso à água da mina que não se localiza mais em seu terreno. Este
caso é exemplar, narrado por um agricultor: “A mina fica no terreno de herança do meu
sogro, que vendi. Mas vendi e disse: a água tem que ficar correndo para mim; uso ela
desde o tempo do meu sogro, tenho direito”. Da mesma forma, sistemas de regos e
canos eram instalados por entre vários terrenos para que os membros da comunidade
tivessem acesso às águas das minas, mesmo estando elas em terras de outros.
É interessante observar que esse pressuposto que dissociava direito sobre a terra
do direito sobre as águas também era utilizado para outros recursos naturais, como
lenha e barro. “Ninguém faz conta de pegar lenha no terreno [de outro]”, repetem as
pessoas. Uma agricultora contava que os vizinhos coletavam lenha em seu terreno e
não precisavam pedir: “A natureza é de todos. Quanto mais pega, mais cai. Tem que
repartir”, afirmava. E o inverso também era verdadeiro: se alguém quiser se apropriar
dos dons da natureza só para si, os recursos vão minguar. No caso do barro utilizado
para construir fogão, fornos e para barrelar paredes, uma agricultora afirmou: “O barro
é livre”. As pessoas que necessitavam cavavam nas jazidas e nem sempre falavam com
o dono do terreno, apesar de ser de bom-tom fazê-lo.
As primeiras sanções contra quem atenta contra o princípio da dádiva, demonstrando avareza com relação à água, serão divinas: a pessoa comete um “pecado”, por
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isso será punida morrendo com sede ou, se for o caso, indo para o céu de cabeça para
baixo. O senhor João Teodoro contava que, entre os anos de 1999 e 2000, o bairro
enfrentou um período feroz de seca, como poucos que eram lembrados. Às famílias
nenhuma alternativa restou senão pedir a Deus que chovesse logo. Todos no bairro
rezaram muito para Deus cooperar mandando chuva, e “Deus cooperou”. Pessoas
também narravam que as minas d’água dificilmente secavam; podiam – e muitas vezes
o faziam – mudar de lugar, e essa mudança era interpretada como punição divina.
Acontecimentos como esses eram utilizados para rememorar às famílias que o controle
sobre a natureza da água está acima do poder humano: como dom, água precisa ser
respeitada. Mas se as sanções divinas não são suficientes para coibir os abusos ou
tentativas de concentração das fontes d’água, punições terrenas são acionadas, e estas
podem ser de origem comunitária: a pessoa sofria um isolamento na vida comunitária,
eram interrompidas ou refreadas reciprocidades com as demais famílias – o que é um
castigo terrível num sistema de vida e produção baseado nas relações de trocas e na
interdependência –, e era submetida a uma forte pressão moral, designando de forma
pejorativa: “miserável”, quem não compartilha água.7
É necessário observar o significado do verbo miserar, correntemente utilizado
nos bairros rurais pesquisados no município de Bom Repouso. A qualidade de mise-

7. Sobre o impacto moral
das sanções derivadas de
costumes comuns, ver
Thompson (1998) e Ostrom
(1990).

rável é própria de quem é muito pobre, desgraçado, sem valor, mesquinho, indigente,
avaro. Ou seja, de quem por seus próprios defeitos não é bom parceiro para estabelecer relações de reciprocidade, as quais, ao menos simbolicamente, são baseadas na
generosidade.
Mas, como revelavam os agricultores, existia uma situação muito específica no
acesso ao recurso água, que alocava naturalmente a distribuição criando favorecimentos. Era a localização: “Quem mora mais pra cima tem água melhor”. Há desigualdades naturais de distribuição do recurso – visto que as fontes d’água não são
distribuídas de maneira homogênea no ambiente, nem as famílias estão localizadas de
forma homogênea ao longo dos cursos d’águas. Existem situações concretas de acesso
desigual aos mananciais de qualidade, que são corrigidas com regulações comunitárias baseadas no pressuposto da água como dádiva. Mais que um intuito primordial
de conservação das nascentes – mesmo sendo este importante e estando presente –, o
cerne das normas de regulação das melhores fontes d’água é organizar a distribuição
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do recurso de forma a evitar disparidades extremas de acesso à água de qualidade
aos membros do bairro rural, contornando situações de desigualdades espaciais e de
acessos, procurando evitar que a distribuição se torne crítica ou se transforme em
8. Ver observações de Almeida (1989) e Godói (1993)
sobre esse aspecto.

desigualdades socioeconômicas na comunidade.8
Há situações que ilustram isto. Por exemplo: quem está mais próximo às minas
recebe água melhor, mas de acordo com as normas e pressões comunitárias não pode
segurá-la totalmente, precisa dividi-la com quem se localiza à jusante no curso d’água.

9. Ver, sobre a transformação do costume em direito,
Bloch (2001), Thompson
(1998).

O imperativo é um ceder ao outro: “Quem tem mina, cede”, não pode interromper o
fluxo d’água, nem sujá-lo em demasia e, de acordo com os costumes comunitários,
ninguém pode tirar água de ninguém, já que o recurso não pertence exclusivamente
a ninguém. Entretanto, se alguém tenta fazê-lo, o costume ganha força de direito. E

10. Ver, sobre essa qualidade
de dom determinar a circulação também como dom, em
Mauss (1988), Malinowski
(1978), e, nos casos de camponeses brasileiros, Garcia
Júnior (1981).

como ocorre isto? Geralmente por meio do conflito ou da sua iminência: um costume

11. Mauss (1988) elucida
esse aspecto revelando que
um dos primeiros grupos
com os quais os homens
estabeleceram contratos
de reciprocidade foram os
deuses e os espíritos dos
mortos. Em Bom Repouso,
essa mesma reciprocidade
simbólica entre os homens e
Deus está expressa nos atos
de cura e benzeduras. Quem
é beneﬁciado com o benzimento e a cura posterior não
pode agradecer ao benzedor:
“Deus benzia e não cobrava
nada, quem está curando
é Deus”. A dádiva da cura
cedida por Deus age por
meio de uma pessoa – passa
por ela –, mas não pertence
a ela: por isso não se pode
cobrar, para sempre se
lembrar de que aquele poder
não lhe pertence, é dom, e
como tal deve mover-se e ser
repartido.

O pressuposto de que a água possui uma origem divina – dádiva de Deus – deter-
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é fluido. Quem tem mina brotando em seu terreno deve compartilhar a água. Mas o
costume ganha corpo quando uma família pleiteia concretamente o direito de captar
a água da mina, e então o costume de ceder se transforma no direito de reivindicar
acesso ao manancial.9
mina que as famílias não intervêm na “produção” da água. Assim, o caráter da água
recebida como dom empresta esse caráter à sua circulação e distribuição.10 Interromper
esse circuito de circulação da dádiva significa interromper uma circularidade de reciprocidade entre as famílias, mas principalmente entre as famílias e Deus, o fornecedor
da água. Por isso, muitas vezes, os agricultores identificam a origem da diminuição
das águas na redução das chuvas, provocadas quase sempre por ações humanas que
cindiram a reciprocidade das pessoas entre si e delas com a natureza de Deus.11
O circuito de reciprocidade nos bairros rurais é reforçado pela partilha e distribuição de alimentos conseguidos pelo esforço do trabalho, ou seja, mesmo o que se
produz com o suor do próprio corpo entra no circuito fixo de trocas como um dom e
não como uma mercadoria. Assim, quando uma família mata um “capado” (porco)
para obter gordura e carne, reparte a carne com – na média dos dois bairros – 10 casas
vizinhas, que sempre recebem carne das mesmas casas e sempre retribuem para as
mesmas casas. O mesmo ocorre com a pamonha na safra de milho verde, somente em
circuito menor, de 4 a 5 casas, que recebem e retribuem em pamonhas.
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Para equilibrar a distribuição e assegurar o mínimo acesso a todos os membros da
comunidade, normas de regulação são elaboradas com base no pressuposto da água
como dádiva. Uma delas, como visto anteriormente, é quem tem mina brotando em
seu terreno deve ceder água ao parente ou vizinho que necessita. Outro aspecto dessa
norma comunitária também derivado do pressuposto de dádiva é distribuir e partilhar.
“Se tiver sobrando água, dá. Se não tiver sobrando, reparte”. Dessa forma, a obrigação
comunitária de ceder água é reforçada. Nem sempre seguida por todos, mas para esses
casos há sanções à espreita. Agricultores contavam que “ninguém faz encrenca por
água” e, quase sempre, após uma pausa revelavam: “por água que sobra”. E aí o ponto
nodal era chegar a um consenso, comunitário, do que é sobra.
A noção de sobra que as pessoas constroem é fundamental na conformação e interpretação da norma costumeira. Alguns agricultores revelavam que “tudo que sobrou
está perdido, se sobrou água está perdida”, e, assim, por que não ceder ou partilhar?
Outros lavradores ponderam que “Divide água se sobrar. Se der para os outros, se a
gente fizer isso quando não sobra, fica sem água ”. Outros ainda afirmam que, “Mesmo
uma água pequena, se souber dividir dá para muitas casas”. Entretanto, se existir sobra
d’água, se após o uso essencial da família ainda restar água, o imperativo é ceder. A
dificuldade em delimitar comunitariamente o que é sobra de água permanece constantemente; a proporção relativa é muito mutável, visto que o consumo da família
pode variar no correr do ano e de acordo com as suas necessidades produtivas. Assim,
a água que sobra pode ser aquela em que uma família tem a predominância de uso,
mas não o faz, ilustrada no caso de uma família que usa água cedida por outra: “A
mina que eu uso fica no terreno de um vizinho. Ele tem outra, essa estava sobrando,
ele cedeu. Se cedeu a água, passado de um ano não pode tirar mais”. Ou ainda pode
ser uma água compartilhada, que várias famílias usam de fonte em comum, cada uma
deixando sobrar para outra. Nesse sentido, é interessante a aproximação desse conceito
local de sobra com o conceito antropológico e sociológico de excedente (MAUSS, 1988;
MARTINS, 1981).
Uma das poucas situações em que nos bairros rurais se admitia que água pode
não sobrar para outro é quando a família que tem sua oferta de água diminuída
ou interrompida dispõe de acesso a outra fonte d’água. Assim, uma agricultora
explica que seu vizinho pôde fazer uma represa no córrego que servia a ambos,
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diminuindo significativamente o fluxo da água que chegava para ela, porque aquela
não era a única fonte de que poderia dispor: “Se eu tivesse só aquela água, ia gritar,
ele não ia poder fazer a represa”. Mas, como ela possuía outros acessos à água, não
fez muita conta.
A aplicação das regras na prática podia ser redesenhada por situações novas ou
específicas, mas sempre após disputas, conflitos, muita conversa e debates. Diante
das situações concretas, as normas eram constantemente interpretadas por todos e,
de certa forma, testadas. Assim como é característico do estado físico da água, suas
normas de regulação e distribuição são dotadas de fluidez e mobilidade: seus limites
e fronteiras são constantemente postos à prova, negociados e acordados, procurando
evitar ou constranger práticas de abusos e concentração. Isto porque estas, recorrentemente, podem ocorrer ou há possibilidades latentes de virem a ocorrer.
O pressuposto da água como dádiva faz com que o domínio não se circunscreva ao
indivíduo. Como um dom para a coletividade – “Deus deixou água para todo mundo” –,
traz embutida a percepção de que a distribuição deve ser gerida no âmbito da comunidade. Por isso, “ninguém manda na água”, o mando é comunitário e os usos e negociações de acesso submetidos a servidões comunitárias. Esse mando comunitário é realizado
por meio de normas que constantemente precisam ser flexibilizadas para darem conta
da realidade e das situações novas que surgem. Um caso constantemente lembrado no
bairro dos Bentos é a forma pela qual o núcleo mais denso do bairro, composto por vinte
e duas casas e uma escola, conseguiu água. Num período próximo ao ano de 1992, as
famílias desse núcleo enfrentavam escassez – mais de qualidade do que de quantidade –
de água e conseguiram com um vereador recursos para encanarem o fluxo de uma mina
grande e forte, que nasce num matão nas proximidades desse núcleo. Acontece que a
água nasce na divisa exata de dois terrenos. Um dos donos do terreno cedeu água para
abastecer o núcleo, o outro – argumentam que por motivo político – não a quis ceder,
donde surgiu disputa, a comunidade se mobilizou, foi até o juiz de direito reclamar e
este determinou a cessão da água. O ato do juiz é interpretado como uma confirmação da
norma costumeira, porque o senhor que não queria ceder a água não a utilizava.
É possível fazer um paralelo entre esse caso e outro, de disputa por água, encontrado no bairro rural dos Brandões, onde a narrativa comunitária segue a mesma
estrutura: uma grande parte da comunidade age de acordo com as normas, outra
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parte menor tenta romper a servidão comunitária em proveito próprio. Diante do
impasse, o caso foi levado a uma autoridade externa – o juiz de direito –, que em
sua sentença reforçou o mando das normas costumeiras. Esses acontecimentos,
independentemente de terem ocorrido da forma e na sequência narrada pelos moradores dos bairros rurais, se transformaram em parábolas morais que resguardam os
costumes e a regulação dos recursos em comum.
As normas têm sua aplicação efetivada e modificada na vida diária das pessoas. É
o que Ostrom (1990) denominou de “comportamentos contingentes”: os comportamentos dos membros de um grupo são mutuamente estimulados, formando também
certa coerção. O comportamento de um membro do grupo se voltará contra ele por
meio do comportamento do outro. Os renitentes, porque sempre os há, vão recebendo
também suas doses diárias de sanções.
Em um dos bairros, algumas famílias revelaram que, de vez em quando, “Tem
uns que fazem conta da água. Teve uns tempos que uns miseraram”. Isso indicava que
algumas pessoas podiam procurar dificultar o acesso de outras, mas poucas vezes isto
era feito afrontando diretamente os pressupostos e as normas costumeiras. Isto ocorre
de forma muito sutil, como no caso de uma família do bairro rural dos Brandões. Um
lavrador cedeu água de mina a uma família vizinha, mas, de acordo com a agricultora
que recebeu a água, “Ele não teve coragem de negar água, mas os filhos ficaram dificultando, tampando o rego”. A água foi cedida, mas, ao mesmo tempo, sorrateira e indiretamente, tomada de volta. A família conseguiu outra água de mina, cedida por outro
vizinho; o filho dessa lavradora “trabalha de favor” (isto é, presta serviço sem cobrar),
grato pelo favor que a mãe recebeu, e, quando este mesmo vizinho necessitou de pasto
para seu gado, a família que recebeu a água cedeu-lhe pasto sem que fosse pedido.
Quando a água é negada, quase sempre há esgarçamento ou ruptura de relações.
Nos bairros rurais pesquisados, a água só foi negada diretamente quando já havia uma
cisão configurada, principalmente por motivos políticos. Mas, mesmo nesses casos,
havia uma movimentação das normas comunitárias no sentido de prevenir a concentração da água e assegurar que fosse minimamente distribuída.
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O lugar da água
A água, apesar de sua importância global, deve ser analisada como um recurso que
perpassa comunidades rurais, que, por sua vez, dispõem de cultura própria para lidar
com este recurso e relacioná-lo com os sistemas de produção e a vida. Nas localidades
pesquisadas, apesar de as famílias agricultoras serem integradas ao plantio comercial, as normas que regem o uso e a partilha dos recursos da natureza seguiam uma
ética culturalmente construída e ambientalizada. Uma ética camponesa. E o que isto
significava? Que, mais que recurso, água deve ser concebida como fluxo, e isto coloca
desafios imensos para sua gestão: significa pensar sistemas de regulação descentralizados e ao mesmo tempo articulados, que permitam partilhas equilibradas e justas,
que incorporem as diversidades de necessidades e uso.
O assunto água, se abordado pela totalidade dos aspectos da qualidade e quantidade, leva comunidades a reflexões amplas sobre vida, ambiente e cultura. Água
pode ser um excelente motivador das reflexões coletivas sobre as diversas áreas: políticas públicas, educação, sistemas de produção agrícola, saúde, qualidade de vida e
ambiente. Por isso, também sua gestão não devia se confinar a somente alguns setores
da administração pública: devia ter a centralidade que os bens comuns devem merecer
na sociedade e nos seus destinos.
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for deprived classes, slums oﬀer interesting possibilities for research and theoretical reﬂection about an urbanization pattern
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Dominação da natureza e cidades capitalistas

O

lugar das favelas em Belo Horizonte, tanto quanto em inúmeras outras
metrópoles brasileiras, é o resultado das disputas capitalistas no mercado de

terras, mas indica também, embora não tão evidente, a localização das poucas áreas
urbanas que preservaram valores ambientais hoje julgados preciosos pela sociedade,
sobretudo a presença de cursos d’água em leito natural. Essa condição não é fortuita.
As classes destituídas brasileiras – a ralé brasileira, como as denominam Souza et al.
(2009) – sempre se instalaram em áreas relegadas pelo mercado formal de moradias,
nas cidades capitalistas, e em estreita relação com os cursos d’água, a princípio, nos
fundos de vales não urbanizados e, paulatinamente, deslocando-se em direção às cabeceiras, sempre conduzidas pelas oportunidades de sobrevivência que o trânsito entre
espaços urbanizados e não urbanizados oferece.
Em Belo Horizonte, na bacia do Ribeirão Arrudas, excetuados os cursos d’água
no interior de parques, mineradoras ou áreas de proteção de mananciais para abastecimento, os raros córregos em leito natural encontram-se no interior das maiores e
mais antigas favelas da cidade, desde as cabeceiras de importantes córregos urbanos,
estendendo-se ao longo de seus leitos, em áreas hoje valorizadas no mercado de terras.
Embora ocupem reduzida área – pouco mais de 5% do município –, nossas favelas
estão, no que se refere à questão ambiental, estrategicamente localizadas, se admitirmos não ser possível cogitar a recuperação de um curso d’água senão de montante
para jusante e, ainda, que qualquer incremento na qualidade ambiental urbana
depende do resgate dos cursos d’água.
A bacia hidrográfica de um rio é constituída por diversos pequenos cursos
d’água, definidores das microbacias hidrográficas. Nas cabeceiras dessas microbacias, os córregos nascem limpos e, embora em seu percurso pelo interior das favelas
se apresentem degradados pelo aporte cotidiano de esgoto, lixo ou sedimentos –
tanto quanto no restante da cidade –, não raro ainda se encontram em leito natural.
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Ainda que poluídos, a relação cotidiana foi até certo ponto preservada por não ser
possível, simplesmente, ignorar sua existência. Ao contrário, na cidade formal, só
percebemos nossos rios e córregos quando transbordam, arrastam e colocam em
questão a pretensa dominação da natureza pelo poder do conhecimento técnico. Retificados e confinados em canais de drenagem pluvial, eles foram progressivamente
subtraídos à paisagem e desincorporados da vida cotidiana.
Entretanto, enquanto se aliena dos seus cursos d’água, a população de Belo Horizonte acostuma-se às placas de advertência quanto a transitar ou estacionar em inúmeros
trechos de vias urbanas, “em caso de chuva forte”. Embora frequentemente essas placas
não sejam associadas aos invisíveis cursos d’água que passam por ali, incorporaram-se
ao cotidiano da cidade e naturalizaram-se tanto quanto as enchentes que anunciam.
Evidência flagrante da impropriedade do modelo de gestão das águas urbanas, essas
advertências não têm, ainda assim, a força de desvanecer a inconsciência coletiva quanto
ao tratamento pouco respeitoso, dispendioso e impositivo reservado aos córregos na urbanização contemporânea. Tampouco têm a capacidade de remeter os sentidos humanos
às porções de território à montante das áreas sinalizadas como críticas: atentando para as
cabeceiras desses córregos, os reduzidos trechos que escaparam à urbanização moderna
estão, frequentemente, ocupados por favelas e outros assentamentos precários.
A alienação progressiva entre o homem urbano e a natureza está evidente em Marx,
primeiro pensador moderno a dissecar a interdependência de natureza e produção
material nas diferentes formações sociais. Sua abordagem é crucial para compreensão
do caráter social, historicamente determinado, do intercâmbio do homem com a
natureza, diretamente relacionado com o conjunto de crenças dominantes, ou seja, o
conceito de natureza de que dispõe uma sociedade está claramente alicerçado nas relações de poder instaladas num dado contexto histórico entre filosofia, religião, ciência,
economia, política etc.
Vemos em Marx como o ideal de dominação da natureza – característico do período
comumente conhecido como Esclarecimento ou Idade da Razão – acentua, no modo
de produção capitalista, o processo de alienação do homem não apenas em relação à
natureza externa, como também à sua atividade produtiva, aos outros homens e à sua
própria natureza interna, ou seja, o homem, subtraído do fruto de sua produção, tornase estranho a si mesmo e ao ambiente que habita.
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Marx, evidentemente, adota uma posição moderna, na qual o sujeito ou mesmo
o conjunto dos sujeitos (a sociedade) não se confunde com a natureza, tal como se
supõe para as concepções míticas. No entanto, ele também não adere a nenhuma visão
mecanicista (Descartes) ou positivista (Comte) que tome a natureza simplesmente por
objeto externo apropriável; em vez disso, a vê resistente à apropriação (cf. DUARTE,
1995, p. 105-106). A relação é, portanto, dialética: a ação do homem sobre a natureza é
refletida na ação da natureza e é reflexo dessa sobre ele.
Na moderna sociedade capitalista, o processo de trabalho perde as evidências de
sua relação direta com a natureza. O capital não apenas consome sistematicamente os
recursos naturais (objetos do trabalho) e transforma a propriedade da terra (meio de
trabalho), mas também organiza o processo de trabalho de maneira a “aliená-lo” da
natureza. Os trabalhadores, que não são donos de seus próprios produtos e não determinam a atividade que exercem, também não costumam ter consciência da proveniência primeira dos seus objetos e meios do trabalho ou consciência do processo pelo
qual transformam a natureza e são transformados por ela. Essa alienação se espelha
em toda a vida cotidiana, incluindo o comportamento de consumo e uso das cidades,
especialmente se considerado o consumo decorrente de necessidades ou desejos incutidos no sujeito como condição básica de sua existência e felicidade. Não se pode,
portanto, esperar nenhuma transformação substancial em resposta à crise ambiental
se essa transformação não incluir, como elemento mais básico, a “transcendência
da alienação” no âmbito dos processos de trabalho, de forma a conduzir-nos a uma
condição socioambiental “qualitativamente diferente” (MÉSZÁROS, 2006, p. 40).

O mundo administrado
A concepção de Marx provém de um período em que a apropriação da natureza
pelo capitalismo industrial era evidente em suas consequências devastadoras, mas
ainda permitia algum otimismo em relação às possibilidades das novas tecnologias e
à sua apropriação social mais igualitária. Uma visão calcada no aparato conceitual de
Marx, mas bem menos otimista, é formulada cerca de um século depois por Adorno e
Horkheimer na Dialética do esclarecimento. Concluído ainda durante a Segunda Guerra
Mundial, esse texto propõe elucidar por que o processo do esclarecimento – ou do
98
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desenvolvimento da racionalidade moderna –, em vez de “livrar os homens do medo
e investi-los na posição de senhores” resultou numa “calamidade triunfal” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 19).
Estão no centro das considerações de
Adorno e Horkheimer justamente a dominação da natureza e aquelas modernas
tecnologias que Marx ainda via como benéficas
e que levam essa dominação ao extremo. Eles
consideram que o primeiro e indispensável
passo para que ela se instale é a dominação
da natureza interna, isto é, o controle de
impulsos e desejos, tal como paradigmaticamente demonstrado pelas astúcias de Ulisses. Em episódios como a
passagem pela ilha das sereias, a cujo canto
até então todos teriam sucumbido, Ulisses
demonstra como dominar a si mesmo
(ficando amarrado ao mastro) e aos seus homens
(tapando-lhes os ouvidos com cera) (cf. ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 53 et seq.).
Esse domínio para o qual Ulisses figura como modelo é também o pressuposto
para as modalidades modernas de dominação da natureza, a começar pela sua
concepção em Francis Bacon, considerado o “pai da filosofia experimental” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 19). Bacon, embora ainda não considerasse que as ciências
matemáticas pudessem ter qualquer papel relevante no desenvolvimento da técnica,
já rechaça os mitos e a imaginação como obstáculos à compreensão humana da natureza. Ao apenas prometido domínio que eles oferecem, Bacon opõe a possibilidade
de comandar a natureza na prática. Bastaria para isso que os homens se deixassem
“guiar por ela na invenção” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19), apreendendo
sua essência objetiva e eliminando o desconhecido.
Adorno e Horkheimer veem em Bacon o primeiro arauto de uma redução de todas
as coisas à “mera objetividade”, isto é, a objetos manejáveis pela técnica. O processo de
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1. Weber usa a expressão
numa preleção de 1917,
intitulada “Ciência como vocação” (WEBER, 1985, p. 51).

“desencantamento do mundo” (termo que os autores tomam emprestado de Weber)1
oblitera as distinções, especificidades e qualidades ocultas, tornando cada particular
passível de generalização diante da pretensa imparcialidade da ciência, com seus
cálculos, regras e probabilidades. Ou, nas palavras de Adorno e Horkheimer, o ideal
do esclarecimento “é o sistema do qual se pode deduzir toda e cada coisa” e tudo
aquilo “que não se reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 22-24).
A dialética desse processo está no enovelamento com o mito em que o próprio
esclarecimento desemboca. A razão torna-se, ela mesma, mítica; não por um acidente
de percurso, mas por suas estruturas mais essenciais, por estar fundada no mito
embora se acreditando a salvo dele. Também, paradoxalmente, a razão conduz à alienação do sujeito dominante diante do objeto dominado, impedindo que o ideal de
dominação da natureza e a promessa de libertação do homem do medo e do sofrimento se concretizassem.
Mas por que retomar a dialética do esclarecimento e, com ela, a crítica da racionalidade moderna? Desencantar o mundo e trazê-lo para a esfera do conhecimento supostamente acessível a todo e qualquer indivíduo apenas pelo uso de suas próprias faculdades
não seria desejável e mesmo indispensável à construção de uma sociedade igualitária?
A partir da denominada revolução científica dos séculos XVI e XVII, uma maior
autonomia na investigação dos fenômenos naturais, livre dos dogmas religiosos ou de
superstições míticas, deu origem a um novo modelo de ciência e, com ela, uma nova

2. Conjunto das escrituras
sagradas e conjunto dos
textos aristotélicos, respectivamente.

visão de mundo destituído da autoridade suprema da Bíblia ou do Órganon2 (FEITOSA,
2004, p. 68). Não por acaso, Bacon intitulou sua obra contestatória à supremacia da
filosofia aristotélica de Novum Organum ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza, contrapondo ao pensamento aristotélico a lógica científica, como
a condição fundamental de libertação do homem dos “ídolos que bloqueiam a mente
humana” ao verdadeiro conhecimento (BACON, 2005, p. 40).
De fato, não há por que negar as contribuições da ciência para a nossa compreensão do
mundo e as maravilhosas conquistas práticas decorrentes dessa compreensão, mas essas
maravilhas, como nos alerta o filósofo austríaco Feyerabend (2011), decorrem de competições injustas, pelo caráter hegemônico outorgado à ciência e ao racionalismo ocidental ante
outras tradições. Dito de outra maneira: não sabemos do que seriam capazes as demais
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tradições em uma sociedade livre, na qual “todas as tradições têm os mesmos direitos e
acesso igual aos centros de poder”, ao contrário da condição instalada, “em que indivíduos
têm direitos iguais de acesso às posições definidas por uma tradição especial – a tradição
da Ciência e do Racionalismo ocidental” (FEYERABEND, 2011, p. 125).
É nessa condição, como herdeiros de uma única tradição, cujo caráter totalitário
está bem explicitado em Adorno e Horkheimer, que perpetuamos a lógica de desumanização pela degradação do homem pelo próprio homem, desencadeado dialeticamente pela redução da natureza à “mera objetividade”.
Já em 1892, Engels explicitara o caráter ufanista que acometeu a sociedade moderna,
para a qual toda a existência deveria se justificar “perante o tribunal da razão” ou desaparecer. Anunciava-se, com o fim de todas as formas anteriores de Estado e de sociedade, também o fim das superstições, injustiças, privilégios e opressão, dando lugar à
“verdade eterna, justiça eterna e igualdade baseada na natureza e direitos inalienáveis
do homem” (ENGELS, 1974, p. 48). Aqui Engels nos fornece a chave para a compreensão dos efeitos das luzes sobre a sociedade de sua época e, analogamente, sobre a
sociedade de nossa época:
Sabemos hoje, que este reino da razão não era mais que o reino idealizado pela burguesia;
que a justiça eterna tomou corpo na justiça burguesa; que a igualdade se reduziu à igualdade burguesa em face da lei; que se proclamou como um dos direitos fundamentais do
homem... a propriedade burguesa; e que o Estado da razão [...] não veio ao mundo, nem
poderia vir senão sob a forma da República democrática burguesa. (ENGELS, 1974, p. 48)

Na sociedade atual, mesmo que a ciência tenha perdido sua aura de pretensa neutralidade, é ainda sob a argumentação técnico-científica e sob a lógica do pensamento
ordenador que continuam se perpetrando nas cidades contemporâneas processos que
violentam a natureza e os homens, sobretudo os grupos sociais menos aparelhados na
defesa de seus direitos.
Para Adorno e Horkheimer, os avanços tecnológicos e, em decorrência, o aumento
da produtividade econômica produziram as condições para a construção de sociedades
mais justas, mas produziram também a supremacia dos grupos sociais controladores do “aparelho teórico” sobre o resto da população e sobre a natureza (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 14). Mais de seis décadas passadas a partir da Dialética do
esclarecimento ou um século a partir das considerações de Engels, não saímos desse
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lugar. Também experimentamos uma hipotética
universalização do acesso seja à informação, ao
conhecimento ou aos benefícios advindos dos
avanços tecnológicos e científicos. Entretanto, o
controle sobre os recursos que geram valor econômico, sociocultural ou político permanece com
os integrantes das categorias privilegiadas que
frequentemente “alocam a maior parte do valor
produzido para si”, perpetuando as desigualdades
sociais (SANTOS, 2009, p. 464). Além disso, ao
exercer esse controle com a autoridade da ciência,
desqualificam-se conhecimentos culturalmente
construídos sob outras tradições ou sob relações
sociais de produção que, de algum modo, preservaram relações de apropriação da natureza, mas
não de dominação.

Belo Horizonte e suas
águas
O processo de desmitificação das forças da
natureza, como proposto pela Idade da Razão
(ou Esclarecimento), deu lugar ao mito da ciência
positiva e ao ideal do “mundo administrado” que
transparece em Belo Horizonte tanto na configuração urbanística da cidade planejada, em fins do
século XIX, quanto nas atuais políticas públicas
que afetam nossas favelas, paralelo que se pretende discutir a seguir.
Para instalação da capital idealizada pelo engenheiro Aarão Reis – “filha dos desdobramentos do Iluminismo em suas manifestações do final do século passado [XIX]”
(MONTE-MÓR, 1994, p. 14) –, foi preciso destruir integralmente o antigo arraial do
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FIGURA 1 - Planta cadastral do Arraial de Bello Horizonte
Fonte: Comissão Construtora da Nova Capital, [s.d.] (Arquivo Público Mineiro).
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Curral D’El-Rei. Também sob essa ótica,
as favelas vêm sendo radicalmente transformadas (senão integralmente removidas), submetidas a um tratamento
ordenador daquele caos que as distingue
da cidade formal e que as tem reduzido
ao denominador comum da urbanização
contemporânea, pela dissolução do que
não é igual.
Belo Horizonte conformou-se a partir
da ocupação de duas bacias hidrográficas
contribuintes no alto curso do Rio das
Velhas. Construiu-se a cidade planejada
sobre o núcleo já existente do Arraial de
Bello Horizonte, antigo Curral D’El-Rei, à
margem direita do Ribeirão Arrudas, no
sopé da Serra do Curral.
FIGURA 2 - Planta cadastral do extinto Arraial de
Bello Horizonte, antigo
Curral d’El-Rei, comparada
com a planta da nova capital no espaço abrangido
por aquele arraial
Fonte: Comissão Construtora da Nova Capital, [s.d.]
(Arquivo Público Mineiro).

Se o arraial havia se instalado ao longo dos córregos que definiam o sítio, a cidade
planejada ignorou-os, submetendo-os ao rígido traçado do plano do engenheiro
Aarão Reis, responsável pelo projeto e primeiro chefe da Comissão Construtora da
Nova Capital (CCNC) do estado de Minas Gerais. O princípio da tábula rasa bem se
adequava ao sentido de “ruptura com o passado e construção do futuro” que permeava
o simbolismo da construção da nova capital, determinando a destruição integral do
Curral D’El-Rei para a inscrição material dos novos conceitos (MONTE-MÓR, 1994,
p. 14). Instalada a CCNC, Aarão Reis é designado chefe e idealizador da nova cidade:
“Para a cidade desenhada em sua imaginação seria suficiente um setor geográfico,
relativamente grande [além de] recursos e amplos poderes delegados pelo Estado”
(OZÓRIO, 1981, p. 136, apud GUIMARÃES, 1991, p. 45).
O contraste entre o arraial existente e a proposição de Aarão Reis está ilustrado nas
FIG. 1 e 2
Observa-se que o Curral D’El-Rei desenvolveu-se ao longo dos cursos d’água,
organicamente ajustado ao sítio. Ao contrário, a malha urbana da nova capital
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impõe a mesma rigidez retilínea para todo o perímetro definido para a cidade,
aplicável indistintamente a qualquer sítio. A natureza é sumariamente ignorada, exceto como provedora de insumos para a construção da cidade, para o
abastecimento de água ou para o escoamento de dejetos. A mesma rede hidrográfica
que, ao lado do clima ameno, influenciou na escolha do sítio da nova capital, não
comparece no desenho de Aarão Reis senão como tênue representação. Ela é irrelevante para a malha hipodâmica de 120m x 120m, incrementada por avenidas em 45
graus e simbolicamente enaltecida por uma grande avenida no sentido norte-sul (atual
Avenida Afonso Pena).
Desde a proposição inicial de Aarão Reis, a submissão dos cursos d’água à rigidez
do traçado geométrico foi contestada pelo engenheiro Francisco Bicalho Saturnino de
Brito, chefe da 1ª secção da 5ª Divisão da CCNC: ainda que seus leitos fossem desviados
e retificados para coincidirem com o traçado das ruas, os talvegues e depressões remanescentes no interior das quadras – moldados pelo relevo – frequentemente seriam
retomados pelas águas pluviais, exigindo vultosas movimentações de terra para evitar
inundações nessas áreas e dificultando a implantação futura de sistemas coletores de
esgoto (SANEAMENTO..., 1997).
Também o abastecimento de água foi objeto de controvérsias, tendo resultado na
exoneração de Saturnino de Brito da CCNC. Inconformado com as alterações impostas
à execução dos serviços de abastecimento, em desacordo com a base de cálculo previamente fixada de 300 litros por habitante e população de 200.000 habitantes, Brito
trouxe a público, em maio de 1895, minucioso relato dos fatos, afirmando que:
O erro é patente e o Estado de Minas, sem colher no Presente economia alguma com a
execução do plano projetado, vai sacar, imprevidentemente, para não empregar outro advérbio, contra um Futuro para o qual cumpre, à geração atual, trabalhar com mais critério,
com mais amor. (BRITO, 1944, p. 36)

Novas polêmicas acompanharam a definição do sistema de esgotamento sanitário.
Optou-se pelo sistema unitário – tout à l’égout – com a depuração das águas residuárias
por meio de infiltração no solo, em detrimento do sistema separador absoluto (SANEAMENTO..., 1997, p. 44). No entanto, esse tratamento não foi implantado, “devido,
principalmente, à demanda por áreas agricultáveis e condições topográficas desfavoráveis” (SANEAMENTO..., 1997, p. 67). Os esgotos in natura, lançados diretamente no
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Ribeirão Arrudas, comprometeram o uso das águas tanto para irrigação quanto para
uso doméstico. O Arrudas poluído abrigou desde então, e por várias décadas, extensas e
populosas favelas até seu vale ser urbanizado, compelindo os favelados a novas ocupações ao longo de seus afluentes e em direção às cabeceiras. Por ocasião da inauguração
3. Em maio de 1895, Aarão
Reis, a seu pedido, é exonerado da CCNC e substituído
pelo engenheiro Francisco
Bicalho.

da cidade,3 o canal do Ribeirão Arrudas havia sido rebaixado, no trecho entre a Praça
do Mercado (atual estação rodoviária) e a esplanada da Estação Central, estando apenas
iniciado o revestimento dos taludes; também estava inconclusa a mudança de curso e
construção do canal do córrego do Acaba Mundo e as obras de urbanização abarcavam,
efetivamente, apenas “o bairro dos Funcionários, a Avenida Afonso Pena, a Avenida do
Comércio (atual Avenida Santos Dumont) e o entorno da Estação da Central do Brasil”

4. A população da cidade
passou de 352.000 habitantes, em 1950 para 1.250.000
habitantes, em 1970 (BORSAGLI, 2011, p. 10).

(SANEAMENTO..., 1997, p. 66).
Os três córregos que cruzam a Zona Urbana – Leitão, Acaba Mundo e Serra –
foram progressivamente retificados, canalizados e cobertos até meados da década de
1970. Com o crescimento da população em ritmo acelerado,4 eles tornaram-se redes
de esgotos, pois os emissários existentes não suportavam o volume de contribuições.

5. Informações sobre as
obras de retiﬁcação, canalização dos córregos e implantação de vias de fundo de vales
foram colhidas nos Relatórios
dos Prefeitos (<http://www.
pbh.gov.br/arquivopublico/
relatoriosdosprefeitos>) e
apresentadas mais detalhadamente em M. Silva (2013).

Além disso, seus leitos estavam assoreados pela crescente deposição de lixo doméstico

6. Vale destacar as enchentes de 2 de janeiro de 1983,
que atingiram as favelas
ribeirinhas ao Arrudas, à
jusante da Avenida do Contorno, evento qualiﬁcado pela
arquiteta Laudelina Garcia
(entrevista, 2011), como
uma “tragédia anunciada”:
seis meses antes, o relatório
“Canalização do Ribeirão
Arrudas: indicação de obras
mínimas necessárias” alertava para os riscos advindos da
interrupção das obras para
as populações ribeirinhas
(BELO HORIZONTE, 1982).

Pesquisando os arquivos do jornal Estado de Minas, no período de 1928 a 1997,
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e sedimentos. Como medida de combate simultâneo ao mau cheiro e às inundações
frequentes, decidiu-se pelo fechamento dos trechos ainda mantidos em canal aberto.
Também se esperava amenizar o problema do tráfego de veículos na região central,
pela cessão do espaço dos córregos às vias veiculares, cuja ampliação era também perseguida com outras medidas, tais como o estreitamento de jardins, canteiros centrais e
supressão de árvores (CARONE FILHO, 1963, p. 41).5
Baptista et al. (1997, p. 199) classificam como “crônico” o problema de inundações
em Belo Horizonte e atribuem sua origem às “opções relativas à hidrografia adotadas
na concepção da cidade”, que seguem sendo adotadas, não obstante a frequência
desses eventos, alguns de trágicas proporções.6 Em síntese, os problemas associados
à má gestão da água, consideradas suas três dimensões – como suprimento, agente
dinâmico ou veículo de poluentes e contaminantes –, não são distintos em Belo
Horizonte daqueles enfrentados em outras grandes cidades brasileiras, em que
pesem as notórias diferenças geomorfológicas entre cidades litorâneas, interioranas,
montanhosas ou de planícies. Enquanto a gestão da cidade é compartimentada em
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inúmeras instâncias, os problemas são pretensamente solucionados em unidades
operacionais centralizadas: piscinões para amortecimento de cheias, (mega) aterros
sanitários ou unidades de tratamento de lixo e entulho, (mega) estações de tratamento de esgoto ou de captação e tratamento de águas, transformações “profundas”
em favelas ou enormes conjuntos habitacionais nas periferias distantes, (mega)
complexos penitenciários ou complexos viários.
As medidas governamentais têm sido a ampliação (ou as promessas de) dos sistemas
urbanos que estão sempre desafiando a vida útil projetada pelos métodos científicos
e demandando novas construções, novas ampliações, tecnologias mais modernas etc.
Amplia-se a escala, mas conservam-se as mesmas matrizes cuja evidência de exaustão e
falência é a tão propalada crise socioambiental urbana. Entretanto, os significativos investimentos públicos já feitos não equacionaram os problemas urbanos, frequentemente os
acentuam, geram novos ou, ainda, são simplesmente transferidos para longe de nossos
olhos. Em síntese, a riqueza produzida socialmente tem sido aplicada sempre e cada vez
mais em escala inacessível, inoperável e, menos ainda, fiscalizável pelo cidadão comum.
Contudo, enquanto a centralização e o controle das ações sobre a cidade imobilizam o
cidadão, mostram-se extremamente funcionais à reprodução ampliada do capital.

Águas e favelas
Passemos agora, em um rápido paralelo, à cidade dita “informal”, designação usual
para os assentamentos urbanos produzidos à margem do Estado e do mercado de
produção imobiliária formal. Embora essa designação compreenda diversas configurações e localizações espaciais resultantes de ocupações precárias promovidas por
populações de baixa renda, interessa-nos aqui destacar as relações de interação entre o
homem e o sítio natural nas ocupações de favelas situadas nas cabeceiras de drenagem
dos córregos urbanos. Como demonstra a FIG. 3, na bacia do Ribeirão Arrudas,
excetuando-se os espaços especializados e áreas de captação de água para abastecimento ou tratamento, as demais cabeceiras estão ocupadas por favelas. Esse mapa
resulta do contínuo movimento espacial das favelas em direção a essas áreas, refletindo
claramente as disputas capitalistas por terra urbana. À medida que áreas ocupadas
informalmente por favelas adquirem valor para o mercado imobiliário formal, elas
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tendem a se deslocar total ou parcialmente para áreas até então desvalorizadas, quer
sob a ótica econômica, quer sob as óticas ambiental, cultural ou simbólica, ou seja, as
favelas sempre se formaram nas áreas menosprezadas pela totalidade social.

FIGURA 3 - O lugar das
favelas na bacia do Ribeirão
Arrudas
Fonte: M. Silva (2013).

Ocorre que, diante das evidências da crise ambiental, esses territórios são,
justamente, aqueles que exibem hoje qualidades que crescentemente são apercebidas pela sociedade como imprescindíveis à melhoria do ambiente urbano. Como
não foram radicalmente alterados e desfigurados de seus traços originais, como na
cidade formal, preservaram-se aí atributos naturais que marcam a paisagem e a vida
cotidiana local, sobretudo os cursos d’água em leito natural, ainda que poluídos.
Outro aspecto notável em áreas de declividades médias e altas ainda preservadas da
ação urbanizadora do Estado é a menor incidência dos impactos sociais e ambientais
provocados por veículos automotores.
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O que tornou essas áreas desinteressantes aos agentes capitalistas foi, quase
sempre, a presença de cursos d’água não submetidos à ação urbanizadora moderna,
como a retificação, a canalização e a implantação de vias de fundos de vales, ou o fato
de estarem interditadas legalmente a essas ações, pretensamente protegidas por
estatutos especiais, como as áreas de cabeceiras. Dessa forma, esse mapeamento
ilustra também a submissão progressiva dos cursos d’água que cruzam a cidade à
racionalidade tecnocientífica moderna: à medida que os córregos vão sendo canalizados,
os núcleos favelados eventualmente existentes são removidos parcial ou integralmente.
Foi Teulières (1957) quem reconstituiu pela primeira vez, em 1955, as principais favelas
existentes em Belo Horizonte e também o movimento espacial das favelas que se desagregavam ou eram extintas e deslocavam-se para regiões mais distantes do centro urbano.
Ainda que hoje ações deliberadas de remoção das favelas não mais compareçam
na pauta das políticas públicas, os processos de urbanização têm cumprido papel relevante na economia política urbana, pela constituição de um campo fértil à atuação de
agentes capitalistas que não conseguiriam prover individualmente os valores de uso
complexo hoje presentes nas áreas das favelas mais antigas e consolidadas da cidade.
Essas ressalvas visam colocar em foco dois programas municipais – o Programa
Vila Viva e o Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento de Fundos de Vale e
dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte – Drenurbs – que, perseguindo metas
distintas, vêm igualmente atingindo vilas e favelas de Belo Horizonte.
O Vila Viva constitui-se, segundo discurso oficial da Administração, no “maior
programa de urbanização do Brasil”, transformando “vilas e aglomerados em bairros
que valorizam a qualidade de vida dos moradores” (BELO HORIZONTE, 2011); o
contraponto desse discurso, no entanto, classifica-o como um “programa de desfavelização forçada” orientado não por “nobres valores dos gestores públicos, preocupados
com a qualidade de vida das pessoas que se aglomeram nas favelas [mas] pelos interesses do capital imobiliário” (BELO HORIZONTE, 2008).
O Drenurbs objetiva “a melhoria da qualidade de vida da população da cidade e a
valorização do meio ambiente urbano”, mediante a despoluição dos cursos d’água ainda
em leito natural, melhoria da coleta de resíduos sólidos, redução dos riscos de inundação e controle da produção de sedimentos e processos de assoreamento de regiões
de fundos de vale. O Programa assume, pragmaticamente, a intenção de “reverter
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essa tendência histórica de se canalizar os cursos d’água naturais [...] erigir e consolidar uma nova concepção de intervenção para as águas circulantes no meio urbano”
(BELO HORIZONTE, [s.d.], [s.p.]). Essa nova concepção não considera, entretanto, a
hipótese de manutenção dos córregos revitalizados na vida cotidiana da cidade que,
como propõe Lefebvre, “é o que subsiste quando se subtrai do vivido todas as ativi7. Debord faz a referência
a Lefebvre, em exposição
apresentada em 17 de maio
de 1961, em ﬁta magnética,
ao Grupo de Investigações
sobre a vida quotidiana,
reunido por Lefebvre no Centre d’études sociologiques du
C.N.R.S (DEBORD, 1961).

dades especializadas” (DEBORD, 1961).7 As populações residentes na área de influência do projeto são removidas e as áreas subtraídas à vida cotidiana para integrarem,
agora como parques, espaços “especializados” da cidade.
Melhoria da qualidade de vida da população e transformação radical de favelas
(além do significativo aporte de recursos públicos para sua consecução) são aspectos
recorrentes no discurso acerca desses dois programas. Sob o argumento da inclusão
social, da erradicação do risco ou da preservação ambiental, as intervenções públicas em
curso fazem sucumbir estruturas sociais e espaciais historicamente produzidas pela
população (KAPP, 2009). Erradica-se, assim, toda forma de ocupação julgada inadequada aos padrões e representações dominantes do bem morar, bem circular, bem
divertir-se e bem trabalhar. Estende-se às favelas o padrão hegemônico de urbanização
da cidade formal, orientado primordialmente pela lógica da acumulação capitalista.
Não há crítica ao modelo de cidade formal que está sendo imposto às favelas,
não obstante as evidências cotidianas de sua insustentabilidade: a cidade dominada
pelo carro, a ineficiência do sistema de drenagem pluvial, o afastamento físico entre
o homem urbano e os atributos naturais, a transferência dos impactos negativos da
urbanização para outras áreas, a violência e a criminalidade urbana, a segregação em
guetos e a indústria do medo. Não há como ignorar o desequilíbrio do ecossistema
urbano conformado sob a lógica de acumulação capitalista.
Destacarei dois fatores que afetam substancialmente os territórios das favelas
situadas em cabeceiras, restringindo-nos as possibilidades de restauração do equilíbrio socioambiental urbano: o denominado urbanismo rodoviarista e a oposição entre
espaços cotidianos e espaços especializados.
O primeiro tem sido o marco das intervenções Vila Viva: o elemento definidor da nova configuração espacial dos assentamentos são extensas e largas vias,
que interceptam as vilas para integrar porções da cidade formal, supostamente
desarticuladas. A priorização da circulação de veículos sobre a circulação de pedestres
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reproduz o padrão que, de resto, é prevalente em toda a cidade. Entretanto, é notório
que a solução de abrir ruas em encostas de altas declividades implica, além de vultuosos investimentos para movimentações de terra, a instalação de contenções de porte
proporcional, desfigurando a paisagem, segmentando espacialmente a área e interferindo na própria dinâmica da vida na comunidade e na dinâmica ambiental. Basta
uma visita às áreas para se constatar o efeito segregador dessas estruturas.
No segundo aspecto nos deteremos um pouco mais: a oposição entre espaços
cotidianos e espaços especializados pela decretação das chamadas áreas de proteção
ambiental ou parques ecológicos, cuja concepção deriva diretamente do Drenurbs. Em
apenas três favelas situadas na bacia do Ribeirão Arrudas – nos aglomerados Serra,
Santa Lúcia e Morro das Pedras –, pelo menos quinze áreas mudaram (ou mudarão) do
status de espaço cotidiano para
especializado, a ser mantido
pelo poder público, sem previsão de
apropriação de seu inegável
valor

econômico,

compro-

vado pela utilização histórica
como moradia, espaço de
produção, comércio e demais
atividades produtivas que sempre acompanharam as funções de habitar das famílias
mais pobres.
Não é por acaso, como já afirmado aqui, que parte significativa dos recursos naturais conservados com alguma integridade e possibilidade de revitalização encontrase nos territórios ocupados por favelas, e não apenas em Belo Horizonte. A mesma
lógica capitalista que aqui determinou os processos socioespaciais atua nas demais
cidades brasileiras. Bueno (2000) reconhece essas características comuns às favelas
de São Paulo:
Desde logo se percebe que se trata de interferir em espaços de muito valor para o processo
ambiental urbano – encostas, fundos de vale, baixadas, áreas de nascente. Nesse sentido,
a melhor unidade de planejamento e projeto, e que melhor responde a esse propósito de
complementar a urbanização de bairros e comunidades contíguas, é a sub-bacia hidrográfica. (BUENO, 2000, p. 323)
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O caráter singular dessas áreas abre a possibilidade de investigação de um novo
padrão de urbanização baseado na relação harmoniosa entre gente e água, entre a
cidade e seus atributos naturais, valorizando-os e incorporando-os ao cotidiano
urbano. A subtração dessas áreas da vida cotidiana não assegura a preservação de sua
integridade, pois estarão pressionadas pelas atividades do entorno, ainda que a
vigilância consiga impedir sua reocupação formal. Ademais, se já temos dificuldade
de manutenção de espaços especializados na cidade formal, como serão mantidos os
quinze novos parques previstos pelo Vila Viva em apenas três das inúmeras favelas da
cidade situadas em cabeceiras de drenagem de córregos urbanos?
Os parques já implantados no Morro das Pedras e no Aglomerado da Serra estão
abandonados. A Fundação Municipal de Parques (FMP), a quem coube a responsabilização pela operação e manutenção, alega que os mantém fechados porque não recebeu
qualquer aporte financeiro ou operacional para cuidar dessas áreas. São áreas despovoadas, sem atividades urbanas, geram insegurança, especialmente à noite. Terra de
ninguém. Caminhos interrompidos que obrigam a percursos maiores, nas vias de
entorno, disputando espaço com carros e motos ou incitando ações deliberadas de
rompimento das barreiras para resgate dos atalhos. De espaço produtivo, gerador de
subsistência, passam a espaços geradores de ônus públicos para sua manutenção e
conservação. Espaços simbólicos e marcos da ocupação urbana – claramente explicitados por denominações como Três Águas do Cardoso, rua da Água, Pocinho, Biquinha,
Mina –, essas águas corporificam hoje a indignação e impotência da população diante
das ações negligentes e autoritárias do Estado, cujo caráter utilitário não passa despercebido aos moradores: “Essas áreas não são parques ecológicos, são, na verdade, áreas
que foram criadas para captação de chuvas [...] que causavam estragos nos bairros
circunvizinhos” (SILVA, F., 2011, p. 23).
Também não foram tomadas medidas para a proteção dos cursos d’água ante a
poluição difusa, cujo combate, em meio urbano, só seria eficiente por meio de uma
mudança radical nos conceitos de mobilidade urbana, centrada na percepção dos
reais efeitos da opção rodoviarista para mobilidade urbana, como o principal fator de
poluição do ar, das águas e do solo nas cidades brasileiras. Ilustrando com a condição
dos parques implantados, tanto pelo Vila Viva quanto pelo Drenurbs: as chuvas lavam
as ruas à montante, carreando para o curso d’água, teoricamente saneado e preservado,
todos os resíduos dessa lavagem. Os sistemas de drenagem e pavimentação no seu
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entorno não evidenciam nenhum ajuste para a condição particular de circundarem
uma área de preservação.
Além disso, o inegável valor econômico também não passa despercebido ao
mercado imobiliário e certamente será alvo de disputas futuras. Nas recentes discussões para votação do Novo Código Florestal Brasileiro, está em questão, entre outras,
a definição das atribuições legislativas sobre as APPs urbanas, se de âmbito federal
ou municipal. Se podemos arrolar como benéfica a atribuição municipal de legislar
sobre seus territórios, ajustando a regulamentação às peculiaridades locais, podemos
também vislumbrar as disputas desiguais dessas áreas tendo, por um lado, os interesses, recursos econômicos e poder de influência local do mercado imobiliário e, por
outro, as classes destituídas eventualmente associadas a ambientalistas.
No entanto, as áreas visadas pelo Drenurbs viram parques ou áreas destinadas
a funções especiais – amortecimento de cheias – no sistema de drenagem da bacia
hidrográfica a que pertencem. No programa Drenurbs, entretanto, a favela deixa de
existir naquele local. De qualquer modo, constituem-se em ambos os casos em Áreas
de Proteção Ambiental, espaços especializados em oposição a espaços cotidianos ou,
segundo a pertinente classificação de Carvalho (1999), serão Áreas de Preservação
Ambiental (APAs), confinadas em meio a Áreas de Não Preservação Ambiental (ANPAs).
O título do artigo de Compans (2007) – “A cidade contra a favela: a nova ameaça
ambiental” – é explícito ao denunciar os modernos mecanismos engendrados para
justificar a remoção de favelas no Rio de Janeiro, dos quais participam a grande mídia
e o Ministério Público Estadual, que moveu ação à Prefeitura solicitando a remoção de
quatorze áreas favelizadas. Diz a autora:
Depois da favela como foco de epidemias e antro de marginais, a mais nova representação
social que vem sendo construída apresenta-a como fator de degradação ambiental. Auxiliada por um saber técnico-científico que demonstra empiricamente a perda progressiva
da cobertura vegetal, a fragilidade geológica das encostas e a poluição dos corpos hídricos,
observa-se a constituição de um movimento conservador que busca pressionar os poderes
públicos a reprimir ocupações irregulares, sobretudo nas áreas mais valorizadas da cidade.
(COMPANS, 2007, p. 83)

Depois de um longo período ignorando e subjugando seus córregos, as cidades
incorporaram o discurso tardio da preservação ambiental, agora ignorando e subjugando justamente as populações e os territórios que os resguardaram. Eis aí a nova
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funcionalidade das favelas. Além de manter sua antiga função de abrigar a força de
trabalho para a produção das cidades capitalistas, prestam-se à captação de recursos e
cessão de seus territórios para resolução de problemas viários, de drenagem pluvial e
equilíbrio ambiental urbanos. Poder-se-ia, no entanto, cumprir essas funções fundamentais ao equilíbrio do sistema urbano sem impor às populações das cabeceiras –
criminosamente – a condição que restou estabelecida.

Seguindo o fio de Ariadne
Comecemos por uma abordagem de Swyngedouw (2001) particularmente
adequada aos meus propósitos de harmonização entre o humano e a natureza, no
interior mesmo das cidades.
Invocando a imagem da água esguichando de hidrantes e crianças do Bronx se
refrescando nos verões quentes de Nova York, o autor propõe-nos “seguir o fio de
Ariadne através da água” para apreensão do caráter híbrido – social e natural – das
cidades. A citação é propositalmente longa, pela força da exaustiva enumeração dos
elementos que compõem a “metáfora do copo d’água”, em analogia aos processos
socioecológicos corporificados na vida urbana:
A celebração lúdica da vida das ruas pela qual as crianças contestam, provocam e excitam os poderes urbanos a toda hora que fazem esguichar a água dos hidrantes sobre
as calçadas e dançam ao som do rap a sua exortação alegre da vida cotidiana da grande
cidade é um testemunho da produção socionatural da cidade e da vida urbana. Se eu
fosse captar um pouco daquela água em um copo, expor as redes que a trouxeram até
ali [...] esses fluxos poderiam narrar muitas estórias inter-relacionadas da cidade: a
estória do seu povo e dos poderosos processos socioecológicos que produzem o urbano
e seus espaços de privilégio e exclusão, de participação e marginalidade, de ratos e banqueiros, de doença de veiculação hídrica e especulação acerca do futuro e das opções
da indústria da água, de reações e transformações químicas, físicas e biológicas, do
ciclo hidrológico e do aquecimento global, do capital, das maquinações e estratégias
das construtoras de barragens, de incorporadores do solo urbano, dos conhecimentos
dos engenheiros, da passagem do rio para os reservatórios urbanos. (SWYNGEDOUW,
2001, p. 84-85)
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Seguindo o “fio de Ariadne”, podemos constatar que os moradores mais antigos das
favelas sempre têm histórias particulares em relação à água: como dádiva ou castigo,
como problema ou solução, como elemento de união ou de discórdia, elemento de
disputa, de conquistas, símbolo do atraso e do progresso, de pobreza ou de riqueza,
exemplos da generosidade ou da avareza dos seus detentores, boas e divertidas
lembranças ao lado de amargas e sofridas. Essas histórias, ainda que corriqueiras,
revelam sempre a singularidade do lugar e do sujeito, mas o fazem também revelando
os processos sociológicos tanto no nível da ordem próxima – a da vizinhança –, quanto
da ordem distante – a do Estado (LEFEBVRE, 2000, p. 266); tanto a perversidade da
desigualdade no acesso à riqueza social quanto a possibilidade de sua superação, pela
transformação cotidiana. Enfim, o que transparece nas histórias corriqueiras e que
poderia ser resgatado a partir delas é a dimensão humana do sujeito, substancial à
transcendência da alienação e ao projeto de autonomia.
Na acepção de Marx, a alienação do homem de si, de sua atividade, da natureza
e da espécie humana é uma relação dialética, ou seja, “na medida em que o trabalho
estranhado 1) estranha do homem a natureza, 2) [e o homem] de si mesmo, de sua
própria função ativa, de sua atividade vital; ele estranha do homem o gênero [humano]”
(MARX, 2004, p. 84). Analogamente, desalienar-se é também uma relação dialética.
Exige que todas as relações transformem a si e às outras dialeticamente.
E por onde começar?
Leff (2004, p. 320) sugere que as transformações necessárias para alcançarmos a sustentabilidade não podem ser conseguidas a partir de “uma consciência genérica da espécie humana”. A consciência ecológica não é um conceito
que possa ser partilhado com a humanidade em seu conjunto sem que sejam
explicitadas as diferenças dos diversos grupos sociais que, antes de se solidarizarem por um objetivo comum, muitas vezes se confrontam, se diferenciam e se
dispersam tanto pelo fracionamento de suas reivindicações como pela compreensão e uso de conceitos que definem suas estratégias políticas. Vista por esta
ótica, a compreensão do mundo atual ressente de um pensamento que possa
reintegrar as partes fragmentadas e constituir um saber holístico que contemple
a complexidade. Esse novo saber não renunciaria aos princípios de objetividade prescritos pela ciência, mas também não seria dominado por eles, já que a
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crise ambiental aponta, justamente, o limite da racionalidade fundada em uma
crença insustentável: a da construção e compreensão do mundo pela “idéia da
totalidade, universalidade e objetividade do conhecimento” (LEFF, 2004, p. 320).
A posição defendida por Leff reconduz-nos às proposições de Feyerabend (2011): a
ciência deve ser uma tradição entre outras, a que se recorre livremente, se e quando
conveniente. Não como a única alternativa, não como uma tradição que só existe
pela eliminação e desqualificação de todas as outras.
Ativistas e pesquisadores ocupados com a depauperação do patrimônio ambiental
da humanidade polarizam-se, basicamente, em duas linhas de pensamento e ação:
“desenvolvimento alternativo” versus “alternativas ao desenvolvimento” (SOUSA
SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002, p. 29-31). Para os defensores da segunda linha, o
desenvolvimento sem crescimento é a única alternativa de manutenção das condições
de vida no planeta, ou seja, os esforços devem ser concentrar na “melhoria qualitativa
da base física econômica que se mantém num estado estável [...] dentro das capacidades de regeneração e assimilação do ecossistema” (DALY, 1996, apud SOUSA
SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002, p. 54).
Se aplicada às cidades, essa abordagem implicaria, no primeiro momento, aliviar
o ecossistema urbano em seus pontos de saturação, facilmente identificáveis nos
problemas que comumente não conseguimos absorver e exportamos parcial ou integralmente, de forma deliberada ou pretensamente involuntária: águas de chuvas, lixo,
entulho, esgoto, solo, poluição do ar, dos solos e das águas etc. Considerando a socionatureza desse ecossistema conformado sob a lógica de acumulação capitalista, teremos
ainda como pontos claramente saturados do sistema a generalização da pobreza, da
violência e da criminalidade urbanas. Além dos carros. Muitos carros!
Em síntese, a se considerar, por um lado, a magnitude dos problemas urbanos que
superam, em muito, a capacidade de assimilação do sistema e, por outro, a inocuidade
das medidas aplicadas, não há saída. As medidas individuais – dependentes de disponibilidade financeira – se reduzem a tentativas, mais ou menos eficazes, de se colocar
a uma distância segura dos problemas, instalando-se em áreas pretensamente mais
saudáveis ou seguras no interior de condomínios fechados, dos shoppings ou de carros
blindados ao mundo exterior. As medidas governamentais, como já destacado anteriormente, têm sido a ampliação dos sistemas urbanos, frequentemente acentuando
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os problemas que buscam solucionar, gerando novos e exportando – rio abaixo – todos
os excessos não absorvidos pela sistema urbano.

Casa tomada
Casa tomada é a metáfora utilizada por Botelho (2007) para sintetizar a condição
de impotência dos habitantes nas metrópoles brasileiras diante dos crescentes
problemas e ameaças que se apresentam, em analogia à condição dos moradores
de uma casa que aos poucos vai sendo tomada por uma ameaça tão inapreensível
quanto inevitável em um conto de Júlio Cortázar, de 1945. A cada porção tomada,
os moradores se recolhem a espaços cada vez mais restritos, sobressaltados com a
próxima investida que certamente virá.
A cidade [...] não mais pertence aos seus moradores, nem aos mais abonados – que tentam fugir dos crescentes perigos que a cidade passa a representar para eles –; nem aos
mais pobres, que por sua vez não possuem acesso [às] “positividades” [do urbano], sendo
“depositados” nas periferias distantes do consumo, do trabalho e do lazer, ou separados
dos ricos por muros e outras barreiras cada vez mais visíveis na paisagem urbana. Cabe a
seus habitantes a escolha entre retomar a casa, ou seja, apropriarem-se da cidade em que
vivem, ou se conformarem com o fato de que esta foi tomada pelo capital e seus agentes.
(BOTELHO, 2007, p. 14)

E o que fazemos? Em vez de nos concentrarmos em “retomar a casa”, estendemos
a condição de “casa tomada” às favelas, enquadrando-as ao mundo administrado pela
racionalidade científica e pelo capital. Dito de outro modo, a condição imposta aos
moradores das favelas para o usufruto de seus direitos constitucionais tem sido a
cessão de seus territórios aos esquemas tradicionais de produção e gestão da cidade
formal e a supressão de suas estruturas sociais e espaciais que não passem pelo crivo
regulador das normas instituídas para a produção heterônoma do espaço. A inclusão
significa que os moradores das favelas agora têm a chance maravilhosa de participar
das manias, vícios, desconfiança, insegurança, aridez, ruído e poluição da cidade
formal, e também da impessoalidade nas relações sociais, do alijamento e da impotência cidadãs à espera de uma ação redentora do Estado que nos coloque a salvo dos
crescentes perigos e problemas funcionais da cidade.
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Urbanizar as favelas à imagem e semelhança da cidade formal, além de notável
desconsideração e desrespeito à natureza dos espaços histórica e socialmente produzidos, reduz de forma considerável as chances de reabilitarmos o equilíbrio sistêmico
de nossas cidades e “retomarmos a casa”, sem subordinação dos valores de uso da
cidade à lógica de reprodução ampliada do capital.

Retomando a casa
O primeiro ponto seria admitir que o ecossistema urbano está operando acima de
suas capacidades de regeneração e assimilação e que justamente as áreas que escaparam à ação urbanizadora moderna – favelas em cabeceiras – são as mais indicadas
para aliviar seus pontos de saturação. Em contraposição aos programas de urbanização
em curso, propõe-se um processo de recuperação socioambiental urbana a partir de
microunidades territoriais autônomas, resguardando esses territórios e construindo
coletivamente novas relações de intercâmbio entre o homem urbano e a natureza.
Esse processo, designado pela expressão urbanização reversa, deixa entrever alguma
possibilidade de reconciliação do homem com a natureza nas cidades, mesmo que elas
ainda sejam parte de uma ordem social heterônoma.
Significa identificar, desconstruir gargalos sociais e ambientais, e desconcentrar
fluxos de modo que as conexões fundamentais sejam restabelecidas e o sistema possa
se estabilizar, especialmente pela reconfiguração dos processos naturais básicos entre
terra e água e pela transcendência da alienação do homem da natureza, de si, de sua
atividade e da sua espécie.
Implicaria admitir a cidade como um produto para o qual deveríamos estabelecer
os princípios de responsabilização compartilhada entre seus produtores – ou seja, nós
todos, o conjunto da sociedade – visando minimizar ou anular os impactos indesejáveis ao meio ambiente e à coletividade decorrentes dos processos de produção social,
uso e manutenção do produto-cidade. Em síntese, significaria reverter a lógica de um
sistema que despende muito e absorve quase nada. Tal proposição implicaria também
uma gestão descentralizada da coisa pública, só possível – como certamente alertaria
M. L. Souza (2008, p. 205) – em um “macrocontexto social diferente [o que] pressupõe
uma sociedade basicamente autônoma”. No entanto, mesmo que no interior de uma
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ordem social heterônoma, é preciso perseguir qualquer possibilidade de reconciliação
do homem com a natureza nas cidades, sem o que dificilmente descobriremos caminhos para a autonomia.
Retomemos a questão: por que transformar as favelas à imagem e semelhança
da cidade formal? Por que enquadrá-las nesse modelo hegemônico de urbanização
que evidencia cotidianamente sua incapacidade de promoção de equilíbrio social
e ambiental? A quem interessa a expulsão dos pobres ou o seu enquadramento
ao mundo administrado? A quem interessa subtrair de seus territórios e de seu
controle justamente aquelas porções que conservaram atributos ambientais tão
valorizados atualmente?
É forçoso admitir que as políticas públicas que vêm atingindo as favelas, em Belo
Horizonte, têm consumado processos de despossessão capitaneados pelo Estado e legitimados – é bom que se frise – pela totalidade social. Responsabilizar apenas o Estado
ou as elites econômicas pela produção e manutenção das desigualdades sociais ou dos
privilégios de classe é uma postura cômoda, embora recorrentemente assumida por
muitos de nós, incluindo cidadãos de boa-fé que veem a si próprios como defensores
de uma sociedade mais justa e igualitária.
Assim se preservam privilégios. Assim se perpetuam as desigualdades sociais duráveis, imprescindíveis à reprodução ampliada do capital. Favelas, problemas viários,
inundações, medo e insegurança cotidianos são determinados pelo modo de produção
social das cidades capitalistas e têm sido extremamente funcionais ao capital.
Ao capital não interessa cidades justas e saudáveis: o produto interno bruto cresce
com o crescimento de acidentes automobilísticos, com o aumento das doenças, com os
investimentos para recuperação de tragédias urbanas, com a construção de complexos
penitenciários e com o aumento da população carcerária.
A supremacia do saber científico que, ao fim e ao cabo, é a garantia de manutenção
dos privilégios de classe, está tão naturalizada e cristalizada na sociedade contemporânea que faltam os elementos para conceber um mundo qualitativamente diferente.
Não sabemos do que seriam capazes as demais tradições numa hipotética sociedade livre,
de Feyerabend, desfrutando dos mesmos direitos e igual acesso aos centros de poder.
Penso, entretanto, que as ocupações de favelas nas pequenas cabeceiras de drenagem
dos córregos urbanos poderiam se adequar bem aos propósitos de constituição de
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grupos especiais, capazes de combinar flexibilidade e respeito por todas as tradições,
fortalecendo-se mútua e gradativamente em contraposição ao “racionalismo estreito
e egoísta daqueles que usam nossos impostos para destruir as tradições dos contribuintes, para arruinar sua mente, violentar seu meio ambiente e [...] transformar os
seres humanos viventes em escravos bem treinados de sua própria e árida visão de
vida” (FEYERABEND, 2011, p. 15).
Assim, os microprocessos instalados para a recuperação e potencialização das
qualidades específicas das áreas de cabeceiras poderiam fortalecer as estruturas sociais
e políticas que autoproduziram e consolidaram as favelas nos seus entornos, protegendo-as mutuamente – cabeceiras e favelas – de serem subsumidas pelos esquemas
tradicionais de gestão urbana.
Por fim, se a alienação do homem na moderna sociedade capitalista reflete
um processo econômico no qual a natureza transformada pelo homem também o
transforma, a natureza restaurada pelo trabalho humano pode também restaurar o
humano. A reversão dos processos de degradação da natureza, ou melhor, da socionatureza, só me parece possível pela instauração de processos coletivos de trabalho
que se proponham a uma apropriação social da natureza qualitativamente diferente
para reconciliação primeira do homem urbano com a natureza externa e a necessária reconciliação consigo mesmo e com sua espécie para a construção de novas
categorias produtivas, fundadas na ética. Se o convívio de populações urbanas com
cursos d’água degradados é uma realidade facilmente identificável nas metrópoles
brasileiras, a condição para que haja convívio harmonioso entre gente e água limpa
está para ser construída.
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uma longa e sinuosa história...
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resumo Intervenções em cursos de água urbanos têm sido foco de amplo debate nos dias de hoje, com destaque para
o tema da restauração. As tendências atuais apontam para uma maior integração desses meios ao cenário das cidades,
buscando compatibilizar variadas demandas e contextos também fortemente diversiﬁcados. Contudo, os desaﬁos que se
apresentam são inúmeros, incluindo as incertezas inerentes ao processo – naturalmente dinâmico em termos ﬂuviais e
urbanísticos –, assim como questões afetas ao planejamento, às políticas públicas e institucionais. Este artigo propõe
uma análise dos diferentes aspectos mencionados, partindo de uma visão histórica da relação entre os rios e as cidades,
para apontar as principais tendências e desaﬁos cientíﬁcos, tecnológicos, econômicos, políticos e sociais na melhoria da
qualidade ambiental e urbanística dos cursos de água e das cidades.
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RIVERS AND CITIES:
a long and sinuous history…
abstract Interventions in urban rivers have been under much debate with special emphasis on the restoration issue.
The tendencies points out to a better integration of these means with the urban scenery in an eﬀort to conciliate an array of
demands and diﬀerent contexts. Nevertheless, challenges are innumerable, including uncertainties inherent to the process –
naturally dynamic in ﬂuvial and urban terms – as well as questions related to planning, public politics and institutional issues.
This article proposes an analysis of the diﬀerent aspects mentioned, starting from the historical view of the relationship
between rivers and cities in order to point out the main tendencies as well as scientiﬁc, technical, economical, political and
social challenges in the improvement of the environmental and urban quality of rivers and cities.
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A cidade nasce da água. A história urbana pode ser traçada tendo como eixos as formas de
apropriação das dinâmicas hídricas. A trajetória das relações entre cidades e corpos d’água
reflete, assim, os ciclos históricos da relação entre homem e natureza. (MELLO, 2008)

A

história das relações do homem – e suas cidades – com os rios segue uma trajetória complexa, marcada por variadas formas de interação ao longo do tempo

e do espaço, fundada na dinâmica e sazonalidade naturais dos corpos de água, mas,
sobretudo, nas significativamente variáveis necessidades e expectativas humanas, no
decorrer de distintos períodos, épocas e lugares. Trata-se, portanto, de uma relação
com aproximações e antagonismos sucessivos, materializados de forma distinta ao
longo do tempo, nas diversas culturas e nos diversos sítios.
Após os momentos iniciais da história, quando os rios viabilizaram as cidades – e,
portanto, a civilização –, estes passaram a sofrer, inexoravelmente, e frequentemente
de forma dramática, os impactos hidrológicos e ambientais do crescimento urbano, ao
mesmo tempo que perderam, gradativamente, seu papel como elemento da paisagem.
As respostas dos sistemas fluviais urbanos – naturais ou construídos – não tardaram a vir:
em um cenário pontuado pela concentração da população em cidades e pela densificação
populacional em grandes metrópoles, com a frequente ocupação de áreas de risco por habitações subnormais, os prejuízos ambientais e danos socioeconômicos severos decorrentes
de inundações colocam em questão os modelos de urbanização e sanitários vigentes.
Atualmente, constata-se o início de uma nova fase nesse relacionamento das
cidades e seus rios. A tomada de consciência das grandes questões ambientais, cada
vez mais presente, e a contabilização dos danos socioeconômicos faz com que a questão
da restauração fluvial passe a integrar as pautas de reivindicações da sociedade, as
agendas do meio científico e as plataformas e planos governamentais.
Mesmo que os conhecimentos científicos e tecnológicos formais sejam ainda incipientes, alguns esforços concretos de restauração, atualmente em prática, já constituem tentativas válidas de resgate do enorme passivo existente.
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Este é o quadro que o presente artigo pretende tratar: contextualizar, de forma
sintética, as diversas fases e nuanças da relação entre os rios e as cidades para, em
seguida, delinear as tendências e desafios atuais e apresentar alguns conceitos relativos à restauração fluvial em áreas urbanas.

Os rios na origem e no crescimento das cidades
[...] a capital do povo dos parísios é uma pequena ilha que repousa no rio; uma muralha a
circunda completamente. [...] O nível do rio raramente sobe ou desce; sua água é límpida
para olhar e muito agradável para beber. Pois os residentes, por morarem numa ilha, precisam obter sua água principalmente do rio [...]

Esta é parte da primeira descrição específica conhecida do sítio onde hoje se situa a
cidade de Paris, escrita pelo imperador romano Juliano no ano de 358 (JONES, 2009). O
rio Sena destaca-se em todo o texto. Muitas outras cidades, ainda que não forçosamente
com cronistas ilustres e poderosos e textos históricos consagrados, certamente mereceram
– ou deveriam merecer – referências equivalentes, com a importância de seus rios realçada.
Afinal, a história da civilização está intrinsecamente ligada à água – rios, lagos e mares –,
não só pela necessidade do insumo fundamental, mas por razões culturais e estéticas.
No início do processo de sedentarização das populações, no delta do Euphrates,
surgem as primeiras civilizações urbanas, herdeiras da cultura de Samarra, no Crescente Fértil, por volta do VI milênio a.C. (VIOLLET, 2004). Também nos vales do
Indus, dos rios Amarelo e Nilo, a partir do V milênio a.C., pequenas vilas se transformam, gradualmente, em cidades, invariavelmente junto aos rios, explorados já por
complexos sistemas de irrigação, que exigiram os primeiros esforços do homem no
sentido de regular e sistematizar, de forma estrita, o acesso à água.
Além da óbvia necessidade da água para consumo, higiene e desenvolvimento das
atividades agrícolas e artesanais, a presença dos rios junto às aglomerações urbanas
favorecia as comunicações e o comércio. Em muitos casos, os rios desempenhavam
também um papel na defesa e proteção das cidades, que eram implantadas em ilhas,
como Paris (FIG. 1), em elevações junto a meandros ou penínsulas, como Lyon, ou em
margens de rios próximas a áreas pantanosas, como Londres.
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FIGURA 1 - Paris (Lutetia)
por volta de 50 a.C.
Fonte: Acervo Bibliothèque
Nationale de France.

As margens dos rios como locus privilegiado para as cidades podem ser evidenciadas
pela toponímia: em diversos países europeus abundam nomes de cidades ligadas aos
seus rios (e.g. Villefranche-sur-Saône, Newcastle-upon-Tyne, Rothembourg-ober-derTauber). No Brasil não é diferente: são inúmeras as cidades com denominações de rios
(e.g. Sorocaba) a eles ligadas, direta (e.g. Santa Rita do Sapucaí) ou indiretamente (e.g.
Ponte Nova).
A percepção dos rios pelas populações sempre foi influenciada pelo papel que
estes desempenhavam na cidade.
Voltando a Paris, construída em ilhas (FIG. 1) e às margens do Sena, dele obtinha
seu sustento e dele fazia sua primeira “muralha”. Toda a sua história e desenvolvimento teve como fio condutor o rio, a própria essência da cidade: sua posição, controlando o fluxo de mercadorias no sentido leste-oeste, por via fluvial, e possibilitando
a fácil transposição na ligação norte-sul da Europa explica, em grande parte, o papel
histórico que a cidade desempenhou. A corporação dos navegantes (nautes) – armadores e barqueiros –, historicamente a mais poderosa da cidade, empresta até hoje seu
símbolo à insígnia oficial da cidade (FIG. 2).

128

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 124-153, jul./dez. 2013

baptista, m.; cardoso, a.
rios e cidades: uma longa e sinuosa história...

Evidentemente o rio sofreu o impacto
decorrente do crescimento da cidade, materializado na contenção e revestimento de suas
margens e as sucessivas intervenções sanitárias e urbanísticas ao longo dos anos, coroadas
pelas intervenções de Hausmann no século
XIX (COINTET, 2009). O Sena, que original-

FIGURA 2 - Insígnia de Paris
Fonte: Disponível em: <www.
paris.fr>. Acesso em: 03 jan.
2014.

mente chegava a 500 metros de largura na
cidade, hoje não supera 200 metros. Mas a
cidade ainda hoje gira em torno do rio, cantado
em verso e prosa – não só pelos parisienses –,
e adornado com numerosas e suntuosas
pontes que permitem a sensação de um rio
integrado à cidade.
Papel singular também desempenhou o Rio Danúbio na Hungria. De elemento
divisor entre a Europa Ocidental, montanhosa, e a zona de planícies que se estende até
as estepes asiáticas, o rio realizou a ligação das cidades de Buda, na margem direita e
Peste, na margem esquerda (FIG. 3), configurando a atual Budapeste.

FIGURA 3 - O Danúbio e
Budapeste
Fonte: Disponível em: <www.
inkwellideas.com>. Acesso
em: 03 jan. 2014.
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Ainda hoje o elemento marcante da cidade, o eixo estruturador da vida de
Budapeste é o Rio Danúbio; os palácios, o Parlamento, as academias de ciências e
de artes são para ele voltadas. As pontes
e a Ilha Margit são atrações turísticas da
cidade, que invariavelmente trazem o rio
em seus cartões postais.
Esta relação de pertencimento pelas
cidades não é privilégio de grandes rios,
que pelo seu porte e imponência impunham-se no tecido urbano. Liubliana,
capital da Eslovênia, por exemplo, desenvolveu-se nos braços do pequeno rio que
deu seu nome à cidade, canalizado mas
integrado ao tecido e à vida urbana, como
FIGURA 4 - O Rio Liubliana
(Foto dos autores)

pode ser visto na FIG. 4.
Subindo o curso do Danúbio, na cidade de Viena, o rio não teve o mesmo tratamento, apesar da importância do seu porto fluvial. A cidade desenvolveu-se a sudoeste
do Danúbio, sendo que a área histórica, nobre, com seus palácios, igrejas, museus e
salas de concerto etc., localiza-se no interior da zona delimitada pelo Ringstrasse, construído em substituição às antigas muralhas (FIG. 5). A cidade, na verdade, dá as costas
ao rio. Apesar da abundância de parques e jardins, só em recentes operações urbanas
Viena começa a incorporar o Danúbio em sua paisagem.
A relação de alheamento entre as cidades e seus rios – como Viena e o Danúbio
– está longe de ser rara. Ao contrário, algumas cidades – sobretudo as mais recentes
– não apenas ignoraram seus rios e córregos, mas os canalizaram; muitas até os
cobriram [ANEXO A]... De forma geral, independentemente da importância atribuída pelos governantes e da sua percepção pelas populações, após viabilizar a
criação e o desenvolvimento das cidades, os rios passariam a sofrer, perversamente,
os efeitos do crescimento urbano. Mas o ciclo se fecharia, forçando a quebra de
paradigmas e a mudança dos padrões de desenvolvimento urbano, como será visto
nos próximos itens.
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FIGURA 5 - Viena: o Danúbio
e o Ringstrasse, em 1858
Fonte: Disponível em:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_1858.
jpg>. Acesso em: 03 jan.
2014.

As cidades e os males de seus rios
Logo após os primórdios das ocupações urbanas, ainda quando as populações
ribeirinhas eram rarefeitas, nas Idades Antiga e Média, os rios já começaram a sentir
os impactos da urbanização, recebendo elevadas cargas sanitárias, resíduos das atividades comerciais e manufatureiras, poluição urbana difusa, ocupação de margens etc.
A estratificação social já implicava condições distintas de apropriação do espaço
urbano: as áreas baixas das cidades, sujeitas aos efeitos das frequentes inundações e
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receptoras de resíduos diversos eram ocupadas pelas classes menos favorecidas, que
consideravam, de modo geral, que os benefícios decorrentes do acesso mais direto à
água eram superiores aos danos e transtornos das cheias periódicas e das precárias
condições sanitárias (BAPTISTA; NASCIMENTO, 2002).
As condições de salubridade das cidades e de seus rios – já precárias – deterioram-se ainda mais ao final do século XVIII, com o advento da revolução industrial, sendo os grandes rios convertidos em fontes privilegiadas de abastecimento
para as indústrias e, ao mesmo tempo, receptores de águas residuais altamente
contaminadas (REYNOSO et al., 2010).
No século XIX, o crescimento das aglomerações urbanas, juntamente com as
epidemias de cólera e tifo que assolaram a Europa, em combinação com os avanços
científicos – notadamente em microbiologia e epidemiologia –, levaram ao estabelecimento dos preceitos higienistas, que representam uma mudança radical na relação
existente entre as águas e o meio urbano.
Assim, o higienismo, originário da Europa e amplamente difundido no Brasil
desde fins do século XIX, apontava para a construção de sistemas de esgotamento
sanitário e drenagem pluvial na busca do controle
de enchentes e de doenças de veiculação hídrica
por meio da rápida evacuação das águas pluviais
e servidas. Os sistemas tout à l’égout, pautados
pela execução de redes de tubulação subterrâneas e
na canalização de rios e córregos, levam à perda progressiva do papel da água na
paisagem das cidades.
Sintetizando os princípios higienistas, Ward, em 1852 (BAPTISTA; NASCIMENTO; BARRAUD, 2005), fazia uma analogia entre a circulação sanguínea e os
sistemas urbanos de água: o sistema arterial corresponderia ao abastecimento de
águas “puras”; o sistema venoso estaria associado à evacuação das águas residuais e
pluviais. Ele preconizava, de forma enfática, a necessidade de evitar todas as formas de
“estagnação pestilencial” das águas, nocivas à “saúde urbana”.
Os conceitos higienistas foram adotados de forma quase que geral no Mundo
Ocidental, sendo que o primeiro sistema foi construído em Hamburgo, na
Alemanha, em 1843, quando da reconstrução da cidade em decorrência de um
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incêndio (CHOCAT, 1997). No Brasil, essas práticas foram adotadas, efetivamente,
a partir da Proclamação da República (SILVEIRA, 1998), em sintonia com as ideias
positivistas então dominantes. Esses princípios continuam a vigorar até hoje, ainda
que modificados por aportes científicos e tecnológicos, como a análise de risco ou a
adoção de sistema separativo para o esgoto pluvial e o esgoto cloacal.
A eficiência dos princípios do higienismo refletiu-se em significativa redução das
taxas de mortalidade, levando a um intenso crescimento da população mundial a partir
do início do século XX, conforme pode ser visto na FIG. 6. Observa-se, ainda, a acentuada concentração da população nas cidades – sobretudo em grandes cidades – a
partir de meados do século XX. Esta última ocorreu, frequentemente, em áreas inundáveis, às margens dos rios, aumentando, portanto, a população em zona de risco.

FIGURA 6 - Evolução da população mundial (esquerda) e em áreas urbanas (direita)
Fontes: UNFPA, 2011; IAURIF, 1997.

A conjugação desses fatores ampliou significativamente os impactos da urbanização
sobre o meio natural, em geral, e sobre as águas, em particular, observando-se a progressiva perda das potencialidades de uso das águas, em seus múltiplos aspectos, com reflexos
diretos sobre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, como ilustrado na FIG. 7.
No tocante à qualidade das águas, o aumento da carga orgânica e de poluentes
reduz, substancialmente, a biodiversidade e a potencialidade de seus usos múltiplos. A redução da infiltração e o aumento do volume e da velocidade do escoamento
superficial acarretam a antecipação e o aumento dos picos dos hidrogramas de cheias.
A canalização dos cursos de água agrava o quadro, levando a crises de insuficiência nos
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sistemas de drenagem e ao consequente aumento na frequência de inundações, com
impacto direto nas áreas ribeirinhas.

FIGURA 7 - Impactos da
urbanização sobre as águas
Fonte: Adaptado de CHOCAT,
1997.

Um exemplo desse processo pode ser visto na cidade de São Paulo, que nasceu às
margens do Rio Tietê – vetor de conquista de boa parte do território brasileiro –, sendo
hoje a maior metrópole da América do Sul. Com o crescimento acelerado experimentado no Ciclo do Café e o início do processo de industrialização, a cidade passou a sofrer
com problemas de inundações. Já em 1925, Saturnino de Brito apontava soluções:
[...] O homem pode estabelecer ou restabelecer condições naturais acessórias para que
as águas das chuvas se detenham na sua descida rápida pelas encostas e pelos talvegues
torrenciais, e nas dilatações pelas várzeas alagadiças, de modo a retardar a afluência do
volume total que tenha de se escoar pelo curso principal (BRITO, 1944).

Entretanto, a intensificação da ocupação das várzeas do Tietê e as operações de
retificação e revestimento de margens levaram a um quadro de inundações severas,
recorrentes, com prejuízos incalculáveis ao longo de décadas.
Quadros como o de São Paulo – eventualmente até mais drásticos – são
frequentes, não apenas no Brasil. Em áreas densamente ocupadas, como em
grandes metrópoles do mundo em desenvolvimento, as condições de degradação
são ainda mais visíveis. Além do considerável aporte de esgotos, resíduos e carga
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de poluição difusa, observa-se significativa alteração da morfologia fluvial, seja em
decorrência da canalização e retificação dos canais, seja pela ocupação desordenada
de leitos ainda não revestidos.
O primeiro caso – canalização e retificação –, na maioria das vezes, reflete as
condições da “cidade formal”, coberta por infraestrutura urbana e com ruas e avenidas
implantadas ao longo das canalizações fluviais e interceptores de esgotos (FIG. 8). O
segundo, ao contrário, representa um cenário mais grave, uma vez que, de forma geral,
está associado à ocupação de assentamentos precários, reconhecidos como a “cidade
informal”, conforme pode ser visto também na FIG. 8. Segundo Grostein (2001), as
condições de degradação dessas áreas, que crescem e se consolidam na ilegalidade
urbana, exacerbam os seus problemas ambientais e sociais.

FIGURA 8 - Os rios na cidade formal e informal, em Belo Horizonte (Fotos dos autores)

Fechando o panorama, observa-se, nas últimas décadas, um significativo aumento
da preocupação com o meio ambiente, que teve como marco inicial a Conferência das
Nações Unidas, em 1992, no Rio de Janeiro. Desde então, a intensa midiatização das
questões ambientais vem trazendo a conscientização das populações quanto aos seus
principais problemas, conduzindo à crescente demanda pela valorização da paisagem
urbana e, em decorrência, pela melhoria da qualidade da água.
A combinação e a potencialização desses aspectos levaram, recentemente, ao
estabelecimento de novas abordagens para as águas em meio urbano. As principais
tendências e desafios, especificamente no tocante aos rios urbanos, são discutidos nos
itens a seguir.
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Tendências e desafios nas relações das cidades e
suas águas
Como visto, a maneira de se perceberem os cursos de água nas cidades vem sendo
modificada, tendo se tornado claro que a sua canalização não resolve, integralmente,
as ameaças de inundação, assim como não freia a sua contaminação. Ao contrário,
passou-se a associar esse tipo de prática à degradação de suas funções ecossistêmicas,
além da sua perda como elemento paisagístico. As atuais tendências de intervenção
apontam para a adoção de abordagens mais integradas, incorporando aspectos de
cunho ambiental e social às análises tecnológicas e de custo-benefício.
Há, portanto, uma tendência de resgate dos sistemas fluviais como agentes de “unificação” socioespacial, eixos de desenvolvimento urbanístico e de investimento imobiliário
(REYNOSO et al., 2010). De fato, o novo olhar sobre os rios e córregos urbanos se volta
para sua apreciação integrada como espaços de oportunidade ambiental, social, recreativa,
cultural e econômica. Como destacado por Mello (2008), a atual valorização dos corpos de
água pode se dar em termos simbólicos (valores culturais), cênicos, topoceptivos (orientabilidade e identificabilidade), bioclimáticos, afetivos e sociológicos.
Assim, a tendência atual, em escala mundial, aponta para a atribuição às águas
urbanas de um papel crescente na sociedade, com o desempenho de funções que
extrapolam aquelas unicamente utilitaristas originalmente consideradas, dando lugar
a uma perspectiva mais abrangente de usos múltiplos e integrados, como ilustrado na
FIGURA 9 - Evolução do
papel da água nas cidades
Fonte: Adaptado de Brown
et al. (2009), citado por
Urrutiaguer, Edwards e
Chandler (2010).
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FIG. 9, chegando-se ao conceito de “cidades sensíveis à água”, que têm a água como
vetor e foco de desenvolvimento.
Todavia, os desafios que se apresentam extrapolam a solução de problemas
técnicos e/ou ambientais, evidenciando dificuldades associadas ao planejamento
urbano-ambiental e à esfera institucional das administrações públicas. A reintegração
da água ao cenário urbano, portanto, insere-se em um contexto bastante complexo,
onde múltiplas demandas urbanísticas, ambientais e sociais exigem uma nova postura
dos governantes, planejadores e cidadãos para o seu adequado equacionamento.
Um primeiro ponto concreto que se coloca diz respeito à necessidade de ruptura
da perspectiva antagônica das intervenções em rios urbanos: por um lado, uma visão
estritamente ambientalista, considerando somente os aspectos ambientais na gestão
dos corpos de água, alheios às particularidades do meio urbano e, por outro, uma visão
estritamente urbanística, representando a imposição antrópica sobre os condicionantes
da natureza. O planejamento das áreas adjacentes aos corpos de água é um exemplo
desse desafio de compatibilização, visto a relação dicotômica entre a preservação e a
ocupação de tais espaços (MELLO, 2008).
Assim, das intervenções em rios que estão presentes nas agendas governamentais e do setor privado, algumas são destinadas a superar os problemas concernentes
ao passivo ambiental. A maior parte, no entanto, visa à simples expansão urbana e
das atividades econômicas. É importante que mesmo estas últimas estejam imbuídas
de conceitos associados ao planejamento ambientalmente sustentável da ocupação
do espaço ribeirinho, à preservação
de áreas necessárias à dinâmica
fluvial natural e de ações de
revitalização da fauna e flora,
quando factível. Em contrapartida, a implantação de parques
lineares em áreas urbanas altamente adensadas nem sempre é viável. Conforme
Mello (2008), deve ser encontrado o “caminho do meio” entre as visões anteriores
– de preservação generalizada e de “artificialização” indiscriminada –, uma vez que
os corpos de água nas cidades são, ao mesmo tempo, elementos componentes dos
sistemas natural e urbano.
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Se muitos dos princípios ambientais podem parecer intuitivos e de fácil incorporação
nos projetos, na realidade sua implementação efetiva reveste-se de dificuldades de cunho
político e financeiro. Como exemplo, é inquestionável que a preservação dos mananciais
naturais de água nos ambientes urbanos oferece melhores condições de ambientação nas
cidades, proporcionando espaços de lazer e recreação; a preservação das várzeas contribui
para a contenção dos problemas de inundação, além da preservação do ecossistema natural.
Entretanto, as restrições orçamentárias, a premência de algumas intervenções e o imediatismo de algumas políticas públicas podem levar à não consideração da devida importância
do viés ambiental. Essa subestimação de alguns aspectos está frequentemente associada à
carência de uma abordagem mais abrangente, dissociada do caráter simplista das análises
custo-benefício tradicionalmente empregadas. Cardoso (2012) trata esta questão por meio
de uma abordagem multicriterial, mais adequada à complexidade do problema.
Questão importante concerne à estrutura institucional das administrações públicas
das cidades. Costa e Braga (2002) ressaltam que, de modo geral, as questões hídricas,
urbanas e de saneamento no Brasil são tratadas por órgãos independentes, pautados
em lógicas distintas e avaliação pontual de problemas: é notável a “fragmentação política e administrativa da questão urbano-ambiental”. Baptista e Nascimento (2002)
apontam para “inconsistências e incoerências de medidas adotadas, superposição de
intervenções, entre outros problemas”. Todavia, conforme Queiroz Jr. (2009), as leis,
planos e programas não podem ser setoriais, desarticulados da totalidade do contexto
urbano, senão integrantes de um processo de compreensão sistêmica da cidade.
Outro ponto importante refere-se à necessidade de incorporação de incertezas
e externalidades aos processos de intervenção urbanística, uma vez que ambas são
inerentes à relação entre a sociedade e o ambiente natural (TRAVASSOS, 2010).
Segundo a autora, “a internalização das incertezas é um dos principais desafios colocados para as políticas públicas contemporâneas”. A título de exemplo, no momento
atual restam ainda questões quanto às evidências científicas de mudanças climáticas,
assim como são indefinidas as suas reais implicações nas águas urbanas.
Às questões levantadas, soma-se o caráter dinâmico inerente aos sistemas fluviais
e urbanos, o que torna a sua interação ainda mais complexa, uma vez que o seu constante processo de transformação dificulta a projeção de cenários de intervenção, assim
como o prognóstico de impactos associados. Conforme Travassos (2010), a conside-
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ração da existência de diversos modelos operando ao mesmo tempo e em constante
transformação é essencial para a discussão sobre o futuro e o planejamento das cidades,
exigindo respostas complexas para o traçado de propostas efetivas no que diz respeito
a planos e projetos, em consonância com os múltiplos processos e contextos urbanos.
Apesar das dificuldades práticas concernentes aos aspectos mencionados, algumas
experiências concretas já evidenciam avanços consideráveis, na perspectiva de integração de demandas ambientais e urbanas, como apresentado por Projeto Manuelzão
(2010), Cardoso (2012) e Rico (2013). Estas experiências enquadram-se, conceitualmente, em princípios de restauração, objeto de discussão no próximo item.

A restauração de rios urbanos
A discussão sobre a restauração de cursos de água começa pela própria conceituação do termo e delimitação da abrangência do seu escopo, de forma que a série
de ações e resultados esperados com a sua implementação possam ser devidamente
traçados. O ANEXO B apresenta algumas terminologias e conceituações usualmente
utilizadas para abordar as diferentes possibilidades de intervenção em cursos de água,
sendo o termo restauração considerado o mais pertinente.
A palavra restauração alude à reparação de algo deteriorado. Nesse sentido, a restauração de cursos de água reporta à recuperação de um sistema fluvial degradado visando
à melhoria das suas condições físicas e funcionais, tendo por referência condições
pretéritas, associadas a um estado mais natural (ESPANHA, 2007).
Em áreas urbanas, é amplo o debate acerca da restauração de cursos de água, principalmente no que tange aos seus objetivos e reais possibilidades de alcance, tendo em vista
(i) as suas alterações físicas, funcionais e ecológicas, (ii) as transformações ocorridas na
bacia, (iii) as condições de saneamento, (iv) as restrições impostas pelo tecido das cidades
e (v) as demandas e implicações políticas, sociais e econômicas envolvidas com o processo.
Ainda, segundo Wohl et al. (2005), a conciliação entre ciência e prática desponta
como um dos maiores desafios da restauração, destacando-se:
Ɠ

a complexidade e as incertezas inerentes ao processo;

Ɠ

a determinação de escalas espaciais e temporais de análise adequadas;

Ɠ

a dificuldade de generalização de cenários;
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Ɠ

o monitoramento, para que seja possível a comparação projeto-resultado;

Ɠ

o desenvolvimento de técnicas de restauração compatíveis.

Assim, a ciência da restauração reveste-se de inúmeras incertezas; por serem
ambientes dinâmicos e inseridos em contextos de transformação contínua, a previsão
de alterações no comportamento e na evolução dos sistemas fluviais mostra-se incerta
e complexa. Essas incertezas devem ser expostas para que as possíveis limitações aos
projetos de restauração possam ser de conhecimento dos envolvidos, ou seja, dos
técnicos, tomadores de decisão e do público em geral. O conceito de potencial de restauração, discutido no ANEXO C, busca subsidiar a análise e tomada de consciência.
A inclusão e interação de múltiplos agentes no processo de elaboração de planos
de restauração de cursos de água é outro grande desafio apontado por Reynoso et al.
(2010), tendo em vista a necessidade de
diálogo entre grupos e atores envolvidos no processo, com grande diversidade de interesses e opiniões, e as
distintas autoridades burocráticas
e políticas envolvidas. A participação
social merece destaque, já que a restauração deve, além do atendimento a questões
ambientais, ser sensível às necessidades e demandas da população, de forma a favorecer esquemas de corresponsabilidade cidadã (REYNOSO et al., 2010).
Os autores apontam ainda que a proposição de soluções deve ter embasamento
sociocultural, além do caráter tecnológico ou de engenharia. Nesse cenário, deve ser
considerada uma ampla diversidade de áreas do conhecimento, como geomorfologia,
hidrologia, hidráulica, ecologia e biologia, além da consideração do quadro regulatório
e político e da participação social (KONDOLF; DOWNS, 1996). O trabalho interdisciplinar, por si só, já é um desafio significativo.
Somam-se às limitações mencionadas as restrições orçamentárias e de uso e
ocupação do solo, que podem se traduzir em outros entraves à restauração. De fato,
questões de ordem física, econômica, política e social representam papel fundamental
quanto ao alcance das propostas de intervenção, podendo inibi-las ou estimulá-las.
O QUADRO 1, apresentando diferentes objetivos possíveis da intervenção, ilustra o
cenário em questão.
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QUADRO 1 - POSSÍVEIS OBJETIVOS DE UM PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS

objetivos da intervenção
tecnológicos e sociais

ambientais e ecológicos

econômicos

- regime de vazões próximo ao natural
- diversidade morfológica e hidráulica
- proteção contra
inundações

- regime subterrâneo próximo ao natural

- redução dos danos de
inundações

- continuidade longitudinal
- fornecimento de
água potável

- conectividade lateral e vertical

- custos do
investimento

- qualidade da água próxima ao natural
- geração de empregos
- provisão de elevado
valor de recreação

- diversidade e abundância de vegetação
marginal próximas ao natural

- valorização fundiária

- diversidade e abundância de fauna
próximas ao natural
Fonte: Adaptado de Woolsey et al. (2005).

A compatibilização dos objetivos é um dos grandes desafios das propostas de
restauração. De acordo com cada cenário de intervenção, cada objetivo assume um
grau de importância em relação aos demais, demandando a priorização do que seria
mais importante para o contexto em análise. Deve-se ressaltar que o alcance de um
determinado objetivo pode implicar o não atendimento de outro, dependendo das
especificidades do caso, tornando a decisão sobre a alternativa a ser adotada ainda
mais complexa. Essa condição exige, portanto, o emprego de metodologias de análise
multicritério, visando à consideração de múltiplas variáveis e à projeção dos prováveis
impactos relacionados a cada proposta de intervenção em estudo (CARDOSO, 2012).
A integração de diferentes objetivos e demandas ao escopo da restauração vem
acontecendo de forma evolutiva ao longo da segunda metade do século XX e início
do século XXI. Conforme apontado por Brookes e Shields Jr.(1966), em países como
Estados Unidos, Inglaterra e Dinamarca, as abordagens integradas de restauração não
faziam parte das propostas de intervenção. Segundo Wohl et al. (2005), uma considerável parte dos projetos de restauração concebidos até meados da primeira década do
século XXI deu-se de forma fragmentada, com escassa integração a outros projetos.
Outro ponto fundamental concerne à determinação de escalas espaciais e temporais para nortear os processos de restauração, uma vez que a origem e a causa dos
problemas relacionados a trechos específicos inserem-se em um contexto de abrangência
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maior, exigindo uma visão integrada do conjunto (ESPANHA, 2007). A adoção de
abordagens de restauração que considerem a escala de bacia, entretanto, é tida como
de difícil implementação em função de limitações sociopolíticas e ambientais.
Outra vertente de análise concerne à questão tecnológica, pois a seleção das
técnicas de engenharia para intervenção em cursos de água será função da análise integrada de um conjunto de fatores, além da possibilidade de atendimento aos objetivos
propostos: adequabilidade das técnicas às condições locais; disponibilidade de materiais, mão de obra e equipamentos; custos associados; condições de manutenção etc.
Em áreas urbanas, a adoção das técnicas de engenharia tradicionais, geralmente
associadas ao uso do concreto, é observada em larga escala, sendo o conceito de rápida
evacuação das águas pluviais responsável pela retificação e canalização de um significativo número de rios e córregos, tanto no panorama nacional quanto no estrangeiro.
Dentro da perspectiva de sua restauração, as técnicas utilizadas nas intervenções em rios urbanos devem tanto buscar o restabelecimento da dinâmica natural do
ambiente, como também assegurar o atendimento aos requisitos técnicos ligados à
estabilidade, integridade e capacidade de vazão compatível com níveis de risco satisfatórios nas áreas adjacentes e com os eventuais outros objetivos das intervenções.
A conciliação dos dois aspectos citados e a grande variedade de tipologias fluviais
e quadros de sua inserção sinalizam para a possibilidade de emprego de uma ampla
gama de técnicas hoje disponíveis, tornando complexa a escolha das tecnologias a
utilizar em uma dada intervenção.
Em relação aos condicionantes técnicos, Cardoso (2008) faz uma comparação
qualitativa de diversas técnicas associadas à calha de cursos de água; Evangelista (2011)
explora a questão da escolha das técnicas com uma abordagem multicriterial.
Em linhas gerais, as técnicas de restauração de cursos de água podem ser realizadas no seu leito e margens ou na zona ripária. Quando realizadas em seu leito e/ou
margens, têm geralmente a finalidade de estabilização, controlando os processos de
erosão e movimentação de sedimentos. Podem ser implantados tanto revestimentos
extensivos como localizados, garantindo a integridade e estabilidade, ou estruturas de
contenção e proteção longitudinais e transversais. Além das funções de caráter estrutural, as técnicas devem também favorecer as funções ambientais. Já as intervenções
na zona ripária buscam estabelecer a conectividade do rio com a fauna e flora local,
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garantir o escoamento das cheias e, assim, os processos ecológicos delas dependentes,
bem como proteger o curso de água contra aporte de sedimentos e poluentes.
É importante ressaltar que diversas das técnicas consideradas “ambientalmente
adequadas” hoje disponíveis estão, ainda, em discussão por especialistas quanto à real
eficácia do seu uso. Em contrapartida, a utilização de técnicas de cunho mais estrutural
e rígido muitas vezes é essencial, mesmo dentro da perspectiva de restauração discutida anteriormente. Em suma, o “retorno de experiência” das intervenções de restauração ainda é modesto, função, inclusive, do reduzido número de operações realizadas
e acompanhadas com critérios científicos.
Em sintonia com a extensa gama de situações práticas de restauração fluvial, diversas
técnicas podem ser utilizadas, com o frequente uso combinado de mais de uma, config
urando múltiplas soluções que podem ser aventadas para cada caso específico.
Foge ao escopo do presente texto explorar a questão tecnológica envolvida com a
restauração fluvial. A análise realizada por Evangelista (2011) aponta as linhas gerais
para utilização das diferentes técnicas existentes, sendo que detalhes de sua utilização
podem ser encontrados na literatura específica nela citada.

Conclusões: rumo à conciliação urbanística,
ambiental e tecnológica
A discussão precedente aponta claramente para a ampla gama de fatores e objetivos que está associada às intervenções em cursos de água urbanos com o viés de
restauração, com a inerente complexidade de análise. Ainda que em quadros simples
de intervenções, os recortes envolvidos são muitos, levando à integração das diferentes
vertentes – urbanística, ambiental e tecnológica – na análise e busca de solução.
Tomando um exemplo corriqueiro, uma intervenção com objetivo único, de cunho
puramente técnico, pode representar uma atuação direta na calha fluvial – em caso de
ampliação da capacidade hidráulica e/ou estabilização de margens – ou abranger áreas
marginais, em caso de implantação de sistema viário, redes sanitárias ou outras obras
de infraestrutura urbana. As interferências urbanísticas e ambientais de qualquer das
alternativas são evidentes, ainda que diferenciadas, estando a abrangência “urbanística”
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das possíveis soluções relacionada com diversos fatores. A disponibilidade de área para
implementação das propostas, por exemplo, é de suma importância, podendo conferir
níveis de dificuldade distintos à sua consecução e, consequentemente, às possibilidades
de integração do curso de água com o seu entorno. Da mesma forma, as soluções tecnológicas são profundamente relacionadas não só com o objetivo específico, mas também
com o quadro urbanístico e ambiental de inserção da intervenção, sendo suas diferentes
vertentes, ao mesmo tempo, dependentes e condicionantes na análise.
Essa é exatamente a lógica que permeia o presente trabalho, colocando como
premissa que não há intervenção simples, com objetivo único, em se tratando de rios
urbanos. As intervenções devem responder a escopos diversos, embasados em um
conjunto de demandas, traduzindo, assim, a necessidade de conciliação de objetivos e
pontos de vista distintos. Tal premissa é corroborada por Travassos (2010), que vincula
o êxito das intervenções em fundos de vale ao atendimento de propostas com múltiplos
objetivos. A autora salienta, também, a importância de que os mesmos sejam claros e
realistas, consoantes com as condições locais e seus possíveis cenários de mudança.
Tendo em vista o exposto, no cenário atual, com as questões ambientais e sociais
adquirindo maior visibilidade, diversas são as iniciativas concretas voltadas para a
integração e compatibilização de diversos objetivos nas propostas de intervenção em
cursos de água, ensejando, assim, a conciliação dos rios e das cidades.
No Brasil, os esforços, ainda que globalmente tímidos e recentes, já estão presentes
em muitas cidades. O Programa Drenurbs, iniciado em 2001 em Belo Horizonte, já apresenta alguns resultados concretos, apontando para o interesse de uma abordagem integrada junto à população, como citado por Costa, Bontempo e Knauer (2008). O Parque
Várzeas do Tietê, em implantação desde 2011, constitui um ambicioso plano de preservação de 75km de extensão ao longo do Rio Tietê na Região Metropolitana de São Paulo.
No panorama internacional, observam-se diversas iniciativas em diferentes estágios de consolidação, com abrangência bastante diversificada e resultados, também,
extremamente variados (RICO, 2013). De forma a ilustrar a abordagem aqui preconizada, são discutidos alguns exemplos significativos tratando de intervenções com
distintos objetivos e desdobramentos, como descrito por Cardoso (2012).
No primeiro caso, os objetivos da intervenção no Rio Los Angeles (FIG. 10) já a
priori eram múltiplos, incluindo-se no escopo o controle de enchentes, a melhoria da
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qualidade da água e do meio ambiente, a criação de áreas verdes e de espaços abertos
para recreação e lazer da população e o acesso ao rio, entre outros requisitos.

FIGURA 10 - Um dos trechos do Rio Los Angeles antes (esquerda) e depois (direita) da intervenção
Fonte: LOS ANGELES, 2007.

A proposta para o Rio Cheonggyecheon, no trecho mostrado na FIG. 11,
pautou-se no atendimento a um escopo
urbanístico. A intervenção resgatou à
paisagem de Seul seu principal rio – anteriormente canalizado em seção fechada –,
demonstrando que a valorização urbanopaisagística dos sistemas fluviais é capaz
de gerar também oportunidades de lazer
e indução ao desenvolvimento econômico
das áreas adjacentes.
Já a proposta para intervenção em
uma dada extensão do Rio Besòs, em
Barcelona, foi guiada por dois objetivos
distintos – ecológico e social –, o que levou
à concepção de diferentes alternativas para

FIGURA 11 - Rio Cheonggyecheon, Seoul, antes (esquerda) e depois (direita) da
intervenção
Fonte: Cheonggyecheon Restoration Research Group. In: Projeto Manuelzão (2010).

os dois trechos de análise considerados.
Como se nota nas fotos da FIG. 12, as intervenções concebidas para cada trecho
do rio apresentam-se bastante distintas – tanto em termos físicos quanto de uso do
espaço fluvial –, o que acaba por fragmentar um sistema único em “imagens” e “estruturas” desarticuladas. Todavia, apesar da falta de compatibilização entre as diferentes
demandas, é importante ressaltar que os principais objetivos em questão estão relacionados ao atendimento de requisitos específicos de cunho ambiental e social.
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FIGURA 12 - Intervenção no Rio Besòs: trecho de montante (esquerda) e de jusante (direita)
(Fotos dos Autores)

Apesar da diversidade dos contextos dos três casos apresentados, eles se orientam
pela busca de objetivos em comum quanto à integração dos cursos de água à paisagem
das cidades, seja por meio de sua valorização ecológica, estética ou pelo incremento das
possibilidades de uso recreacional. Os exemplos permitem apreender que o tratamento
abrangente de rios urbanos consegue integrar, na mesma solução, ganhos ambientais,
econômicos e sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.
Como conclusão, pode-se discernir ao longo do texto que a restauração de rios
e córregos urbanos representa um grande desafio às políticas públicas, ao planejamento das cidades, à ciência e tecnologia, dada a ampla diversidade de contextos, às
incertezas – crescentes e complexificadas – e às diversas dificuldades intrínsecas ao
processo. Percebe-se também, no entanto, que a restauração oferece grandes possibilidades, constituindo um caminho promissor a percorrer – ainda que longo e árduo –,
para finalmente chegar-se à tão necessária conciliação das cidades e seus rios.
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ANEXO A – O paradoxo de Belo Horizonte
A cidade de Belo Horizonte foi planejada e implantada nos anos 1890, no início
da República brasileira, com forte viés positivista. A escolha do local para a capital de
Minas Gerais foi condicionada, em parte, pela abundância de suas águas, como consta
de relatórios do Clube Republicano ainda em 1890 – “excelente água, própria para
todos os usos, em quantidade e qualidade para uma população de mais de 30.000
almas” – e da comissão, criada em 1893, presidida por Aarão Reis para estudos das
localidades para implantação da Nova Capital (FJP/CEHC, 1997a): “a nova cidade
poderá se desenvolver em ótimas condições topográficas, é facílimo o abastecimento
de água e a instalação dos esgotos”.
A Comissão Construtora da Nova Capital, criada em fevereiro de 1894, presidida
também por Aarão Reis, opta em 1895 pelo conhecido traçado de ordem geométrica
clara: “quarteirões regulares de 120x120m, ruas que se cruzam em ângulos retos e
avenidas que as cortam em ângulos de 45º”. Assim, em detrimento de um traçado sanitário que havia sido proposto, seguindo os cursos dos rios, o projeto ignorou completamente a hidrografia original do sítio, configurando o que Adelman (1976) designa
como “o divórcio entre o desenho e a topografia da cidade”.
Já em 1919, os rios urbanos, de elementos favoráveis à implantação das cidades,
passaram a representar problemas, como consta de relatório da Prefeitura: “[...] dada
a topografia, os córregos que atravessam a capital, é de ver-se pelas grandes chuvas o
distúrbio que, de par com as enxurradas, as águas pluviais causam nas vias públicas
e casas particulares [...] esse estado de coisas precisa ter um paradeiro [...]” (FJP/
CEHC, 1997b). Os rios foram, então, paulatinamente, retificados, canalizados e depois
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cobertos, desaparecendo da paisagem urbana. A rede hidrográfica de Belo Horizonte
constituída por cerca de 330km de cursos de águas perenes atualmente possui aproximadamente 200km canalizados, sendo boa parte cobertos (AGUIAR, 2012).
As fotos constantes da FIG. 1.1 ilustram três momentos do principal curso de água
da cidade de Belo Horizonte, o Ribeirão Arrudas. Com a calha rebaixada e margens
revestidas ainda em 1896, ele foi canalizado inicialmente na década de 1920 e sucessivamente ampliado, por trechos, em face de inundações, nos anos 1960 e 1970. Entre
1978 e 1979 e em 1983 a área central da cidade sofre pesados danos, inclusive com
perdas de vidas humanas, forçando uma ampliação significativa do canal. Finalmente,
a partir dos anos 2008 e 2009, o ribeirão passa a ser coberto em grande parte de seu
percurso na área central da cidade, de forma a ampliar a capacidade do sistema viário.

FIGURA 1.1- Feições do
Ribeirão Arrudas na área
central de Belo Horizonte,
dos anos 1960 aos anos
2010
Fonte: Fotos do acervo do
EHR-UFMG.

Em 2001, a Prefeitura instaura o Drenurbs – Programa de Recuperação Ambiental de
Belo Horizonte (BONTEMPO et al., 2012), com o objetivo de preservar os rios ainda não
canalizados em suas condições naturais, com caráter vanguardista no Brasil.
Paradoxalmente, as duas iniciativas recentes do poder público municipal no
tocante aos rios urbanos – capeamento do Ribeirão Arrudas e manutenção dos rios em
seu estado natural –, apesar de conceitualmente opostas, são contemporâneas.

ANEXO B – Terminologia: restauração,
reabilitação ou renaturalização?
As intervenções em cursos de água com vistas à restauração assumem diferentes
terminologias, geralmente implicando divergências conceituais quanto ao seu efetivo
significado e pertinência de aplicação.
150
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De fato, diversos termos, como restauração, reabilitação, renaturalização,
mitigação e revitalização, são amplamente empregados por diversos autores, sem que
haja, no entanto, uma convergência conceitual sobre seu escopo e abrangência, explicitando claramente o que se pretende alcançar com os distintos tipos de intervenção
(CARDOSO, 2012; RICO, 2013).
O termo mais amplamente empregado no meio técnico e científico internacional
é restauração, assim definido por Wohl et al., 2005: “auxílio ao restabelecimento de
melhores condições para a ocorrência de processos hidrológicos, geomorfológicos
e ecológicos em um ambiente degradado, assim como a reposição de componentes
danificados do sistema natural”. Inicialmente muito atrelado à busca do retorno dos
cursos de água às suas condições naturais (ou mais próximas a elas), após o ano 2000
passou-se a incorporar o conceito de sustentabilidade e análises mais abrangentes e
integradas (CARDOSO, 2012). As condições dos cursos de água anteriores aos distúrbios passam a ser consideradas como “cenários de referência” para nortear as medidas
de intervenção, e não mais o seu objetivo.
Esta postura mais realista e pragmática é reforçada por FISRWG (2001) salientando
que os cursos de água são ambientes naturalmente dinâmicos, sendo impossível a sua
recriação “original”; portanto, o processo de restauração deve visar ao restabelecimento
da estrutura e funcionamento fluviais em termos gerais, dentro da perspectiva de sua
autossustentabilidade. Na mesma linha, Ollero (2007) corrobora o posicionamento
anterior, considerando não ser possível a execução de réplicas da condição original de
ecossistemas dinâmicos; os ambientes restaurados devem manter, de forma autossuficiente, suas funções hidrogeomorfológicas e bioquímicas.
O que se observa, portanto, é um avanço considerável no conceito de restauração, uma
vez que novas variáveis passam a ser incorporadas ao processo em questão, tornando-o
mais realista diante das transformações ocorridas na bacia e no sistema fluvial.
No tocante à reabilitação – segundo termo mais difundido –, o curso de água
deixa de ser considerado sistema e passa a ser encarado por seus elementos ou partes,
o que permite apenas o restabelecimento parcial da sua estrutura e/ou comportamento. Nesse caso, a condição de pré-distúrbio nem sempre é considerada como
referência e, portanto, o sistema fluvial pode assumir novas feições e dinâmicas em
relação a esse cenário.
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Assim, os alcances da restauração e da reabilitação diante de um cenário de
pré-distúrbio (condição histórica), considerando o atual estado de degradação do curso
de água, diferem pela maior proximidade da restauração à condição “original” do
sistema fluvial do que a reabilitação.
No tocante aos demais termos – renaturalização, mitigação, melhoria e revitalização –, seu uso é mais restrito, estando seus conceitos muito menos definidos
quando comparados aos anteriormente mencionados. Renaturalização, por exemplo,
definida por Vide (2002) como sendo “retorno do curso de água à sua condição inicial,
anterior à perturbação responsável por sua degradação”, parece pouco realista à luz das
frequentemente significativas alterações nos sistemas fluviais urbanos.
Não se fazem, portanto, evidentes os fatores, limites, restrições e potencialidades
que devem ser levados em conta para o enquadramento de uma dada intervenção nas
categorias listadas. Assim, considera-se pertinente a relativização do conceito de um
termo único – restauração –, sendo a ele associada uma “escala” indicativa do potencial
de se alcançar os seus objetivos. A escolha do termo restauração deve-se ao seu amplo
emprego no meio técnico-científico e à abrangência da sua abordagem. A flexibilidade
do seu uso, por sua vez, repousa no conceito de potencial de restauração, indicativo do
nível de viabilidade de se alcançar os seguintes objetivos, de acordo com as especificidades da área de intervenção:
Ɠ

ambiental: restabelecimento das condições de equilíbrio geomorfológico,
hidrológico e ecológico de um ambiente degradado, em face das atuais condições do sistema fluvial e das transformações ocorridas no entorno e na bacia;

Ɠ

social: promoção da interação entre o curso de água e a população, estreitando
o contato entre as duas dimensões de acordo com demandas e anseios locais.

Os objetivos assim considerados incorporam outras variáveis no escopo da restauração, além daquelas puramente ambientais, pertinentes aos cursos de água em
áreas rurais. De fato, nas áreas urbanas, as questões sociais, políticas e econômicas
assumem importância singular, podendo constituir-se fatores limitantes ou indutores
da restauração.
O quesito social, em especial, merece destaque nesses processos, uma vez que
demandas como áreas públicas de lazer, saneamento e espaços paisagisticamente atrativos devem ser compatibilizadas com os objetivos ambientais da restauração.
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Nesse cenário, são diversas as variáveis a serem incorporadas à análise e, mesmo
com a minimização das divergências conceituais e terminológicas proporcionadas
pela adoção do conceito de potencial de restauração, a sua aplicação a cursos de água
urbanos abre campo para outras discussões.

ANEXO C – Potencial de restauração
O conceito de potencial de restauração se refere a uma “escala” indicativa da viabilidade de se restaurar um curso de água, de acordo com seu estado de degradação e
com as limitações impostas pelo meio. Nesse caso, é reconhecida a existência de diferentes níveis de restauração, associados a alterações na bacia, no corredor fluvial e/ou
a restrições orçamentárias.
No caso das cidades, todavia, o emprego do conceito de potencial de restauração
se depara com certas dificuldades. Visto que a visão integrada do sistema fluvial perde
vez para um enfoque mais restrito, a “localização” precisa do curso de água na escala
de degradação ou de potencial de restauração não é factível, já que apenas alguns
elementos são considerados na análise. Somente em uma avaliação individualizada
dos elementos componentes do sistema – como a qualidade da água ou a diversidade
de habitats – o seu emprego torna-se viável.
Ainda, observa-se a complexidade de uma análise integrada de diferentes elementos
para a composição de um cenário geral de degradação, visto que a importância entre
estes é relativa, o que demandaria ponderar e classificar cada elemento em diferentes
estágios de degradação para, em seguida, proceder-se à determinação dos seus respectivos potenciais de restauração. Ademais, a melhoria de uma condição pode implicar
a piora de outras, dificultando sobremaneira a determinação do potencial em questão.
Nesse quadro, torna-se evidente que a restauração de cursos de água, especialmente
em áreas urbanas, fica limitada a diversos condicionantes, os quais irão impor níveis de dificuldades distintos ao referido processo, de acordo com o contexto da sua área de inserção.
Estudos apresentados por NRC (1992) demonstram a aplicação do conceito do potencial de restauração, explorado por Cardoso (2012) em rios em áreas urbanas. O aprofundamento da abordagem parece promissor no sentido de subsidiar a definição de intervenções.
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ÁGUAPALAVRA*
fabricio fernandino**

*Instalação coletiva realizada por ocasião da Bienal 0 – Bienal de Arte Universitária em 2010, no Centro Cultural UFMG,
e que teve sua continuidade em Diamantina, na Galeria do Teatro Santa Isabel, dentro das atividades do 43º Festival
de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esse coletivo foi composto por artistas-professores do
Brasil e da Argentina. Coordenação: Fabricio Fernandino (UFMG); coparticipação: Francisco Marinho (UFMG), Damian
Kess, da Universidad Nacional del Litoral (UNL), Isabel Molinas (UNL) e Eduardo Righi, da Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). Foram trabalhadas neste projeto as poéticas computacionais interativas associadas ao texto, ao som
e à visualidade plástica, relacionadas ao tema da água. Este é um projeto realizado pelo Centro Especializado de Arte e
Educação Ambiental da UFMG.
**Artista visual. Professor adjunto da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: <fabricio@eba.ufmg.br>.

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 156-163, jul./dez. 2013

157

fernandino f.
águapalavra

S

onhei líquido, sonhei água.

Fluída, transparente que se amalgamava à forma de minhas
mãos.
Volume que deixava transparecer a lucidez de meu olhar.
Água, água, água...
São tantas.
Presença constante em minha vida.
Fascínio, umidade que perpetua o frescor de uma infância
nunca esquecida.
Sou água, líquido, escoo... entre mundos, entre modos, entre
meios.
Adapto, conformo, modelo, preencho.
Submerso, presencio a morte, quase revelada.
Vida infinita que flui.
Água.
Existem intimidades que não devem ser ditas.
Estranho momento desse escrever. Justo instante em que lavo a
ponta dos dedos em uma lavanda oferecida, morna, perfumada
que acaricia os meus sentidos.
Água.
Que magnitude confere à minha vida.

Águapalavra
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Faço parte deste universo fluido. Entre mergulhos
profundos, imersivos me surpreendo com paisagens
únicas e abissais. Com o viver foi sendo construída essa
aproximação incomum. Bebo desse universo líquido que
me encanta, que revela, que instiga.
Matéria de criação, água, instância do prazer e do
sentir. Descubro em Bachelard,1 em Barros2 e em
Guimarães3 horizontes muito mais amplos, abordagens

Imersão – Série: Esculturas
efêmeras
Parque do Itacolomi, Ouro Preto,
julho, 1994.
1. Gaston Bachelard – Filósofo e poeta francês.

inesquecíveis.

2. Manoel de Barros – Poeta brasileiro.

Essa é uma história que perdura, que existe desde antes,
que insiste, e me confere o conforto de transitar por essa

3. Guimarães Rosa – Escritor brasileiro.

matéria já íntima. Muitas foram as artes, os trabalhos e
as criações fluidas.
Crio... o meu ato criador dialoga com esse elemento
aquoso, surge o espaço, a consistência e a matéria.

Água – Série de esculturas: O olhar
e o fazer
Parque do Itacolomi, Ouro Preto,
julho, 1996.

Impulsionado pela ação coletiva, coordeno, inspiro e
recrio.
Aproprio... na Imersão, em águas tépidas, o reflexo ganha
contornos associados ao real e na duplicidade manifesta
a forma, possível pela luz. Nessas incursões líquidas
adentramos o rio. No silêncio surdo da mata, sussurram
segredos, um gorgolhar, que nos chama, sempre adiante.

Umidade – Série de esculturas: O
olhar e o fazer
Parque do Itacolomi, Ouro Preto,
julho, 1996.

Em invernos intensos, alto do Itacolomi. Em um
gotejar continuado, cronométrico, medidor de um
tempo que não existe, a Água, fala do instante e do
acaso. Nesse mesmo tempo, úmido e silencioso, nos
reflexos da rocha molhada, uma instalação contígua, a
Umidade, segreda a dança da luz e da sombra.
O espírito da água – Série de esculturas: Poesia das coisas naturais
Belo Horizonte, julho, 1996.
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Nessas divagações, o Espírito da água reflete a cada instante um reverberar ritmado.
Outra escultura líquida, que adentra a síntese desse elemento. Já íntimos, compreendo, intuo, percebo e me surpreendo pela alegria do revelado.
Em Diálogos possíveis, uma Diamantina concedida – água pura. Cristais
líquidos que escoam entre as fendas
rupestres. Ah! Diamantina, são tantas
e tão raras as suas revelações. Naquelas
Diálogos possíveis. Instalação: Diálogos possíveis Parque
do Biribiri – Diamantina,
maio, 2005.

madrugadas umedecidas e solitárias,
em auroras douradas, em seus poentes
infinitos, vivo o incomum. Montanhas
de meu pensar, onde me deleitava ao
nadar em suas águas noturnas, gélido estremecer. Grito abafado de uma felicidade
incontida. Energias límpidas. Sentimento profundo por onde escoavam todos os
meus anseios, diluíam-se minhas angústias, acalmava-se meu coração quase menino.
Menino porque feliz em meus mergulhos notívagos, únicos e solitários.

Mutação contínua – Série: Esculturas da luz – Parque do Rio Preto – Rio Preto, maio, 2002.

Nessas montanhas registro a beleza da massa líquida que modela e conforma o sólido.
Longos instantes de eternidades. Uma Mutação contínua onde a forma é congelada no
instante do olhar e é revelada pela luz e pela sombra. Entretanto, na ação de um tempo
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Vida - Série: Águas Vivas
Diamantina, agosto, 2008.

Morte - Série: Águas mortas
Pico do Itabirito – Itabirito, maio,
2008.

Residência Artística: Olhar Diamantina
Série Fotográﬁca: Olhar – Diamantina, agosto, 2005.

demasiadamente humano, contraponho um diálogo entre a Vida e a Morte. O belo que
se manifesta delicado, nas águas primordiais e nascentes, prometendo a vida face ao
belo medonho de uma morte anunciada em águas aviltadas.
No barco da vida, em águas moventes, estacionário, sou a terceira margem, aquele que
observa, aquele que vê, e antes de tudo, aquele que sente eternidades.
Tempo de um tempo raro, vagante e disforme. Tempos não sequenciais e incomuns.
Tempo do universo sentido. Observo em Olhar Diamantina a revelação pela água.

Monumento ao bicentenário – Monumento alusivo
ao bicentenário da República Argentina e ao
centenário de fundação
da Universidad Nacional
del Litoral. Coletivo que
partiu de um conceito
básico e desenvolvido
sob a minha coordenação com a participação
de artistas e estudantes
da UNL. O tema água
foi a base do trabalho e
toda matéria constitutiva. Santa Fé, Argentina,
outubro, 2010.

Água que me encanta... que permite, que instiga que movimenta, que conduz.
Em terras estrangeiras, a água se fez presente. Monumental, adquire contornos
públicos e possibilita, pela história recente de uma cidade submersa, o resgate de um
tempo e da memória. No Monumento ao bicentenário, a água é a base é o fio condutor
do olhar, é o rio vertical, que nos guia para o alto, emergindo de águas revoltosas e
incontidas. O caminho pela água nos leva ao universo.
Águapalavra...
Descubro outra margem. Pelo ar descubro a água.
Água, água e água... sul de um continente. Em paisagens argentinas sinto-me
surpreendido...
Água, água, água e mais água... platinas.
Naquelas planícies encharcadas, flutuamos juntos, cercados pelas águas. Compartilhamos, vivenciamos e sentimos. Criamos, falamos a linguagem dos índios e intuímos
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revelações das águas. Nos permitimos o espaço do
encanto e do canto. Ao som orquestrado de água,
água, águaaaaaaaa. Cantamos a felicidade de sermos
líquidos, fluidos, contíguos e adjacentes.
E lá bem ao sul, em terras distantes e mais tarde ao
norte, sertanejos, num parque de um rio quase preto,
vivenciamos plenos a água. E, nesse convívio, criamos
juntos um poema visual, revelador dos encantos das
águas. Águas puras, águas vívidas e vividas, memória

Instalação: Águapalavra
Centro Cultural da UFMG – Belo
Horizonte, dezembro, 2012.

de um universo que se foi. Como um rio.
Manhã,
recortando o olhar
havia um rio.
Desceu... Encontrou montanhas.
No caminho dos ventos,
permeou pedras.
Redondas águas de um gosto profundo e azul.
Sons dourados que encantam.
... ... ...
Com o rio,
veio a noite.
O céu trouxe as estrelas,
silêncio...
O olhar, agora é rio.
Perdido.
Em Águapalavra traduzimos esse universo líquido,
uma visualidade sentida, poetizada e revelada. Seja na
4. Mocovi, tribo indígena da região sudoeste da
Argentina.

linguagem Mocovi,4 em língua portuguesa ou hispânica, na musicalidade do improviso ou na poética
Instalação: Águapalavra
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águapalavra

roseana. Águapalavra uma experiência nossa
para o mundo. Uma experiência líquida.
Lá fora, enquanto escrevo, o mundo se desfaz
em meio a um dilúvio de verão5.

Fabricio Fernandino (2014)
Instalação: Águapalavra

5. Todas as fotograﬁas são
de autoria de Fabrício Fernandino, excetuando as fotos
dos trabalhos: Espírito da
água e Diálogos possíveis, que
são de autoria do fotógrafo
Paulo Baptista.

Instalação: Águapalavra

tercera margen6 (Isabel Molinas, 2010)

6. Poema tem como
referência conto do mesmo
Memoria y devenir, palabras claves de un viaje que comienza en el Parque Estadual de Río nome de autoria do escritor
João Guimarães Rosa.

Preto con el propósito de registrar el pulso poético de cuatro ríos de Latinoamérica: Preto,
Paraná, San Francisco y Amazonas.
A partir de un doble registro, fenoménico y poético, se propone una instancia de sensibilización sobre el cuidado de nuestros bienes naturales. El objetivo es propiciar una reflexión a partir
de la mirada del Otro. Nunca los litorales son iguales y aunque coincidamos en la importancia
del agua como bien colectivo, cada cultura, cada pueblo lo vivirá de manera diferente.
El resultado es un relato polifónico que articula lenguas y geografías diversas. Flujos y derivas
a través del espacio y del tiempo. Signos de lluvia y de sequía. Intensidad de los vientos. Pulso
del agua en la grieta de una roca. Primer movimiento de una canción futura que nos encuentra más sensibles y más humanos.
Ritos do pasaje: luz, sonhos e fala do Río Preto.
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BENÉ FONTELES:
UM ARTISTA EM
DEFESA DO “INTEIRO
AMBIENTE”
marília andrés ribeiro*
resumo O texto retoma a trajetória artística de Bené Fonteles, enfatizando as suas principais atividades e criações culturais
dedicadas à temática ecológica e, principalmente, as que foram devotadas a despertar o interesse público e coletivo em
relação à preservação dos recursos hídricos. A ﬁnalidade foi a de contextualizar e apresentar, a título introdutório, texto do
próprio Fonteles, no qual ele descreve a sua atuação no âmbito do Movimento Artistas Pela Natureza (MAPN) e explica a
concepção que fundamentou a instalação Encontro das Águas II, um de seus projetos mais recentes.

palavras-chave: Bené Fonteles. Arte brasileira século XX. Arte e natureza.

BENÉ FONTELES: AN ARTIST IN DEFENSE OF THE
“ENTIRE ENVIRONMENT”
abstract Bené Fonteles’ artistic trajectory is revisited by shedding light on his main cultural activities and creations
dedicated to ecology, and especially the ones that were devoted to arouse the public and collective interest in terms of
preservation of water resources. The aim is to primarily contextualize and present Fonteles’ own text in which he describes
his performance within the Artists’ Movement for Nature (MAPN) and explains the conception that grounded the installation
named Meeting of Waters II, one of his most recent projects.
keywords Bené Fonteles. Twentieth-century Brazilian art. Art and nature.

* Historiadora da Arte. Presidente do Instituto Maria Helena Andrés. Vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos
de Arte. Coordenadora de Coleções da Editora C/Arte. E-mail: <marilia.andres@gmail.com>.
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B

ené Fonteles é artista visual, compositor, educador, curador e ativista, que tem
atuado, desde os anos 1970, nas áreas de cultura, educação e ecologia. Sua atitu-

de poética e política em prol da cidadania planetária vai ao encontro dos ensinamentos
de Joseph Beuys, artista alemão que propunha uma arte integrada com a vida, ultrapassando as fronteiras éticas, ambientais e políticas.
O trabalho artístico de Bené Fonteles discute questões contemporâneas por meio
de manifestos, instalações, performances e rituais simbólicos que resgatam mitologias

ancestrais de herança indígena e afro-brasileira.
Nos anos 1970, inicia sua atuação artística em Fortaleza, trabalhando como artista
plástico, compositor e jornalista. Em 1975, migra para Salvador, onde permanece até
1978 e promove duas importantes exposições no Instituto Cultural Brasil Alemanha:
“Meio ambiente/Situação do espaço urbano na cidade de Salvador” e “Antes Arte do
que tarde”, cujas propostas poéticas discutem questões relacionadas à ecologia urbana
e à mestiçagem brasileira.
Nos anos 1980, transfere-se para Cuiabá, onde funda as primeiras entidades
ambientalistas de Mato Grosso. Coordena exposições importantes, como “Artistas
pela Natureza”, em defesa das nascentes e preservação das águas; “Mapa da Mina”,
uma cartografia da destruição ambiental de Mato Grosso; e a instalação “Mato Grosso
pegando Fogo”, onde lança uma campanha nacional contra as queimadas. Em 1986,
inaugura o “Movimento Artistas pela Natureza” (MAPN), um projeto dos artistas
ativistas, denominados “artivistas”, que lutam a favor da consciência ecológica e da
educação ambiental por meio da arte. O manifesto do MAPN é lançado oficialmente
em 1987, na XIX Bienal de São Paulo, sobre a curadoria de Sheila Leirner, cujo tema
era “Utopia X Realidade”.
Nos anos 1990, migra para Brasília, onde trabalha junto ao MAPN para a criação
do “Memorial dos Povos Indígenas”. Foi o inspirador e um dos organizadores da
“Peregrinação pelo Rio São Francisco”, realizada em 1992/1993, e do “Caminho
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das Águas”, em 1999/2000, ambos discutindo questões ambientais com as
comunidades das regiões ribeirinhas. Defende a preservação dos rios e mares, inicia
a “União Nacional dos Guardiões das Nascentes”, redige o “Manifesto aos Oceanos
de Águas Sujas”, a “Carta dos Oceanos” e organiza o “Mutirão do Mar” no Rio de
Janeiro, um protesto ecológico contra a poluição das águas marinhas. O evento do
MAPN no Rio de Janeiro teve a participação de Gilberto Gil, Lucélia Santos, Elba
Ramalho, Ney Mato Grosso, Alfredo Sirkis, entre outros artistas que lutam em prol
da consciência e da atitude ecológica.
Em 1998, Bené Fonteles organiza em João Pessoa, junto com os artistas nordestinos, o “Encontro das Águas I”, que consistiu na construção de uma enorme
escultura de PVC, instalada nas margens da lagoa da cidade, servindo de suporte
para as obras dos artistas paraibanos,1 realizadas com a água das diferentes nascentes do Estado. Na ocasião,
Fonteles lança o “Manifesto
aos Rios de Águas Sujas”,
onde reivindica a preserva-

1. Os artistas que participaram dessa instalação foram:
Marlene Almeida, José
Ruﬁno, Alice Vinagre, Mário
Simões, Fabiano Gonper,
Murilo Campelo, Sandoval
Fagundes, entre outros.

ção das nascentes dos rios
brasileiros. Esta obra desdobrase no “Encontro das Águas II”,
uma escultura coletiva que foi instalada no Museu da República e no Jardim Botânico de Brasília, durante a exposição “Aqua 21”, que contou com a participação de
vários artistas brasileiros.2 O trabalho foi inaugurado no dia 22 de março de 2013,
dia Mundial da Água, durante o seminário “Água, Comunicação e Sociedade”, que
discutiu a necessidade de uma abordagem transdisciplinar e cooperativa para as
questões referentes à Água. A exposição é itinerante e será apresentada também na
Índia, em 2014, dentro de um projeto de cooperação Sul-Sul no campo da gestão de
recursos hídricos.
O trabalho e a atitude holística de Bené Fonteles em prol da ecologia e da preservação do “inteiro ambiente” é exemplar, merecendo ensaios críticos de Adolfo Montejo
Navas, Jorge Coli, Maria de Fátima Costa, Alberto Beuttenmüller, Walmir Ayala, entre
outros.3 Maria de Fátima Costa salienta a importância da atitude poética e política de
Bené Fonteles como exemplo de artista cidadão e alquimista do Ser.
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2. Participam do evento os
artistas: André Nascimento,
André Santangelo, Carlos
Meigue, Eliberto Banoncas,
Elyeser Szturm, Gervane de
Paula, Glénio Lima, José de
Quadros, José Ruﬁno, Lia do
Rio, Marcelino Gued, Maria
Tomaselli, Mário Simões,
Marlene Almeida, Regina
Vater, Romulo Andrade,
Ronaldo Moraes Rego,
Selma Parreira, Silvana Leal,
Tom Bezerra, Xico Chaves e
Zuarte.

3. Para o conhecimento
da obra de Bené Fonteles,
consultar: FONTELES, Bené.
Cozinheiro do tempo. Brasília:
Edição do autor, 2008.
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A seguir publicamos o texto de autoria de Bené Fonteles que aborda a sua atuação
no MAPN e a proposta da instalação “Encontro das Águas II”. Este texto foi publicado
anteriormente no folder da exposição “Água e Cooperação no Século XXI – Aqua 21”.

Escultura coletiva “Encontro das Águas II”
bené fonteles
Artista Visual. Curador e Coordenador do Movimento Artistas pela Natureza (MAPN).

Há mais de três décadas, o Movimento Artistas Pela Natureza vem criando ou
participando de atividades que chamem a atenção para as questões urgentes sobre a
água no país.
Desde 1987, quando começamos a ter este nome e reunir centenas de artistas em
nossas tantas causas, conseguimos muitas vitórias, como reabrir o Parque Nacional do
Pantanal Matogrossense; fazer a movimentação pública e criar o projeto para o Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães em Mato Grosso; conseguir que as baleias não
fossem mais caçadas no litoral da Paraíba; lançar em 1992 com os Peregrinos de São
Francisco uma campanha de revitalização para o rio São Francisco que continuou com
o Caminho das Águas em duas viagens culturais, científicas e ecológicas pelo rio em
1999 e em 2000.
Editamos em 1998 com a Unesco o cd H2O Benta com a situação das águas no
mundo e nele lançamos o “Manifesto aos Rios de Águas Sujas” para ser adotado na
rede pública de ensino como inspiração a processos de educação ambiental. O cd teve
a participação de importantes artistas da música popular, como Gilberto Gil, Egberto
Gismonti, Xangai, Dércio Marques, Tetê Espíndola, Luli e Lucina e foi lançado na 1ª
Conferência Nacional de Educação Ambiental em Brasília no mesmo ano.
Foram ainda inúmeras as outras manifestações pelo país, como a do Ano
Internacional dos Oceanos em parceria com a CNBB, UNESCO, IBAMA/MMA e
Fundação Onda Azul que movimentou do Nordeste ao Sul em ações sócio-educativas para não poluição das praias brasileiras; as duas edições do ECODRAMAS em
Salvador onde também lançamos o “Manifesto aos Oceanos de Águas Sujas”, e em
Brasília lançamos em 1991 a União dos Guardiões de Nascentes para alertar sobre
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importância destes mananciais hídricos, sua contaminação e a urgência de alargar
suas áreas de proteção; fizemos uma campanha pela proteção efetiva da Reserva
Ecológica de Águas Emendadas no Distrito Federal lançada em 1996, para que o
principal manancial aquático do Planalto Central fosse respeitado em sua ameaçada
integridade ambiental.
Em 1998, para lançar o cd H2O Benta e chamar a atenção para a situação das
nascentes brasileiras, resolvemos montar uma estrutura de canos de PVC à beira de
uma lagoa no centro da cidade de João Pessoa. Convidamos artistas paraibanos para
criar objetos que tivessem as águas das principais nascentes do estado da Paraíba com
ponto de partida da motivação criativa. Participaram desta primeira versão da instalação Encontro das Águas os artistas Marlene Almeida, José Rufino, Mário Simões,
Fabiano Gonper, Alice Vinagre, Sandoval Fagundes, Murilo Campelo e outros.
Reeditamos no Museu Nacional em Brasília, em 2013, a instalação Encontro das
Águas II, com artistas de todas as regiões do Brasil utilizando a água limpa ou suja
de nascentes, riachos, igarapés, rios e praias do litoral. Os artistas fizeram objetos
que são anexados na grande estrutura de canos de metal para, num exercício criativo
de cidadania, denunciar e chamar a atenção para a urgente necessidade de que todos
mereçam ter água limpa e acessível.
Nossos rios estão virando esgotos a céu aberto há muitas décadas, a água fica cada
vez mais escassa em muitas comunidades seja pela seca que afeta vários estados, pelo
abastecimento que não cobre toda população ou pela poluição que assombra os rios e
os lençóis freáticos.
Nosso papel como criadores e cidadãos é não ficar calados diante da omissão dos
que não querem reciclar ou economizar a água, seja a nível doméstico ou industrial,
assim como sensibilizar e exigir do poder público que tome providências necessárias
para que a Lei das Águas nº 9.433/97 seja cumprida à risca.
Guimarães Rosa disse: “O melhor de tudo é a água”. Nosso é o corpo d’água e sem
ela não há vida digna, nem arte e nem poesia.
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Collection de Aguas de Africa, técnica
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NOTAS SOBRE PAULO
NAZARETH:
abordagens sobre a água
maria do carmo de freitas veneroso*

resumo O objetivo deste artigo é apresentar e discutir criticamente obras do artista Paulo Nazareth, brasileiro, nascido
em 1977 na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, considerando sua atuação artística como uma prática cultural e
relacional. A água é um tema recorrente no trabalho do artista e está presente nas obras abordadas.

palavras-chave Performance. Andarilho. Estética relacional.

NOTES ON PAULO NAZARETH:
approaching water
abstract The works by Paulo Nazareth, Brazilian artist, born in 1977 in the city of Governador Valadares, State of Minas
Gerais, are presented and critically discussed taking into account his artistic performance as a relational and cultural practice.
As water is for him arecurrenttheme, it is present in the works approached.

keywords Wanderer. Relational aesthetics.

*Professora Titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora do CNPq.
Membro do Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA). E-mail: <cacau_freitas@yahoo.com.br>.
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Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe
todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.
(Bachelard)

O

objetivo deste artigo é refletir criticamente sobre obras do artista brasileiro
Paulo Nazareth (1977), considerando sua atuação artística como uma prática

cultural e relacional. Andarilho, performático, saindo do bairro Palmital, periferia
de Belo Horizonte (MG), Brasil, o artista já percorreu vários caminhos que o levaram à Índia, à África e às Américas. O trabalho de Nazareth se desenvolve a partir
dessas caminhadas, sendo que o artista interage com o ambiente e as pessoas que
encontra pelo caminho. A partir de diálogos com a estética relacional, de Nicolas
Bourriaud, e escritos que aproximam a performance e a etnografia, de Diana Taylor,

neste artigo serão enfocadas algumas obras de Paulo Nazareth em que a água é tematizada, como Água potável para homens seculares, PROJETO PARA ZONA VERDE
DE LIBERDADE – MG /BRASIL: COLETOR DE CHUVA e a performance na qual
são fornecidas instruções para cavar um poço artesiano, além de páginas do Caderno de proposiciones para a cidade de Veneza.

Estética relacional
A arte contemporânea tem trazido inúmeros desafios à crítica de arte, devido aos
novos modos de atuação dos artistas que desafiam antigos parâmetros utilizados para
se analisar obras de arte. Assim, o problema atual do crítico seria compreender o que
está mudando e propor alternativas para resolver esse desafio, cabendo a ele inventar
novas ferramentas para isso, a partir de uma apreensão das transformações sociais que
vêm ocorrendo no presente.
172
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Nesse contexto, o crítico de arte francês Bourriaud (2009) propõe uma “estética
relacional”, por meio da qual busca compreender quais são os verdadeiros interesses
da arte contemporânea, suas relações com a sociedade, com a história, com a cultura.
Para o autor, a primeira tarefa do crítico “consiste em reconstituir o complexo jogo
dos problemas levantados numa determinada época e em examinar as diversas respostas que lhes são dadas” (BOURRIAUD, 2009, p. 9). A grande questão, neste caso,
é como interrogar a forma material de uma obra, aproveitando os novos enfoques que
o mundo apresenta. Cabe então ao crítico decodificar obras aparentemente inacessíveis e não se esconder atrás da história da arte, principalmente daquela que trata dos
anos de 1960.
Bourriaud apresenta no glossário incluído no final do livro Estética relacional a seguinte definição da palavra “arte”: “uma atividade que consiste em produzir relações
com o mundo com o auxílio de signos, formas, gestos ou objetos” (2009, p. 147). Já
arte relacional seria o “conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático o grupo de relações humanas e seu contexto social, em vez de um
espaço autônomo e privativo” e estética relacional seria a “teoria estética que consiste
em julgar as obras de arte em função das relações inter-humanas que elas figuram,
produzem ou criam” (2009, p. 151). O “critério de coexistência” é explicado desta forma: “toda obra de arte produz um modelo de socialidade, que transpõe o real ou poderia se traduzir no real” (2009, p. 149), sendo que a coexistência permite ao espectador
a possibilidade de completar uma obra. Assim, a pergunta que o crítico propõe, diante
de uma obra, é: “esta obra me autoriza ao diálogo?” (2009, p. 149).
Bourriaud propõe a “estética relacional” não como teoria da arte, porque sua preocupação não é a busca de uma origem e de um destino, mas como uma teoria da
forma. O crítico discute o conceito de forma como uma “unidade estrutural que imita
um mundo. A prática artística consiste em criar uma forma capaz de ‘durar’, fazendo com que entidades heterogêneas se encontrem num plano coerente para produzir
uma relação com o mundo” (BOURRIAUD, 2009, p. 149). Nesse sentido, a forma,
na arte contemporânea, estaria além de sua forma material, sendo antes de tudo um
amálgama, um princípio aglutinante, só adquirindo existência real a partir das interações humanas: “cada obra de arte particular seria a proposta de habitar um mundo
em comum, enquanto o trabalho de cada artista comporia um feixe de relações com o
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mundo, que geraria outras relações, e assim por diante, até o infinito” (BOURRIAUD,
2009, p. 31). Nesse sentido, a arte atual, de tendência relacional, se inspiraria nos processos que regem a vida cotidiana, não havendo um suporte dominante, pois o meio
escolhido seria apenas o modo mais apto para formalizar certas ações, certos projetos:
“Hoje, o cotidiano se apresenta como terreno mais fecundo do que a ‘cultura popular’
– forma que só existe em relação e oposição à ‘alta cultura’” (BOURRIAUD, 2009, p.
65). Essa colocação de Bourriaud aponta também para uma constatação de que a antiga
oposição entre alta cultura e cultura popular pode estar sendo ultrapassada pela arte
atual, na sua ênfase no cotidiano. Ou seja, nesse contexto talvez já não haja nenhuma
contradição entre alta e baixa cultura, já que os artistas têm abarcado, de uma maneira
mais ampla, a cultura, sem preocupações dessa natureza.
Pode-se considerar que a arte a partir dos anos 1990 concentra-se nas relações
humanas, sendo que o artista passa a se interessar cada vez mais pela recepção de seu
trabalho pelo público. Bourriaud pontua que
as reuniões, os encontros, as manifestações, os diferentes tipos de colaboração entre as
pessoas, os jogos, as festas, os lugares de convívio, em suma, todos os modos de contato
e de invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais. A pintura e a escultura são aqui consideradas apenas casos particulares de uma
produção de formas que visa a algo muito diferente de um simples consumo estético.
(BOURRIAUD, 2009, p. 40)

O autor afirma ainda que, se, ontem, o artista se interessava pelas relações internas
do mundo artístico, “numa cultura modernista que privilegiava o ‘novo’ e convidava à
subversão pela linguagem”, hoje, a ênfase recai sobre as relações externas numa “cultura
eclética, na qual a obra de arte resiste ao rolo compressor da ‘sociedade do espetáculo’”
(BOURRIAUD, 2009, p. 43). Discutida por Guy Debord, a “sociedade do espetáculo”
seria uma “sociedade em que as relações humanas não são mais ‘diretamente vividas’,
mas se afastam em sua representação ‘espetacular’” (BOURRIAUD, 2009, p. 12). Bourriaud, na sua “estética relacional”, aborda, de forma expandida, conceitos formulados
por Debord durante os anos de 1950 e de 1960, e que fundamentaram a Internacional
Situacionista, que seria retomada, como modelo cultural, no final dos anos 1990.
A Internacional Situacionista “optava por atuar no ambiente urbano para levantar suas incongruências, fomentar a participação popular e produzir fricções que
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iluminassem e expusessem os conflitos da vida cotidiana”. O pensamento urbano
situacionista baseava-se na ideia de “construir situações”. Assim, situacionista “se refere à teoria ou à atividade prática de uma construção de situações. Indivíduo que se dedica a construir situações” (IS nº 1 apud JACQUES, 2003, p. 21). Assim, “a tese central
situacionista era a de que, por meio da construção de situações, se chegaria à transformação revolucionária da vida cotidiana” (JACQUES, 2003, p. 21): “Devemos elaborar
uma intervenção ordenada sobre os fatores complexos dos dois grandes componentes
que interagem continuamente: o cenário material da vida; e os comportamentos que
ele provoca e que o alteram” (DEBORD, 2003, p. 54).
Porém, Bourriaud discute o pensamento de Debord, pontuando que
ao contrário do que pensava Debord, para quem o mundo da arte não passava de um depósito de exemplos do que se devia ‘realizar’ concretamente na vida cotidiana, hoje a prática
artística aparece como um campo fértil de experimentações sociais, como um espaço parcialmente poupado à uniformização dos comportamentos. (BOURRIAUD, 2009, p. 12-13)

Seria uma questão de “aprender a habitar melhor o mundo, em vez de tentar construí-lo a partir de uma ideia preconcebida da evolução histórica” (BOURRIAUD, 2009,
p. 18, grifos do autor). Ou seja, “as obras já não perseguem a meta de formar realidades
imaginárias ou utópicas, mas procuram construir modos de existência ou modelos de
ação dentro da realidade existente, qualquer que seja a escala escolhida pelo artista”
(BOURRIAUD, 2009, p. 18). As obras de artistas como Paulo Nazareth podem ser
aproximadas dessa ideia, em que o artista se torna uma espécie de locatário da cultura,
termo usado por De Certeau (1994), quando o autor discute a “invenção do cotidiano”.

Paulo Nazareth e as “microutopias do cotidiano”
É por meio da criação de “situações” que alguns trabalhos de Paulo Nazareth se
desenvolvem. O espectador é convocado a completar a obra, ao participar da elaboração
do seu sentido. A intersubjetividade é a essência de seu trabalho, que pode ser aproximado de uma prática relacional. Bourriaud utiliza a metáfora do jogo para falar da arte
atual, e essa metáfora se aplica também ao trabalho de Nazareth: “alguém mostra algo
a alguém que lhe devolve à sua maneira” (BOURRIAUD, 2009, p. 33).
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A partir dessa abordagem relacional, a água é tema recorrente no trabalho de Paulo
Nazareth, surgindo de formas variadas, em diferentes contextos, apontando para maneiras diversas de utilizá-la, como Água potável para homens seculares (FIG. 1, 2, 3),
descrito por Maria Angelica Melendi:
Nas ruas estreitas de Khirkee, Índia, um homem caminha. Em seu peito está pendurado um filtro de barro cozido, como aqueles usados no Brasil para manter a água fresca
e livre de cloro. O homem é mulato claro e amarra seu cabelo encaracolado com um
pano colorido. Na mão leva vários copos de bronze. Anda pela cidade desconhecida,
oferecendo água aos transeuntes. Como não fala o idioma do país e mal fala o inglês,
traz pendurado no pescoço um cartaz onde alguém escreveu em hindi “água grátis”.
Percorrerá, com passo lento, as ruas desconhecidas e oferecerá água com um sorriso.
Os habitantes também aceitarão com sorrisos a dádiva de água fresca que vem das
mãos do estrangeiro. Quando a água do filtro acabar, o homem o deixará em uma
esquina, onde a população também deixa água em potes de barro para os passantes.
(MELENDI, 2009, s/p)

FIGURA 1- Paulo Nazareth. Água potável para homens
seculares: distribuição de água pura. Frame de vídeo performance em Nova Delhi, 2006.
Fonte: Disponível em: <http://www.mendeswood.com/
artists/8>. Acesso em: 5/3/2014.

FIGURA 2- Paulo Nazareth. Água potável para homens
seculares: distribuição de água pura. Frame de vídeo performance em Nova Delhi, 2006.
Fonte: Disponível em: <http://www.mendeswood.com/
artists/8>. Acesso em: 5/3/2014.

Apropriando-se de um costume local e de um costume brasileiro, Nazareth estabelece canais de comunicação, conectando-se e dialogando com os espectadores/nativos por
meio de uma performance que inclui movimento, linguagem corporal, gestos. Seu trabalho é essencialmente performático. Algumas de suas obras, como essa, constam de uma
performance ao vivo, na qual ele envolve o “público”, que não sabe, necessariamente, que
se trata de um trabalho artístico. O público, assim, “entra no jogo” e torna-se coautor da
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obra, engajando-se em algum lugar entre a verdade e a ficção. “Não há reação apropriada,
nenhuma resposta ‘verdadeira’ ou ‘falsa’” (TAYLOR, 2013, p. 117) a esse tipo de proposta.
Por meio do vídeo, ou da fotografia, a performance é captada e transferida para um
arquivo, transformando-se em uma exibição para outra pessoa. Assim, suas performances possuem pelo menos dois momentos: a realização ao vivo, com a participação do
espectador, que também passa a fazer parte da obra, com a captação da cena em vídeo
e/ou fotografia, e a sua exibição para outro espectador, que se encontra fora da performance, e que sabe tratar-se de uma obra de arte.
Enquanto a performance ao vivo nos situa a todos no campo lacaniano do olhar –
em que estamos todos dentro da moldura, observando-nos uns aos outros em nosso
ato de olhar –, o vídeo muda as fronteiras. Novamente, quem o assiste está fora da
moldura, é o que vê sem ser visto. (TAYLOR, 2013, p. 119)
O enfoque artístico de Nazareth pode ser aproximado daquilo que Bourriaud denomina “microutopias do cotidiano”. Se no modernismo havia uma ênfase nas utopias soFIGURA 3- Paulo Nazareth.
Água potável para homens
seculares: distribuição de
água pura. Frame de vídeo
performance em Nova
Delhi, 2006.
Fonte: Disponível em:
<http://www.mendeswood.
com/artists/8>. Acesso
em: 5/3/2014.

ciais, hoje o foco são essas microutopias do cotidiano. Os artistas se inserem nas relações sociais
para extrair formas e dar funções poéticas a essas
relações, e essa é a abordagem de Paulo Nazareth
com suas performances. Assim, o que esse artista cria e explora são as relações entre as pessoas
e o mundo. Ele lida com a estética relacional ao
enfocar as relações humanas, transformando o
espectador em vizinho, em interlocutor: “Suas

obras lidam com os modos de intercâmbio social, a interação com o espectador dentro
da experiência estética proposta, os processos de comunicação enquanto instrumentos
concretos para interligar pessoas e grupos” (BOURRIAUD, 2009, p. 60). Ele se insere
na “utopia no cotidiano subjetivo, no tempo real das experimentações concretas e deliberadamente fragmentárias” (BOURRIAUD, 2009, p. 62), ou seja, vislumbrando na arte a
possibilidade de “relações sociais mais justas, modos de vida mais densos, combinações
de existência múltiplas e fecundas” (BOURRIAUD, 2009, p. 63).
Pode-se buscar também uma relação entre o trabalho performático de Paulo Nazareth e aquele do etnógrafo, pois
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a etnografia não apenas estuda a performance (os rituais e dramas sociais a que os comentadores em geral se referem); ela é também uma espécie de performance. Alguns comentadores salientam que eles realizam etnografia ao registrar dramas sociais, ação ritual e
outras formas de comportamento reiterativo. O etnólogo estuda os aspectos teatrais normalmente associados com a representação teatral (movimento, linguagem corporal, gesto), a encenação (pano de fundo, contexto), a criação de enredos dramáticos (crise, conflito,
resolução) e o significado cultural. (TAYLOR, 2013, p. 120)

Nessa aproximação com a etnografia, a performance de Nazareth pode ser vista, na
verdade, como uma espécie de paródia da etnografia verdadeira, pois “muito da performance, de certa maneira, tem algo em comum com a matéria-prima da etnografia,
originando-se dos comportamentos sociais, rituais e dramas que os etnógrafos transformam em seu foco” (TAYLOR, 2013, p. 121). Na performance, também, o uso da significação do gesto, do movimento e da linguagem corporal é explorado, para dar sentido
ao mundo. Porém, “a performance não é apenas algo que se faz, uma forma de se levar
algo a cabo. Como a etnografia, ela também tem servido como um instrumento de
análise cultural” (TAYLOR, 2013, p. 121).
O sujeito da análise na performance citada não é o artista, mas o público com o qual
ele interage. Certamente, a história e a prática da etnografia ocidental são parodiadas
na performance, porém a performance pode ser considerada etnográfica, em si mesma.
Como o etnógrafo, Paulo Nazareth faz suposições sobre os espectadores imaginados
(um “público” composto por indianos), formula seus objetivos (“criar um encontro
surpresa ou ‘estranho’, em que as audiências tenham que passar por seu próprio processo de reflexão quanto ao que estavam vendo”), define sua metodologia (performance
interativa), ajusta suas expectativas de acordo com a informação obtida nesse campo
(“Nós não antecipamos que nosso comentário autoconsciente sobre esta prática pudesse ser crível”) (TAYLOR, 2013, p. 122).
Nas suas caminhadas, Paulo Nazareth busca o seu lugar. Em uma das linhas de
trabalho que desenvolve, o artista se confronta com o “outro”, buscando nele traços em
comum consigo mesmo: nas suas andanças, ele busca identificar traços que o inserem
no mundo, traços de origem. E talvez ele venha a descobrir, com essas investigações
que ele, como muitos outros, é “realmente de lugar nenhum [...] Apesar de todas as
armadilhas da diferença, os sujeitos e objetos podem ser mais semelhantes do que se
imagina” (TAYLOR, 2013, p. 115).
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Nazaré combina os talentos de artista, artista de rua, poeta. Ele realiza atos simples,
ordinários, descobrindo-os por meio do contato com as pessoas que encontra pelo caminho. No projeto Cadernos de África, ele declara como objetivos (FIG. 4):
SABER O QUE TEM DE AFRICA EM MINHA CASA [KNOW WHAT THERE IS FROM
ÁFRICA IN MY HOME] – PALMITAL A, setor 7, SANTA LUZIA / MG – BRASIL – CONHECER AFRICA ANTES DE CHEGAR A EUROPA – SABER O QUE HÁ DE MINHA
CASA EM EUROPA – SABER O QUE TEM DE AFRICA EM EUROPA [KNOW AFRICA BEFORE TO GO TO EUROPA ---KNOW WHAT THERE IS FROM AFRICA IN MY
HOME --- KNOW WHAT IS IN EUROPA FROM MY HOME --- KNOW WHAT THERES
IS FROM AFRICA IN EUROPA --- KNOW WHAT THERE IS IN AFRICA FROM MY
HOME] SABER O QUE TEM DE MINHA CASA EM AFRICA

FIGURA 4- P.NAZARETH EDIÇÕES/LTDA. – Palmital – Santa
Luzia – MG/BRASIL. Jun. 2012
– eu nao vou te roubar.
Fonte: Disponível em: <http://
artecontemporanealtda.
blogspot.com.br/>. Acesso em:
18/12/2013.

Em outro trabalho no qual a água é tematizada, Collection de Aguas de Africa,
Nazareth se apropria de rótulos de água mineral, com os quais forma uma espécie
de mapa de suas andanças. (FIG. 5). A água, de uma certa maneira, conecta todos os
povos por ser um elemento essencial para a sobrevivência, sendo que cada qual a trata
de uma forma diferente, baseada na sua abundância ou escassez.
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FIGURA 5- Paulo Nazareth.
Coleccion de Aguas de
Africa, técnica mista, dimensões variáveis, 2013.Fonte:
MENDES WOOD DM.

A água é, pois, um tema recorrente no trabalho de Paulo, estando presente também
em obras como o PROJETO PARA ZONA VERDE DE LIBERDADE – MG /BRASIL:
COLETOR DE CHUVA e ainda as instruções para se cavar um poço/tanque/cisterna,
além de Caderno de proposiciones para a cidade de Veneza.
FIGURA 6- P.NAZARETH
EDIÇÕES/LTDA. – Belo Horizonte. Dez. 2009. PROJETO PARA ZONA VERDE DE
LIBERDADE – MG/BRASIL:
COLETOR DE CHUVA. Fonte: Disponível em: <http://
artecontemporanealtda.
blogspot.com.br/>. Acesso
em: 18/12/2013.

PROJETO PARA ZONA VERDE DE LIBERDADE – MG /BRASIL: COLETOR DE CHUVA (FIG.
6) apresenta, por meio de esboços, instruções sobre como coletar água de chuva para suprir a falta
desta, com uma tecnologia rudimentar, utilizando
materiais que podem ser facilmente encontrados
por qualquer pessoa, em qualquer lugar. As obras de
Paulo situam-se no limiar entre arte/não arte, e o artista atua de forma lúdica ao propor soluções criativas e muitas vezes fantasiosas para problemas reais.
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Em outro projeto/performance, o tema
é o ato de cavar um poço/tanque/cisterna
em um ponto do centro da cidade (FIG. 7);
em seguida, é sugerido um método de tra-

FIGURA 7- Projeto para
poço/tanque/cisterna.
Fonte: Disponível em:
<http://artecontemporanealtda.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 18/12/2013.

tamento da água, parodiando métodos geralmente utilizados, sendo que, em um terceiro momento, a água “filtrada” por esse
sistema seria distribuída ao público. Nessas
obras, ele dialoga com artistas como Yoko
Ono, que por intermédio de seus poemas/
instruções também propunha ações poéticas para serem executadas/imaginadas
pelo espectador, como essas, também relacionadas à água:

PEÇA DE NUVEM
Imaginar as nuvens caindo gota a gota.
Cavar um buraco no jardim
Para colocá-las.
Primavera 1963
Ou:
PEÇA AQUÁTICA
Roubar a lua da água com um balde.
Seguir roubando até que não se veja lua
Na água.
Primavera 1964

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 170-187, jul./dez. 2013

181

veneroso , m. c. f.
notas sobre paulo nazareth: abordagens sobre a água

E ainda:
PEÇA AQUÁTICA
Escutar o som da água
Subterrânea.
Primavera 1963
Nessas propostas, como nas de Paulo Nazareth, a artista atua ludicamente, mediante proposições poéticas que apelam à percepção do espectador, que passa também
a ser o coautor da obra.

Caderno Veneza
Caderno de proposiciones para a cidade de Veneza foi desenvolvido em maio de 2013,
por ocasião da participação de Paulo Nazareth na Bienal de Veneza. Ele lança mão de
folhas soltas impressas utilizando a técnica do offset comercial de baixo custo em papel
jornal, com tiragem de dez mil exemplares, que circulam de mão em mão, podendo,
ao final, resultar em um volume. Seus panfletos trazem geralmente textos e imagens, e
podem ser aproximados das xilogravuras medievais, como pontua a pesquisadora Maria
Angelica Melendi (2009). Na Idade Média, os impressos tinham uma vertente sagrada e
outra profana, sendo que, na primeira, eram usados principalmente para veicular mensagens religiosas para os iletrados. A mesma estratégia foi usada também na Índia, China e
Japão, muitos séculos antes, onde, por meio dos rolos, mensagens ligadas à fé eram transmitidas em xilogravuras que combinavam textos e imagens, e que por serem múltiplos
criavam a possibilidade de atingir um público mais amplo que as obras de arte únicas.
Nos seu panfletos, Paulo utiliza a mesma estratégia de associar textos e imagens
usados nas xilogravuras medievais. Porém, diferentemente delas, que traziam o texto gravado na própria matriz, texto esse que reafirmava a imagem gravada, como no
exemplo (FIG. 8) que apresenta São Cristóvão carregando o Menino Jesus, nos panfletos de Paulo Nazareth texto e imagem se relacionam de formas mais sutis. Na FIG. 9
(esquerda), por exemplo, o texto apresenta as instruções:
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Despejar --- jogar --- derramar --- deixar cair dez mil litros de água essência de rosa nos
canais de Veneza --- cobrir a superfície dos canais com petalas de rosa --- deixando uma
nata vermelha sobre a agua dos canais ----------------------------------------por 6 meses a cidade
de Veneza e seus arredores, ganha um cheiro que nos lembra Oxala, o senhor do Bonfim

FIGURA 8- Anônimo. São
Cristóvão, xilogravura, 1423.
Fonte: Disponível em:
<liberland.blogspot.com.br>.
Acesso em: 18/12/2013

--------

O texto é acompanhado por uma fotografia de rosas, que o ilustra e ao mesmo tempo possibilita outras leituras. Outro panfleto (FIG. 9, direita) traz os seguintes dizeres,
complementados por um mapa anacrônico:

FIGURA 9- P.NAZARETH
EDIÇÕES/LTDA. – Palmital –
Santa Luzia – MG/BRASIL –
VENEZA ITALYA. Maio 2013.
Fonte: Disponível em:
<http://artecontemporanealtda.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 18/12/2013.
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nadar o mediterraneo em sentido africano ---nadar o mediterraneo sentido Africa----------------------------------------------------

Entre os trabalhos que fazem parte do Caderno de proposiciones para a cidade de
Veneza, encontra-se ainda o Projeto: coleção de barcos que migram para o norte (FIG. 10),
que traz o seguinte texto:
FIGURA 10- P.NAZARETH EDIÇÕES/LTDA. Belo Horizonte –
MG/BRASIL. Jun. 2008. PROJETO COLEÇÃO DE BARCOS QUE
MIGRAM PARA O NORTE.
Fonte: Disponível em: <http://
artecontemporanealtda.
blogspot.com.br/>. Acesso em:
18/12/2013.

Coleccion de Barcos e balsas precarias utilizados por cubanos e otros pueblos para migra
para el Norte transladando por el mar o otros águas. El proyecto considera que los barcos
e las balsas son objetos de arte patrimonios de la humanidad e no poderon se destruydos,
estes objetos devem ser coservados em Museos de Arte Contemporanea e aquellos que los
destruiren seran considerados vandalos y estaran sujetos a las leys internacionales. Hacen
parte desta coleccion todos los barcos e balsas clandestinos, incluso los destruidos e los
que estan para ser contruidos.

Outro panfleto (FIG. 11) oferece as seguintes instruções:
passear pela costa sul europeia_Italia, peninsula iberica e demais terras ao sul----------------[
costa mediterranea ] ----- recolher corpos de refugiados que ahi chegar mortos no intento
de migrar ao norte a partir de Africa----------------colecionar fragmentos de todos os barcos e balsas vindos do sul e que se desfazem com o
choque nortenho----------------------------------------------------------

Seus textos são apresentados em diferentes línguas, como português, inglês, italiano ou espanhol. Essa preocupação multilinguística que está geralmente presente
nas obras de Paulo Nazareth aponta para seu caráter multicultural. As imagens que
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aparecem junto aos textos são ressignificadas a partir da leitura deles. São textos telegráficos e que comunicam as ideias que veiculam, apesar de não mostrarem preocupação com a gramática ou com a ortografia empregadas. São textos que também
se aproximam de poemas/performances, surgidos a partir de ações banais, como as
mostradas a seguir (FIG. 12, esquerda), a primeira acompanhada por uma fotografia
de dois homens que pescam, em um barco:
pescar no mediterraneo------FIGURA 11- P.NAZARETH EDIÇÕES/LTDA. – Palmital – Santa
Luzia – MG/BRASIL – VENEZA
ITALYA. Maio 2013.
Fonte: Disponível em:
<http://artecontemporanealtda.
blogspot.com.br/>. Acesso em:
18/12/2013.

A segunda (FIG. 12, direita) vem acompanhada por um mapa:
FIGURA 12- P.NAZARETH EDIÇÕES/LTDA. – Palmital – Santa
Luzia – MG/BRASIL – VENEZA
ITALYA. Maio 2013.
Fonte: Disponível em: <http://
artecontemporanealtda.
blogspot.com.br/>. Acesso em:
18/12/2013.
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Um homem que toma banho no mediterraneo---------------um homem que se banha no
mediterraneo----------------entre a rua e o mar faz um trajeto em linha reta-------com um fardo grande se aproxima do mar--------------deixa seus pertences na areia-------entra no mar e
se banha--------se banha no mar como se banha numa banheira------------------------------por um
bom tempo divide o mar [ as aguas ] com os peixes------------ [ o unico objetivo eh se banhar
] um homem se banha no mar------------a paisagem do mediterraneo se divide entre um
homem que se banha no mar e um passaro pescador-------------------

Acima de tudo, é pelo imaginário do artista e do espectador que seus trabalhos
podem ser lidos, produzindo significados. Trata-se de um indivíduo que em seus caminhos pelo mundo busca resposta às suas indagações e nos oferece um material poético e político instigante, decorrente dessa busca por signos que façam sentido nesse
mundo em que vivemos. Nazareth, por meio de muitas de suas obras, chamando a
atenção para problemas reais relacionados à água, contribui para a discussão de questões atuais a respeito da água, seu uso cotidiano e sua escassez. Sua contribuição para
a arte contemporânea também é relevante, já que o artista atua em um nível ordinário,
cotidiano, estabelecendo contatos com o outro, e buscando sensibilizá-lo para questões
presentes no mundo atual. Em correspondência eletrônica recebida da pesquisadora
Marília Andrés, em 23/12/2013, ela sintetiza que Paulo Nazareth “é a própria obra de
arte transitando pelo planeta e chamando atenção para a água”, entre outros temas.
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A ÁGUA (AINDA) NÃO
É UMA MERCADORIA:
aportes para o debate sobre a mercantilização da água*
josé esteban castro**
resumo O artigo analisa a valorização e a mercantilização da água doce. Se um conceito restrito de mercantilização é
aplicado, a maior parte da água do planeta permanece não mercantilizada devido ao caráter lento e fragmentado do processo
de racionalização de controle da água e de sua gestão. Particularmente, o processo envolvido na valorização da água é
fortemente afetado pela persistência de certos pressupostos, como de que a água (e a natureza de um modo geral) não tem
valor pré-econômico ou pré-social, ou que o volume de água doce disponível para os seres humanos é ilimitado e que a água
tem o poder também ilimitado de autopuriﬁcação, ou que a água não é mais que um recurso de que os humanos podem se
valer à vontade. O artigo argumenta que o controle da água e as atividades correlatas de gestão na maioria dos países não
conseguem alcançar níveis de calculabilidade e de previsibilidade próprios dos processos capitalistas de mercantilização.
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WATER IS NOT (YET) A COMMODITY:
a contribution to the debate on the commodiﬁcation of water
abstract The article examines the valuation and commodiﬁcation of freshwater. It argues that if a conceptually restricted
concept of commodiﬁcation is applied most water in the planet remains un-commodiﬁed owing to slow and fragmentary
character of the rationalization process in water control and management activities. In particular, the process involved in the
valuation of water remains marred by protracted assumptions such as that water (and Nature more generally) has no preeconomic or pre-social value, that the amount of freshwater available to humans is endless and self-purifying, and that water
is no more than a resource for humans to use at will. The article argues that water control and management activities in most
countries fail to reach levels of calculability and predictability characteristic of capitalist commodiﬁcation processes.
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envolvendo especialistas das ciências sociais e técnicas que adotaram uma abordagem sistemática comparada e empregaram
uma metodologia mista incluindo estudos de caso detalhados, análise de dados secundários, questionários, evidência
documental, oﬁcinas e entrevistas em profundidade com atores-chave. Dei continuidade ao estudo da mercantilização da
água por meio de meu trabalho na coordenação das redes de pesquisa internacionais GOBACIT (<www.gobacit.org> – 2005
até hoje) e WATERLAT (<www.waterlat.org> – 2009 até hoje).
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E

m 2008, uma empresa comercial denominada Makhena divulgou na internet
a seguinte propaganda: “venda de água doce em grandes volumes – comer-

cializa-se água doce de rios” (MAKHENA, 2008). A propaganda oferecia a remessa
de “água doce natural e não tratada de rios de planícies da Argentina, [...] entre
60.000 e 70.000 toneladas por embarque para consumo, irrigação e potabilização etc.” (MAKHENA, 2008). O comercial despertou a atenção de pesquisadores e
políticos da Argentina e deflagrou uma investigação pelas autoridades das atividades de exploração comercial da água nos rios da Prata e Paraná. Descobriram que
tentativas semelhantes haviam sido realizadas na década de 1980, que este tipo
de empreendimento não estava sujeito a regulação, e que, portanto, em princípio,
não poderia ser considerado ilegal uma vez que havia uma lacuna na legislação a
esse respeito. A maior preocupação na época parecia ser a necessidade de regulamentação daquilo que poderia se tornar um novo tipo de negócio e não o impacto
ambiental que níveis potencialmente altos e não regulados de extração de água doce
poderiam exercer sobre os ecossistemas fluviais. No entanto, a iniciativa desencadeou uma série de questões para as quais, em princípio, não haveria respostas
claras. Quem deveria ser responsável pela regulação da extração comercial de água
fluvial? A atividade seria sujeita a tributação ou a alguma taxa de extração? Quais os
critérios a serem utilizados para estimar o valor desses encargos assim como para
definir o que precisamente deveria ser objeto de encargo? Quem teria os direitos
de propriedade para impor tais tributações ou taxas? Que tipo de instituição deveria
assumir a responsabilidade? Por fim, Makhena afirmou que, embora compradores
potenciais da Argélia, Israel, Espanha, Tanzânia e algumas ilhas caribenhas tivessem demonstrado interesse em encomendar volumes de água doce a granel, eles
não puderam garantir qualquer transação devido aos custos proibitivos da remessa
da carga (LATIN AMERICAN HERALD TRIBUNE, 2011). A essa altura, na pro-

víncia de Santa Fé rio acima, especialistas já haviam solicitado ao Congresso local
que fosse iniciada uma investigação a respeito das alegações de que embarcações
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não controladas estariam retirando água do Rio Paraná para venda, mas o caso foi
posteriormente rejeitado pelas autoridades (ORSOLINI, 2011).
Essas iniciativas não são originais nem excepcionais. Na verdade, a remessa comercial de água doce a granel (inclusive o transporte de icebergs por longas distâncias)
já tem sido praticada por algum tempo, e a viabilidade técnica e comercial de aumento dessas atividades continua em discussão (e.g. GLOBAL WATER INTELLIGENCE,
2006; SPANDONIDE, 2009). A importância do assunto não deveria ser subestimada
como sugerido pelo fato de que, em maio de 2010, após uma longa década de debates
políticos, a Câmara dos Comuns do Canadá finalmente aprovou o Projeto de Lei C-26,
banindo as exportações de quantidade massiva de água doce a granel do país. Embora o principal argumento utilizado para justificar a proibição canadense de exportações de água doce a granel tenha sido tecnicamente baseado em questões de proteção
ambiental, preocupações com as implicações da permissão de que volumes de água
doce a granel se tornassem uma mercadoria no contexto do Acordo de Livre Mercado
Norte-Americano com os Estados Unidos e México aparentemente foram a maior razão
da decisão tomada (CANADA DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, 2010; HOUSE OF
COMMONS OF CANADA, 2010; QUINN, 2007). No entanto, o artigo versa não sobre
empreendimentos de venda de água
doce a granel, mais é uma tentativa
de esclarecer alguns aspectos dos
longos e históricos processos
de valorização e mercantilização dos “recursos naturais”,
com ênfase no caso da água doce.1 Este
é um tópico relevante como é já sugerido pela importância que os interesses financeiros globais parecem associar à água
doce como a “nova commodity”, a “próxima commodity”, a “commodity estratégica”, ou
simplesmente a “próxima fortuna” (DUGAN; FISHER, 2006; GEMAN; KANYINDA,
2007; HUDSON, 2007; LEWIS; SMITH, 2007; ROYAL BANK OF SCOTLAND, 2008).

1. A água doce participa
com aproximadamente 2,5%
do total de águas do planeta,
e somente uma pequena
fração dela está disponível
para consumo humano.

Meu principal argumento é de que a frequente noção de que a água já se haveria tornado uma mercadoria teria uma correspondência empírica relativamente fraca em termos globais. É essa a questão que sustento, pois o incessante processo de
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desdobramento da mercantilização capitalista da água é, ao mesmo tempo, incompleto,
altamente fragmentado e em grande medida embrionário quando comparado aos avanços realizados, por exemplo, pela mercantilização de outros “recursos naturais”, incluindo o próprio corpo humano (ver, entre outras discussões sobre o assunto: ALMELING,
2007; SEALE; CAVERS; DIXON-WOODS, 2006; MARTINS, 1996; 1998a, b). Assim,
apesar das recorrentes referências na literatura à “mercantilização da água”, eu gostaria
de discutir que, se usamos um conceito teoricamente restrito de “mercantilização”, então a maior parte da água do mundo, e não somente a água doce, permanece não mer2. A óbvia exceção à regra
é a comercialização de água
engarrafada, que agora está
bem estabelecida no mundo
inteiro e tem sido denominada por alguns a “commodity pura” (WILK, 2006;
ver também OPEL, 1999).
Por razões de espaço, não
abordei em detalhe o caso
da privatização de serviços
de saneamento, que é objeto
de uma literatura especíﬁca
(e.g. BAKKER, 2004; 2010;
CASTRO, 2008; 2010; GOLDMAN, 2007; LAURIE, 2007;
SCHORR, 2006; SWYNGEDOUW, 2005).

cantilizada.2 Se esse argumento é válido, pode-se dizer ainda que, entre outras razões,
o fato de a maior parte da água no planeta permanecer não mercantilizada tem relação
com os desafios ainda intransponíveis com que se depara o processo de racionalização
nas interações entre os seres humanos e a hidrosfera. Para embasar este argumento,
examino os atuais debates e evidências a respeito da valorização e da mercantilização
capitalista da água. Discuto que esses processos ainda enfrentam grandes obstáculos,
inclusive formas disseminadas e diversificadas de resistência social à invasão das relações sociais capitalistas nas atividades de controle e administração das águas, mesmo
nos territórios capitalistas mais consolidados. As dificuldades encontradas por aqueles
que tentam desenvolver um novo negócio exportando água doce a granel na Argentina
e no Canadá discutidas anteriormente ilustram o tema.
Divido este artigo em duas partes principais. A primeira parte discute o processo da mercantilização capitalista da água, enquanto a segunda se refere ao problema da valorização da água e analisa os paradigmas dominantes que reduzem
as funções e valores multidimensionais da água ao papel de um mero fator no
desenvolvimento humano.

A água como mercadoria e a mercantilização
da água
A venda de água com fins lucrativos tem uma longa história demonstrada, por
exemplo, pelo fato de que antigas sociedades do Oriente Médio implantavam regras
para a justa alocação das fontes de água e proteção a segmentos vulneráveis da popu-
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lação expostos àqueles que exploravam os mananciais comercialmente. Estas regras
incluíam a proibição de venda de água em casos de usos essenciais para as comunidades, o Direito à Sede para salvaguardar o acesso à água para consumo dos seres humanos e animais, e o princípio de que não se pode negar acesso à água para uso humano
essencial a ninguém (CAPONERA, 1954; CIVIC, 1998; HIRSCH, 1959). Na prática, as
relações sociais desenvolvidas em torno da circulação de água para uso humano essencial se substanciaram em diferentes formas, entre elas como mercadoria, como dádiva,
e como direito coletivo desde tempos imemoriais (em debates mais recentes acerca da
relação entre as noções de dádiva e de mercadoria, ver, por exemplo, CASTREE, 2003;
GODDARD, 2000; LAPAVITSAS, 2004). Os princípios resultantes sobreviveram até
hoje e, exemplarmente, pode-se verificar suas expressões concretas em cidades contemporâneas como o Cairo, onde as pessoas deixam seu zir, jarros de barro contendo
água para beber, do lado de fora de suas casas para uso gratuito de transeuntes sedentos (para uma discussão sobre a relevância contemporânea desses princípios no Norte
da África e Oriente Médio, ler SALZMAN, 2005; WOLF, 2000).
É interessante notar que empresas contemporâneas que comercializam produtos
por meio de máquinas automáticas, inclusive água, têm argumentado como publicidade que a venda de água por meio de máquinas origina-se de uma invenção atribuída
ao matemático e engenheiro grego Heron de Alexandria (ca. 10-70 d.C.): uma máquina vendedora de água benta operada por moedas no interior de templos (VENDING
MACHINE BUSINESS, 2009). Embora pareça que a invenção de Heron tenha sido
projetada para evitar o desperdício de água benta por fiéis mais incautos e não para
vender água com fins lucrativos (HUMPHREYS apud JAFFE, 2006), ela parece haver atraído grande atenção entre os empreendedores contemporâneos interessados
na mercantilização da água. Além disso, parece que a venda de água foi disseminada na maioria das sociedades como induzem comprovadamente a crer cenários tão
díspares quanto o antigo Oriente Médio (CAPONERA, 1954), Tenochtitlan, a capital
do império asteca pré-conquista (CORTÉS, 1520), cidades medievais europeias como
a Londres do século XIV (SHEPPARD, 1998; SISLEY, 1899) ou a Lisboa do século
XVI (RAMOS TINHORÃO, 1997), a Paris pré-revolucionária (GOUBERT, 1986), as
cidades coloniais da Ibero-América, como Buenos Aires (HERZ, 1979), a Cidade do
México (LLAMAS FERNÁNDEZ, 1991), Rio de Janeiro (SOARES, 1988) e São Pau-
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lo (SANT’ANNA, 2007), ou os centros urbanos do mundo islâmico (GRAN, 1999).
Em suma, o processo de mercantilização da água, compreendido como a venda privada de água com fins lucrativos, notadamente para o emprego básico humano, é pelo
menos tão antigo quanto a história escrita.
No entanto, é preciso distinguir as commodities da água e a mercantilização capitalista da água. A esse respeito, os conceitos de commodity e mercantilização são
frequentemente empregados tanto nos trabalhos acadêmicos quanto não acadêmicos
sobre o tema, não raro com significados divergentes e potencialmente contraditórios
(CASTREE, 2003). Exemplos incluem recentes obras acadêmicas que tecem uma crítica às políticas de mercantilização da água,
como a de Karen Bakker, An Uncooperative
Commodity (BAKKER, 2004), a de McDonald e
Ruiters, The Age of Commodity (McDONALD;
RUITERS 2004), e referências à indústria
de água engarrafada como um “puro”
exemplo da mercantilização da natureza (OPEL, 1999;
WILK, 2006). Além disso, há ainda o Segundo Relatório Mundial da Água da UNESCO, em que os serviços de água encanada e esgotamento sanitário são classificados como “mercadorias” (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization,
World Water Assessment Programme [UNESCO – WWAP], 2006, p. 409), artigos de
consultores de investimento globais que alertam seus clientes a respeito do potencial
das “futuras commodities de água” (LEWIS; SMITH 2007), e, evidentemente, o abundante trabalho dos movimentos sociais e outros atores sociais opositores da mercantilização da água em defesa dos direitos do cidadão, da comunidade, do ser humano e
da Natureza (ver, por exemplo, BOND, 2004).
Todavia, mesmo num sentido mais amplo, o conceito de mercadoria originalmente definido por Marx como a articulação do valor de uso e do valor de troca na produção generalizada dos valores sociais de uso que caracteriza o modo capitalista de
produção (MARX, 1974, p. 48) somente seria aplicável a um universo relativamente
restrito de usos da água doce num sentido mais estrito. Sem dúvida alguma, a água
tem uma diversidade de valores de uso para os seres humanos, e esse fato pode ser cor-
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roborado com relação ao desenvolvimento de relações sociais de produção e troca de
mercadorias baseadas na água, inclusive as diferentes formas de venda de água nas
ruas para satisfazer as necessidades humanas essenciais que se verificam na maioria
das sociedades. No entanto, até que ponto essas formas tão diversificadas de uso da
água podem ser analisadas como exemplos de mercantilização em seu sentido mais
estrito é uma questão que precisa ser analisada cuidadosamente. Particularmente,
o conceito de mercantilização capitalista pressupõe o conceito de propriedade privada, ou seja, o direito dos proprietários privados a trocar seus produtos no mercado.
Há uma necessidade de se reter a distinção conceitual entre troca em geral e a forma
particular de troca que caracteriza o modo mercantil de produção: a troca generalizada
entre proprietários privados, com fins lucrativos, de produtos no mercado.
Nesse sentido, as formas de propriedade privada associadas à água, mesmo até hoje,
foram, na maioria das vezes e com raras exceções, vinculadas ao direito de uso da água
(para uso próprio ou para outros fins, inclusive de natureza produtiva), e não no sentido
de trocar a água como uma mercadoria que é propriedade privada e que circula num
mercado genuinamente capitalista. É verdade que há exemplos históricos e contemporâneos de “mercados de água” em todo o mundo, tais como os mercados de neve desenvolvidos na costa semiárida a leste da Espanha (MALLOL FERRÁNDIZ, 1989), os mercados de irrigação por água subterrânea nas Ilhas Canárias (AGUILERA KLINK, 2002;
MACÍAS HERNÁNDEZ, 1990), Índia, Bangladesh ou Paquistão (MEINZEN-DICK,
2000; SADEQUE, 2000), ou os chamados mercados “maduros” ou “estabelecidos” de
água na região sul da Austrália, Chile ou partes dos Estados Unidos como referido a
seguir, embora devamos fazer uma advertência importante no que se refere ao verdadeiro significado de “mercados” neste contexto. Até que ponto as trocas realizadas nesses
“mercados de água” são resultado de transações livres e espontâneas entre proprietários
de direitos de propriedade sobre produtos da água em um processo de intercâmbio
mercantil é uma questão que requer cuidadosa análise. Como sugerido pelas conclusões
de um recente estudo que simpatiza com a implementação de políticas mercantis de administração da água que examinara exemplos contemporâneos de “mercados de água”,
[...] Resultados eficientes de mercado só serão realizados em determinadas condições,
tais como: um eficiente fluxo de informações de mercado, por exemplo, preço, demanda e fornecimento; direitos de propriedade seguros; facilitadores de mercado efi-
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cientes, e um esforço de pesquisa suficiente. Provavelmente o melhor exemplo de um
mercado tão eficiente é o mercado de ações. Todavia, os mercados de água são desprovidos da maioria dessas características muito em função da natureza do recurso e do
local do mercado, e, portanto, fadados a falhas de mercado. (BJORNLUND; MCKAY,
2002, p. 788)

De forma semelhante, Kaiser e Philips concluíram, no que se refere ao caso
dos chamados mercados de transferência de água no Texas da atualidade, que, “na
realidade, as transferências de água mais parecem negociações diplomáticas do
que simples transações de mercadorias” (KAISER; PHILLIPS, 1998, p. 429-430).
Estudos de mercados de água induzidos por políticas no Chile, que se transformaram num modelo de grande influência implementado em muitos outros países
desde a década de 1990, também expuseram as falhas e mitos da pressuposição de
que eles são realmente mercados capitalistas de água funcionais (DOUROJEANNI;
JOURAVLEV, 1999; BAUER, 2004). Estes exemplos são muito relevantes porque
os mercados de água australianos, chilenos e americanos acima mencionados são
os principais casos recorrentemente discutidos na literatura dominante para apoiar
a administração e alocação de água por meio de “mercados”. Entretanto, as evidências apontam que, em termos estritos, a troca generalizada de água como mercadoria em mercados genuinamente capitalistas é bastante rara. Por esta e outras razões
a serem discutidas a seguir, é importante não se partir do pressuposto de que, uma
vez que as atividades de controle, alocação e administração de água no mundo
inteiro estão cada vez mais engolfadas de uma maneira ou de outra pela dinâmica
do processo de mercantilização capitalista, então a água em si já se tornou uma
mercadoria em seu sentido mais estrito.

A água e o processo de racionalização:
valorização e mercantilização
Embora muitos elementos do processo de racionalização, dentre os quais se
destacam a valorização e a mercantilização, não sejam exclusividade da experiência ocidental (e.g. GRAN, 1999; HOBSON, 2004; POMERANZ, 2000), foram as
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formas de desenvolvimento capitalista criadas no Ocidente as que vieram para dominar o sistema mundial nos últimos séculos. Neste contexto, o caso da água colocou imensos obstáculos ao avanço desses processos, que, segundo as percepções
clássicas de Max Weber, são afirmados na crescente calculabilidade e previsibilidade
da vida que tornam possível o controle humano do mundo (WEBER, 1946a, p. 139;
1946b, p. 215). De acordo com Weber, previsibilidade são baseadas em conhecimento preciso e na subordinação e, afinal, no deslocamento de conhecimento e de
sistemas de valores preexistentes (supersticioso, mítico, religioso etc.) pelas formas
de organização e ação sociais características do capitalismo ocidental, em especial a
produção e circulação capitalista de mercadorias. A esse respeito, pode-se discutir
que, fundamentalmente, e a despeito dos avanços altamente sofisticados da ciência
e tecnologia da água, em pleno século XXI a relação entre os humanos e a água se
furta, em grande parte, ao processo de racionalização, até mesmo nos principais
territórios da racionalidade capitalista (STRANG, 2004; 2005).
Isso pode ser ilustrado por uma recente declaração veiculada pelo Terceiro Relatório Mundial da Água da UNESCO com referência à natureza fragmentada, incompleta e até mesmo suspeita do conhecimento que a maioria dos países têm da água
nos seus territórios:
Poucos países têm conhecimento de quanta água está sendo utilizada e para quais propósitos, a quantidade e qualidade da água disponível e o que pode ser retirado sem graves
consequências ambientais, e quanto está sendo investido em administração e infraestrutura hídrica. A despeito da disponibilidade de sensoriamento remoto e tecnologias
de sistemas de informação geográfica que podem simplificar o monitoramento e os relatórios, e apesar da crescente necessidade de tal informação num mundo cada vez mais
complexo e que sofre rápidas alterações, sabe-se cada vez menos a cada década que passa.
(UNESCO – WWAP, 2009, p. xi)

Acrescente-se a isso que o conhecimento fragmentado e incompleto a respeito da água estende-se ao tema
crucial da propriedade da
água, sua regulação e sua
administração. A quase total falta de conhecimento de
questões tais como quem possui
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qual água, ou quanta água é extraída quando, onde e por quem e para que fins em
vastas extensões de território, quando não em países inteiros, expõe algumas das
fragilidades do argumento de que a água já se tornou uma mercadoria. A calculabilidade e a previsibilidade são raramente estimadas na maioria das áreas de controle
e administração da água, mesmo nos territórios das economias capitalistas avançadas. Este fato é especialmente fundamentado quando considerada a estreita relação entre o processo de mercantilização e de racionalização da propriedade incorporado no desenvolvimento dos direitos de propriedade privada claros e seguros
que constituem a fundação dos mercados capitalistas de mercadorias. Com relação
a isso, as sociedades humanas desenvolveram relações de propriedade baseadas na
diversidade de formas da propriedade coletiva, sendo a água um exemplo fundamental. Não houve mudanças substanciais desde que North e Thomas discutiram
que a lentíssima conversão de formas de propriedade coletivas do ar, florestas, água
e outros recursos em formas privadas, comerciáveis – que, para eles, é principalmente devida ao subdesenvolvimento institucional e tecnológico – continua sendo
o grande obstáculo para uma maior expansão do capitalismo ocidental (NORTH;
THOMAS, 1973, p. 1-8, 91-101). Apesar dos grandes esforços mundiais desde o fim
da década de 1980 no sentido de acelerar a racionalização capitalista das “águas
comuns” do planeta por meio de massivos programas de privatização que incluíam
3. Nas palavras de um
ex-funcionário das Nações
Unidas e entusiasmado
defensor da privatização da
água: “o ato mais signiﬁcativo da privatização pode ser
a concessão de direitos de
propriedade da água” (LEE,
1999, p. 93).

a criação de direitos privados de água e “mercados de água”,3 o progresso tem sido
extremamente modesto devido, não em pequena medida, à oposição social e política à dita aceleração da invasão capitalista dos bens comuns (e.g. BAKKER, 2010;
CASTRO, 2008; GOLDMAN, 1998; MCCARTHY, 2005; SWYNGEDOUW, 2005;
URS; WHITELL, 2009).
A partir de outra perspectiva, o ritmo do processo de racionalização com relação às
águas mundiais permanece incerto também em outros aspectos fundamentais, o que
se reflete, entre outras questões, no fato de que, em pleno século XXI, ainda somos
incapazes de responder a questões muito básicas como: Qual é o valor da água? Qual
é a origem de seu valor? Qual é a natureza (econômica, social, política etc.) do valor ou
valores que reconhecemos para a água e para bens e serviços baseados na água? De que
forma são identificados e medidos ditos valores? É possível medi-los? O que deve ser
incluído no “custo” da água e dos bens e serviços baseados na água? O “custo” é um cus-
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to para quem, especificamente? Por quê? As múltiplas funções
da água como componente fundamental da biosfera impuseram
grandes desafios aos processos de valorização e mercantilização
a longo prazo em diferentes sociedades.
Nesse sentido, a abordagem de valores (e custos) da água
na literatura especializada limita-se normalmente à dimensão
econômica do problema que, por sua vez, é frequentemente
reduzida à subdimensão do mercado. A despeito do crescente
reconhecimento retórico da alta complexidade envolvida na estimativa do valor da água na literatura, na prática, os argumentos e instrumentos propostos seguem reproduzindo um número de pressupostos reducionistas e basicamente economicistas
que informam as abordagens prevalecentes da administração e
governo da água.

O valor da água
Recentemente, uma rica literatura que compreende uma
grande variedade de áreas disciplinares tem sido publicada, discorrendo sobre os valores e a valorização da água havendo certo
consenso de que os valores da água são multidimensionais, possuem vários níveis e até mesmo que esses valores são, muitas
vezes, incomensuráveis.4 Por exemplo, um recente relatório sobre o estado mundial da água afirmou que:
Na qualidade de elemento vital físico, emocional e cultural, a
água precisa ser considerada algo além de um mero recurso
econômico. O compartilhamento da água é um imperativo ético e uma expressão da identidade e solidariedade humanas [...].
Valorar a água, incluindo a promoção da sustentabilidade hídrica e da diversidade cultural, o patrimônio, e o conhecimento
relacionados com a água, é crítico para aprimorar nossa capacidade de adaptação a um mundo sempre mutável. A valoriza-

4. Devido ao foco do artigo e o espaço limitado disponível, deixei de abordar uma série de questões importantes,
que incluem as técnicas de valorização e de política de
preços, tais como a análise de custo-benefício e outras
alternativas como as técnicas de valorização baseadas em
uma multiplicidade de critérios proposta por economistas ecológicos ou a economia hídrica dos economistas
políticos evolucionários, que são assunto especíﬁco de
uma vasta literatura (BLAMEY; COMMON, 1994; VAN
DER BERGH; VAN DER STRAATEN, 1994; MERRETT,
1997; DINAR, 2000; VAN DER ZAAG; SAVENIJE, 2006;
AGRAWALA; FANKHAUSER, 2008; ARNELL, 2009; entre
outros). Tampouco discuti algumas das ferramentas
conceituais mais importantes sendo desenvolvidas para
a captação da água “oculta” que escapou historicamente – e que, em grande parte, continua escapando – da
valorização econômica dos usos da água de uma maneira
completa. Trata-se de conceitos como água “virtual”
cunhado por Allan (1998; 2002) e elaborações mais
recentes desta noção com relação ao conceito da “pegada
hídrica” (CHAPAGAIN; HOEKSTRA, 2004; HOEKSTRA,
2006; 2007). Também deixei de lado outras ferramentas
conceituais importantes, como “dívida ecológica” ou
“trocas ecologicamente desiguais”, colocadas por economistas ecológicos para lidar com as desigualdades intra
e intertemporais envolvidas nas trocas entre o hemisfério
norte desenvolvido e o resto do planeta (e.g. GUHA;
MARTINEZ-ALIER, 1997; MARTINEZ-ALIER, 2002), que
incluem desigualdades no uso da água, que continuam
a ser desconsideradas nos debates dominantes sobre
políticas da água.
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ção econômica dos recursos hídricos precisa ser reconhecida dentro desse contexto mais
amplo e mais complexo da valorização da água (UNESCO – WWAP, 2006, p. 403, 405).

No entanto, apesar do reconhecimento formal cada vez maior dos valores multidimensionais da água ilustrados pela afirmativa, pode-se dizer com segurança que o
entendimento prevalecente do valor da água nas culturas capitalistas ocidentais é baseado em três principais pressupostos reducionistas que refletem contradições e tensões
fundamentais no que se refere ao processo de racionalização. O primeiro pressuposto
5. Ainda por falta de espaço,
não foi possível desenvolver
neste artigo a discussão da
teoria do valor, central no
conceito de mercantilização.
Sobre este assunto, ver, entre
outros: CASTREE, 2003; GIRI,
2004; LAPAVITSAS, 2004.

é que a principal ou mesmo única fonte do valor da água é o trabalho humano.5 Em
outras palavras, apesar das muitas discussões sobre a multidimensionalidade das funções e valores da água, na prática não há reconhecimento das dimensões pré-sociais
(especialmente pré-econômicas) do valor da água, o que não ocorre somente no caso
da água – prevalece também na abordagem do valor da Natureza em geral (sobre esse
assunto, ver o debate de, entre outros: BENTON, 1989; BURKETT; FOSTER, 2006;
GIRI, 2004; MARTINEZ-ALIER, 2002; MURPHY, 1997; O’CONNOR, 1998). Uma
importante consequência desse pressuposto é que, independentemente dos variados
tipos de fontes ou usos da água, da extração de água renovável de superfície ao bombeamento da água subterrânea fóssil (quase não renovável), do uso da água para suprir
necessidades humanas essenciais em vilas pequenas à irrigação comercial em larga
escala, a hidrocultura, a produção hidroenergética etc., o valor da água seria sempre

6. Todavia, os fundamentos
que sustentam o pressuposto de que a Natureza é uma
dádiva gratuita para os seres
humanos estão presentes
nas principais vertentes do
legado intelectual ocidental,
e alguns de seus aspectos
centrais podem ser rastreados pelo ﬁlão da tradição
grega e judaico-cristã. Uma
recente crítica dos continuados debates a respeito das
origens intelectuais desta
noção da Natureza como
uma dádiva gratuita para
os seres humanos pode ser
encontrada, por exemplo,
em DUNLAP et al. 2002;
REDCLIFT; BENTON, 1994.
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estimado como uma combinação de capital (compreendido como trabalho passado ou
morto) e o custo do trabalho. Ou seja, nas abordagens prevalecentes, a água em si é
gratuita, uma dádiva da Natureza, como na clássica definição de Alfred Marshall: “o
material e as forças que a Natureza despende gratuitamente para ajudar o homem, em
terra ou água, em ar, em luz e calor” (MARSHALL, 2009, p. 115).6 Um segundo pressuposto é que o volume de água doce utilizável é ilimitado, eterno, que se purifica automaticamente, ainda que a sua verdadeira disponibilidade seja sujeita a distribuições
geográficas e temporais irregulares. As crenças profundamente arraigadas subjacentes
a este pressuposto talvez tenham suas origens na Teogonia de Hesíodo, que registrou
o antigo mito de Okeanus, um rio de infinitas águas doces circundando o planeta
(BRYANT, 1986, p. 282). Embora hoje o pressuposto da água doce como um prêmio
ilimitado seja cada vez mais difícil de se defender em discussões racionais, quanto
mais à luz da preponderante evidência da redução ou mesmo exaustão das fontes de
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água doce limpa no planeta,7 ele se mantém estabelecido nas
práticas diárias e na cultura da grande maioria dos seres humanos.8 Além disso, um terceiro pressuposto que dominou o pensamento e a prática no que se refere à água no Ocidente desde
a Revolução Industrial é que a água é um “recurso”, refletindo a
redução das funções e valores multidimensionais da água a ser
somente um fator de desenvolvimento humano.
Esses pressupostos estão subjacentes ao pensamento
e prática dominantes com relação à água, inclusive quando
a água desempenha o papel de sumidouro ambiental (por

7. Embora o volume total de águas no planeta permaneça o mesmo, a quantidade relativa de água doce
disponível de qualidade adequada para sustentar a biosfera vem sendo seriamente afetada em muitas regiões
e a situação está piorando diante da crescente extração,
poluição e deterioração generalizada das fontes de água
doce. Conforme descrito no Terceiro Relatório da Água da
UNESCO, “o padrão e a intensidade da atividade humana
vêm impactando o papel da água como agente ambiental de primeira ordem quantitativa e qualitativamente.
Em algumas áreas, a degradação e a poluição de bacias
hidrográﬁcas e aquíferos associados economicamente
importantes ultrapassaram os limites e não têm retorno.
Lidar com um futuro sem sistemas de recursos hídricos
conﬁáveis é agora uma perspectiva real em algumas partes do mundo” (UNESCO – WWAP, 2009, p. xxiii).

exemplo, a água como receptora direta ou indireta de fluxos
poluentes), meio ou apoio (e.g., para recreação, navegação ou
pescaria), ou fator de risco (como enchentes, transmissão de
doenças etc.). O primeiro e o terceiro pressupostos, em boa
parte, resultam do processo de racionalização pelo qual a valorização da água é motorizada pela dinâmica da produção e
acumulação capitalistas, deixando de lado ou ultrapassando
sistemas de valores e racionalidades alternativos. No entanto,
a displicência e o desperdício vinculados ao segundo pressu-

8. Um indicador desta característica é o desperdício de
água causado por infraestrutura ultrapassada ou defeituosa. Um recente relatório da situação dos 27 países da
União Europeia mostrou que, no uso doméstico e público
da água, que corresponde a 17% do total de extrações
de água, seria possível economizar até 50% da água que
atualmente está sendo desperdiçada devido a tubulações
com vazamento e outros problemas. Na agricultura, que
emprega 24% das extrações totais, a economia seria de 15
a 60%, dependendo das condições regionais e setoriais.
A indústria usa cerca de 15% do total das extrações e
estima-se que 15 a 90% dessa água poderiam ser economizados (DWORAK et al., 2007, p. 6-7).

posto representam uma grande contradição – um elemento
“irracional” – no processo de racionalização. Por um lado,
a extração não controlada da água no planeta pode ser considerada uma permanente reapresentação da acumulação
primitiva, também verificada com relação a outros “recursos
naturais” (ver, por exemplo, MANSFIELD, 2004), que assegura acesso gratuito ou muito barato, muitas vezes por meio
do intercâmbio ecológico desigual, a um fator de produção
tão crucial como a água. Por outro lado, a ilusão da abundância ilimitada da água, de sua característica autolimpante e da
eterna disponibilidade se opõe à calculabilidade e à previsibilidade necessárias ao funcionamento da mercantilização capitalista. No processo, a mercantilização de águas ainda não
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mercantilizadas emerge como uma nova fronteira nesse desenvolvimento a longo
9. No debate a respeito das
contradições internas do
processo de racionalização
capitalista do meio ambiente,
ver, entre outros: MURPHY, 1994; SCHNAIBERG;
GOULD, 1994.

prazo e traz à tona a natureza contraditória da racionalização capitalista.9
O entendimento dominante da Natureza arraigado nesses pressupostos foi habilmente captado em recente livro da história do Niágara Falls, um verdadeiro exemplo
de como as naturezas são socialmente construídas:
Na década de 1890, quando a cachoeira estava sendo aproveitada, uma torrente de artigos
sobre a energia do Niágara chegou às bancas de revistas [...] promovendo a imagem do
Niágara como um bônus interminável. O periódico Popular Science Magazine declarou em
setembro de 1894 que “as pessoas de um modo geral têm a ideia de que a energia proveniente das águas do Niágara é inesgotável, e provavelmente é, em relação ao requerido
pelas necessidades humanas”. [...] Em 1903, o Harper’s Weekly alardeava que o Niágara se
revelava, como se esperava, ser “uma fonte ilimitada de energia barata”. (STRAND, 2008,
p. 163-164, 175)

Não foi talvez surpresa que a área do Niágara Falls tenha se tornado um dos locais
que deram vazão a movimentos de justiça ambiental. Surgidos na década de 1970,
esses movimentos, protestando contra o impacto da poluição sobre a saúde proveniente de atividades industriais atraídas pela promessa de energia hidráulica barata
e ilimitada, significativamente contribuíram para a reavaliação radical das políticas
ambientais em todo o mundo (GIBBS, 2002; LIVESEY, 2003). Evidentemente, com
o tempo, a significância do Niágara
Falls foi diminuída por outras infraestruturas hidráulicas gigantescas,
como a Hidrelétrica de Itaipu na
fronteira do Brasil com o Paraguai,
considerada uma das “Sete Maravilhas
do Mundo Moderno” pela American Association of Civil Engineering na década
de 1990 (ASCE, 2011), ou a Hidrelétrica de Três Gargantas na China,
concluída em 2003, hoje a maior do
mundo. No entanto, foi sugerido, em recente artigo sobre a engenharia hidráulica
chinesa, que “o combustível da hidrelétrica é ‘essencialmente infinito’”, ou seja, o pressuposto da existência de uma fonte inesgotável e ilimitada de água se mantém mais
204
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forte que nunca (HUANG; YAN, 2009, p. 1653). Assim também as duradouras crenças
humanas nas propriedades infinitamente autopurificadoras da água podem ser parte
da explicação de por que uma grande proporção de água de esgoto no planeta ainda é
descarregada sem tratamento, ou sem o tratamento adequado, no meio ambiente, o
que não é uma exclusividade de países pobres que não podem se dar ao luxo de possuir
caras tecnologias de tratamento.10 A esse respeito, há fortes evidências para se discutir que, a despeito do progresso observado nas últimas décadas no desenvolvimento
de uma compreensão mais sofisticada do “valor” da água, e apesar do crescente reconhecimento retórico da complexidade desse valor, os pressupostos profundamente
arraigados considerados acima continuam sendo os princípios que fundamentam as
formas predominantes de valorização da água no mundo inteiro. Isto se deve à expansão global e à consolidação das formas de gestão e uso de água baseadas nos pressupostos da gratuidade, infinidade, capacidade de autopurificação sem limites da água, e
de que ela é meramente um recurso e um sumidouro para o crescimento econômico.
Esta abordagem dominante provocou transformações quantitativas e qualitativas sem
precedentes em nossa relação com a água e com a natureza de forma mais geral nas
últimas décadas, como pondera John McNeill:
No século XX, a humanidade alterou a hidrosfera como nunca antes. Usamos e desviamos água numa escala nunca testemunhada em tempos idos. [...] As mudanças físicas
impostas ao ciclo hidrológico tiveram vastas consequências para a vida selvagem, para as
pessoas e para as sociedades, e, na medida em que coagimos o futuro para nos liberar do
passado, as consequências se estenderam também para a posteridade. (MCNEILL, 2000,
p. 190-191)

A crescente conscientização a respeito das reais ou potenciais consequências des-

10. Por exemplo, cerca de
80% da água de esgoto urbana mundial, muitas vezes
incluindo industriais perigosos, são descarregados sem
qualquer tratamento (UNESCO – WWAP, 2009, p. 141).
Entrevistas com especialistas
e funcionários da área durante a nossa pesquisa não raro
advogam que grandes corpos
aquíferos como rios, lagos
e mares têm propriedades
quase ilimitadas de autopuriﬁcação, o que justiﬁcaria a
descarga de água de esgoto
não tratada na natureza. A
descarga de esgoto no mar
aberto vem sendo praticada
até mesmo por países ricos
até recentemente (e.g. WHILELAW; ANDREWS, 1988), e
esta prática ainda prevalece
no mundo inteiro. Um dos
maiores impactos sobre os
corpos aquíferos mundiais é
a eutroﬁzação resultante de
imensas descargas de eﬂuentes não tratados (e.g. KHAN;
ANSARI, 2005).

sas transformações antropogênicas de longo alcance da hidrosfera provocou um debate cada vez mais expressivo a respeito da valorização da água e da própria Natureza
em termos mais gerais. Embora apelos para a adoção de sistemas mais abrangentes de
valorização da Natureza já sejam de longa data,11 provavelmente só na década de 1990
é que os debates sobre a valorização da água passaram por uma transformação qualitativamente significativa em termos globais. A reviravolta foi talvez marcada pela Declaração de Dublin sobre água e desenvolvimento sustentável de 1992 (UNITED NATIONS
[UN], 1992). Particularmente, o Primeiro Princípio da Declaração de Dublin afirmava
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11. Georgescu-Roegen
sugeriu em seu debate a
respeito da necessidade de
se introduzir a consideração
de ﬂuxos materiais na análise
da economia que talvez o
primeiro a propor tal noção
tenha sido o físico alemão
em ﬁns do século XIX G.
Helm (GEORGESCU-ROEGEN, 1971, p. 283).
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que “a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da
vida, do desenvolvimento e do ambiente”, ao passo que o Quarto Princípio sustentava
que “a água tem um valor econômico em seus mais diversos usos, e deveria ser reconhecida como um bem econômico” (UN, 1992). No caso do Primeiro Princípio, o
reconhecimento da finitude e vulnerabilidade da água refletiu a crescente influência
das questões ecológicas nos círculos de políticas internacionais, que foi propulsionado pelo debate sobre o “desenvolvimento sustentável” desencadeado pela criação da
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WEDC) em 1984 e
pela subsequente publicação do relatório da comissão intitulado Nosso Futuro Comum
(WCED, 1987). Quanto ao Quarto Princípio, embora o reconhecimento do valor econômico da água tenha sido devidamente comemorado por muitos como um passo à
frente no desenvolvimento de um entendimento mais exaustivo do valor da água, as
reais aplicações do princípio muitas vezes contribuíram para a exacerbação do reducionismo prevalecente e do pensamento unidimensional. Primeiramente, a renovada
ênfase na necessidade de se reconhecer o valor econômico da água muitas vezes levou,
na prática, a uma abordagem reducionista pela qual: a) as funções e valores multidimensionais da água tendem a se transmutar em um equivalente econômico “amigável” para as políticas públicas dominantes, ou simplesmente são abandonados; e b)
a complexidade econômica em si tende a ser diluída na prosaica instrumentalidade
de considerações mercadológicas de curto prazo. Em segundo lugar e intimamente
relacionados com os pontos anteriores, embora o ilusório pressuposto da abundância
ilimitada da água tenha sido criticamente exposto no Primeiro Princípio, na prática
esse pressuposto, não raro, foi substituído pela noção igualmente falaciosa de que a
mercantilização do governo e da gestão da água não só solucionaria a maioria dos dilemas de alocação, como também os intricados problemas colocados pela valorização
da água em diferentes contextos. É isso que se encontra no cerne dos debates contemporâneos sobre “valorização”, “precificação” e “mercantilização” da água (ver, entre
outros: WHITTINGTON et al., 1990; LEE; JOURAVLEV, 1998; MOSS et al., 2003;
ADDAMS et al., 2009).
Com relação a isso, podemos ainda ponderar que, apesar das importantes
iniciativas e de um inegável grau de progresso no debate a respeito da valorização da água, a preponderante abordagem reducionista se mantém em boa parte
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irredutível. Um claro indicador é o fato de que, embora referências à complexidade
e multidimensionalidade estejam envolvidas na valorização da água, muito da literatura especializada continua a reproduzir os antigos pressupostos. Por exemplo, consideremos a discussão sobre os princípios e critérios de identificação do “valor total”
e “custo total” da água desenvolvida por membros do Comitê Assessor da Parceria
Global da Água (GWP em inglês), um think tank de política pública mundialmente
influente sediado na Suécia. Os autores estão cientes de que, mesmo levando em consideração todos os “componentes de custos” que eles conseguem identificar nas atividades de gestão da água, o assim chamado
“valor total” da água não é propriamente representado, que, em si, já
supera o seu custo total (ROGERS;
BHATIA; HUBER, 1998, p. 6-14).
Eles defendem que o “valor total” é a
soma do “valor econômico” mais o “valor intrínseco” da água. Todavia, enquanto eles fornecem indicadores para o “valor econômico”, tais como o “valor para o usuário”, “benefícios líquidos de fluxos de retorno”,
“benefícios líquidos de usos indiretos” e “ajustes para objetivos sociais”, eles deixam
a categoria “valor intrínseco” sem explicação (ROGERS; BHATIA; HUBER, 1998,
p. 13). Assim, os autores falham na identificação de critérios para a avaliação da
lacuna existente entre o custo total e o valor total, e, na verdade, eles nem mesmo
conseguem explicar o que seria exatamente o seu conceito de valor da água. Este é
um exemplo eloquente do reducionismo economicista dominante uma vez que, para
os autores, o valor econômico da água é quase equivalente ao seu valor total, sendo
que eles jogam todas as outras dimensões possíveis do valor da água na categoria
residual do “valor intrínseco”.
Vale notar que, como os autores reconhecem,
o conceito de valor econômico não atribui qualquer valor a questões como planejamento e gestão responsável de recursos, valores de legado e valores de pura existência.
Embora sejam questões de difícil avaliação, elas representam conceitos válidos e realmente refletem o valor real associado ao uso (ou não uso) da água. (ROGERS; BHATIA;
HUBER, 1998, p. 14)
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Assim sendo, o reconhecimento dos valores da água fora do processo econômico
permanece basicamente retórico. Além disso, em artigo publicado posteriormente
pelos mesmos autores, os pressupostos subjacentes tornaram-se mais transparentes quando afirmam que “a água é um bem econômico” (ROGERS; SILVA; BATHIA,
2002). Portanto, a despeito da retórica em contrário, na prática, o entendimento comumente aceito da água como uma dádiva gratuita da natureza e, principalmente como
um recurso econômico, permanece solidamente arraigado. A esse respeito, um estudo
mais recente elaborado por um grupo de economistas para o Terceiro Relatório Mundial da Água da UNESCO em 2009 ilustra algo além. Seu trabalho também reconhece
claramente que questões como “necessidades ecológicas” ou o “valor intrínseco da
água” precisam ser levadas em consideração, mas, quando eles apresentam sua análise
de “custos da água”, essas categorias desaparecem e eles se concentram na discussão
da convencional combinação dos custos trabalhistas e de capital:
Quase todas as atividades relativas à água, sejam elas estruturais (infraestrutura) ou não
(planejamento, coleta de dados, regulamentação, educação pública etc.), exigem fundos
para o desenvolvimento, implementação e execução [...] Embora a água seja muitas vezes descrita como “dádiva da natureza”, o controle e gestão da água para as necessidades
humanas e ecológicas implicam custos financeiros. Esses custos são frequentemente em
muito ignorados, subestimados ou carecem de recursos suficientes, resultando em negligência e carência de importantes funções e ativos, enquanto os ativos e serviços existentes
deterioram. [...] Os custos associados a essas funções são custos de capital (investimento)
ou custos recorrentes anuais, tanto variáveis quanto fixos. Para operar adequadamente,
o setor hídrico precisa cobrir todos os custos – e não somente aqueles das grandes infraestruturas físicas – de forma sustentável. Isso significa assegurar finanças confiáveis e
previsíveis da arrecadação governamental (impostos), venda de serviços de água ou compromissos de auxílio de longo prazo. (CONNOR et al., 2009, p. 56-57)

Os exemplos acima mostram que, apesar do reconhecimento formal do que poderia ser chamado de fontes pré-sociais do valor da água, parece que há obstáculos
intransponíveis para se vencer as prescrições tradicionais. Contudo, a valorização da
água está subjacente ou mesmo subordinada a um conjunto de processos socioeconômicos e políticos mais amplo que determina como a água é realmente valorizada
na prática. Nessa perspectiva, a continuada prevalência de formas de valorização fundamentadas em pressupostos convencionais referentes à fonte do valor da água refle-
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te a configuração do poder entre sujeitos epistêmicos, interesses materiais, além dos
valores e fins relativos à água e à natureza de forma mais generalizada, que são divergentes, rivais, e muitas vezes irreconciliáveis. Como sugerido por Funtowicz e Ravetz
em seu artigo intitulado “Quanto vale o canto dos pássaros?”:
O ameaçado canto dos pássaros representa um novo problema de valorização em que
as medições não podem fingir ser independentes de metodologia e ética. [...] Uma nova
linguagem enriquecida que não é dominada pela visão global de um tipo particular de
interessados (expresso no padrão monetário) viria à tona quando negociadores reconhecerem a irredutível complexidade das questões que estão em jogo. Isso implica uma pluralidade de perspectivas e valores legítimos, inclusive a do insubstituível canto dos pássaros.
(FUNTOWICZ; RAVETZ, 1994, p. 198-199)12

A transformação dos mecanismos por meio de quais valores são identificados e
atribuídos para transcender os sistemas unidimensionais de valorização propostos por

12. Para outras contribuições a este debate de uma
perspectiva semelhante, ver
também DALY, 1986; 1990;
MARTINEZ-ALIER, 2002.

Funtowicz e Ravetz exige o reconhecimento da existência de uma pluralidade de racionalidades, interesses materiais, perspectivas, significados e conhecimento que não podem desaparecer como por capricho e encanto de truques metodológicos. Por exemplo,
um ecologista científico pode levantar a discussão de que as estimativas do valor da água
precisam abandonar o entendimento da água como um recurso econômico ilimitado e
que considerações tais como limites ecológicos, insustentabilidade, direitos transespecíficos e transtemporais ou questões culturais precisam ser incorporadas ao processo de
valorização. Segundo o hidrólogo espanhol e ecologista Javier Martínez Gil:
Até que ponto e em que circunstâncias concretas é moralmente admissível mudar essas
funções do meio natural, dos rios, para transformá-las em um simples recurso? Como são
estabelecidos os limites? Quem fará a distinção entre [água] como uma mercadoria temporária e o valor permanente que precisa ser preservado? (MARTÍNEZ GIL, 2003, p. 7)13

Por outro lado, especialistas a favor do livre mercado hídrico podem enfatizar considerações como eficácia econômica, custo-benefício, a existência de direitos a propriedade privada da água e a criação de mercados hídricos. Como alguns autores alinhados
a essa linha de pensamento escreveram em defesa de sua própria interpretação do
Quarto Princípio da Declaração de Dublin:
Finalmente, na Declaração de Dublin […] a retórica dos encontros internacionais sobre a
gestão de recursos hídricos reconheceu que a água é essencialmente um bem econômico.
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13. É importante contextualizar a aﬁrmação de Martínez
Gil: a Espanha é o país com
o maior número de represas
por quilômetro quadrado
e per capita do mundo, e
ele escreve a partir de um
contexto de acalorado debate
político desencadeado por
planos governamentais de
construir centenas de novas
represas e outras infraestruturas de grande porte,
tais como transposições de
rios. Ver também ARROJO
AGUDO E MARTÍNEZ GIL,
1999; FUNDAÇÃO NOVA
CULTURA DA ÁGUA, 2005.
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[…] Esta não é uma proposta muito nova. Os economistas interessados em gestão de recursos hídricos vêm debatendo há muito a necessidade de reconhecer que a água é um bem
econômico e não tratá-la como detentora de uma importância única, mas como um bem
em meio a tantos outros. […] Se a água é um bem econômico, então deveria ser possível
14. Uma versão mais radical
desta posição pode ser
encontrada, por exemplo, em
SEGERFELDT, 2005.

governar a sua alocação por meio do mercado. (LEE; JOURAVLEV, 1998, p. 7)14

As perspectivas do hidrólogo-ecologista e dos especialistas do mercado livre da água
ilustram a natureza contraditória dos processos de valorização da água, que ainda poderia ser ilustrada pela incorporação das variadas perspectivas do valor da água fundamentadas não somente nas divisões disciplinares que caracterizam o conhecimento científico, mas ainda na cultura, classe, gênero e outros mecanismos de diferenciação e poder
social (e.g. AKPABIO, 2011; BALL, 1999; BERRY, 1998; FARUQUI; BISWAS; BINO,
2001; BOELENS; DÁVILA, 1998; HUE, 2006; HUNDLEY, 1996; GHOSH, 2007;
GYAWALI; DIXIT, 2001; MATSUI, 2005; MEYER, 1984; MORAES; PERKINS, 2007;
MOSS et al., 2003; NEIBURG; NICAISE, 2009; PRITCHARD, 2004; TRENTMANN;
TAYLOR, 2006; SEMENTELLI, 2008; WILLIAMS; FLOREZ, 2002). Portanto, embora
dinâmica constante dos processos de expansão da mercantilização capitalista continue
reduzindo a água à função de matéria-prima, fator produtivo, e bem privado que pode
ser economicamente explorado, persistem as racionalidades alternativas que se expressam por meio de uma complexa gama, não raro incomensurável, de valores sociais,
funções e interesses materiais que contribuem para a explanação do caráter incompleto
e fragmentado dos processos de racionalização capitalista concernentes à água.

Conclusões
A mercantilização capitalista de naturezas é um processo histórico continuado que
vem engolfando cada vez mais amplas áreas da atividade humana mas que, ao mesmo
tempo, é incompleta e pontuada por enormes obstáculos, atrasos e muitas vezes até
entraves significativos, resultantes, especialmente, da resistência de prolongadas lutas
sociais contra maiores incursões da ordem capitalista. Enquanto teoricamente se pode
dizer que a abrangente dinâmica de controle e gestão da água é motorizada pelo processo de mercantilização, empiricamente só podemos formular o problema por meio
de perguntas de cunho investigativo, tais como: Até que ponto, onde e como a água
210
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se tornou uma mercadoria? Qual etapa do processo capitalista de mercantilização é
refletida na produção de água engarrafada? É a mesma etapa refletida na extração da
água fluvial de superfície ou na exploração comercial de icebergs árticos ou no bombeamento de aquíferos subterrâneos fósseis? Como discuti neste artigo, as respostas a
essas e a muitas outras questões provenientes da análise da incompletude e do caráter
fragmentário do processo de racionalização capitalista, e, em especial, dos processos
de valorização e mercantilização, estão longe de serem respostas prontas e diretas.
De outra perspectiva, embora a maior parte das sociedades humanas tenha permitido vender água, formalmente o acesso à água tem sido amplamente regulado por
princípios normativos que até hoje dão prioridade ao uso comum ou público mais do
que ao privado, mesmo quando formas de direitos de propriedade privada relativos à
água estão em pauta. Além disso, a maior parte das sociedades também formalizou,
de uma forma ou de outra, o princípio de que a água para usos essenciais – tanto por
humanos quanto por animais – não pode ser negada a quem quer que seja, mesmo a
quem não possa pagar pelo acesso.15 Na verdade, pode-se argumentar que as relações

15. Naturalmente, não
houve congruência entre
os princípios formais e
a real universalização do
acesso à água, que continua
sendo uma das formas mais
extremas de desigualdade
e injustiça social no mundo
inteiro. Faço referência a esse
tópico em especial em outro
trabalho (CASTRO, 2008, p.
2009).

sociais envolvidas na circulação da água para uso essencial humano na maioria das
sociedades, mesmo até hoje, tem tomado mais a forma de dádiva, ou de um bem
comum, social ou público, e não a de uma propriedade privada que pode ser comercializada em mercados.16 Certamente não se pode negar que, em muitos casos, a água
vem sendo tratada como uma mercadoria, mesmo em seu mais estrito sentido, como
no caso da água comercializada em garrafas. Além disso, a água é parte integrante
de qualquer processo de produção e comércio de mercadorias, embora ela seja sistematicamente incorporada como uma matéria-prima gratuita ou como um sumidouro
ambiental, raramente como uma mercadoria de propriedade privada comercializada
no mercado. A noção de mercados capitalistas de água permanece amplamente como
uma expressão de desejo e como um projeto político antes, que como um fato empiricamente demonstrável.
Há pouca dúvida ou nenhuma de que a mercantilização da produção é o modo
dominante no sistema mundial, mas isso não significa que tudo o que é atualmente
produzido e comercializado por seres humanos assumiu a forma de mercadoria. Nem
tudo o que é “produzido” e comercializado de uma forma ou de outra corresponde às

16. Este princípio foi
recentemente sancionado
pela primeira vez, após
longos e amargos debates,
pela Assembleia Geral das
Nações Unidas que declarou
que “água potável limpa e
segura e saneamento são um
direito humano essencial à
completa fruição da vida, entre outros direitos humanos”
(UN, 2010). Vale mencionar
que 41 países se abstiveram
de votar, sendo que a maioria
destes havia se oposto
abertamente à proposta de
declaração da água como
um direito humano durante
muitos anos de debate. Ver:
AMNESTY INTERNATIONAL, 2003.

características-chave da forma “mercadoria”, em particular a de se sujeitar ao regime
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de direitos de propriedade privada e de ser objeto de troca mercantil em mercados
genuinamente capitalistas. O caso da água é um notável exemplo.
Não é surpresa que os promotores contemporâneos do capitalismo especulativo
tendam a expressar claramente o fato de que a maior parte da água no planeta permanece não mercantilizada. Para eles, a hidrosfera, especialmente seu componente de
água doce, configura um novo horizonte para o desenvolvimento capitalista: eles argumentam que a água está evoluindo para se tornar a “próxima commodity” (DUGAN;
FISHER, 2006; GEMAN; KANYINDA, 2007; HUDSON, 2007; ROYAL BANK OF
SCOTLAND, 2008). E eles estão falando sério.
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GOVERNANÇA
DA ÁGUA
josé galizia tundisi*

resumo Este trabalho trata da governança da água relativamente aos processos de integração da gestão e montagem de
um sistema operacional que envolva bases cientíﬁcas e tecnológicas, sistemas de suporte para a decisão e participação da
comunidade. O trabalho examina a evolução do conceito de gestão integrada de recursos hídricos e apresenta soluções para
a implementação de uma governança de bacia hidrográﬁca, com integração de dados de águas atmosféricas superﬁciais e
subterrâneas e com caráter preditivo, de tal forma a antecipar eventos, minimizar impactos e promover ações para melhorar
a qualidade da água e administrar as relações, suprimento-demanda de água.
palavras-chave Governança da água. Bacias hidrográﬁcas. Integração.

WATER GOVERNANCE
abstract Water governance in connection with management integration and planning of an operational system involving
scientiﬁc and technological bases, besides supporting systems for community participation and decision are approached.
Not only the evolution of the concept of water resources integrated management is examined, but also are presented
solutions for the implementation of a watershed governance with the incorporation of preventive data on atmospheric,
superﬁcial and underground waters in order to foresee events, minimize impacts, and promote actions to improve water
quality and manage the water supply-demand relationship.

keywords Water governance. Watersheds. Integration.
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A

água é um recurso natural de extrema importância para o planeta Terra.
É essencial à vida humana e à manutenção da biodiversidade terrestre e aquáti-

ca, impulsiona os ciclos biogeoquímicos e o funcionamento dos ecossistemas. A água
tem, também, um papel econômico de grande relevância, uma vez que seus usos múltiplos – abastecimento público, produção de alimentos, geração de hidroeletricidade,
navegação e desenvolvimento industrial – promovem as economias locais, regionais e
nacionais (BRAGA et al., 2008). A gestão dos recursos hídricos, a governança da água,
é, portanto, um fator essencial no desenvolvimento territorial e econômico, tornandose um componente estratégico de grande relevância, especialmente neste século XXI,
em que os usos múltiplos e competitivos se acentuam e colocam pressões adicionais
sobre quantidade e qualidade da água. À medida que a economia se desenvolve e se
diversifica, maior é a necessidade de uma gestão eficiente e participativa, de forma a
contribuir para gerenciar a escassez ou o estresse hídrico, regular a demanda e compartilhar os usos múltiplos.

A evolução do processo de gestão ou governança
da água
A gestão das águas na maior parte do século XX foi centralizada e setorial. A preocupação fundamental era com o abastecimento público, a qualidade da água para o
suprimento à população humana e a pesca e navegação. Cada uso da água tinha uma
administração que era geralmente dirigida por um Ministério ou Secretaria nacional.
Assim, em muitos países, havia um Ministério de Irrigação – essencial no controle da
água para a produção de alimentos.
A gestão das águas era também voltada para solução de problemas resultantes de
contaminação ou desastres – enchentes, mortalidade de peixes, episódios de poluição e
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despejos industriais. Outro aspecto importante nessa gestão é que o enfoque e o objeto
principal era no corpo de água-rio, lago, ou represa, uma vez que era esta a fonte principal de abastecimento ou uso. Nas duas últimas décadas do século XX, novas iniciativas na legislação e na organização institucional começaram a ser implementadas,
tornando a gestão das águas mais eficiente, mais abrangente e sistêmica, promovendo
ações que visavam modernizar o processo. Desde a conferência de Dublin em 1992,
significativos avanços foram constatados no cenário internacional.
No Fórum Mundial da Água
em 2000, o “Global Water Partnership Framework for Action”,
declarou-se que a crise da água
é essencialmente uma crise de gestão e, consequentemente, a governança da água é uma das grandes prioridades para a ação. A evolução
do processo de governança passou, portanto, para uma gestão de bacia hidrográfica,
integrando-se ações para usos múltiplos, ou seja, servindo os usos múltiplos de forma
integrada e não setorial; e tornando-se essencialmente preditiva, com a finalidade de
antecipar processos e fenômenos. Esta evolução na governança da água tem um papel
relevante também na descentralização do processo, ou seja, aplicando-se a gestão de
bacia hidrográfica na menor escala possível. Outra evolução na gestão, partindo dos
Princípios da Água de Dublin (1992), é o reconhecimento do valor econômico da água
e sua importância no desenvolvimento local e regional.
Os Princípios da Água de Dublin (1992) consideram:
- a água como um recurso finito e vulnerável essencial para sustentar a vida, o
desenvolvimento e o funcionamento dos ecossistemas;
- o desenvolvimento da gestão das águas deve ser baseado em uma abordagem
participativa, envolvendo planejadores x gerentes e tomadores de decisão em todos
os níveis;
- as mulheres têm um papel central na provisão, gerenciamento e conservação da água;
- a água tem um valor econômico, em todos os seus usos competitivos, e deve ser
reconhecida como um recurso natural pelos serviços prestados: abastecimento,
hidroeletricidade, produção de alimentos.
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Sobre esta base conceitual ocorreram, portanto, avanços institucionais significativos
e propostas com novas abordagens e visões na governança da água.

A governança das águas no Brasil
Organização e desafios
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é resultado da regulamentação da Lei das Águas, a Lei nº 9.433, de 1997. Esta lei das águas
traz novas iniciativas na descentralização e na utilização de instrumentos econômicos
para a gestão e enfatiza a participação pública no processo de gestão. A Lei das Águas
se refere a uma gestão descentralizada, priorizando o processo de bacias hidrográficas
e remetendo o abastecimento público e o saneamento básico à responsabilidade dos
municípios. É necessário, portanto, um sistema de integração da gestão entre União,
estados e municípios, constituindo-se esta articulação uma das mais importantes
etapas na gestão. Para melhor compreender a relevância da gestão das águas no Brasil,
devem-se destacar dois aspectos fundamentais enfatizados por Braga et al. (2008) e
Tundisi e Matsumura Tundisi (2011):
o primeiro é a nova organização das bacias hidrográficas utilizadas com a finalidade de análise conceitual dos
recursos hídricos (FIG. 1). Essa organização e os limites das bacias não coincidem com
os limites geopolíticos dos estados brasileiros, sendo uma tipologia derivada de bases
geofisiográficas. A vazão média para todo o território brasileiro é de 179.433 m3/s,
o que implica que o país detém 12% das reservas mundiais de água; entretanto, ela
não é uniformemente distribuída com relação à população e às atividades industriais
e agrícolas, o que resulta em desafios regionais para a gestão dos recursos hídricos.
Há uma variação estacional da disponibilidade de águas que também deve ser considerada como importante no planejamento e ações para a gestão. Quanto aos usos
múltiplos da água no Brasil, outro problema fundamental para a gestão é que 70% dos
recursos hídricos são utilizados para irrigação; 11% são derivados no abastecimento
226
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urbano; dessedentação animal 10%; uso industrial 7%; e abastecimento rural 2%. São,
em algumas regiões do Brasil, usos competitivos que demandam gestão de alto nível,
integrada e com participação de usuários. Disponibilidade e demanda são importantes
componentes da gestão, pois estabelecem limites para a outorga e propõem ordenamento de usos. Há algumas regiões, como o Nordeste ou o Sudeste e o Sul do Brasil,
em que a demanda é elevada e o comprometimento das águas pela poluição dificulta
os usos múltiplos e encarece o tratamento da água.

FIGURA 1 - Regiões hidrográﬁcas brasileiras
Fonte: CNRH (2003).

Os problemas na gestão
A demanda, portanto, deve ter um forte componente da gestão, pois ela deve ser
regulada pela disponibilidade de recursos hídricos e, além disso, outra importante
etapa da gestão é o controle da poluição industrial e doméstica. Mesmo com alguns
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avanços no tratamento de esgotos domésticos, somente 30% destes são tratados no
Brasil. O controle de poluição industrial tem sido mais efetivo que o controle de
poluição doméstica que é resultado da gestão ineficiente em âmbito municipal. Há
ainda uma poluição difusa resultante de usos do solo, aplicação de fertilizantes e
pesticidas na zona rural que tem tido pouco controle.
A gestão da demanda e da disponibilidade e o controle da poluição hídrica necessitam de aportes e avanços tecnológicos que deverão ser implantados nas bacias hidrográficas para uma gestão integrada e eficiente dos recursos hídricos.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
A disponibilidade da água para as futuras gerações e para a geração atual é o
objetivo principal da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433 – Lei das
Águas). A gestão integrada dos recursos hídricos deve assegurar quantidade e qualidade adequada, desenvolvimento sustentável e utilização racional (BRAGA et al.,
2008). Esta Política Nacional de Recursos Hídricos se baseia, portanto, nos seguintes
princípios:
- água como bem público e com valor econômico;
- segurança para os usos múltiplos da água;
- abastecimento público e para dessedentação de animais como garantia em caso
de escassez;
- adoção como unidade de gestão territorial e de recursos hídricos;
- garantia da participação da sociedade civil, dos usuários e dos diferentes níveis do
poder público no processo de gestão participativa.
Os avanços nesta política estão voltados principalmente para a gestão dos usos
múltiplos, o abastecimento da água
como prioridade e a gestão da
disponibilidade e demanda, utilizando-se
a divisão natural do território – a bacia hidrográfica – como unidade. A gestão participativa é outro avanço significativo no processo.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é
composto por: Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Secretaria de Recursos Hídricos;
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Agência Nacional de Águas; Conselho Estadual de Recursos Hídricos; Gestor Estadual de
Recursos Hídricos; Comitês de Bacias Hidrográficas; Agências de Bacia.

A bacia hidrográfica como unidade de gestão
Principais avanços
A bacia hidrográfica – uma unidade biogeofisiográfica –, considerada como uma
nova abordagem no processo de gestão de recursos hídricos, constitui um dos principais avanços conceituais na governança desses recursos. A abordagem por bacias hidrográficas tem as seguintes vantagens e situações, que são fundamentais para a gestão:
- a bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas, podendo
estender-se por várias escalas espaciais, desde pequenas bacias de 100 a 200 km2
até grandes bacias hidrográficas, como a Bacia do Prata (3 milhões de km2);
- é um ecossistema hidrologicamente integrado, com componentes e subsistemas interativos;
- oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias e a resolução de conflitos;
- permite que a população local participe do processo de decisão;
- estimula a participação da população e a educação ambiental e sanitária;
- garante visão sistêmica adequada para o treinamento em gerenciamento de recursos
hídricos e para o controle de eutrofização (gerentes, tomadores de decisão e técnicos);
- é uma forma racional de organização do banco de dados;
- garante alternativas para o uso dos mananciais e de seus recursos;
- é uma abordagem adequada para proporcionar a elaboração de um banco de
dados sobre componentes biogeofísicos, econômicos e sociais;
- sendo uma unidade física, com limites bem definidos, o manancial garante uma
base de integração institucional;
- a abordagem de manancial promove a integração de cientistas, gerentes e tomadores de decisão com o público em geral, permitindo que eles trabalhem juntos
em uma unidade física com limites definidos;
- promove a integração institucional necessária para o gerenciamento do desenvolvimento sustentável.
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Portanto, o conceito de bacia hidrográfica aplicado ao gerenciamento de recursos
hídricos estende as barreiras políticas tradicionais (municípios, estados e países) para
uma unidade física de gerenciamento, planejamento econômico e social.

Principais desafios
A unidade bacia hidrográfica, como sistema de planejamento territorial e de
recursos hídricos, pressupõe um conjunto de planos, ações e atividades que representam uma etapa significativa no planejamento territorial e na gestão
integrada de recursos
hídricos. Como discutido por Porto e La Laina
Porto (2008), a bacia hidrográfica é uma unidade sistêmica cuja conexão se dá
pelo rio principal como escoadouro e suas sub-bacias e agrega todas as atividades humanas em seus territórios. Áreas industriais, áreas preservadas são parte deste conjunto que compreende usos do solo; demanda e disponibilidade de
água; contaminação e poluição; mananciais de abastecimento de água superficial
e subterrânea.
Os principais desafios nesta gestão integrada de recursos hídricos das bacias hidrográficas são:
- integrar os três componentes de distribuição e disponibilidade de águas: atmosférico, superficial e subterrâneo;
- identificar e quantificar a demanda e estabelecer critérios para usos múltiplos e
outorgas;
- determinar e quantificar a disponibilidade;
- determinar os principais indicadores da bacia: indicadores de qualidade da água
dos rios, riachos, represas, lagos e lagoas; biodiversidade terrestre e aquática; taxa
de contaminação de rios, lagos e represas; cargas de poluentes; cargas pontuais e
difusas; usos do solo; áreas de preservação;
- promover o sistema de informações sobre recursos hídricos;
- enquadramento dos corpos de águas em classes de usos predominantes;
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- cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
- gestão municipal integrada (TUCCI, 2010).

A governança ideal
A bacia hidrográfica como unidade de gestão deve considerar três níveis para a
gestão integrada de gerenciamento de recursos hídricos: o nível organizacional, o nível
constitucional e o nível operacional:
- o nível organizacional coordena e reduz conflitos entre os usos competitivos e
os diferentes interesses; este é o comitê de bacia hidrográfica e a agência de bacia;
- o nível constitucional agrega as gestões referentes à legislação, ao enquadramento dos corpos de água, ao planejamento territorial vis-à-vis o uso dos recursos
hídricos;
- e o nível operacional tem foco na variedade de sistemas existentes: proteção de
mananciais; hidroeletricidade; tratamento de esgotos; suprimento e abastecimento
de água para os municípios, irrigação, gerenciamento ambiental, atividades estas
sob responsabilidade pública ou privada (ROGERS, 2006).
A governança ideal, portanto, repousa sob a égide de uma sociedade de bacia
hidrográfica com interesses comuns e inclui planejamento, gestão e execução em um
mesmo contexto sistêmico, funcional e operacional. Há ainda novas abordagens, como
as diretrizes para a gestão das águas da União Europeia (2000), com os seguintes
arcabouços:
- Sobre o gerenciamento de bacias hidrográficas: os estados-membros deverão identificar
as bacias hidrográficas de seu território e colocá-las em distritos individuais de bacias hidrográficas. Todos os Estados-membros devem assegurar que as bacias hidrográficas terão
um Plano de Gerenciamento das Bacias em seu território;
- Sobre as questões ambientais: os Estados-membros deverão proteger e restaurar seus
ecossistemas aquáticos com o objetivo de proporcionar água de boa qualidade até 15 anos
após a emissão destas diretrizes. A proteção de águas subterrâneas, bem como a sua restauração, fica incluída nestas diretrizes. Deve ser assegurado equilíbrio adequado entre a
retirada das águas subterrâneas e a recarga do aquífero;
- Sobre os custos da água: fica assegurado que, em 2010, o princípio da recuperação dos
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custos dos serviços de água, incluindo custos ambientais, deve estar implementado em
todos os Estados-membros, utilizando o princípio do poluidor pagador, a fim de promover
incentivos adequados para os usuários que utilizam os recursos eficientemente;
- Sobre informação e consulta: os Estados-membros devem encorajar a participação ativa
de todas as partes interessadas na implementação destas diretrizes, em particular na produção, revisão e atualização dos Planos de Gerenciamento de Bacias “(...) para cada bacia
hidrográfica, deverão ser publicados os planos e estar disponíveis para comentários (...)”.
O cronograma de ações deve ser disponibilizado e revisões periódicas com adaptações do
plano devem ser asseguradas;
- Sobre política integrada: a integração da proteção e do gerenciamento sustentável
de água deve considerar as interseções entre as várias políticas de gerenciamento das
águas para a comunidade, como energia, transporte, agricultura, pesca, política regional e turismo;
- Sobre substâncias perigosas: o Parlamento Europeu e o Conselho dos Estados-membros
devem assegurar a adoção de medidas específicas para conter poluentes em grupos de
poluentes que apresentam risco para substâncias tóxicas, com a redução progressiva e a
cessação definitiva de descargas, emissões ou perdas (por desastre).

Além destas propostas e ações, deve-se considerar que, na governança ideal, o
banco de dados e o sistema de informações, a disseminação da informação, a interação
entre os setores acadêmicos, público e privado, nos comitês de bacia, são o futuro do
processo de gestão (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2010). A implementação
deste conjunto já tem sido desenvolvida em experiências e projetos em andamento no
sistema de gerenciamento
de recursos hídricos do
estado do Paraná, na gestão
e no planejamento estratégico da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP)
e nos comitês de sub-bacias, na gestão de recursos
hídricos do estado de São Paulo. Deve-se destacar a articulação federativa entre ANA,
CEIVAP e estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, para a gestão desta bacia interestadual (BRAGA et al., 2008).
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Conclusões
Os avanços conceituais na legislação e na organização institucional que
promoveram uma nova perspectiva na governança da água, no final do século XX e
no início do XXI, possibilitaram uma maior inserção da descentralização na gestão
e na visão preditiva, ecossistêmica (no nível de bacias hidrográficas) e integrada (integrando-se os usos múltiplos e os ciclos atmosféricos, superficiais e subterrâneos).
Com os conceitos fundamentados e em andamento e articulações estabelecidas, o
componente estratégico tecnológico e científico na gestão das bacias tem preponderância devido à necessidade de apoiar decisões, propostas e ações em fatos concretos
e bancos de dados com informações confiáveis: séries históricas, avaliações de qualidade e quantidade da água, relações disponibilidade/demanda e caracterização dos
usos do solo, fontes de contaminação e poluição (difusas e pontuais), biodiversidade
e áreas preservadas.
Uma outra ideia e conceito avançado mais recente (PERIOTTO; TUNDISI,
2013) é o estudo e a avaliação dos serviços ecossistêmicos da bacia hidrográfica que
adicionará outros componentes científicos, tecnológicos e econômicos ao processo
de gestão e, sem dúvida, promoverá novas perspectivas na governança das águas
no Brasil.
Os cinco princípios que devem ser consolidados em um Programa de Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas e de Recursos Hídricos são:
1. Instituições: desenvolvendo organizações objetivas que integrem pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e gerenciamento.
2. Participação: estendendo o ciclo do envolvimento da sociedade com a implantação de mecanismos regionais.
3. Tecnologia: possibilidades e limitações. Intervenções técnicas que podem
consolidar o desenvolvimento e os sistemas de informação e proteção da bacia
hidrográfica são fundamentais para um avanço na gestão. Banco de dados,
sistemas de informação, monitoramento e fundamentação científica para os
comitês de Bacia e os tomadores de decisão são relevantes instrumentos para a
gestão integrada.
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4. Informação: aprofundando as fontes de conhecimento e a visão. É necessário
um contínuo processo de avaliação, diagnóstico, prognóstico realizado através de
estudo científico e pesquisa; disseminação dos resultados da pesquisa aceleram as
respostas sociais.
5. Financiamento: a alocação de fundos deve considerar recursos para pesquisa,
monitoramento, informação e gestão de forma a obter as melhores políticas
públicas de longo prazo para o gerenciamento integrado das bacias hidrográficas
1. Fonte: RCSE, Shiga, Japão
e ILEC (International Lake
Enviroment Committee,
Japan).

e dos recursos hídricos.1
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A GOVERNANÇA DAS
ÁGUAS NO BRASIL E OS
DESAFIOS PARA A SUA
DEMOCRATIZAÇÃO
tatiana dos santos silva*
resumo Alinhado com os discursos internacionais, o Brasil aprovou em 1997 a Lei das Águas, que institucionaliza um
sistema descentralizado e participativo de tomada de decisão sobre a gestão das águas no âmbito das bacias hidrográﬁcas.
Por adotar princípios da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH), a Lei simboliza um processo de transição da
governança das águas no país, incluindo atores não governamentais em decisões sobre a alocação de recursos, concessão
de outorgas e cobrança de encargos. Dezesseis anos após a aprovação da Lei, a situação de alguns comitês de bacia revela
que os princípios da GIRH ainda não puderam ser efetivamente implementados. Este ensaio busca, assim, analisar os atuais
desaﬁos que impedem a plena democratização da governança das águas no Brasil.
palavras-chave Governança das Águas. Participação. Lei das Águas.

WATER GOVERNANCE IN BRAZIL AND THE
CHALLENGES TO ITS DEMOCRATIZATION
abstract Aligned with international discourses, Brazil approved in 1997 its Water Law, which institutionalizes a system
of decentralized and participatory decision-making procedures on water management in what concerns river basins. By
adopting the principles of Integrated Water Resources Management (IWRM), the Water Law symbolizes a shift in the
country’s water governance, including non-governmental actors in decisions about resource allocation, water rights and
collection of charges. Sixteen years after the enactment of the Law, the situation of some river basin committees reveals
that the IWRM principles have not been eﬀectively implemented yet. This essay seeks to analyze the current challenges
preventing the full democratization of water governance in Brazil.

keywords Water Governance. Participation. Water Law.
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N

o dia 8 de janeiro de 1997, o então presidente do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso (1995-2003) assinou a Lei Federal nº 9.433, criando a Política Nacional

de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Monitoramento de Recursos

1. Lei Federal nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997.
Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9433.htm>. Acesso em:
15 out. 2013.

Hídricos (SINGREH),1 formado por organismos que já compunham o quadro institucional de governança hídrica brasileira, como o Ministério do Meio Ambiente e as
secretarias estaduais de meio ambiente, e por novos organismos, como os comitês de
bacias hidrográficas e a Agência Nacional de Águas (ANA).2
Sem tocar nas discussões sobre a imprecisão da Lei nº 9.433,3 popularmente

2. Lei Federal nº
9.984/2000, de 17 de julho
de 2000. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9984.htm>.
Acesso em: 17 out. 2013.

conhecida como Lei das Águas, a sua aprovação pode ser interpretada como um marco
histórico de transformação da governança das águas no Brasil: o governo central, regulador histórico das águas e das políticas públicas para gestão dos recursos hídricos,
formalizou um processo de tomada de decisão descentralizada e abriu para a participação democrática, envolvendo os usuários de água e as comunidades no âmbito das

3. Abers e Keck (2006)
e Conca (2006) levantam
discussões sobre como a
lei criou um ambiente de
competição pelo controle de
políticas relativas à governança de águas.

bacias hidrográficas.
Dezesseis anos após a incorporação de princípios da Gestão Integrada dos Recursos
Hídricos (GIRH) como política pública de águas brasileira, será que a mudança na
legislação promoveu transformações efetivas na governança de recursos hídricos? Ou
ainda lidamos com processos de decisão essencialmente centralizados, como antes da
Lei das Águas?
Como a elaboração e a implementação da Lei das Águas parecem ter sido e estar
sendo orientadas por vários dos conceitos que Molle (2008) denomina “nirvanas”,
as reflexões deste pesquisador francês servem de referencial teórico para analisar a
mudança na política das águas brasileira. Molle (2008) argumenta que as políticas
contemporâneas sobre recursos hídricos têm sido moldadas por conceitos construídos socialmente (nirvanas) e estruturados por narrativas e/ou histórias que representam interpretações simplificadas de problemas reais. Citando apenas alguns exemplos, temos os conceitos de “sustentabilidade”, “desenvolvimento”, “modernização” e
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a GIRH em si. Esses conceitos nirvana são caracterizados por uma vasta gama de
objetivos que parecem impossíveis de serem alcançados pela sociedade – e até mesmo
impossíveis de serem definidos claramente. Ainda assim, são disseminados por comunidades epistêmicas em todo o mundo. Para Molle (2008), a GIRH poderia ser categorizada como um conceito nirvana se considerarmos que seus objetivos visam atender
as necessidades do meio ambiente e parâmetros de equidade e eficiência, mas sem
levar em conta as questões políticas que podem emergir na tentativa de se alcançarem
as metas estabelecidas.
De acordo com Molle (2008), as comunidades epistêmicas que sustentam e
promovem as narrativas estruturando os conceitos nirvanas são também as que legitimam modelos de governança dos recursos hídricos (determinados conjuntos de
técnicas supostamente bem-sucedidas para aplicar a GIRH) “importados” por países
em desenvolvimento que estão interessados em atrair investimentos de
organizações financeiras como
o Banco Mundial. Molle (2008)
destaca que esses modelos são
normalmente

reproduzidos

em

diferentes contextos com a expectativa
de gerarem resultados semelhantes,
quando, na verdade, eles deveriam ser cuidadosamente adaptados para melhor se
adequarem à realidade de onde estão sendo aplicados. Um grande exemplo é a estruturação da governança hídrica em comitês de bacia hidrográfica, modelo incialmente
estabelecido na França, no final da década de 1960, em resposta a problemas de qualidade das águas. O modelo francês incorpora os princípios do usuário pagador e do
poluidor pagador, e foi “exportado” pelo governo, por meio de projetos de cooperação,
para países como México, Turquia, Indonésia e Brasil, que o adotou com a Lei das
Águas (MOLLE, 2008).
Contando com o apoio do Banco Mundial, alguns comitês de bacia já estavam
ativos no Brasil antes mesmo da assinatura da Lei das Águas (CONCA, 2006; ABERS;
KECK, 2006; LEMOS; OLIVEIRA, 2004). Após a Lei, mais de cem comitês estaduais e interestaduais foram criados e muitos outros estão em processo de criação.4
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Considerando que a formalização dos comitês pela Lei nº 9.433 foi realizada visando à
promoção da gestão participativa dos recursos hídricos, a análise crítica dos conceitos
que sustentam as abordagens participativas para a promoção do desenvolvimento,
elaborada por Cleaver (1999), também será empregada como referencial teórico para
entender o contexto que nasce com a mudança da política pública brasileira.
Cleaver (1999) identifica vários paradoxos na forma como a gestão participativa
tem sido implementada na estruturação dos processos de decisão sobre gestão dos
recursos hídricos. Um dos paradoxos mais importantes está relacionado à concepção
das abordagens participativas como um meio eficiente de se promoverem resultados
eficazes. De acordo com Cleaver (1999), esse paradoxo é baseado nas crenças de que
a participação pública poderia resultar em uma melhor gestão (uma vez que os interessados se sentam juntos na mesma “mesa” de decisão e as técnicas “certas” são
aplicadas) e de que capacitaria e empoderaria os atores não governamentais agora
“incluídos” nos processos de tomada de decisão. A autora também argumenta que
as abordagens participativas são baseadas em visões idealizadas de comunidades e
indivíduos, tidos por unidades harmoniosas que atuariam sob fronteiras claramente
estabelecidas e/ou correspondendo a categorias bem definidas de comportamento,
quando, na verdade, comunidades e indivíduos são melhor caracterizados se vistos
como entidades dinâmicas, moldadas por conflitos, disputas de poder, competição de
variados interesses, exclusão, inclusão e desempenho de múltiplas identidades.
Considerando que toda lei resulta de processos históricos e políticos particulares,
este ensaio apresenta, primeiramente, uma breve descrição da evolução das políticas
das águas no Brasil e do contexto que resultou na política contemporânea. Partindo do
referencial teórico exposto, o ensaio reúne análises sobre o atual quadro de governança
das águas após a mudança legislativa que abre espaço para a participação pública,
conforme prescrito pela Lei das Águas. O objetivo final é entender como três atores
principais – governo, especialistas técnico-científicos e sociedade civil – foram envolvidos (ou não) no processo de mudança e como eles têm negociado os seus interesses
no âmbito do quadro legal contemporâneo.
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A evolução das políticas de gestão dos recursos
hídricos no Brasil
As primeiras preocupações significativas com a gestão das águas no Brasil são
descritas no Código de Águas de 1934, que poderia ser interpretado também como
uma mudança na estratégia de governança hídrica na sua época. Drummond e BarrosPlatiau (2006) apontam que, antes de 1934, a água era compreendida como um recurso
natural ilimitado que servia a atividades privadas. As oligarquias do “café” e do “leite”,
no poder durante a Primeira República (1889-1930) – regime iniciado com a deposição
do Imperador do Brasil, Dom Pedro II –, administravam os recursos hídricos basicamente com o foco de suprir as necessidades da produção agropecuária comercial e de
subsistência.
A tomada de controle do governo central por Getúlio Vargas, apoiado pelos militares, marcou o fim do domínio da gestão dos recursos hídricos pelas oligarquias, e
o Governo Provisório (1930-1934) instalado centralizou o controle sobre os recursos
naturais nas mãos do Estado, a fim de fornecer os recursos necessários para o desenvolvimento não só agropecuário, mas também industrial. O Código de Águas (1934)
reflete esse processo de centralização: a água deixa de ser gerida como um recurso
natural ilimitado e se transforma em um bem público cuja responsabilidade de regulação compete ao governo central (DRUMMOND; BARROS-PLATIAU, 2006).
A gestão das águas permaneceu priorizada para a geração de energia hidrelétrica e uso agrícola durante os diferentes regimes políticos que se seguiram à Era
Vargas (1930-1945): os anos populistas (1946-1964) e a ditadura militar (19641985). Pequenas mudanças foram acrescentadas ao Código de 1934 ao longo dos
anos e as preocupações ambientais no ordenamento jurídico brasileiro só foram
expressas na Constituição de 1988, que simboliza a transição do regime militar para
o sistema de democracia representativa contemporâneo. A Constituição brasileira
(1988) reconhece a importância da preservação dos recursos naturais e da restauração de ambientes danificados pela atividade humana (artigos 20-24, 170 e 225)
e estabelece limites para a gestão das águas: os recursos hídricos completamente
localizados dentro do território de um estado estão sob o domínio e controle deste
estado, enquanto águas que atravessam mais de uma unidade administrativa ficam
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sob domínio do governo federal.
A Lei das Águas de 1997 resulta da reforma política e econômica iniciada após
o regime militar. Analisando este processo de transição democrática, Conca (2006)
identifica três contextos fundamentais que levaram à criação da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e do Sistema Nacional de Monitoramento de Recursos
Hídricos (SINGREH). Primeiro, a deslegitimação do modelo de gestão das águas favorecendo energia, agricultura, transporte e outras demandas para o “desenvolvimento”,
sem atenção para os impactos socioambientais. Projetos de construção de grandes
barragens começaram a enfrentar forte resistência das pessoas afetadas e especialistas
técnico-científicos começaram a chamar a atenção para os danos ambientais gerados
pela expansão da indústria e da agricultura (CONCA, 2006). Em segundo lugar, a
ordem constitucional pós-autoritarismo, que buscou ampliar os direitos dos cidadãos
e “criou oportunidades para novos atores entrarem nos debates políticos nacionais”
(CONCA, 2006, p. 258, tradução livre). O terceiro contexto está relacionado à descentralização econômica promovida pelo Plano Real de 1994, que instalou uma nova
moeda e um novo sistema monetário caracterizado por princípios neoliberais, permitindo uma maior interferência do setor privado.

Lei das Águas: a criação de um quadro jurídico
para uma mudança na governança das águas
baseada na GIRH
Se o Código de Águas de 1934 marca um processo de transição da governança
hídrica ao definir a água como um recurso público que deve ser administrado pelo
governo e utilizado para o desenvolvimento econômico, e a Constituição do Brasil
(1988) inova ao demonstrar que as necessidades ambientais também devem ser
atendidas, o principal elemento transformador da Lei das Águas de 1997 está na sua
clara declaração de que processos de tomada de decisão devem ser descentralizados
e participativos, para a implementação de uma melhor gestão dos recursos hídricos.
A Lei cria o quadro jurídico para uma mudança na governança das águas no Brasil:
o governo central, histórico regulador das águas, institucionaliza um sistema descen-
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tralizado, em que o poder de decisão sobre os planos de gestão da água e a cobrança
de encargos passa a ser compartilhado com órgãos estaduais e comitês de bacias (Lei
Federal nº 9.433, art. 1º).
Os princípios que sustentam a Lei das Águas5 revelam uma forte influência do
conceito de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) por destacar no artigo 1º,
por exemplo, a visão da água como um recurso de valor econômico e a bacia hidrográfica como unidade mais adequada para gestão. De acordo com Abers e Keck (2006)
e Conca (2006), isso se deve à participação de uma rede de especialistas técnicocientíficos no processo de formulação da Lei. Os primeiros rascunhos da Lei foram
escritos por uma rede politicamente engajada de funcionários técnico-científicos do
estado de São Paulo (ABERS; KECK, 2006), que iniciaram os esforços de mobilização
sobre questões relacionadas à água no final da década de 1980. Como Conca (2006,
p. 259) assinala, esses “gestores de recursos hídricos brasileiros, engenheiros e políticos estavam bem integrados” à rede global de especialistas em políticas de água. O
Brasil sediou a Conferência de 1992 das Nações Unidas em Meio Ambiente e Desenvolvimento e tem estado altamente envolvido em reuniões internacionais, como as
promovidas pelos Fóruns Mundiais da Água e a Comissão Internacional de Grandes
Barragens. Para Conca, a Lei das Águas de 1997 aciona as seguintes interpretações:

5. O artigo 1º da Lei das
Águas apresenta os seis
princípios norteadores da
nova política: I) a água descansa em domínio público;
II) é um recurso limitado e
tem valor econômico; III)
de acordo com a escassez
de água, a prioridade é dada
para consumo humano e
rega de animais; IV) gestão
de recursos hídricos deve
permitir múltiplos usos;
V) a bacia hidrográﬁca é a
unidade territorial para a
implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema
Nacional de Monitoramento
de Recursos Hídricos; VI) a
gestão dos recursos hídricos
deve ser descentralizada e
contar com a participação
dos governos, usuários de
água e comunidades.

Conceitualmente, a nova lei refletiu uma mudança dramática do paradigma estreito
de exploração dos recursos para uma perspectiva mais ampla, centrada na avaliação
integrada, na gestão em termos de bacias, proteção ambiental e participação das partes
interessadas. Politicamente, a lei refletiu o declínio do poder dos hidrocratas e a crescente influência de ambos os interesses urbanos e ambientais. Institucionalmente, a lei
refletiu a luta contínua sobre o caráter do Estado brasileiro, o equilíbrio entre o Estado e
a autoridade federal, e o significado de participação em um Brasil cada vez mais democrático. (CONCA, 2006, p. 275)

Considerando-se as perspectivas de Molle (2008) sobre os conceitos nirvana, a
rede bem articulada de especialistas em água envolvidos na elaboração da Lei das
Águas pode ser tomada como parte das comunidades epistêmicas que promovem
internacionalmente as narrativas sustentando o conceito da GIRH, o que justificaria
a institucionalização de uma política da água moldada por este conceito nirvana.
Os objetivos da PNRH – assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade
adequados; promover o desenvolvimento sustentável por meio de um uso múltiplo
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integrado e racional da água e a prevenção de eventos hidrológicos críticos causados
pelo uso inadequado dos recursos naturais – representam uma preocupação clara em
equilibrar as necessidades do meio ambiente tendo em vista equidade e eficiência. Por
essa mesma razão, eles parecem impossíveis de serem plenamente alcançados e a lei
não trata de como lidar com as questões políticas que vêm surgindo com a sua implementação. Algumas dessas questões são discutidas mais adiante.
O modelo de organização da governança na unidade da bacia hidrográfica, legitimado pelas comunidades epistêmicas como um meio eficaz de estimular o desenvolvimento à escala regional (MOLLE, 2008), foi adotado na Lei das Águas como um
instrumento para promover a participação democrática, envolvendo diferentes atores
na gestão da água. Como sugerido por Molle (2008), a adoção de um modelo bemsucedido, “exportado” pelos ditos países desenvolvidos a diversos países em desenvolvimento, facilitou a interação com organizações financeiras como o Banco Mundial, que
aumentou progressivamente o número de projetos financiados no Brasil. O GRÁF. 1
mostra que o ano de 1997 pode ser considerado um ponto de transição, representando
o início de um período em que um número crescente de projetos brasileiros receberam
empréstimos do Banco. Do total de 492 projetos concedidos até o fechamento de 2012,
93 são especificamente sobre Água, Abastecimento ou Proteção Contra Enchentes.
De modo geral, este número poderia ser maior se considerarmos o vínculo com os
recursos hídricos de projetos incluídos nas demais oito categorias existentes, como
Agricultura, Pescas e Florestas (BANCO MUNDIAL, 2013).

GRÁFICO 1 - Representação do número de projetos no Brasil que obtiveram acesso a crédito concedido pelo
Banco Mundial
Fonte: BANCO MUNDIAL, 2013.
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Desafios políticos na implementação de uma
mudança na governança das águas
Em um esforço de modernização e de modo a atender às exigências do Banco
Mundial para liberação de recursos, o estado do Ceará adotou o modelo dos comitês
de bacias antes de a Lei das Águas ser aprovada (LEMOS; OLIVEIRA, 2004). O estado
contratou “especialistas como consultores, bem como o estudo do estado da arte das
opções de gerenciamento que estavam sendo implementadas em outras partes do
mundo” (LEMOS; OLIVEIRA, 2004, p. 2126), dentro da linha do que Molle (2008)
aponta como a reprodução mundial de “modelos de sucesso” de gestão hídrica que não
necessariamente foram elaborados segundo o contexto do local de aplicação.
Analisando a gestão participativa dos comitês de bacia no Ceará, Lemos e Oliveira
(2004) mostram que o processo de adoção dos comitês foi moldado pelas ações de duas
principais redes de atores locais com interesses distintos: de um lado, os especialistas em
água, técnicos, usuários de água e organizações não governamentais, exigindo do Estado
a transferência da tomada de decisões para mais atores,
operando em outros níveis de governança, e,
de outro, os políticos conservadores e as elites
regionais resistindo às mudanças no
sistema tradicional de gestão. Conforme
Lemos e Oliveira (2004) destacam, o
Ceará é um exemplo da mentalidade
histórica que dimensiona o poder de um ator
por seus títulos de propriedade de terra e água. Em linha
com essa mentalidade, a implementação de estruturas descentralizadas e “modernas”, tais
como os comitês de bacias, representou para as elites tradicionais uma possibilidade de
perda do poder.
Analisando criticamente o mesmo contexto, Taddei (2011) argumenta que, em
vez de empoderar atores não governamentais, os comitês de bacias estão, na verdade,
reproduzindo as relações desiguais de poder verificadas no seio das comunidades
locais e servindo para a centralização nas mãos do Estado da gestão dos recursos
hídricos no interior em benefício dos centros urbanos. Taddei (2011) destaca que a
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implementação de comitês de bacias foi coordenada pela Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos (COGERH) do estado do Ceará, responsável também pela organização de todos os detalhes para as reuniões dos comitês existentes no estado: envio de
convite aos membros, determinação do espaço físico, controle dos recursos disponíveis, entre outros fatores. Representantes da agência também são os que fornecem as
informações técnicas para os encontros e facilitam as discussões, deixando assim todo
o controle das reuniões dos comitês nas mãos da COGERH. Segundo Taddei (2011), os
comitês ainda não contam com estrutura e organização para funcionar ativamente de
modo independente da agência estadual de águas.
A
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por discussões técnicas coordenadas por atores governamentais, assim como acontece
com as reuniões dos comitês estudados por Taddei (2011) e Abers e Keck (2006) no Ceará.
Dados do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2012),
elaborado especialmente para a Conferência das Nações Unidas Rio +20, demonstram
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que o governo central e os especialistas técnico-científicos estão conseguindo ter seus
interesses atendidos na governança das águas mesmo após a abertura para participação pública. A FIG. 1 mostra o sistema de abastecimento público de água no Brasil,
indicando a porcentagem da população contando com o serviço. Os maiores números
(áreas azuis no mapa) estão no Sul e Sudeste do país, as regiões mais “desenvolvidas”.
Os menores números estão localizados no Norte, na região hidrográfica do Amazonas,
onde, paradoxalmente, os maiores volumes de água no Brasil são encontrados.
A situação é pior quando consideramos o sistema de esgoto (FIG. 2). A área azul
correspondente à maior porcentagem de pessoas com acesso ao serviço (>70,1); é a
menor área no mapa e
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menos

“desenvolvidas”

permanecem suprimidos
pelo interesse do governo
de suprir as necessidades

de áreas urbanas, onde a maioria das indústrias estão localizadas e também onde a
maior parte do conhecimento técnico-científico é produzido no país. Como as áreas
urbanas têm maior contribuição para a economia nacional, elas gozam também de
maior poder nos processos de tomada de decisões sobre a gestão das águas.
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Após acompanhar durante quatro anos as reuniões de comitês no Ceará, Taddei
(2011) verificou que as discussões, mediadas por representantes da COGERH, reforçavam a ideia de que os comitês de bacia são o instrumento para a realização de uma
governança hídrica “moderna” e “democrática” no sentindo de promover o “desenvolvimento”, conceitos que Molle (2008) categorizaria como nirvanas diante da falta de
consenso quanto às definições do que eles devem/deveriam representar. Taddei (2011)
argumenta que o discurso técnico-científico
dominava as reuniões e assim dificultava
a participação de atores rurais, não
familiarizados com a linguagem utilizada. Essa situação pode ser visualizada se imaginarmos, por exemplo,
pequenos e grandes agricultores, representantes
da indústria e de comunidades indígenas sentados à mesma mesa para decidir sobre a
operação de uma barragem diante da expectativa de chuvas para a próxima estação.
Estão todos igualmente aptos a decidir qual seria o melhor modo de operar a barragem?
E melhor para qual/quais usuários? Esses atores receberam alguma capacitação para
tomar essa decisão? E quem foi o responsável por essa capacitação? Que valores e ideologias ela reproduziu?
Questões como essas, que surgem quando olhamos com mais cuidado as tentativas de implementar processos de tomada de decisão descentralizados, poderiam ter
sido previstas, até certo ponto, na elaboração das políticas públicas para gestão dos
recursos hídricos, se o contexto local tivesse sido analisado com a devida importância
para recepção de modelos de gestão disseminados internacionalmente. Considerando
abordagens participativas em implementação por organizações não governamentais
nos países ditos “em desenvolvimento”, Cleaver (1999) defende que a maioria opera
partindo do pressuposto de que a simples “inclusão” de atores na mesa de decisão
resultaria automaticamente no seu empoderamento e na construção de uma gestão
democrática. O que eles esquecem é que os atores não contam com a mesma habilidade de influenciar a decisão, o mesmo conhecimento sobre os processos em discussão
e o mesmo interesse: a alocação dos recursos hídricos deve promover o bem-estar das
comunidades ou atender a interesses privados e comerciais?
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Como o caso dos comitês no Ceará demonstra, a adoção de modelos participativos
de gestão dos recursos hídricos falha ao não identificar os participantes como atores
políticos cujos interesses em participar (ou não) podem ser muito distintos. Taddei
(2011) revela que os temas discutidos nas reuniões e as informações técnicas relacionadas são propostas pela COGERH. Deste modo, todos os membros do comitê não
estão exatamente envolvidos nas discussões que ocorrem, digamos, no alto nível de
governança hídrica. Além disso, a maioria dos membros da sociedade civil indicou
dificuldade em entender a linguagem técnico-científica utilizada, sentindo-se incapaz
de discutir se as decisões em pauta eram realmente adequadas (ou não) para os
“problemas” apresentados.
Quando a Lei das Águas define os representantes que devem ser parte dos comitês
(art. 39), reunindo atores estatais, da sociedade civil, de comunidades indígenas, entre
outros, a Lei reproduz o que Cleaver (1999) identifica como uma visão idealizada de
indivíduos e comunidades como unidades harmoniosas, marcadas por solidariedade e
cooperação. Essa percepção paradoxal é verificada no caso do Ceará, em que os comitês
refletem a dinâmica presente na comunidade e, portanto, cooperação, assim como
conflitos e exclusão podem existir. Conforme Lemos e Oliveira (2004) definem sobre
o caso do Ceará:
No contexto de gestão de recursos naturais, os atores sociais são complexos, jogadores
contraditórios que podem ao mesmo tempo se juntar às reformas orientadas ou em
oposição às redes de atores dominantes, dependendo do contexto do processo da política pública ou do assunto a ser tratado. Eles também podem mover-se de uma rede para
outra por causa de uma mudança em suas preferências ou por cálculos oportunistas (por
exemplo, quando um novo governo assume o poder). Tal complexidade e fluidez pode, ao
mesmo tempo, ser um constrangimento e uma oportunidade para redes de atores envolvidos nas políticas públicas para reunir apoio a iniciativas políticas específicas. (LEMOS;
OLIVEIRA, 2004, p. 2125, tradução livre)

Abers (2007) apresenta uma experiência diferente de gestão participativa no Brasil,
analisando dois exemplos no Sul e no Sudeste. Fazendo uso da teoria dos movimentos
sociais, Abers (2007) explica que a liderança de atores da sociedade civil acabou levando
à criação de iniciativas capazes de aumentar a conscientização sobre questões relativas à governança das águas e promover o envolvimento de atores diversos em ações
coletivas, por meio da construção de uma identidade vinculada à bacia hidrográfica.
rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 236-253, jul./dez. 2013
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Segundo Abers (2007), a construção desta identidade “requer o trabalho estratégico
de líderes e organizações que promovam esforços de colaboração em pequena escala,
conectando grupos previamente desconectados e disseminando novos quadros sobre
a natureza do grupo e os problemas que ele pode resolver” (ABERS, 2007, p. 1455,
tradução livre).
Um dos projetos analisados foi o Manuelzão, que resulta de uma iniciativa de
membros da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Para Abers (2007), o projeto conseguiu mobilizar atores das áreas urbana e rural localizadas no âmbito da bacia do Rio das Velhas para discutir a gestão dos recursos hídricos
por enquadrar questões como a qualidade da água em uma linguagem comum, disseminando informações sobre questões ambientais de modo que indivíduos sem o
conhecimento técnico-científico de especialistas possam compreender.
As atividades do Manuelzão se iniciaram em 1997, mesmo ano de aprovação da
Lei das Águas, com objetivo de chamar a atenção de populações ribeirinhas ao Rio
das Velhas, no contexto urbano e rural, para as causas de muitas das doenças que as
acometiam: a degradação das águas do Rio (MANUELZÃO, 2013). Hoje, o Manuelzão
conta com núcleos ao longo da bacia formados por membros da sociedade civil, atores
governamentais e usuários de água para discutir questões relacionadas à governança
das águas. Membros do Manuelzão integram o comitê formal da bacia hidrográfica
do Rio das Velhas criado posteriormente, mas o projeto permanece como iniciativa
paralela que demanda do governo
estadual ações contínuas para
solucionar os problemas
de degradação ambiental
da bacia. Uma das ações destacadas por Abers (2007)
como exemplo da colaboração entre atores com interesses distintos é a
Meta 2010, anunciada pelo projeto em 2004, que teve como objetivo tornar possível
“navegar, pescar e nadar” no principal rio da bacia. Por meio do enquadramento em
linguagem simples de uma questão ambiental, a Meta conseguiu criar um vínculo;
uma identidade compartilhada entre os diversos atores envolvidos na governança das
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águas da bacia e também chamar a atenção de atores até então externos à causa para
participar das atividades do projeto.

Conclusão
Os estudos de Lemos e Oliveira (2004), Taddei (2011) e Drummond e Barros-Platiau
(2006) revelam que a implementação de processos de tomada de decisão descentralizados e democráticos no Brasil ainda tem muitos desafios a enfrentar. Mesmo que
uma mudança na política pública tenha sido formalmente promovida por meio da
Lei das Águas de 1997, a governança das águas ainda permanece sob o controle do
governo central e os especialistas técnico-científicos, os mesmos atores que articularam e impulsionaram a elaboração da Lei.
Como a Política Nacional de Recursos Hídricos foi elaborada principalmente por
uma rede de peritos técnicos (ABERS; KECK, 2006; CONCA, 2006), ela encarna uma
abordagem instrumental em que comitês de bacias são tidos como uma ferramenta
eficaz para promover melhor governança hídrica. Contudo, os efeitos do “empoderamento” dos atores não governamentais têm que ser considerados, assim como o
potencial dos comitês de bacia hidrográfica em reproduzir as desigualdades caracterizando as relações de poder entre os envolvidos.
Considerando a forma como o processo participativo tem sido feito no Ceará,
Taddei (2011) revela, por exemplo, que os membros da sociedade civil abandonaram
os comitês por não se sentirem verdadeiramente habilitados ou mesmo capacitados
para participar das discussões técnicas sobre os temas levantados. Como resultado, a
maioria dos comitês está agora formada por técnicos dos municípios envolvidos, sem
participação efetiva da sociedade civil.
Como os autores bem salientam, os processos de tomada de decisões participativas
são moldados pelo contexto político, pelas normas sociais e culturais que caracterizam
uma dada comunidade. Portanto, a sua implementação não pode contar apenas com
a reprodução de técnicas que foram aplicadas com “sucesso” em outras circunstâncias
sociais, políticas e econômicas. Como este dito sucesso é mensurado? Quais são os
indicadores? E trata-se de sucesso para quem e por quê?
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Ao adotar os princípios da GIRH, a Lei das Águas de 1997 pode operar como
um símbolo de um Brasil “moderno”, “desenvolvido” e “democrático”, antenado
com os discursos técnico-científicos internacionalmente divulgados sobre governança das águas. Contudo, a história do país tem de ser considerada profundamente para que modos eficientes de descentralização e participação pública
sejam promovidos.
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C

omo financiar uma ambiciosa gestão de recursos hídricos, que possibilite
seu uso, de maneira razoável e respeitando o meio aquático? Com o nasci-

mento do capitalismo, os Estados modernos apoiaram a nova economia de “welfare”,

contratando engenheiros sem grandes projetos de infraestrutura ligados à água:
inicialmente pontes, canais de navegação ou de irrigação, em seguida barragens e
aquedutos. Inspirando-se na experiência inglesa, alguns engenheiros vislumbraram
o abastecimento domiciliar de água. Com isso, o consumo de água, pouco diferenciado na época, aumentou significativamente, o que levou as cidades a buscar água
de fontes cada vez mais distantes. Nova York e Madri precedem Paris, no que diz
respeito à captação de fontes localizadas em um raio aproximado de 100 quilômetros.
Em Paris, esses trabalhos foram realizados pelo engenheiro Belgrand, a pedido do
célebre prefeito Haussmann.
Pretendia-se mesmo ir muito além da bacia parisiense: em 1890, engenheiros saboianos tiveram a ideia de abastecer Paris com a água do lago Léman. Esse projeto
1. Eau de Paris (Água de Paris) é a autarquia municipal
responsável pelo abastecimento de água da cidade
(NT).

encontra-se ainda nos arquivos da empresa Eau de Paris1. Foi abandonado depois da
Primeira Guerra Mundial, acreditando-se numa nova invasão alemã. No final do século XIX, uma epidemia de febre tifoide colocou sob suspeita uma das fontes longínquas, o que fez os engenheiros e higienistas reconhecerem a necessidade de tratar a
água, não importando de onde viesse.
Os parisienses decidiram, então, imitar os ingleses e tratar a água de abastecimento, à época por meio de filtração, o que tornou viável a captação da água de superfície
nas proximidades. A água tratada passou a ter seu custo vinculado aos volumes produzidos, o que motivou a iniciativa de levar os usuários a pagar por sua utilização.
O objetivo na época era mesmo o de fazer da água um serviço comercial pago por
seus beneficiários, de acordo com os volumes consumidos, mas na forma de serviço
público submetido a regras, contrapondo-se à situação de monopólio: igualdade das ta-

2. Obrigação de incorporar,
sem demora, as inovações
técnicas à medida em que
aparecem.

para medir o consumo de água (entre 1870 e 1900, em Paris) facilitou as mudanças
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tecnológicas (tratamento da água fornecida, em seguida, sob pressão, o emprego de
torneiras estanques) assim como agilizou a gestão municipal, ao financiar com recursos locais grandes projetos hidráulicos até então considerados investimentos de
responsabilidade do Estado nacional. Existe, aliás, nesse momento, em Languedoc,
um projeto de rede regional de água bruta, Aqua Domitia3, que demanda um financiamento por fundos públicos, sob pretexto de que ele ofereceria um serviço de interesse coletivo. Mas é tipicamente um projeto que não responde a uma demanda e,
sim, a cria! É surpreendente que ainda estejamos nesse ponto, pois isso se traduz em
“antieconomia”.
Se podemos hoje criticar esse tipo de projeto é porque a situação mudou. A crescente preocupação com o meio ambiente, nos anos 1970, fez eclodir a gestão integrada

3. O nome deste projeto
joga com as palavras: A via
Domita era a estrada romana
que corria às margens do
rio Ródano e chegava à
Espanha. Mas o que poderia
ter sido sustentável à época
(primeiras barragens, aquedutos romanos) não o seria
mais hoje: a mão de obra da
época era escrava!

e participativa, em oposição ao modelo anterior, o da gestão hidráulica multifuncional
(exemplo: a Tennessee Valley Authority). Interessa agora a auto-gestão, com o propósito de partilhar o recurso existente e gerir as demandas, antes de pedir ao Estado que
aumente sua oferta por meio de grandes obras hidráulicas. Esse é o espírito da Diretiva
Quadro da Água da União Europeia (CE 2000/60).

As agências de água ou o rateio de custos dos
investimentos em meio ambiente
A água é um “ativo específico”: requer investimentos pesados que se amortizam
em períodos muito longos. Esse é um problema presente em todas as épocas, que sempre demandou soluções tais como o rateio dos investimentos entre os beneficiários dos
projetos a fim de evitar que cada envolvido ,captando água ou lançando efluentes nos
corpos receptores, vá à ruína.
Prever o rateio dos investimentos leva eventualmente a considerar uma redefinição da água como um bem comum, isto é, nem um bem público, que seria financiado pelo Estado, nem um bem de mercado, financiado com recursos privados. Foram os
alemães que primeiro conceberam as instituições nos novos moldes, e os franceses os
imitaram no que se chamou a “volta da colônia”: com efeito, os engenheiros de Pontset
Chaussées4 muitas vezes iniciavam suas carreiras nas colônias e, em razão da guerra,
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viram-se confrontados com outras culturas, sobretudo as norte-americanas. Isso parece
ter-lhes despertado o interesse pela inovação. Eles foram repatriados no momento da descolonização na África, no início dos anos 1960. Eram em grande número, e o Governo
confiou-lhes diferentes funções e tarefas.
Ivan Chéreté um desses profissionais. Ele trabalhou na Délégation à l’Aménagement
du Territoire et à l’Action Régionale – DATAR [Delegação de Ordenamento do Território
e de Ação Regional], vinculada ao Secrétariat Permanent pour l’Étude des Problèmes de
l’Eau – SPEPE [Secretaria Permanente para o Estudo dos Problemas da Água]. François
5. Alguns de nossos amigos
brasileiros conheceram esse
grande engenheiro que terminou sua carreira sobretudo
como professor de gestão da
água, na École Nationale des
Ponts et Chaussées.

Valiron5, outro exemplo, quando voltou da Tunísia, foi conduzido à Caisse des Dépots
[Caixa de Depósitos]. Chéret se destacava entre os membros de sua geração: de origem
em parte russa, falava várias línguas, o que lhe facilitava os contatos com outros países.
Em 1964, levou um grupo de senadores e de deputados à Alemanha para visitar os
Genossenchaften do Ruhr, uma região que havia vivido um formidável desenvolvimento
industrial, entre 1870 e 1914.
O crescimento nessa região industrial foi tão rápido que os problemas ambientais e
de saúde tornaram-se dramáticos. Os engenheiros, os industriais e as cidades do Ruhr
haviam obtido do império prussiano a possibilidade de se auto-organizarem, de maneira
cooperativa, a fim de melhor gerir seus três rios. O rio Emscher, ao centro, tornou-se
uma rede de esgotos a céu aberto, gerido pelo Genossnschaft, isto é, um sindicato cooperativo de usuários da água. O rio Lippe, ao norte, destinado a fornecer os recursos hídricos necessários aos processos industriais e agrícolas, dispunha de um comitê de gestão
desses recursos. O Ruhr, ao sul, tornou-se o rio “nobre”, com duas instituições cooperativas de gestão: a primeira dedicada à construção de estações de tratamento de esgotos e à
sua operação, em comum; a segunda destinada à construção de barragens-reservatórios
ao longo do rio, a fim de oferecer água potável a todos e possibilitar atividades aquáticas de lazer. Hoje, as duas instituições fundiram-se, e a Ruhrverband festejou seus

6. Ela teve como diretor,
entre as duas Guerras, o célebre Karl W. Imhoﬀ, pioneiro
do tratamento de esgotos e
que também contribuiu para
exportar o modelo de gestão
de bacias hidrográﬁcas nos
Estados Unidos.

100 anos em 20136. O modelo foi copiado, em seguida, em toda a região do Reno do
Nord-Westphalie (mas não em outras partes da Alemanha). Foram essas instituições
que inspiraram a criação das agências financeiras de bacia, transformadas depois em
agências de água, e a formação dos comitês de bacia na França, em 1964.
Essa criação está pautada no princípio de subsidiariedade criado pelo bispo
Ketteler, na Alemanha, no fim do século XIX.Em sua versão institucional, esse
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princípio estabelece que a ação pública deve se dar ao nível mais local possível,
desde que as autoridades responsáveis, nesse nível, sejam capazes de conduzi-la.
Se essas autoridades se mostram incapacitadas para agir, instâncias vizinhas, de
mesmo nível territorial, podem ajudá-las em suas ações. Apenas quando as instâncias locais e vizinhas não são capazes de implantar as ações requeridas, instâncias
territoriais superiores podem intervir.
Nesse modo de gestão de tipo comunitário, o Comitê é composto por representantes
de diferentes instituições: políticos, industriais, agricultores, etc. Os Genossenschaften e
as agências de água, que nele se inspiraram, fornecem um modelo distorcido
daquele teorizado por Elinor Ostrom,
sobre a “governança econômica de
bens comuns dos comuns”. Seu estudo sobre as capacidades de
auto-organização das comunidades para a gestão de bens comuns valeu-lhe o Prêmio
Nobel de economia. Sobre esse tema, a questão que hoje emerge é a seguinte: é possível
falar de gestão “ostroniana”, ou seja, aquela em que as instituições gerenciam a água em
escala de distritos hidrográficos, envolvendo milhões de habitantes como os da França?
Esse é um bom tema de pesquisa.

As agências de água: o descompasso em relação
às instituições territoriais francesas
As agências de água foram criticadas, de imediato, desde 1964, em particular por aqueles a quem a noção de bem comum era estranha – caso, particularmente, dos engenheiros
do Estado, no Ministério das Finanças, e também de muitas lideranças políticas locais.
Ivan Chéret disse que o corps des Eaux et des Fôrets [corpo técnico de engenheiros de
Águas e Florestas], em particular, temia perder, para as agências de água, o monopólio
dos trabalhos públicos que seus agentes faziam em prol das coletividades rurais, pelos
quais recebiam seus honorários. No entanto, o principal adversário das agências foi e
continua sendo aInspection des Finances [Inspeção de Finanças], que não compreende
que se possa aplicar o princípio poluidor-pagador por meio de rateio de custos e que,
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de fato, trabalha desde o início para integrar, no orçamento do Estado, os recursos
obtidos da cobrança pelo uso da água.
Entre a implantação da lei de 31 de dezembro de 1964, a instalação efetiva das agências e o recebimento dos primeiros recursos da cobrança, em 1970, o debate foi acalorado
quanto à natureza das agências de água e ao seu estatuto. Atribuiu-se a elas, finalmente,
o poder de fixar os valores da cobrança pelo uso da água e de cobrá-los dos usuários, mas
não foi dado a elas nenhum poder de fiscalização nem mesmo autonomia para contratar
e gerir obras: as agências não constroem nada. Trata-se, pois, de uma aplicação bastante
limitada do princípio de subsidiariedade. Até esse poder de taxação atribuído às agências
sempre lhes foi contestado em razão de que a cobrança de impostos de qualquer natureza
faria delas estabelecimentos públicos do Estado que deveriam, em consequência, ser controlados todos os anos pelo Parlamento. Ainda assim, a associação dos prefeitos da França
não aceitou que seus membros pagassem taxas a instituições que eles julgavam, em geral,
menos soberanas que eles, eleitos por sufrágio universal. É por isso que a negociação dos
anos 1960 terminou por estabelecer, como meio de cobrança, a inclusão, nas contas de
água, dos valores devidos às agências pelo uso da água. Isso conduziu também ao financiamento das redes de esgoto sanitário e pluviais com os mesmos recursos captados via
fatura de água e não por meio dos impostos territoriais locais (IPTU e outros). Os recursos
auferidos pelas agências via cobrança pelo uso da água deveriam ser considerados como
remuneração pelos serviços por elas prestados e não como impostos. Assim, elas escapariam da obrigatoriedade do controle orçamentário anual pelo Estado. Entretanto, não foi o
que aconteceu; voltaremos oportunamente sobre esse tema.

Como compreender a economia da cobrança?
Se nos debruçarmos sobre os valores cobrados pelo uso da água que constam nas
faturas de água, podemos verificar o papel das agências em relação ao conceito de
recuperação dos custos totais. Como 80% ou mais dos recursos obtidos pela cobrança
pelo uso da água, destinados às agências vêm dos usuários domésticos, raciocinemos
sobre a fatura de água desses consumidores.
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Preço médio da água na França em 1990:
1,5 Euro/m³ (9,88 FF/m³)

Água potável

Cobrança por captação

Cobrança por lançamentos

Impostos

FIGURA 1 - Composição de
uma fatura de água em 1990,
na França. Unindo-se a área
azul clara à azul escura,
passa-se do custo presente
do serviço de água ao custo
de longo prazo,(incluindo
o “custo de captação dos
recursos hídricos”).
E unindo-se a área verde
clara à verde escura, passa-se
da cobrança por lançamento
ao custo em longo prazo,
incluindo-se o custo da
despoluição necessária.

Esgotamento sanitário

Uma fatura de água compõe-se do preço da água potável, da cobrança pelo serviço de
esgotamento sanitário7, dos impostos nacionais (entre as quais a TVA, ou seja, o imposto
sobre valor agregado) e de dois recursos fiscais destinados à gestão de recursos hídricos na
bacia: (i) a cobrança pela captação de água e (ii) a cobrança pelo lançamento de efluentes e
suas cargas poluentes (fig. 1). Ao se adicionarem esses recursos de cobrança, o primeiro à
tarifa de água potável e o segundo à cobrança pelo serviço de saneamento, ilustra-se o conceito de que esses recursos servem para custear os investimentos necessários a atender ao

7. Antes de 1968, tratava-se
da taxa de saneamento paga
via impostos locais. O termo
cobrança pelo serviço de
saneamento em substituição
ao de “taxa” corresponde à
passagem da coleta de um
imposto ao pagamento por
um serviço prestado.

princípio de pagamento dos “custos sociais” segundo Ronald Coase. Há um custo social
associado ao lançamento de dejetos poluentes nos meios receptores e outro vinculado
aos riscos de escassez de água. Esses valores adicionados de pagamento pelos serviços
e pelo uso dos recursos hídricos aproximam-se
dos custos de longo prazo que os usuários
devem pagar para dispor de água em quantidade e qualidade adequadas e de maneira financiável. Na França, os investimentos necessários para reduzir as cargas poluentes eram e
continuam sendo nitidamente mais importantes que aqueles necessários para captar,
tratar e distribuir a água de abastecimento. É por isso que a cobrança pelo lançamento de
efluentes é muito mais elevada que a cobrança pela captação de água. A proteção contra
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as inundações poderia ter sido igualmente confiada às agências, mas estas naturalmente
criariam um mecanismo adicional de cobrança para financiar suas ações nesse campo.
O governo recusou-se a atribuir às agências essa responsabilidade, argumentando que os
problemas de gestão de risco e de segurança eram de sua competência e dependiam de
8. Sobre a história da prevenção de inundações na França,
ver minha análise e síntese
(Barraqué, 2014).

seu orçamento geral.8
As cobranças pela captação e pelo lançamento tiveram seu impacto, o financiamento
de milhares de estações de tratamento de esgotos e de algumas barragens reservatórios
ao longo dos rios Sena e Loire, para aumentar a oferta de água em períodos de estiagem.
Em consequência, o montante dos custos do setor de esgotamento sanitário e pluvial
aumentou tanto que entre 1990 e 2000 a composição da fatura de água mudou significativamente. Além disso, a adoção, em 1991, da Diretiva Europeia “águas residuárias
urbanas” (91/271 CE) levou todos os países europeus a fazerem um esforço considerável
de melhoria do esgotamento sanitário e pluvial e do tratamento de esgotos. Foi preciso,
então, aumentar os valores cobrados pelos lançamentos para modernizar as estações francesas de tratamento de esgotos, renovar e concluir a implantação das redes de esgotamento sanitário, conceber uma gestão por rateio de custos das fossas sépticas Service Public
de l’Assainissement non Collectif – SPANC [Serviço Público de Saneamento não Coletivo].
Desde 1996, o custo de longo prazo do esgotamento sanitário para os usuários conectados a redes (sistemas dinâmicos)ultrapassou o da água potável (fig. 2).

FIGURA 2 - Composição de
uma fatura de água, na França, em 2000. Em 10 anos, o
peso do esgotamento sanitário, incluindo o tratamento
de esgotos (presente e
potencial) aumentou muito;
desde 1996, na França,
essas duas partes da fatura
tornaram-se mais importantes que as duas partes
da água potável incluindo o
custo de captação.
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Preço médio da água na França em 2000:
2,65 Euro/m³ (17,36 FF/m³)

Água potável

Cobrança por captação

Cobrança por lançamentos

Impostos
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Em 2000, a União Europeia adotou Diretiva a Quadro (Directive Cadre) da água
(2000/60 CE), que recomenda que os beneficiários paguem os “serviços prestados
pela água”, custo completo ou valores a ele aproximados9. Devemos admitir que a água
não é paga pelo seu custo total, mesmo na Europa, onde as agências de água colocam
a França em posição de originalidade. Podemos, com efeito, considerar, lendo a definição de custo completo de autoria de Peter Rogers (1998), professor em Harward, que

9. A Diretiva impõe, no entanto, calcular o desvio entre
o preço pago e o que corresponderia à recuperação dos
custos completos.

a cobrança pela captação de água corresponde aos custos de oportunidade e do uso
do recurso hídrico (users’ cost), ao passo que a cobrança pelo lançamento de efluentes
corresponde ao custo social ambiental (environmental cost). Esses dois mecanismos de
cobrança ajudam os usuários a aproximarem-se do pagamento pela recuperação completa dos custos pelo uso da água. Apesar de isso não ser estritamente aplicado, uma
vez que os valores cobrados são muito baixos, o conceito de recuperação dos custos
é esse. Relendo o livro de Ivan Chéret (1967), é surpreendente constatar que, antes
mesmo da popularização do princípio poluidor-pagador pelo OCDE (1972), os mecanismos de cobrança implantados pelas agências eram concebidos como internalização
das externalidades produzidas pelos poluentes, por um lado, e como pagamento pelo
“custo do recurso”, por outro.

A aceitabilidade social do preço da água
Apesar de tudo, o preço da água aumentou consideravelmente desde 1990.
Hoje a média ultrapassa 3,5 Euros/m3. A redução no consumo de água que se observa na atualidade contribuiu também para aumentar o seu preço unitário, uma
vez que o essencial dos custos do serviço de água é custo fixo a repartir entre os
volumes consumidos. Quanto menor o consumo, mais caro é o m3 (é o caso de países que consomem pouco, como a Alemanha e a Dinamarca). Mas, com o aumento
rápido do custo e alguns casos de corrupção nos contratos de água, a França viu-se
diante de uma nova problemática da sustentabilidade que a levou a uma nova fase
de inventividade financeira: agregam-se à questão da contabilidade dos custos econômico e ambiental a questão da aceitabilidade social e a da equidade. Inúmeros
atores, inclusive alguns dos concessionários privados de serviços de saneamento,
perguntam-se, hoje, se alguns elementos incluídos na fatura da água não deveriam
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ser retirados, uma vez que, a exemplo da Inglaterra depois da privatização, algumas
famílias não podem mais pagar pela água, cuja fatura é “imbebível”! Inúmeros deputados, representantes políticos locais e associações de defesa do meio ambiente
ou de consumidores estimam que a fatura de água tornou-se pesada demais (embora eles, de fato, não conheçam seu montante).
Surge, nesse contexto, uma controvérsia originada da constatação (parcial e partidária) de que os usuários domésticos pagam 85% dos valores coletados pela cobrança
pelo uso da água, ao passo que não utilizam mais de 15% do recurso. Paul-Louis Tenaillon, antigo Presidente do Comité Nationale de l’ Eau [Comitê Nacional da Água],
já havia utilizado esse argumento, o que demonstra o limite da reflexão dos representantes públicos da Nação. A maior parte dos recursos da cobrança das agências é
revertida às coletividades locais para melhorar o esgotamento sanitário e o tratamento
de esgotos para os cidadãos que, de fato, gastam pouca água, mas poluem muito. Esse
debate fez das agências as responsáveis por esses aumentos de tarifas. Procuramos,
então, se tal era o caso.
10. Seria mais adequado
reconstituir os dados sobre
o conjunto de um plano de
ação quinquenal para se ter
números mais conﬁáveis,
mas o objetivo aqui é apenas
mostrar os princípios que os
valores brutos indicam.

Estabelecido somente para o ano 2000, graças a Pierre Alain Roche, então diretor da Agência de Água Sena-Normandia, o quadro 1, a seguir, decompondo as receitas e as despesas das seis agências, mostra que os usuários domésticos pagaram efetivamente 85% do total10. Mas as coletividades locais, das quais eles são os eleitores
e os administrados, recuperaram mais de quatro quintos dos recursos de cobrança
provenientes dos usuários domésticos. Os três quartos dos recursos coletados pelas
agências iriam ajudar as coletividades locais nesse momento. Os industriais não
conectados às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
pagam às agências de forma independente dos usuários domésticos 14%. Vê-se que,
depois de terem investido em infraestrutura de tratamento de efluentes industriais,
nos anos precedentes, eles preferem receber das agências os “benefícios de tratamento”, ou seja, pagar menos pelos mecanismos de cobrança e receber menos como
financiamento das agências. Mas os serviços públicos de água e de esgotamento
sanitário, ao contrário, preferem limitar os benefícios que poderiam obter pelo nível
de tratamento de efluentes, o que diminuiria as contribuições devidas pela cobrança pelo uso da água da parte dos usuários domésticos, e receber das agências mais
recursos financeiros para adequar o esgotamento sanitário às normas. Mas, são os
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usuários domésticos que pagam por isso. Poderíamos supor que se os investimentos
decididos pelos responsáveis políticos não são adequados, isso significa que são eles
que “roubam os usuários”.
Contrariamente ao que foi expresso por alguns membros de uma aliança heteróclita de ecologistas e de consumidores, os industriais não “roubam os usuários domésticos”. Em contrapartida, não se pode ignorar que os poluentes emergentes são
produzidos essencialmente pela indústria, à semelhança dos famosos
Policlorinatos Bifenil, os PCB. Seria
necessário aumentar a cobrança sobre esses poluentes,
para conduzir os industriais a reduzi-los11. Porém, qual governo aceitaria fazê-lo nesse
período de crise? Cabe, então, responsabilizar as agências de água por uma injustiça
feita aos usuários? Quanta má-fé!
QUADRO 1: O ORÇAMENTO DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA CHEGA À MATURIDADE

despesas

valores
(euros)

receitas

valores
(euros)

recursos e meios

231

rembolsos

354

coletividades locais

1069

usuários domésticos

1346

191

indústrias não conectadas à rede
pública

196

agricultores (pmpoa)

72

agricultores

15

ações, controles

49

funcionamento das agências

118

Total

1730

Total

1911

fundos de solidariedade água

76

saldo, provisões, fundos

105

indústrias não conectadas à
rede pública

11. Yves Martin, engenheiro de Minas e primeiro
diretor da agência de água
Artois-Picardie, pensava, por
exemplo, que era preciso cobrar dos industriais também
pela poluição produzida no
passado.

Despesas e receitas acumuladas das seis agências de água da França no ano 2000, em milhões de euros

Uma parte dos recursos das agências provém do pagamento de empréstimos feitos
a usuários, sem juros e sem subvenções. A primeira linha mostra que uma parte não
negligenciável das receitas das agências provém do reembolso desses empréstimos, que
permite investir em domínios não imputáveis a esta ou àquela categoria de usuários,
por exemplo, aquisições áreas. Ao fim do ano 2000, restaram 180 milhões de euros em
caixa. Talvez isso tenha ocorrido porque os investimentos em curso tenham atrasado,
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uma vez que as agências só repassam o dinheiro depois das obras concluídas. Ou talvez
também porque, em ano pré-eleitoral, políticos tenham preferido adiar investimentos
para depois das eleições, a fim de evitar aumento do preço da água antes das eleições.
O governo aproveitou essa margem financeira em caixa para “recuperar” 76 milhões de
Euros para o Ministério do Meio Ambiente, que queria acelerar a realização dos planos
de prevenção dos riscos de inundação. Ora, conforme já mencionado, essa parte da política de água havia sido considerada fora do campo de competência das agências.
O quadro na página anterior mostra que, relacionando despesas e receitas para
o ano 2000, as grandes categorias de usuários resgatam, pouco a pouco, recursos
que verteram às agências por meio dos mecanismos de cobrança, com exceção dos
agricultores que recebem aproximadamente o quíntuplo do que contribuíram. Nessa
época, as somas em jogo representavam menos de 5% do orçamento das agências.
Ainda assim, não se pode verdadeiramente acusar as agências de “roubar” os usuários
domésticos para beneficiar os agricultores, mesmo porque essa ajuda financeira aos
12. Nos anos de 1990, sobretudo, o Estado lançou um
programa de controle das
poluições de origem agrícola
(PMPOA, da sigla em Francês) visando subvencionar
a construção de estações
de tratamento de eﬂuentes
para os maiores criatórios
industriais, que só seriam
submetidos à cobrança pelo
uso da água, em seguida,
com base na poluição não
depurada. Isso resultava
claramente em subvencionar
essas empresas, sem contrapartida, e o programa foi
um fracasso denunciado pelo
Tribunal de Contas.

agricultores foi imposta às agências pelos sucessivos governos12.

A lei das águas e meios aquáticos
As críticas dos adversários das agências levaram o governo de coalizão socialistaecologista, eleito em 1997, a querer integrar o orçamento das agências de água em
seu novo projeto de ecotaxa generalizado. Com a TGAP, todos os poluidores (do ar,
da água, dos dejetos) pagariam taxas ao Ministério das Finanças, e, segundo a versão
neoclássica do princípio poluidor-pagador, o nível da taxa deveria fazer mudar os comportamentos; logo, não seria necessário devolver o montante equivalente ao valor das
taxas, sob forma de subvenções ou de empréstimos bonificados. Nessa visão, a ecotaxa
substituiria impostos tradicionais, preservando as relações de força entre o Ministé-

13. Enquanto que o desaﬁo
europeu é, sobretudo, em
relação aos nitratos, com
uma Diretiva (CE 91/676),
que recomenda a redução
do uso desses fertilizantes
nas ‘zonas vulneráveis’, onde
a contaminação ultrapasse
40mg/l.
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rio das Finanças e os industriais submetidos ao imposto sobre o lucro, criando um
mercado suplementar para investimentos em meio ambiente e, em consequência, gerando empregos. É o que chamam, com um entusiasmo demasiadamente exagerado
(pelo menos no caso da França), de noção de “duplo dividendo”. A cobrança praticada
pelas agências de água não sofreu essa interferência do Ministério, mas uma nova
cobrança sobre a poluição difusa, limitada aos pesticidas13, foi criada segundo o modelo
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da TGAP. A experiência evidentemente fracassou, porque os agricultores conseguiram
obter uma cobrança limitada a valores muito baixos, e o Ministério não conseguiu por
meio dessa medida senão uma pequena arrecadação suplementar. Essa TGAP “pesticidas” foi oferecida (mas suprimida) às agências de água pela lei de 2006, chamada de
“Lei da Água e dos Meios Aquáticos”.
Essa lei estava em preparação desde a volta da esquerda ao poder, em 1997.
Na França, a esquerda sempre foi mais resistente, senão hostil às instituições dirigidas
por comitês de usuários, constituídos por representantes dos industriais e da sociedade civil, tendo o poder de aumentar impostos e gastar dinheiro público. Ora, desde o
primeiro mandato de François Mitterrand, a esquerda havia recebido um parecer do
Conselho Constitucional sobre o estatuto da cobrança pelo uso da água. Uma vez que
o Conselho de Estado não havia feito distinção entre “serviço prestado” e “imposições
de toda natureza”, o Conselho Constitucional, adotando o segundo critério, julgou inconstitucional o orçamento das agências.
De fato, o artigo 34 da Constituição
indica que os impostos devem ser
controlados anualmente pelo Parlamento. Entretanto, os orçamentos das agências de água eram
votados a cada cinco anos, pelos
comitês de bacia, e, depois, controlados somente pelos ministérios de Meio Ambiente e de Finanças. Em vez de modificar a Constituição ou criar uma Constituição “para fiscalização do patrimônio comum”, os parlamentares decidiram pela avaliação anual do orçamento das agências, prometendo não
modificá-lo durante o programa seguinte. Todavia, após as eleições, o Parlamento não se
manteve fiel à promessa, e o Ministério das Finanças coloca em votação um corte de 10%
do orçamento das agências, em 2014, em nome da redução geral das despesas do Estado.
Entre os desafios relacionados à cobrança, os parlamentares queriam retroagir
em relação aos famosos coeficientes multiplicadores das fórmulas de cobrança, criados vinte anos antes: os coeficientes de coleta de esgotos para as cidades que não concluíram a implantação de suas redes de esgotos e os coeficientes de grandes aglomerações, que têm em conta o custo mais elevado de serviços e obras em grandes cidades.
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No entanto, era necessário encontrar mecanismos para o financiamento de redes de esgotamento sanitário, que têm custo mais elevado. E, ainda, era preciso resolver um problema que
se arrastava desde 1980: a gestão das águas pluviais urbanas.
Como financiar uma gestão específica das águas pluviais em meio
urbano, uma vez que não se podem embutir os custos dessa gestão na fatura de água potável? Afinal, as pessoas não compram a
chuva! E, sobretudo, num país que escolheu o sistema separador
14. No regime original, os habitantes de cidades com
menos de 500 habitantes não eram submetidos à cobrança pelo uso da água. Doravante, uma política pública
de gestão das fossas sépticas leva a criar também um
mecanismo de rateio de custo, logo, uma cobrança por
poluição (ou seja, por lançamentos).
15. Logo depois da criação da cobrança por lançamentos
para ﬁnanciar as estações de tratamento de esgotos, o
Estado pediu às agências de água que se encarregassem
de contribuir para a implantação das redes de esgoto
inacabadas, que ele não queria mais ﬁnanciar. As agências puderam então aumentar os valores cobrados pelo
lançamento de eﬂuentes por meio de um ‘coeﬁciente de
coleta’. Ou seja, quanto menos os moradores dispunham
dos serviços de coleta e tratamento de esgotos, maior era
a cobrança pelo seu lançamento nos meios receptores.
Porém, as indústrias conectadas à rede pública de esgotamento sanitário eram exoneradas desse aumento.

absoluto, a rede pluvial deve ser financiada pelos impostos locais e
não pela fatura de água.
Após longos debates, o sistema de cobrança pelo uso da
água foi modernizado. As cobranças pela captação e pelos lançamentos são substituídas por sete novos objetos de cobrança:
- a cobrança por captação de água foi mantida, com adaptações;
- cobrança pelo lançamento de efluentes domésticos generalizada a todos os habitantes14;
- cobrança pela modernização das redes de esgotamento sanitário, inclusive de indústrias conectadas à rede pública15;
- cobrança pela poluição remanescente (após tratamento) de
origem industrial (modulada geograficamente);
- cobrança pela poluição originária de criadouros, poluição

16. Mas nunca a cobrança sobre os nitratos.

difusa (chamada, na França, de TGAP phyto)16;
- cobrança pelo armazenamento de água nos períodos de es-

17. A ideia é poder ﬁnanciar mecanismos de transposição
de peixes e a restauração hidromorfológica dos sedimentos para todas os barramentos com altura superior a 5m.

tiagem, resultante do barramento de curso de água17;
- cobrança destinada à proteção do meio aquático (mapas
de pesca).
Em compensação, a lei suprimiu a possibilidade de os de-

18. Departamentos são uma unidade da divisão territorial
da França (Nota de tradução).

partamentos18 estabelecerem um mecanismo de cobrança para
financiar as redes de abastecimento de água e, posteriormente, as de esgotamento sanitários nas comunas rurais (exemplo:

19. São associações de municípios semelhantes aos
consórcios, no Brasil (Nota de tradução).
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FNDAE). Por outro lado, essa lei possibilitou às aglomerações
de comunas19 estabelecer uma cobrança pelo manejo de águas
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pluviais, mas, atualmente, poucas cidades têm utilizado esse instrumento, tendo em
vista a crise dos orçamentos públicos em todos os níveis de governo.
Ainda é cedo para fazer o balanço das novas bases de cobrança, mas teme-se que a
cobrança sobre vários e diversos objetos não encontre correspondentes locais para ser
efetivada. E como as agências não são obrigadas a gerir separadamente (ou seja, por
objeto da cobrança) os recursos advindos da cobrança, a falta de transparência denunciada há 15 anos ainda está longe de acabar.
Por outro lado, a denúncia feita no passado pelos usuários, relacionada à transferência
de recursos (“seu dinheiro”) para atender às demandas dos agricultores, parece procedente
nos dias de hoje.
A agência de água Loire-Bretanha contribui para a construção de “pequenas bacias”,
isto é, pequenos reservatórios para suprir uma demanda suplementar de água em benefício dos agricultores, embora estes não contribuam, via mecanismos de cobrança, com
recursos suficientes a cobrir os custos reais de tais intervenções. E nenhum governo criou
a cobrança pela poluição por “nitratos”, tão necessária para financiar a melhoria da qualidade da água dos mananciais. Os atrasos da aplicação da Diretiva Nitratos levam-nos diretamente a uma nova condenação pelas agências de água e pelo Cour de Justice de l’Union
Européenne – CJCE [Tribunal de Justiça da União Europeia]. Tendo em vista os relatórios
emitidos pelo Conseil général de l’environnement et du développement durable [Conselho Geral
do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável] que demonstram o enorme custo
social da poluição difusa, a situação poderia, no entanto, evoluir, desde que a Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agricoles - FNSEA [Federação Nacional dos Sindicatos de
Produtores Agrícolas] fosse convencida a permitir que seus membros assinassem contratos com as distribuidoras de água, que os indenizariam pelos lucros cessantes causados
pelo abandono de práticas de fertilização intensiva (e, em consequência, da cultura de
cereais à criação extensiva).

Conclusão
Por fim, desde o começo, o Estado e a representação política nacional não compreendem a noção de bem comum nem a de gestão integrada e participativa da água.
Pior, fizeram as agências de água desempenhar o papel de bode expiatório, acusando-as
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de serem responsáveis pelo que não vai bem. Certamente elas não estão ao abrigo de
toda crítica, mas é preciso lembrar que elas contratam seu pessoal segundo o regime
privado de contratos de trabalho, não tendo seus empregados o peso dos funcionários
do Estado. Sobretudo, elas são frequentemente criticadas, por não terem feito o que, na
verdade, foram impedidas de fazer. Existe, da parte da alta função pública, na França,
em particular no Ministério das Finanças, e da parte da representação política nacional,
uma perversidade fundamental em relação a essa inovação financeira.
Atualmente, na França, os trabalhos de Elinor Ostrom estão na moda, e muitos
falam da gestão em comum de bens (common pool resources). Mas poucas pessoas compreendem que o domínio da gestão da água é uma esfera importante de aplicação
desse modo de gestão.
Em várias escalas territoriais, tenta-se reunir os usuários em sua diversidade, na
tentativa de fazê-los coesos quanto aos desafios que devem enfrentar na busca de uma
regra de funcionamento e de distribuição das responsabilidades.
Apesar do desenvolvimento de uma política de consórcios de rio, de aglomerações, de mananciais de água de abastecimento, entre outros, e da criação do Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE [Esquemas de Ordenamento e de Gestão
das Águas], o sistema ainda não está suficientemente voltado à gestão integrada. Ora, a
Diretiva Quadro água estabelece, com razão, o objetivo de reconquista da qualidade do
meio aquático, do “bom estado da água”. Não se trata apenas de reduzir a poluição ou
de encontrar recursos de substituição em caso de penúria. É preciso gerir o meio aquático, o que convida as agências a propor e a estabelecer contratos mais direcionados às
ações territoriais e menos voltados aos investimentos em objetos técnicos.
As agências de água possibilitaram o aumento de nosso parque de estações de tratamento de esgotos de 1,4 mil para 17 mil estações, e de nossas redes de esgotos sanitários
de 50 mil para 200 mil quilômetros de extensão, aos quais se somam 150 mil quilômetros
de redes de água potável. No entanto, é necessário encontrar um novo modelo financeiro,
porque será difícil gerir por muito tempo tais redes de água potável e de esgotamento
sanitário. Será preciso, pois, renovar os serviços públicos em zonas de baixa densidade
habitacional, adotando-se tecnologias autônomas (estáticas) ou semicoletivas para o esgotamento sanitário, e também pensar em novos sistemas de abastecimento de água, utilizando tecnologias gerenciadas em comum pelos moradores das pequenas cidades, como
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outrora. Esse modelo ainda existe na Irlanda e em alguns estados (Länder) da Alemanha,
de baixa densidade populacional, assim como em Portugal, na Espanha, no sul da Itália,
na Suécia, na Finlândia e em todos os países da Europa do Leste. Será necessário também desenvolver a experiência dos Service Publique d’Assainissement Non Collectif – SPANC
[Serviço Público de Esgotamento Sanitário Não-Coletivo] para melhor gerir um parque
de cinco milhões de fossas sépticas, que teremos de manter. Enfim, é preciso pensar nas
águas pluviais antes que elas cheguem às redes de drenagem, ou seja, pensar em políticas
de “água na cidade”20.
Além disso, é preciso permitir às agências financiarem essas novas políticas e
adotarem um perfil de promoção e de liderança no sentido de melhor construir uma
gestão de água como bem comum. Mas, se o enfoque mais liberal de gestão do meio
ambiente pelo mercado por meio das novas “autoridades administrativas independentes” e de taxas do gênero TGAP roubam esse papel das agências, vamos talvez assistir,
cada vez mais, à sua perda de identidade e à redução de seu papel.

20. Refere-se a políticas praticadas na França e em outros
países, focadas na gestão
integrada de águas urbanas,
com o emprego de técnicas
de manejo de águas pluviais
fundadas mais em processos
de inﬁltração e evapotranspiração em áreas verdes,
coberturas verdes, trincheiras, e em armazenamento
em bacias de detenção,
microrreservatórios domiciliares e outros.
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HISTÓRICO DE CRIAÇÃO
E IMPLANTAÇÃO DO
COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA DO
BAIXO PARAÍBA DO SUL
maria eugênia totti*

resumo Este artigo apresenta e analisa o histórico de implantação do recém-criado Comitê de Bacia Hidrográﬁca do
Baixo Paraíba do Sul (CBH-BPS, 2009). O histórico de ocupação marcado pelo monopólio sucroalcooleiro e por grandes
transformações ambientais relacionadas à dinâmica de águas, além da hegemonia política e econômica de um pequeno
grupo de latifundiários que falava em nome da Região foram fatores de entrave à criação do CBH-BPS. Mesmo com todas
as diﬁculdades constatadas referentes à implantação e ao funcionamento desse sistema de gestão de recursos hídricos, o
Comitê tem se mostrado como uma instituição que tende a ser eﬁciente e perene.

palavras-chave: Comitê de bacia hidrográﬁca. Gestão de águas. Baixo Paraíba do Sul.

BAIXO PARAÍBA DO SUL WATERSHED
COMMITTEE: BACKGROUND OF CREATION AND
IMPLEMENTATION
abstract The background of creation and implementation of the newly created Baixo Paraíba do Sul Watershed
Committee (CBH-BPS, 2009) is presented and analyzed. The historic occupation marked by sugarcane monopoly and large
environmental changes related to the dynamics of water, besides the political and economic hegemony of a small group of
landowners who spoke on behalf of the region were factors presenting obstacles to the creation of CBH-BPS. In spite of all
the diﬃculties related to the implementation and operation of this system of water resources management, the Committee
has proven to be an institution that tends to be eﬀective and enduring.
key words: Watershed committee. Water management. Baixo Paraíba do Sul.
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O

presente trabalho apresenta e analisa o histórico de criação e instalação do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (CBH-BPS), região cor-

1. A Bacia do Rio Paraíba do
Sul estende-se pelos estados
de São Paulo (Vale do Paraíba), de Minas Gerais (Zona
da Mata) e pela maior parte
do interior do estado do
Rio de Janeiro. O rio segue
fazendo o limite entre os estados de Minas Gerais e do
Rio de Janeiro até desaguar
no Norte Fluminense, entre
os municípios de São João
da Barra e São Francisco de
Itabapoana, depois de percorrer 1.150Km. Os principais
tributários, da nascente para
a foz, são os rios Jaguari
(SP), Parateí (SP), Buquira
(SP), Bananal (RJ), Piraí (RJ),
Piabanha (RJ), Paraibuna
(MG), Pirapetinga (MG),
Pomba (RJ), Dois rios (RJ) e
Muriaé (RJ). A área da bacia
é de 55.500km2; localizada
em uma das regiões mais
desenvolvidas, urbanizadas
e exploradas do Brasil, ela
abrange 180 municípios,
com uma população total de
5,6 milhões de habitantes,
dos quais 89% vivem nas
áreas urbanas (IBGE, Censo
2000). Entretanto, quando
considerados os 8,7 milhões
de moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro,
abastecidos com as águas
transpostas do Rio Paraíba
para o Rio Guandu, tem-se
um total de 14,3 milhões de
pessoas.
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respondente ao Norte-Noroeste do Rio de Janeiro (Brasil). Historicamente, o Baixo
Paraíba do Sul ou Norte-Noroeste Fluminense vivencia múltiplos conflitos socioambientais dos quais a gestão e o uso dos recursos hídricos aparecem como uma das principais problemáticas, envolvendo grande diversidade de atores: prefeituras da região e,
em menor escala, representantes dos governos estadual e federal, instituições científicas, empresários, fazendeiros, comunidades de pescadores, ambientalistas e usuários
de água, entre outros.
Ressalta-se que a referida região geográfica se insere à jusante de regiões fortemente industrializadas e de grande densidade demográfica, estando por isso vulnerável aos problemas gerados à montante. Beneficiada pelos recursos voltados para a
modernização da agroindústria açucareira a partir da década de 1950, bem como pelos
recursos oriundos da extração de petróleo, a partir da década de 1980, a região em
pauta adentra o século XXI reproduzindo e agravando uma série de heranças negativas, de pobreza, de exclusão e de desigualdades socioeconômicas. Nesse caso, há um
aparente paradoxo, pois, se, por um lado, essa bacia se mantém entre as regiões hidrográficas mais problemáticas do Brasil, por outro, o chamado “Baixo Paraíba do Sul”
aparece como possuindo um grande volume de recursos públicos locais derivados dos
“Royalties do Petróleo”, ou seja, com potencialidade para superar essa herança negativa.
A Região do Baixo Paraíba do Sul apresenta um histórico de ocupação marcado
pelo monopólio sucroalcooleiro, por uma gritante desigualdade social e por grandes
transformações ambientais relacionadas à dinâmica de águas em seu território, que
causaram inúmeros “efeitos perversos” não esperados (CARVALHO; TOTTI, 2004;
TOTTI; PEDROSA, 2006).
Na bacia do Rio Paraíba do Sul,1 principal manancial de água doce do estado do
Rio de Janeiro, concomitante à complexidade institucional imposta pela existência
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de águas federais e estaduais, tem-se um amplo conjunto de organismos de bacia2
voltados para a gestão das águas, articulados ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP).
Dentro desse contexto, a busca pela gestão integrada, descentralizada e participativa
das águas na Bacia do rio Paraíba do Sul teve início com a criação do CEIVAP em 1996,
e segue em processo de implantação incremental até os dias de hoje, sendo que para o
seu bom funcionamento é fundamental uma articulação em rede com os demais organismos de bacia, que apresentam diferentes graus de institucionalização (TOTTI et al.,
2013). Entretanto, apesar dos esforços empreendidos por grupos locais para a implan-

2. Esses organismos de bacia são: i) comitês de trechos
ou de sub-bacias, tais como
o Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Paraíba do Sul
(CBH-PS), criado em 1991 no
trecho paulista da bacia; ii)
consórcios intermunicipais e
interestaduais articulados em
torno de determinadas subbacias; e iii) associações regionais de usuários de águas
de determinados trechos da
bacia (TOTTI, 2008).

tação de um organismo de bacia (comitês, consórcios e associações), no Baixo Paraíba
do Sul, até 2009, havia um vazio institucional causado justamente pela ausência de um
Comitê. Ressalta-se que a referida Região, além de integrar a porção inferior da Bacia do
Rio Paraíba do Sul (bacia federal), compõe, também, a divisão em regiões hidrográficas
do estado do Rio de Janeiro (bacias estaduais – Região Hidrográfica IX), FIG. 1.

FIGURA 1 - Localização do Baixo Paraíba do Sul/Região Hidrográﬁca IX do Rio de Janeiro
Fonte: Modiﬁcado de Cartograﬁa – SERLA/2007.

Atualmente, compete ao Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), órgão do
governo do estado do Rio de Janeiro, apoiar a criação de comitês e operacionalizar a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio estadual, ou seja, daqueles rios
ou demais corpos d’água que têm o seu curso inteiramente contido na área de abrangência do estado, além da água subterrânea subjacente ao seu território. Por sua vez,
cabe ao CEIVAP a mesma responsabilidade no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul.
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A cobrança pelo uso da água bruta é um dos instrumentos previstos pela Lei nº
3.239/1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, tendo sido regulamentada pela Lei nº 4.247/2003. Os recursos financeiros resultantes da cobrança pelo
uso da água, em rios de abrangência do estado do Rio de Janeiro, devem ser recolhidos
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e, posteriormente, aplicados de
acordo com o estabelecido pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. Destacase que a RH-IX é a maior Região Hidrográfica do Rio de Janeiro, mas a que possui
um dos menores valores arrecadados pelo uso da água. Por sua vez, é interessante
observar que o maior uso da água para fins industriais, na Bacia do Rio Paraíba do Sul,
excetuando-se a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), é o do setor sucroalcooleiro
no município de Campos dos Goytacazes/RJ (MMA/CEIVAP, 2000).
Na ausência de um Comitê, a Região do Baixo Paraíba do Sul tinha uma participação pouco produtiva nas assembleias do CEIVAP e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, uma vez que a representação da região nestas reuniões se fazia
por meio de atores setoriais, de forma isolada, e que na maioria das vezes não tinham
autonomia para decidir ou implementar ações, mesmo havendo empenho em levar as
discussões, demandas e problemas regionais até essas instâncias. A falta deste fórum
para representar os atores sociais do Baixo Paraíba do Sul permitia que seus problemas
e anseios ficassem aguardando a boa vontade do poder público, nem sempre atento
aos conflitos pelo uso da água, ou à mercê dos poucos grandes usuários.

Entraves à criação do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul
A evocação regionalista, da identidade territorial em torno do Baixo Paraíba do
Sul, por parte das elites da pecuária e da agroindústria açucareira, lideradas pela
fração industrial desta última, na virada da década de 1970, remete a um imaginário
que tem sustentação num “passado glorioso”, no qual essa região possuía projeção
nacional nessas atividades econômicas, além do café. Evoca, ainda, uma posição de
autoridade legítima, para dentro da região, dos membros dessas elites, para chamar a
si a condição de representantes dos interesses regionais junto às diversas escalas dos
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poderes públicos constituídos, de onde emanavam os recursos para os investimentos
no setor (CRUZ, 2006).
O apelo ao orgulho da sociedade regional, para fazer contraponto a um sentimento
geral de decadência econômica, era fundamental como parte da estratégia de se candidatar à condição de controladores dos recursos federais fartos e baratos, canalizados,
nesse período, para a agroindústria açucareira. Ao mesmo tempo, ante a ameaça dos
capitais de São Paulo em assumir a hegemonia definitiva do processo de acumulação
na agroindústria açucareira, era preciso consolidar a condição de representante dos
interesses da sociedade regional junto ao governo federal (CRUZ, 2003).
Os elementos que produziram o Norte Fluminense como região problema, na
sua dimensão mais remota – quando ainda o Norte e o Noroeste Fluminense eram
reconhecidos como Norte Fluminense –, começaram a tomar corpo a partir da crise
econômica de 1929, que desarticulou a produção nacional com reflexos extremamente negativos na agroindústria da região, afetando fortemente a lavoura cafeeira e
a expansão do cultivo da cana. A Revolução de 1930 e a chegada do Presidente Getúlio
Vargas ao poder permitiram a criação do chamado “Estado Desenvolvimentista” com
grande poder tanto de atuação direta (ex. Usina Siderúrgica Nacional) como de regulação de políticas públicas. Nesse sentido, a criação do “Conselho Nacional do Café”
(1931), especialmente com o objetivo de amparar a produção e garantir os preços de
mercado, é um dos exemplos dos efeitos diferenciados de uma mesma política. Diante
dos imensos estoques, o governo federal opta pela “queima dos estoques, impõe as
quotas de exportação e de empréstimos externos para garantir a sustentação de preços,
o que beneficiou o café paulista em detrimento do café do Norte-Noroeste Fluminense
do estado do Rio de Janeiro” (ALVES, 2013, p. 84).
Em contrapartida, após a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA, 1933), as
políticas federais induziram a ampliação e concentração das usinas da mesma forma
que estimularam a concentração de grandes extensões de terra nas mãos das indústrias açucareiras (LEWIN; RIBEIRO; SILVA, 2005). Até então, o Norte Fluminense
possuía uma economia diversificada e bastante representativa em âmbitos estaduais e
nacionais. Além do café e do açúcar, havia o algodão e a indústria têxtil, a de cerâmica,
a de doces, a de mobiliário, a de barcos de pesca, a de aguardente (SOFFIATI, 1997;
CRUZ, 2003).
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Essa transformação no setor agrícola e agroindustrial diminuiu drasticamente
a diversidade das atividades produtivas regionais. Se, por um lado, as políticas do
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) reforçaram a tutela governamental e aumentaram a concentração de renda, por outro, viabilizaram uma forte retomada do
crescimento da lavoura da cana e a produção do açúcar no Norte Fluminense. Em
1936, a região tornou-se uma das maiores exportadoras de açúcar para o exterior, e
o estado do Rio de Janeiro passou a ser o maior produtor do país (PANTOJA, 1992;
ALVES, 2013).
Desse modo, o avanço da monocultura da cana-de-açúcar e a sua relação com o
declínio da produção de subsistência e dos demais ramos agropecuários, agroindustriais e industriais geraram a hegemonia política e econômica de um pequeno grupo
de latifundiários que passou a falar em nome da região Norte Fluminense.
Por sua vez, o Noroeste Fluminense corresponde à porção mais pobre e menos
dinâmica do Baixo Paraíba do Sul, condição que adquiriu a partir da erradicação
dos cafezais, estando sempre à margem da economia açucareira dominante dessa
região, embora permanecesse polarizada por ela até à sua emancipação como
região, em 1987. Suas terras estão esgotadas, sua economia estagnada e, apesar
de atividades econômicas concentradas e pontualmente localizadas, com destaque
para a pecuária leiteira e o tomate, sofre com o desemprego e o êxodo populacional
(GRABOIS, 1996; CRUZ, 2003). Tal condição tem estado cristalizada, tanto em
termos de força política quanto nas questões socioeconômicas. Fator desmotivador
à criação de um comitê de bacia hidrográfica para essa região como um todo,
considerando a crença dos atores do Noroeste Fluminense na supremacia política
do Norte Fluminense, principalmente na força política do município de Campos
dos Goytacazes.
Por sua vez, o Baixo Paraíba do Sul, como um todo, vem sofrendo, ao longo das
últimas décadas, uma sucessão de conflitos socioambientais que envolvem tanto
setores públicos quanto privados, em que a gestão e uso da água aparecem como um
dos principais problemas. Soma-se, ainda, o fato de essa região hidrográfica estar inserida à jusante de regiões fortemente industrializadas e de grande densidade demográfica, estando por isso vulnerável aos problemas gerados à montante (enchentes,
acidentes, poluição das águas etc.).
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Rica em diversidade de paisagens formadas por serras, colinas, tabuleiros,
planícies, restingas e uma grande quantidade de corpos de água associados às
lagoas, lagunas, rios e córregos, a região sofreu grandes transformações ambientais relacionadas à dinâmica de águas em seu território (CARVALHO; TOTTI,
2004; TOTTI; PEDROSA, 2006). Um
exemplo clássico foi a primeira grande
intervenção ambiental sofrida a partir de
1844, com a construção do canal CamposMacaé. Esse canal, na época, com uma
extensão de 100km, construído para escoar a produção
agrícola da região, foi, aos poucos, aproveitado para a drenagem da Baixada dos
Goytacazes e para despejo de esgoto (SOFFIATI, 2007). Mais tarde, no século
XX, por meio de obras iniciadas nos anos 1930 pela Comissão de Saneamento
da Baixada Fluminense e, posteriormente, pelo Departamento Nacional de Obras
e Saneamento (DNOS), foram abertos cerca de 300 canais, totalizando 1.300km,
além de comportas e estruturas hidráulicas. Com a extinção do DNOS em 1989,
essas obras foram completamente abandonadas (SEMADS, 2001), e a falta de
manutenção dos canais criou uma herança de novos conflitos e falsas competências em relação à gestão dos recursos hídricos regionais. Pode-se, portanto, afirmar
que esta vasta região, com diferentes recortes administrativos, apresenta grande
heterogeneidade, tanto do ponto de vista territorial, quanto do ambiental, do social
e do econômico.
Nesse período, os proprietários rurais e usineiros assumiram boa parte do
controle das estruturas hidráulicas, operando comportas e barrando os cursos
d’água de acordo com seus interesses. A fragilidade institucional abriu caminho
para a condução privada do sistema de canais e “mediação de conflitos”. Em contrapartida, a extinção do DNOS possibilitou, também, a emergência de novos atores
sociais, ligados às instituições municipais e estaduais mais sensíveis à ampliação
de processos democráticos de decisão sobre a operação da infraestrutura hídrica
deixada pelo DNOS (CARNEIRO, 2003).
Dentro desse contexto marcado por desigualdades sociais, econômicas e
ambientais e conflitos de ordem política, logrou-se instalar o Consórcio da Foz em
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2003. As articulações para a criação desse organismo de bacia tiveram início em 2000,
por meio do Grupo de Trabalho da Foz (GT-Foz), formado por representações da foz
do Rio Paraíba do Sul. Entre os objetivos do Consórcio estavam: resolver problemas de
conflitos e de gerenciamento da rede de canais de Campos dos Goytacazes e da Foz do
Paraíba do Sul, além de representar os interesses da região em outras áreas da bacia
hidrográfica. Com a criação do Consórcio da Foz, pensou-se, também, em dar agilidade às ações de intervenção nessa região, com recursos oriundos de cotas a serem
pagas pelos sócios (TOTTI; CARVALHO, 2007).
Entretanto, desde sua criação, quando foi feita a apresentação da proposta de
custeio do Consórcio e do rateio das cotas entre os consorciados, as reuniões com a
conotação de assembleia ordinária
ou

extraordinária

deixaram

de acontecer. É interessante
destacar que o Consórcio da
Foz era composto por oito
municípios do Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra,
Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, São Fidélis e Cardoso Moreira) e por
três do Noroeste Fluminense (Aperibé, Cambuci e Itaocara). A descontinuidade das
ações do Consórcio da Foz, aliada à vasta extensão territorial da RH-IX fortaleceram
a necessidade de elaboração de propostas para a superação dos desafios da gestão dos
recursos hídricos na região.
No final da década de 2000, com o fortalecimento das políticas de recursos hídricos
e a maior disposição de se efetivar a cobrança pelo uso da água, tanto em nível do comitê
integrador da bacia (CEIVAP), quanto estadual (Fundação Superintendência Estadual de
Rios e Lagoas – SERLA, atual Instituto Estadual do Ambiente – INEA), foi dado apoio
governamental ao grupo autodenominado “Comissão Pró-Comitê” do Baixo Paraíba do
Sul. Esse apoio político (politics) e o conhecimento técnico (policy) advindo, especialmente,
de pesquisadores universitários de várias áreas, aliados à militância e experiência dos movimentos ambientalistas da região possibilitaram um certo “empoderamento” desse grupo.
A partir de cursos e visitas técnicas e políticas aos diferentes municípios da região, a Comissão Pró-Comitê, com o apoio direto da SERLA, pôde levar conhecimento
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específico relativo à política de recursos hídricos e, principalmente, ao funcionamento
de um comitê de bacia, além de propiciar a articulação política entre os diferentes atores, promovendo, assim, um ambiente favorável à criação do CBH-BPS.

Criação e implantação do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul
A partir de 2008, foram investidos esforços por parte de um pequeno grupo de
atores, representantes tanto do poder público, quanto dos usuários e da sociedade
organizada, para a criação do CBH-BPS: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF), Universidade Federal Fluminense (UFF), Fundação do Desenvolvimento do Norte Fluminense (FUNDENOR), Sindicato Rural de Campos, Associação de Plantadores de Cana (ASFLUCAN), Secretaria Municipal de Campos.
Contudo, o empenho destas entidades esbarrava em algumas limitações de caráter
físico e político, tais como: a dimensão territorial e a diversidade de ambientes da
Região Norte-Noroeste Fluminense; a falta de conhecimento relativo à Política Nacional
de Recursos Hídricos por parte de alguns dos atores envolvidos; e a necessidade de
desenvolver estratégias voltadas para a identificação e articulação de atores-chave nos
municípios que integram essa Região.
Por sua vez, esse pequeno grupo foi reconhecido e apoiado pela então SERLA
(atual INEA), e, com o respaldo do governo estadual, a Comissão Pró-Comitê passou
a promover reuniões nos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Para esses
encontros, foram convidados representantes de diferentes segmentos da sociedade:
poder público, sociedade organizada e usuários de água.
Uma série de reuniões foi realizada pela Comissão Pró-Comitê, com a finalidade
de discutir o processo de articulação entre os atores locais, o regimento interno e o
estatuto do Comitê, além de preparar outros documentos exigidos pela SERLA para a
sua criação. É importante destacar que, desde o princípio da mobilização para a criação
do Comitê, a Comissão contou, também, com o apoio do CEIVAP.
O CBH-BPS foi instituído no dia 03/03/2009 pelo Decreto Estadual nº 41.720.
A área de atuação do CBH-BPS é constituída pelas bacias dos rios Muriaé, Pomba,
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Pirapitinga e pelo baixo curso do Rio Paraíba do Sul, que corresponde à Região
Hidrográfica IX do estado do Rio de Janeiro, estabelecida pela Resolução nº 18 do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro.
Atualmente, o Comitê é constituído por um plenário, órgão máximo deliberativo, e uma diretoria responsável pela administração. O plenário é composto por
trinta membros com
direito a voto, sendo
dez

representantes

dos usuários de água, dez
da sociedade organizada
e dez do poder público
(federal, estadual e municipal). A diretoria é composta por dois membros de cada um
dos três segmentos que integram o Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul.
A posse dos membros da primeira diretoria do Comitê ocorreu em junho
de 2009 com a presença dos representantes do INEA, do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos e do reitor da UENF. Nessa ocasião, o reitor, atendendo aos
pedidos da Comissão Pró-Comitê, comprometeu-se a ceder um espaço físico na
universidade para que fosse instalada a Secretaria Executiva do Comitê do Baixo
Paraíba do Sul.
O Comitê conta com quatro câmaras técnicas: Recursos Hídricos e Estruturas
Hidráulicas; Defesa Civil; Assuntos Legais e Institucionais; e, recentemente criada,
a da Pesca. Tais câmaras técnicas denotam as prioridades assumidas pelo Comitê:
a estruturação e consolidação do Comitê; a mitigação de problemas relativos aos
corpos hídricos e estruturas hidráulicas; a redução das ameaças e vulnerabilidades a
eventos relacionados às cheias e inundações, por meio de elaboração de diretrizes e
assessoramento no mapeamento de riscos e desastres; e o monitoramento de dados
meteorológicos, hídricos, pluviométricos e linimétricos.
Na composição da atual diretoria do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul,
constam: Diretor Presidente (Prefeitura de Itaperuna); Diretor Vice-Presidente
(Prefeitura de São João da Barra); Diretor Secretário-Executivo (UENF); Diretor
Administrativo (FIRJAN); Diretor Administrativo (CEDAE); Diretor Administrativo (ECOANZOL).
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A composição das câmaras técnicas é a seguinte:
1. Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas: composta por 10
membros titulares e 10 suplentes. Coordenador: representante da APROMEPS;
2. Câmara Técnica de Defesa Civil: composta por 11 membros titulares. Coordenador: representante da Defesa Civil do Noroeste Fluminense;
3. Câmara Técnica para Assuntos Legais e Institucionais: composta por 12 membros
titulares. Coordenador: representante da ASFLUCAN;
4. Câmara Técnica da Pesca: em implementação.
Ressalta-se que, nos primeiros anos de existência do CBH-BPS, entre as ações empreendidas, destacam-se: a reforma do Regimento Interno (21/06/2011); a eleição de novos
membros para o biênio 2011/2013 (14/09/2011); o seminário e a reunião de trabalho
do CBH-BPS (30/11/2011), com a participação do Secretário de Meio Ambiente do Rio
de Janeiro, da Presidente do INEA, do Presidente do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Rio de Janeiro e de outros 15 representantes de municípios; o envio de cinco
projetos ao Edital CEIVAP 2011 (um projeto aprovado: Prefeitura Municipal de São José
de Ubá – “Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Lagoa de São José
de Ubá”); a participação de representante do CBH-BPS no XIII Encontro Nacional de
Comitês de Bacia (ENCOB); a anuência de oito projetos para Edital CEIVAP 2012; a
organização de “Seminário de fortalecimento das atividades da Pesca e Aquicultura na
Região Hidrográfica IX” (01/08/2012); entre outros eventos. É, também, importante
destacar que as reuniões ordinárias acontecem com regularidade.
Obviamente, não se trata aqui de “cantar loas” ao funcionamento do Comitê!
Temos consciência da assimetria – em termos de
correlação de forças, informação e controle
sobre recursos estratégicos – entre os vários
atores envolvidos. Além disso, sabemos que
os atores possuem diferentes níveis de prioridades em relação ao Comitê de Bacia, e isso faz muita diferença, pois afeta fortemente a intensidade de participação de cada um deles. Entretanto, acreditamos que
– apesar de diversos óbices – a possibilidade de uma arena formalizada e aberta na
qual os diferentes atores podem discutir, buscar pontos em comum, realizar alianças
e negociar suas demandas específicas se apresenta como um enorme avanço em
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relação às práticas tradicionais e de baixa transparência das decisões políticas (politics).
Além disso, decisões colegiadas definem “regras do jogo” (policy) não só legítimas como
publicizadas e bem definidas, condições essenciais para que os diversos atores possam
planejar suas ações futuras sem receio de mudanças aleatórias ou não esperadas.

À guisa de conclusão
A despeito de a água ser um recurso ambiental de uso comum, sua importância
como bem essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social faz
com que requeira uma gestão e uma legislação especiais, voltadas para as suas características e peculiaridades. Deste modo, os novos conceitos que permeiam o sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos incorporam essa demanda, pois
nasceram da necessidade de mudança para conter ou mitigar uma crise de qualidade
e quantidade, resultante do desordenado e mau uso da água.
Segundo a tipologia de política pública tradicional, a regulamentação do sistema
nacional de gestão dos recursos hídricos se apresenta como um caso clássico de política regulatória que, mesmo sendo mandatária para a sua área de regulação, corta
transversalmente a sociedade e atinge as pessoas e os atores de forma individual,
possibilitando a formação de alianças policlassistas relativamente estáveis (LOWI,
1964; SANTOS, 1987).
A política de gestão de recursos hídricos é um instrumento regulatório que se
caracteriza por apresentar, ao mesmo tempo, baixa visibilidade da questão na agenda
política e alta complexidade técnica, onde o processo decisório é fortemente influenciado por especialistas. Conforma-se um ambiente que propicia maiores possibilidades de recursos a mecanismos de persuasão de parlamentares e elites burocráticas,
mediante argumentos técnicos e atuação de burocracias insuladas com legitimidade
técnica, capazes de influenciar atores políticos relevantes (AZEVEDO; MELO, 1997).
Em relação aos dois órgãos colegiados permanentes que formam o CBH-BPS, tanto
o plenário quanto as comissões técnicas, foram estruturados na forma de organizações
híbridas, isto é, formadas por representantes do poder público, dos usuários e dos
representantes da sociedade civil organizada. Esses colegiados com poderes consultivo (câmaras técnicas) e deliberativo (plenário) apresentam um formato institucional
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que permite aos atores envolvidos o que chamamos de participação ampliada ou
neocorporativa. Esse tipo de participação ocorre por meio da inclusão de organizações reivindicativas e movimentos sociais em órgãos colegiados do tipo conselhos e
comitês. Trata-se de substituir o corporativismo informal existente, não institucionalizado e que termina por beneficiar os grupos com maior poder econômico ou político,
por uma arena institucional. Um espaço onde todos os setores interessados em uma
determinada política pública possam discutir os seus rumos em um fórum com regras
claras e transparentes.
Seguramente, as diretrizes pactuadas em um grupo eclético e policlassista
como este tenderão a possuir um caráter mais público e, portanto, menos “corporativista”, já que
cada grupo, para
garantir suas prioridades, será levado
a negociar, abrindo
mão do não essencial, ou seja, procurará
“entregar os anéis para não perder os dedos”. Em outras palavras, no atacado, as
decisões de políticas acordadas em um determinado período seguramente não serão
as opções ótimas de cada ator em particular, mas possivelmente se aproximarão
das chamadas “negociações coaseanas”, onde todos saem com o sentimento de que
fizeram um bom negócio. Isso pode não significar, em absoluto, imaginar a possibilidade do mesmo peso real para todos os atores, mas, sem dúvida, permite diminuir,
consideravelmente, a assimetria existente anteriormente.
Deste modo, ao explicitar os conflitos e ao colocar nas mãos de seus integrantes a
responsabilidade pela decisão sobre o conjunto de medidas necessárias para se alcançarem os objetivos estabelecidos pela legislação, o Comitê termina por gerar mecanismos informais de autorregulação (OSTROM, 1999), que objetivamente tendem a
conduzir ao estabelecimento de práticas de negociação para a solução das controvérsias advindas dos interesses conflitantes que abriga. Como consequência, o Comitê
cria condições para a produção do bem público, porque disciplina os diversos interesses e tende a, gradativamente, promover a internalização de externalidades negativas geradas pelos diversos usos e usuários dos recursos hídricos. E, ainda, pode-se
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afirmar que o Comitê propicia uma solução possível para a realização de interesses
parciais e de interesses coletivos.
O Comitê congrega mecanismos do mercado, assegurados nos próprios
instrumentos de gestão, e mecanismos do fórum, assegurados nas competências para
definir prioridades e dirimir conflitos. Em sua dinâmica interna, o Comitê se abre a
discussões dos interesses dos setores que o representam, por meio de um processo de
interação face a face que, ao mesmo tempo, limita excessos de atores autointeressados
e estimula a busca de soluções negociadas entre os diversos interesses. A interação
face a face, ao impulsionar o diálogo entre os membros, abre condições para que os
interesses sejam explicitados, e os problemas enfrentados pelos diversos usuários se
tornem conhecidos de todos e, por isso, reconhecidos, muitas vezes, como comuns
(SOUZA, 2003).
Vale frisar que entre os segmentos não governamentais há distintos tipos de associativismos com objetivos gerais bem diferenciados, por isso a importância de separar
os dois segmentos não governamentais, ou seja, usuários e sociedade civil. O primeiro
tipo de associativismo no qual se enquadra a sociedade civil é formado pelos movimentos sociais clássicos, que correspondem àquelas manifestações de organização
coletiva que buscam assegurar ou transformar valores básicos que regulam a ordem
institucional de uma sociedade, como, por exemplo, direitos de cidadania e meio
ambiente, enfim, todo e qualquer movimento coletivo orientado primariamente para
fins de natureza normativa ou ideológica.
Esta definição não implica que movimentos sociais não possam se envolver em
atividades coletivas voltadas para ganhos instrumentais ou reivindicações negociáveis
no seu ambiente. Mas, nesses casos, essas ações são percebidas como um meio e/ou
estratégia para se alcançarem, no futuro, mudanças mais amplas.
Os usuários, no caso, podem ser definidos como movimentos de caráter reivindicativo, teriam como principal objetivo o desenvolvimento de ações junto ao Estado,
visando a interesses corporativos. Ou seja, não há questões de “princípio” ou de valores
em jogo, como no caso dos movimentos sociais. Em outras palavras, organizações
reivindicativas caracterizam-se pela definição de objetivos limitados e negociáveis no
ambiente. Essas organizações buscam o monopólio da representação, o que qualifica
seus resultados como bens coletivos.
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Acredita-se que no Comitê de Bacia Hidrográfica a estratégia de cooperação deixa
de ser irracional para ser a melhor estratégia possível para o ator racional. Isto porque
cooperar, tendo em vista as decisões relativas aos interesses gerais, é a melhor forma
de assegurar seus próprios interesses por meio dos instrumentos de gestão do Comitê.
Entretanto, o ator deve se dispor a internalizar externalidades geradas, considerando
que tem, também, a possibilidade de socializar custos, na medida em que os benefícios produzidos o são para toda a região hidrográfica.
Considerando a regularidade em que as reuniões ordinárias do CBH-BPS vêm
ocorrendo, acredita-se que os atores desse Comitê têm desenvolvido o senso de cooperação. E que, mesmo com todas as dificuldades constatadas referentes à implantação
e funcionamento desse sistema de gestão de recursos hídricos, o Comitê tem se
mostrado como uma instituição que tende a ser eficiente e perene. Destaca-se que
esse trabalho de acompanhamento das atividades do Comitê e das ações de seus atores
tem continuidade dentro do Programa de Iniciação Científica (IC) e do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF com o desenvolvimento da pesquisa
de um aluno de IC e um de doutorado.
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N

os últimos cem anos, alterou-se significativamente a forma de obtenção de
água para abastecimento humano. É curioso observar a FIG. 1, que mostra um

cenário do Rio de Janeiro em 1822, com escravos que transportavam e comercializavam água para consumo humano. Os poços, fontes e chafarizes assumem também
um caráter nostálgico, e parte dos jovens nascidos nas últimas décadas relaciona a
obtenção de água diretamente com o ato de abrir uma torneira.
FIGURA 1 - Pretos de
ganho. Chamberlain,
1822. As facilidades para
obtenção de água na
sociedade contemporânea (simples ato de abrir
a torneira) afastaram do
imaginário coletivo os
riscos da sua falta.
Fonte: SANTOS, 2004
p. 36.

O corpo humano é radicalmente dependente do suprimento de água e problemas
relevantes para o organismo podem surgir depois de algumas poucas horas totalmente sem água. Porém, o cidadão urbano perdeu vínculo e contato com as atividades
de obtenção da água potável e essa perda trouxe a sensação perigosa de ausência de
risco para muitos. Mesmo quando há uma situação crítica de redução dos níveis dos
mananciais, parece distante e improvável a interrupção total do fornecimento de água
para consumo humano. “Você nunca sente falta da água até que o poço seca” (WARD,
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2002, p. 1). Constata-se que, em muitos casos, o sistema público de abastecimento de
água não pode corresponder a essa expectativa e pequenos acidentes podem trazer riscos elevados de desabastecimento. Como exemplo, 95% da água utilizada para o abastecimento da cidade de Campinas, que tem uma população da ordem de 1 milhão de
habitantes, provém do Rio Atibaia. O ponto de captação da água está situado próximo
à Rodovia Dom Pedro. Nesta rodovia há um trânsito intenso de veículos com cargas
perigosas, face à proximidade com o polo petroquímico de Paulínia. Um acidente com
caminhão que transporte produtos tóxicos pode ter graves consequências no abastecimento de água potável dessa cidade.

Nos grandes centros urbanos brasileiros,
infelizmente, predominam hoje cursos d’água
fortemente contaminados, que não constituem
uma alternativa para o abastecimento em situações emergenciais (FIG. 2). Também, em muitos casos, foram completamente abandonadas as
estruturas locais e descentralizadas de obtenção
de água: os poços, fontes e chafarizes, em favor
de sistemas centralizados e centralizadores de
captação de elevadas vazões, em mananciais de
grande capacidade.
No estado de São Paulo, uma parcela significativa dos municípios é abastecida com água proveniente de mananciais superficiais. A captação
é feita em cursos d’água e reservatórios que usualmente recebem água proveniente de córregos e
ribeirões que cruzam as cidades. A necessidade de melhorar a qualidade da água nos
mananciais está diretamente associada à necessidade de melhoria da qualidade das
águas dos rios e corpos d’água no interior das cidades. Essa situação é reforçada pelo
fato de que a área mais industrializada e urbanizada do estado de São Paulo, a sudes-

FIGURA 2 - Córrego situado
em região de mananciais,
nas proximidades da Represa Guarapiranga, na cidade
de São Paulo.
Foto: Ricardo Moretti.

te do estado, coincide com aquela onde há predomínio da utilização de mananciais
superficiais para abastecimento. Este território mais industrializado resultou numa
extensa área conturbada, onde frequentemente esgotos são lançados sem tratamento
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nos córregos urbanos, atingindo corpos d’água que são utilizados como mananciais
por municípios situados imediatamente à jusante na bacia hidrográfica.
A contaminação da água pode ocorrer por agentes biológicos (patógenos microbianos),
compostos químicos (metais, nitratos, chumbo, arsênico, mercúrio, organoclorados) e
agentes radioativos. As águas subterrâneas são as primeiras a serem afetadas quando
pensamos no uso para o consumo humano. Os riscos podem ser de curto, médio e de
longo prazo. Os riscos de curto prazo resultam da contaminação da água causada por
elementos químicos ou microbiológicos, com efeitos manifestados em poucas horas ou
em algumas semanas após a ingestão. Os riscos de médio e de longo prazo são geralmente de origem química e resultam de uma exposição ao longo de meses, anos ou até
décadas. Em ambos os casos, a quantidade, o período, a concentração e as características
do agente contaminante e a vulnerabilidade do consumidor farão variar o nível de gravidade. Os riscos em saúde podem ser agravos neurológicos, hepáticos, renais, neoplasias
e outros. (BALAZINA et al., 2009)

As pequenas distâncias entre os pontos de lançamento de esgotos e os locais
utilizados para coleta de água para abastecimento fazem com que o tratamento da
água constitua um processo sofisticado, caro, com elevado consumo de energia
e arriscado do ponto de vista da saúde pública. A deterioração da qualidade dos
cursos d’água afetados pela ocupação urbana amplia os gastos e a energia envolvida no tratamento de água e também condiciona a utilização de mananciais cada
vez mais distantes, que demandam escalas crescentes de energia nos sistemas de
bombeamento. No estado da Califórnia, as agências de água consomem 7% do
total de energia – uma dessas agências é a maior consumidora do estado, com
uma média de 5 bilhões de KWh por ano (NATURAL RESOURCES DEFENSE
COUNCIL, 2004, p. 2). A necessidade de melhorar os córregos, ribeirões e rios
urbanos reveste-se, assim, de significativa importância, tanto do ponto de vista da
saúde pública, quanto na ótica da sustentabilidade ambiental associada à redução
do consumo energético.
A dependência de mananciais distantes, que demandam quantidades significativas de energia para viabilizar o abastecimento de água, de um lado, e a existência
de grande concentração humana nas áreas de mananciais, de outro, potencializam os
riscos de situações emergenciais de desabastecimento de água potável.
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.

FIGURA 3 - Imagem de satélite mostrando a área urbanizada na RMSP e
entorno. A área mais industrializada e urbanizada do estado de São Paulo
coincide com aquela onde há predomínio da utilização de mananciais
superﬁciais para abastecimento.
Fonte: Disponível em: <http://arquivosdegeograﬁa.blogspot.com.
br/2013/04/visao-vertical-visao-obliqua-visao.html>. Acesso em: 23 fev. 2014.

A necessidade do plano emergencial
No quadro atual, em ambientes intensamente urbanizados, o abastecimento de
água potável é dependente dos sistemas construídos pelas empresas de saneamento.
Se o abastecimento público falhar, tem-se uma situação delicada, pela falta de outras
alternativas para obtenção de água de qualidade aceitável. Isto traz, para o poder
público, uma responsabilidade adicional no sentido de assegurar o abastecimento
mínimo, mesmo em situações emergenciais. Em muitos casos, a implementação
dos planos emergenciais de abastecimento de água deverá envolver iniciativas de
aproveitamento dos pequenos cursos d’água urbanos e também a utilização da água
de chuva e de mananciais subterrâneos de pequena produtividade. Essas iniciativas
podem ter, cumulativamente, uma importância que transcende ao plano emergencial e pode contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos d’água urbanos,
para a prevenção de enchentes, para a recarga de aquíferos subterrâneos e para a
redução da poluição difusa. A princípio, todo município deveria ter, no escopo de
seus planos de defesa civil, uma estratégia para reduzir os riscos e as consequências
de acidentes que poderiam levar ao desabastecimento de água. Considerando que
muitas vezes a captação e o tratamento de água são feitos para o atendimento a mais
de um município, os planos emergenciais destes casos precisam ser tratados em
escala regional.
Em alguns municípios e regiões, esse planejamento estratégico é especialmente
importante. Dentre as situações que potencializam a necessidade de formulação de
um plano para situações emergenciais, vale destacar os casos em que:
rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 290-305, jul./dez. 2013
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Ɠ

o sistema de abastecimento de água é fortemente concentrado em uma única fonte
de obtenção de água. Os riscos são mais preocupantes se a área de manancial é
cortada por estradas, se é frequente o fluxo de veículos com cargas contaminantes
e se existem indústrias potencialmente poluidoras na área da bacia hidrográfica
utilizada como manancial;

Ɠ

a região se caracteriza por grandes estiagens e verifica-se um histórico de
problemas de escassez de água;

Ɠ

a captação é feita em pontos muito distantes dos locais de tratamento e consumo
da água. A distância aumenta os riscos de acidentes e aumenta a fragilidade com
relação à demanda de energia para viabilizar o abastecimento;

Ɠ

a captação se dá em bacias hidrográficas situadas fora da área de influência e de
planejamento do centro consumidor ou do município, pois nesses casos nem
sempre o município tem controle sobre os cuidados na área de manancial;

Ɠ

parcela da cidade depende exclusivamente de uma única fonte de obtenção de
água potável, ou seja, a rede não está conectada a todos os mananciais;

Ɠ

o sistema de captação, adução e tratamento de água depende de uma única fonte
energética (energia elétrica, por exemplo) e o sistema pode ficar inviabilizado no
caso de interrupção dessa fonte energética;

Ɠ

é pequena a capacidade de armazenamento de água do sistema de distribuição
de água;

Ɠ

parte da população não dispõe de caixas d’água em suas residências, o que significa dizer que, em caso de interrupção no fornecimento de água, as casas não
disporão, nem mesmo temporariamente, desse recurso;

Ɠ

não existem cursos d’água relativamente limpos no perímetro urbano, e reduzemse assim as alternativas de obtenção de água no caso de desabastecimento;

Ɠ

não há estruturas públicas para obtenção de quantidades pequenas de água de
boa qualidade, nos aquíferos subterrâneos, em chafarizes ou em pequenas bacias
hidrográficas protegidas;

Ɠ

são problemáticos os indicadores sociais e parcela da população pode ficar impossibilitada de pagar pela tarifa da água que consome;

Ɠ

os assentamentos humanos são muito dispersos no território ou identifica-se
grande espraiamento associado ou não à baixa densidade populacional, o que
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aumenta a complexidade e os custos de abastecimento, tanto em períodos de
operação padrão, quanto em períodos de crises de abastecimento.

Riscos de desabastecimento no ABC e as
estratégias de prevenção existentes
Para avaliar a existência do risco de desabastecimento e as estratégias de prevenção
existentes na região do ABC, foram levantadas informações, por meio de ligações
às centrais de atendimento e de questionários respondidos por representantes das
empresas concessionárias de saneamento responsáveis pelo abastecimento de água
nos municípios integrantes da região: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de
Santo André (SEMASA), Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul (DAE),
Companhia de Saneamento de Diadema (SANED), Saneamento Básico do Município de
Mauá (SAMA) e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP),
que abastece São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.
Foram solicitadas informações sobre: a localização dos mananciais (distâncias e
municípios em que se inserem); valores de abastecimento relacionados a cada fonte
(vazão e percentual do total captado em cada manancial); níveis de exposição a acidentes
com produtos contaminantes por meio de qualificadores (Alto, Médio, Baixo, Muito
Baixo); utilização de aquíferos subterrâneos; fonte de energia principal e complementar
usada para abastecimento; percentuais de perda por inadimplência; políticas de corte
do fornecimento de água por não pagamento; principais fatores condicionantes de
risco na visão do entrevistado e propostas alternativas para contornar os riscos.
Outro questionário foi encaminhado aos representantes das defesas civis dos
mesmos municípios para verificar a ocorrência de casos de desabastecimento, as estratégias utilizadas nesses casos e se há planos de ação previstos para casos emergenciais.
A pesquisa revelou que várias das situações que potencializam os riscos de desabastecimento, anteriormente relatadas, são encontradas nos municípios do ABC.
De forma geral, constatou-se que as ações da Defesa Civil não contemplam planos
estruturados para abastecimento emergencial e esses órgãos não dispõem de um diagnóstico preciso do risco. O procedimento usual é contatar a empresa concessionária
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responsável e comunicar-lhe o desabastecimento. Vale destacar que houve poucos
registros de casos em que o desabastecimento de água chegou a se constituir um
problema para as Defesas Civis. Há, na região, uma clara concentração da captação
de água bruta em poucos mananciais, que estão predominantemente localizados fora
dos limites de cada município. Em Santo André, por exemplo, dois mananciais são
responsáveis pelo abastecimento de 95% da cidade e ambos encontram-se fora do perímetro do município: Represa Billings em São Bernardo do Campo e Sistema Rio Claro
em São Paulo, gerenciados pela companhia estadual de saneamento (SABESP), que
revende a água ao órgão municipal gestor do sistema de saneamento (SEMASA). Em
São Caetano do Sul 100% da água disponibilizada é proveniente do Sistema Cantareira
– Estação de Tratamento de Água – Grajaú, onde também ocorre a revenda de água
pela gerenciadora estadual.
Verifica-se uma forte dependência da energia elétrica como fonte de energia para
o abastecimento de água. Não foi indicado o uso de mananciais alternativos, como
de subsuperfície ou o armazenamento de águas de chuva por captação em áreas
impermeabilizadas.
Distâncias elevadas separam os mananciais das Estações de Tratamento de Água
(ETA), com valores que chegam a 25km. Essa distância tem implicações no aumento
do consumo energético, nas perdas físicas, na pressão necessária ao sistema e, consequentemente, na manutenção das tubulações.
Como estratégias para evitar o risco de desabastecimento, foram indicadas pelos
entrevistados:
Ɠ

campanha de redução do consumo de água em períodos críticos;

Ɠ

redução das perdas por vazamento por meio de reparos técnicos constantes
(controle de perdas);

Ɠ

redução do consumo de energia elétrica com aproveitamento máximo da
energia potencial/gravidade do sistema de abastecimento.

Ressalta-se que o risco relatado com maior frequência nas entrevistas está associado ao fornecimento de água em volumes insuficientes pela SABESP.
A partir do levantamento de informações realizado, constata-se que não há diagnósticos precisos dos riscos potenciais existentes. As medidas que foram indicadas
para evitar o desabastecimento têm mais o caráter de gestão de demanda de água
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do que de procedimento preventivo. Em suma, para as instituições responsáveis pelo
fornecimento de água, esses riscos são considerados pouco relevantes.

Estratégias para prevenção do risco de
desabastecimento e para o abastecimento
emergencial
São diversas as possíveis iniciativas dirigidas para a redução dos riscos de desabastecimento de água, em situações emergenciais. Algumas delas são relativamente
simples de implementar e dependem prioritariamente de uma postura de planejamento e prevenção, por parte da administração local e da empresa responsável pelo
saneamento. Dentre essas possibilidades, destaca-se a recuperação da qualidade
ambiental de pequenas bacias hidrográficas, preferencialmente situadas integralmente
no município, a patamares que possibilitem o tratamento e a utilização da água para
abastecimento humano. Em geral, as empresas de saneamento descartam a utilização
de pequenos mananciais. A partir de uma lógica focada exclusivamente na otimização
dos procedimentos operacionais da empresa, ficam prejudicados os possíveis resultados, tanto do ponto de vista estratégico, quanto na ótica ambiental, de recuperação
dos pequenos mananciais.1 Com o novo marco do saneamento (Lei nº 11.445/2007),
o município tem a atribuição de definir as diretrizes de planejamento do sistema de
saneamento e pode agir no sentido do estabelecimento de metas para recuperação de
bacias hidrográficas e de sua utilização para o atendimento em situações emergenciais.
A utilização dos mananciais subterrâneos também não é praxe nos locais em que
são limitadas as vazões dos aquíferos subterrâneos. Observa-se, porém, que, mesmo
nos locais em que se verifica essa limitação, existem empresas privadas que investem
na construção de poços profundos, visando reduzir os custos ou obter água de boa
qualidade, ou ainda, do ponto de vista estratégico, assegurar o abastecimento em situações emergenciais. Trata-se de aplicar na empresa pública de saneamento a mesma
lógica que visa garantir o abastecimento mínimo. Sugere-se que, mesmo quando os
mananciais subterrâneos forem limitados, tenha-se prevista a construção de uma rede
de aproveitamento dessas águas para garantir o abastecimento mínimo em situações
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1. A lógica de não se utilizar
pequenos mananciais está
baseada na racionalidade
dos custos de operação e
manutenção dos sistemas
de abastecimento; no
entanto, esse raciocínio é
questionável se atribuirmos um olhar sinérgico
às dinâmicas ambientais
e introduzirmos outros
conceitos à discussão. A
“operação em larga escala”
de fato diminui o “custo
unitário da produção”, no
entanto, os elevados gastos
energéticos gerados por
grandes distâncias e má
qualidade dos mananciais,
as perdas no transporte de
água e o alto risco de desabastecimento associados
ao uso de um único ou de
poucos e longínquos mananciais não condizem com
a lógica da racionalidade e
sustentabilidade ambiental.
São também questionáveis
sob a ótica da racionalidade econômica ao tratar as
questões apontadas como
externalidades.
299

moretti, r. s.; varallo, l. s.; comaru, f.
o direito à água potável e os riscos de desabastecimento: um estudo do abc paulista

emergenciais. Considera-se também importante a diversificação da matriz energética
utilizada nos sistemas de captação, adução, tratamento e recalque para os reservatórios
de distribuição.
Ainda, refletindo sobre a garantia do abastecimento de quantidades mínimas
de água, considera-se importante investir no trabalho de recuperação e revegetação
das nascentes e olhos d’água, que são encontrados mesmo nos ambientes intensamente urbanizados. Esse encaminhamento é relevante, tanto sob a ótica do abastecimento emergencial, como do ponto de vista da educação ambiental e de valorização
da paisagem. Muitas vezes, nota-se que as decisões são tomadas em direção contrária
a essa diretriz, como no caso da nascente anteriormente existente na Rua Dr. Paulo
Vieira, no bairro do Sumaré, em São Paulo (FIG. 4), que foi desativada e suas águas
foram conduzidas para a tubulação de águas pluviais. A desativação da nascente foi
potencializada por problemas de convivência da vizinhança com pessoas em situação de rua, que se utilizavam da nascente para satisfazer sua demanda de água para
higiene pessoal.

FIGURA 4 - Nascente de
água existente no bairro
do Sumaré, em São Paulo, que foi desativada em
função de conﬂitos de
vizinhança com pessoas
em situação de rua que
utilizavam a água para
atendimento de suas
demandas de higiene
pessoal.
Foto: Ricardo Moretti.
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Para evitar que os setores das cidades situados nas extremidades da rede de
distribuição de água sofram problemas de desabastecimento, torna-se necessário
promover a conexão das extremidades, constituindo anéis. Em diversos bairros relativamente antigos de muitas cidades, as residências possuem poços. Um programa
de prevenção para o desabastecimento e de estratégias para situações emergenciais
pode prever estímulos para que moradores de alguns bairros possam manter poços
em suas residências, fornecendo-se apoio público em termos de educação ambiental e
sanitária, para viabilizar o uso seguro desta alternativa. Estes podem ser utilizados com
critério pelos moradores para atividades domésticas que não demandam água potável,
como limpezas de roupas, quintal, automóvel etc.

A interrupção do fornecimento de água potável
A pesquisa de campo também buscou compreender como funcionam as políticas
de interrupção do fornecimento de água em caso de não pagamento da conta. Segundo
os relatos dos técnicos e os funcionários entrevistados das centrais de atendimento
das empresas de saneamento do ABC, as interrupções estão procedimentalmente
previstas e regulamentas, em média ocorrendo a partir do não pagamento de uma
fatura. O usuário é notificado em sua conta de água. Segundos os entrevistados, estas
ações amparam-se na Lei Federal nº 11.445/2007 e em decretos municipais que regulamentam as prestações de serviços de abastecimento de água. Por exemplo, o Decreto
nº 7.231/2008, que regulamenta a ação da concessionária de Mauá (SAMA), descreve
em seu art. 62:
A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Decreto, suspender o fornecimento de água aos usuários em débito, bem como cobrar os
serviços necessários à execução do corte de fornecimento e seu restabelecimento, além
das multas e juros de mora, entretanto, no caso de contas de água e esgoto sem registro
de débito anterior, o usuário deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipulando uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão
do fornecimento.

As centrais de atendimento informaram que a suspensão por falta de pagamento
ocorre em todos os municípios e que não há, em nenhum deles, o fornecimento de
rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 290-305, jul./dez. 2013
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quantidades mínimas quando é interrompido o suprimento de água potável. Algumas
empresas mantêm a cobrança de “taxas mínimas” mesmo após suspensão do abastecimento. Essa cobrança não ocorre em todas as cidades e os valores variam de acordo
com a tabela de preços das empresas. O maior valor de “taxa mínima” cobrada nos
municípios avaliados é de R$ 34,90 e o menor valor é de R$ 8,00.
Entretanto, a garantia da saúde pública, enquanto política do Estado, e a associação entre o saneamento básico e a saúde pública estão claramente regulamentadas
na legislação brasileira. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 200, que compete
ao Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e da execução de
saneamento básico. Esse princípio é reconhecido pela legislação que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento. O Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta
a Lei nº 11.445/2007, estabelece, no § 3º do art. 23, que: ao Sistema Único de Saúde
– SUS, por meio de seus órgãos de
direção e de controle social, compete
participar da formulação da política e
da execução das ações de saneamento
básico, por intermédio dos planos de saneamento básico. Este decreto explicita, no
seu artigo 17, que devem ser preservadas condições mínimas de manutenção da saúde
nos casos de interrupção ou restrição do fornecimento de água por inadimplência a
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de
pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social. Porém,
logo adiante, no artigo 23, o mesmo decreto deixa clara a necessidade de garantia
de fornecimento mínimo de água potável em todos os casos, quando explicita que o
abastecimento mínimo integra-se à garantia de saúde pública e prevê que o titular
dos serviços de saneamento deverá formular a política pública de saneamento básico
e, para tanto, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde
pública, incluindo-se o volume mínimo per capita de água para abastecimento público.
A impossibilidade de pagamento pelo fornecimento de água deve ser entendida
como mais uma das situações emergenciais a serem enfrentadas pela Administração Pública. A universalização do acesso, em um contexto urbano em que dificilmente existe alternativa para obtenção de água potável fora do sistema público de
abastecimento, pressupõe que se encontrem alternativas para o fornecimento mínimo
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nos casos em que o cidadão não dispõe de recursos para o pagamento da conta. Não
é possível aceitar que a prestadora dos serviços de saneamento possa interromper
completamente o fornecimento de água nas situações em que o usuário não tem
condições financeiras para fazer o pagamento.
Gradativamente, no decorrer do século XX, a água foi sendo transformada em
mercadoria. Uma contradição visível deste fenômeno de mercantilização da água
pode ser percebida pelo notável aumento no consumo de água mineral e suas consequências e impactos ambientais e sanitários, particularmente no tocante à poluição
de rios e mananciais por garrafas PET produzidas e descartadas de forma massiva
e generalizada em todas as regiões brasileiras. Seu caráter de direito universal e
bem de todos, essencial para a vida, nem sempre é assimilado pela sociedade e
pelas empresas que obtêm seus recursos financeiros mediante a cobrança da tarifa
de água. A Campanha da Fraternidade de 2004 teve como um dos seus objetivos
conscientizar a sociedade de que a água é fonte da vida, uma necessidade de todos
os seres vivos e um direito da pessoa humana. Um dos tópicos do texto básico da
Campanha destaca que:
A água é uma necessidade primária, portanto, direito e patrimônio de todos os seres vivos,
não apenas da humanidade. A primazia da vida se estabelece sobre todos os outros possíveis usos da água. Nenhum outro uso da água, nenhum interesse de ordem política, de
mercado ou de poder, pode se sobrepor às leis básicas da vida. (CNBB, 2003, p. 19)

Destaca ainda que, “no Brasil, o consumo humano é responsável por 18% da utilização de nossas águas […] e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma
pessoa precisa de 40 litros para manter sua saúde” (CNBB, 2003, p. 20).
A busca de equilíbrio financeiro das prestadoras de serviço de saneamento é real.
São compreensíveis a dificuldade e a resistência ao fornecimento de quantidade ilimitada de água para aqueles que, circunstancialmente, encontram-se impossibilitados de
arcar com o pagamento das tarifas. Em contrapartida, não é razoável que uma parcela
da população fique sem alternativa para obtenção de água suficiente para sua subsistência e manutenção de condições mínimas de saúde. Claramente não é esse o espírito
da lei de saneamento.
Considera-se, assim, importante que o poder público intervenha no sentido de
mediar o potencial conflito e venha a regulamentar essa questão. Uma alternativa é não
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permitir a interrupção do fornecimento de água, mas apenas a restrição de fornecimento,
por meio da introdução de restritores de vazão ou da colocação de torneiras de fluxo
intermitente e fechamento automático, no sistema de micromedição. Ou seja, o cidadão
consegue obter a quantidade de água necessária para suas necessidades de subsistência
e manutenção das condições de saúde. A interrupção total de fornecimento seria permitida somente nos casos em que a empresa prestadora do serviço de saneamento disponibiliza um local público e gratuito para obtenção de quantidades de água compatíveis com
a manutenção da saúde e localizado a uma distância das residências que possibilite seu
transporte. Tem-se como referência distâncias máximas da ordem de 200 a 300 metros.
Essa orientação viria, inclusive, no sentido da ampliação dos locais disponíveis para o
abastecimento público de água, como aquele que é mostrado na FIG. 5.

FIGURA 5 - Fonte pública
em Roma (Itália).
Alternativa pública e
gratuita para a obtenção
de água potável.
Foto: Ricardo Moretti
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Conclusões
Mesmo em municípios onde se constata a ocorrência de vários fatores que
potencializam os riscos de desabastecimento de água, não está presente o debate sobre
as formas de preveni-lo. É o caso da região do ABC, onde não se encontrou, por meio
desta pesquisa, em nenhum município, planos estruturados para a prevenção do risco
de desabastecimento de água ou para o abastecimento em situações emergenciais.
Estes planos deveriam propiciar iniciativas para a redução dos riscos e a minimização
dos impactos e danos associados a um eventual acidente, melhorando a resiliência
do sistema. Considera-se importante que os governos, nos âmbitos federal e estadual, fomentem e deem suporte para a preparação de planos e capacitação de quadros
técnicos dos municípios que vislumbrem a complexidade da situação regional e que
avancem na identificação e prevenção dos riscos, inclusive quanto à recuperação dos
pequenos mananciais urbanos e das estruturas de captação de pequeno porte.
Quanto à interrupção do fornecimento de água, considera-se necessário fazer
valer a regulamentação da legislação federal que prevê o fornecimento de quantidades
mínimas de água para assegurar as condições de saúde pública, nos casos de interrupção do fornecimento. Essa garantia de suprimento mínimo deve ser buscada para
as mais variadas situações, inclusive naquelas em que o cidadão, por qualquer motivo,
encontra-se impossibilitado de pagar pela água de que necessita para sua saúde.
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COBRANÇA PELO
USO DE RECURSOS
HÍDRICOS E TARIFAS
DE ÁGUA E DE ESGOTO:
uma proposta de aproximação
laura mendes serrano* matheus valle de carvalho**
resumo Muito se evoluiu no sentido de integrar o saneamento à gestão de recursos hídricos do ponto de vista técnico.
Contudo, essa integração dos vários instrumentos de gestão das águas ainda não está completa. O objetivo deste trabalho
é aproximar instrumentos de natureza econômico-ﬁnanceira ainda tratados separadamente. No arcabouço do modelo de
Regulação pelo Preço Teto, propõe-se a inclusão de mecanismo de incentivo para a conservação dos recursos hídricos nas
tarifas de água e de esgoto, por meio da incorporação de alguns critérios de cálculo da cobrança pelo uso da água, realizada
por comitês de bacia, na deﬁnição do Fator X estabelecido nas revisões tarifárias calculadas por agências reguladoras dos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
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WATER RESOURCE USE AND WATER SUPPLY AND
SANITATION CHARGES:
a proposition to integrate payment tools
abstract The integration of sanitation and water resources management has evolved considerably from the technical
standpoint. However, this integration of water management tools is not complete yet. The main objective of this paper is
to approach the economic-ﬁnancial tools still treated separately. Using the Price Cap Regulation model,the inclusion of an
incentive mechanism for water resources conservation in water supply and sewage charges is proposed by incorporating
some water resource use charges criteria established by watershed committees upon deﬁning the X Factor set in charge
reviews calculated by water supply and sanitation regulatory agencies.
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No crepúsculo da minha vida, me banharei nas águas do mundo.
(Bernardo Esteves, Colecionador de águas)

Introdução: a centralidade da água
Ainda que pareça lugar comum, não exagera quem diz “água é vida”: elemento
constituinte de organismos e estruturador dos mais diversos ecossistemas, ela entra
como insumo em praticamente todos os processos produtivos, movimenta turbinas e
gera energia, dilui efluentes industriais e urbanos, satisfaz nossas necessidades mais
fundamentais, integra belas paisagens... Realizamos constantemente uma série de
atividades quase sem pensar que não seriam possíveis se não houvesse água. Durante
a semana, tomamos banho, lavamos a roupa e matamos a sede. Nos feriados, entramos
na piscina e nas férias visitamos as cachoeiras da Serra do Cipó!
Difícil pensar em alguma ação que não esteja, pelo menos indiretamente, relacionada com esse bem. Desde tempos imemoriais, as civilizações humanas vêm se desenvolvendo em torno de grandes rios (Tigre e Eufrates, Nilo, Amarelo, Ganges), viviam
e continuam a viver em função de seu regime. Rios que tanto unem quanto separam
povos, transportando pessoas, mercadorias, culturas. Quando a temporada de chuva
demora a chegar ou quando chove com mais intensidade do que o esperado, sentem-se
na pele as consequências: a falta e o excesso de água nos afetam. Em síntese, ela está
em todas as partes e durante milênios a consideramos abundante.
Contudo, a intensificação dos usos provocada pela industrialização e urbanização
tem aumentado crescentemente a pressão sobre as águas, tornando-a um bem cada
vez mais frágil. Mas, principalmente desde os anos 1960, uma reação tem se esboçado. A crescente dificuldade em se prover água em quantidade e qualidade adequadas
para os mais diferentes usos foi um dos fatores que levaram à percepção dos limites
ambientais do desenvolvimento. Entre as primeiras reflexões do Clube de Roma e as
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grandes conferências internacionais dos anos 1980 e 1990, criou-se e consolidou-se a
noção de sustentabilidade, hoje aceita e defendida por todos, ainda que haja ressalvas.
A definição de base da sustentabilidade faz referência a um desenvolvimento econômico capaz de garantir nosso bem-estar sem comprometer as condições de as gerações
futuras promoverem seu próprio
bem-estar. Aplicada às águas e
a seus usos, a sustentabilidade
convida a algumas reflexões.
Parece

importante

inicial-

mente separar conceitualmente
dois níveis (BARRAQUÉ, 1995):
água recurso hídrico (águas superficiais
e subterrâneas) e serviço (produto de um serviço como água potável, esgotamento
sanitário, drenagem, irrigação etc.). Em ambos os níveis, o emprego de novos instrumentos de gestão deve apontar para a sustentabilidade.
Quando se fala em gestão sustentável de recursos hídricos, trata-se sobretudo de
promover a coordenação das intervenções para alocar as águas entre diferentes tipos
de uso (irrigação, produção de energia, abastecimento urbano etc.). Aplicada à gestão
dos serviços, a sustentabilidade remete ao aumento da eficiência nas atividades de
captação, produção e distribuição de água na qualidade e quantidade adequada ao
usuário, bem como à coleta, tratamento e lançamento de águas usadas. Nesses dois
níveis, diferem tanto os atores quanto os instrumentos de que dispõem, mas coincidem os objetivos: todos devem ter água suficiente para satisfazer suas necessidades.
Muito se evoluiu no sentido de integrar o setor do saneamento à gestão de recursos
hídricos do ponto de vista técnico. A ênfase vem sendo dada à definição normativa
de parâmetros mínimos e máximos para determinadas substâncias, na entrada e na
saída. Para a produção de água potável, necessita-se de água bruta, cuja descontaminação determina-se pelo estado dos mananciais. Ao mesmo tempo, o lançamento de
esgoto nos rios compromete a qualidade da água à jusante. Em um contexto de abundância de recursos hídricos, pouco se fez para minorar os efeitos da diminuição da
quantidade e da qualidade. Medidas de gestão sustentáveis supõem uma mudança de
paradigma, cujos contornos já estão postos.
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Contudo, essa integração dos vários instrumentos de gestão das águas ainda não
está completa. O objetivo deste trabalho é aproximar instrumentos de natureza econômico-financeira ainda tratados separadamente. Depois de uma breve contextualização
do sistema brasileiro de gerenciamento, analisa-se a cobrança pelo uso de recursos
hídricos na Bacia do Rio das Velhas. Em seguida, examina-se a regulação do saneamento, em especial a regulação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Minas Gerais. São apresentados os principais modelos de regulação tarifária e mecanismos de incentivo introduzidos em tarifas de água e de esgoto.
Ao final, mostra-se a importância de cobrança e tarifa levarem-se em conta de maneira
mais integrada e eficiente.

A cobrança no sistema de gerenciamento de
recursos hídricos
No dia 8 de janeiro de 1997, é publicada a Lei nº 9.433 para instituir a política
nacional de recursos hídricos e criar um sistema nacional para gerenciá-los. Para tanto,
no interior desse sistema, a lei prevê uma série de novas instituições e de instrumentos
adaptados, entre os quais a cobrança, e deita as bases das mudanças para enfrentar o
desafio de um gerenciamento sustentável das águas.
A criação de um sistema de gerenciamento responde a exigências postas internacionalmente, mas também a uma evolução institucional interna. No plano internacional,
a aprovação da Lei de Águas coincide com a consolidação da noção de sustentabilidade,
consequência direta do relatório da Comissão Brundtland de 1987 e da ECO-92, noção
1. Entre outras, Declaração
de New Delhi de 1990, Declaração de Dublin de 1992,
Declaração de Santa Cruz de
la Siera de 1996 e Declaração
de Paris de 1998.

retomada e aprofundada em encontros subsequentes.1 No plano nacional, a Lei nº
9.433 é um marco fundamental em um longo processo de reforma setorial, que tem
início nos anos 1970, amplia-se durante a fase de transição democrática na década de
1980, para se consolidar no período seguinte. Passados mais de 15 anos da aprovação
da lei, pode-se afirmar que ainda a estamos implementando.
Para uma melhor compreensão das mudanças introduzidas pela Lei nº 9.433,
devem ser retomados os traços gerais da reforma dos modos de gestão das águas
anteriores. Em seguida, serão descritos os elementos do sistema de gerencia-
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mento de recursos hídricos, seus atores e instrumentos, entre os quais se destaca a
cobrança. Dada a complexidade do tema, será utilizado o exemplo da Bacia do Rio
das Velhas.

Breve histórico da reforma do setor
A história da reforma do setor de recursos hídricos coincide com a construção
de um diagnóstico e de um prognóstico. Desde os anos 1970, os atores da reforma
se dão conta dos limites dos modos de gestão em vigor e, buscando inspiração fora
do país, logram propor alternativas tidas por eles como adequadas. Materialização
do movimento de reforma, a Lei nº 9.433 carrega os elementos dessa evolução de
mais de vinte anos. De um tipo de gerenciamento das águas feito pelos próprios
usuários, no sentido de que não havia só um, mas uma série de instituições públicas
com competências parciais e em torno das quais orbitavam os agentes privados
(JOHNSSON, 2001), chega-se a uma proposta de sistema participativo e descentralizado de gerenciamento.
Em um primeiro momento, o Estado brasileiro fragmenta as águas por meio de
critérios de uso e de navegabilidade. Há, assim, a água privada, a água pública, a que
se destina ao abastecimento, a queda d’água, a fonte. O território onde se insere a água
não vai muito além das margens, e uso e titularidade de uma determinam os da outra.
A essa fase embrionária, segue-se um período, iniciado nos anos 1950, no qual os usos
da água se intensificam devido à industrialização e à urbanização. O desenvolvimentismo de Estado, estratégia da União para alavancar o crescimento econômico, justifica,
para Pagnocceschi (2000), a criação de um Ministério das Minas e Energia, anos mais
tarde, para o qual se transferem as competências na matéria afetas anteriormente à
pasta da Agricultura. O setor cresce de tal forma que o país é hoje dependente da energia
de origem hidráulica. Durante décadas, esses dois ministérios dividem as atribuições
sobre as águas, tornando-se pouco a pouco clara a proeminência do setor elétrico.
Depois do golpe militar, uma importante reforma ministerial complica ainda mais
o cenário. O novo Ministério do Interior assume a política nacional de saneamento e a
de irrigação. A água passa pouco a pouco a ser aquela das quedas d’água, mas também
aquela que irriga, que serve à sobrevivência dos peixes, que leva para jusante a poluição
das cidades e das indústrias, lembrando que, desde 1955, a maioria dos brasileiros já
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vive no meio urbano. O território da água ultrapassa agora as margens, mas ainda
se restringe às terras a irrigar, vai apenas até um ponto à montante, onde se capta
água apta para o consumo humano. A percepção que se tem desses recursos continua
restrita, limitada, setorial, e sua gestão centralizada na União.
A partir do final dos anos 1960, preocupações de cunho ecológico começam a
2. Criam-se em vários
países europeus os primeiros
partidos verdes, temperados
ainda com a força contestatória de 1968. As primeiras
burocracias destinadas à
análise dos efeitos da poluição sobre o meio ambiente
se constituem nos EUA,
Europa Ocidental e América
Latina.

integrar as agendas políticas dos países ocidentais,2 reforçando a desconfiança já
manifestada anteriormente de que os recursos cuja exploração garantiria o desenvolvimento econômico não seriam infinitos como se julgava. Os compromissos firmados
pelo Brasil na cúpula de Estocolmo em 1972 levam à criação de uma pasta voltada
para o meio ambiente, a Secretaria Nacional de Meio Ambiente (SEMA). Entre as
atividades pioneiras dessa secretaria, cabe citar a classificação dos cursos d’água e,
principalmente, seu apoio à criação do Comitê interministerial de estudos integrados
sobre bacias hidrográficas, contribuindo para a criação das primeiras instituições de
bacia no Brasil. Em termos cognitivos, esse Comitê pioneiro, certamente influenciado
pela experiência francesa, mas também pela já consolidada Tennessee Valley Authority
americana, dá início ao movimento de reforma do setor e estabelece algumas das bases
para o sistema de gerenciamento criado pela Lei nº 9.433.
Nessa mesma época, a ditadura militar no poder desde 1964 já não tem a mesma
força. Vários movimentos sociais começam a se articular em torno da ideia da abertura, que passa entre outros pelo acesso da sociedade aos canais de decisão política.
Os militares estabelecem processo de abertura gradativo e utilizam conselhos como
mecanismo privilegiado para favorecer a transição à democracia (SOJO, 2002). Em
contrapartida, municípios e estados, fortalecidos depois das primeiras eleições dos
anos 1980, denunciam a centralização do poder na União. Todo esse clima de democratização influencia o processo de reforma da gestão das águas. Ficam, assim, delineadas as principais características do que viria a ser o sistema de gerenciamento:
descentralização para estados e municípios, onde antes havia centralização; integração
em resposta à setorialização; participação para remediar a falta de democracia; tudo
isso levando em conta a bacia hidrográfica. Nesse momento de clareza e tomada de
decisões, os atores da reforma buscam inspiração no caso francês.
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QUADRO 1 - SOBRE A EXPERIÊNCIA FRANCESA DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Muito se insiste sobre a influência da experiência francesa na Lei n 9.433. O sucesso das
instituições de gestão das águas na França pode ser atribuído a três fatores (CADIOU, 1995; BRUN,
2006), presentes desde a criação das agências de bacia pela Lei de Águas de 1964:
1.

princípio da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, ainda que tal
território permaneça desconhecido dos usuários;

2.

princípio da governança, que engloba participação, concertação e negociação para
a formulação das políticas de água em órgãos coletivos e execução das decisões pelas
agências de bacia;

3.

princípio da reparação, segundo o qual usuário e poluidor pagam redevances, sendo o
principal “contribuinte” justamente as prestadoras de serviços de saneamento, que são,
via de regra, empresas privadas. Com o montante arrecadado, executam-se medidas de
recuperação da qualidade (construção de estações de tratamento e depuração etc.).

Há seis agências de bacia na França, entidades técnicas com seus respectivos comitês, que
concorrem para a elaboração de uma política de gestão de água que concilia as necessidades da
bacia com as diretivas definidas pelo poder central. Saliente-se que a ênfase é dada às agências.

Elementos do sistema brasileiro: território, atores e instrumentos
Território de gestão: a bacia hidrográfica
Considerar, como se faz entre nós, a bacia hidrográfica como unidade territorial
de planejamento e gestão dos recursos hídricos equivale a aceitar uma evidência: é na
bacia que melhor se considera o ciclo hidrológico. Definida como a área de drenagem
de um curso de água, na bacia podem-se aplicar com mais efetividade os instrumentos de gestão.
Apesar de parecer óbvia, a escolha da bacia como território de gestão no país
traz várias consequências. Por um lado, os limites das bacias nem sempre coincidem com as fronteiras político-administrativas. A título de exemplo, a área de
drenagem da Bacia do Rio São Francisco encontra-se em sete estados e abrange
521 municípios.
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Nesse sentido, descentralizar competências de gestão para entidades de bacia
torna-se tarefa extremamente complexa. Sendo as águas brasileiras de domínio federal
e estadual, há entidades de bacia de níveis diversos. A coexistência de tais entidades de
bacia e a harmonização de suas políticas constituem desafio genuinamente brasileiro.
Por outro lado, há dificuldades inerentes a processos de descentralização que se manifestam no setor. A transferência de competências do poder público para as entidades
de bacia implica conflitos. Mesmo assim, a criação e o empoderamento das entidades
de bacia tende a generalizar-se, ainda que esteja dando seus primeiros passos.
Atores: conselhos, comitês e agências
Associando participação na gestão das águas e descentralização, criam-se os
comitês de bacia com composição híbrida: além de membros do poder público, são
integrantes também os usuários de recursos hídricos e as entidades da sociedade
civil. Consideram-se usuários todos
aqueles que, por meio de suas
atividades, alteram a quantidade
ou a qualidade dos recursos hídricos
da bacia. Entidades da sociedade civil
podem ser universidades, associações,
ONGs com atuação em temas relacionados aos recursos hídricos. Os
representantes de cada segmento são
eleitos por seus pares em reuniões
convocadas

periodicamente

para

esse fim. Os mandatos são, em geral, de quatro anos.
Respeitando o duplo regime de dominialidade das águas, há conselhos estaduais de
recursos hídricos e um conselho nacional com funções de subsidiar a formulação de
políticas e dirimir conflitos. Sua composição também é hibrida. Há uma agência de
águas nacional que exerce tarefas de órgão gestor (dando outorgas e fiscalizando o
uso dos recursos hídricos).
Em vários estados há órgãos semelhantes. Em Minas Gerais, algumas das tarefas
de gestão são executadas pelo Instituto Estadual de Gestão das Águas (IGAM), ligado
à Secretaria de Meio Ambiente (SEMAD). Alguns comitês de bacia foram capazes
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de estruturar as respectivas agências de bacia, entidades encarregadas de atividades
executivas. O quadro seguinte esquematiza esse verdadeiro mosaico institucional,
usando, no nível estadual, exemplos de Minas Gerais. Note-se que o Comitê de Bacia
do São Francisco, rio federal, integra o âmbito nacional, enquanto o Comitê do Velhas
integra o sistema estadual. Note-se, ainda, que há uma mesma entidade gestora de
ambas as bacias, a AGB Peixe Vivo.
QUADRO 2 - ESQUEMA DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

âmbito

órgão de
governo

órgão
colegiado

federal

mma/srh

cnrh

bacia
estadual

semad/igam

órgão
descentralizado

órgão
gestor

comitê do são
francisco

agb peixe
vivo

comitê do velhas

agb peixe
vivo

cerh

bacia

Instrumentos de gestão: a importância da cobrança
Para atingir os objetivos da política, isto é, garantir água em quantidade e qualidade
para todos os usuários, os órgãos do sistema de gerenciamento de recursos hídricos
têm à sua disposição uma série de instrumentos de gestão, cuja aplicação conjunta,
espera-se, deve levar a um uso mais sustentável.
Função precípua do comitê de bacia, o plano de bacia é a base para as ações
subsequentes. Além de um diagnóstico da situação atual, o plano deve antecipar usos
possíveis na bacia, estabelecendo desde o balanço hídrico até as ações concretas para
o desenvolvimento dos recursos hídricos.3 Passa-se ao enquadramento, ato pelo qual
se classifica determinado trecho do curso de água em função da qualidade que se
pretende manter ou alcançar. O enquadramento é o mecanismo mais eficaz de diálogo

3. Atualmente está em
curso a atualização do plano
diretor da Bacia do Rio das
Velhas.

com a gestão ambiental territorial, pois a atribuição de classes condiciona o tipo de
atividade que se implantará. Em seguida, por meio de um cadastro dos usuários,
aplica-se o instrumento da outorga, pelo qual determinado usuário fica autorizado a
usar certa quantidade de água. Não se trata de apropriação, ficando o uso condicionado
ao cumprimento dos termos da outorga, podendo ser a mesma revogada em determinadas situações. Ao usuário que obteve outorga, aplica-se a cobrança pelo uso dos
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recursos hídricos, cujos valores são definidos pelo comitê, arrecadados pela agência
e utilizados para custear as ações de recuperação previstas no plano. Tudo isso se faz
com base em um sistema de informações.
Dessa descrição sucinta depreende-se a importância da cobrança como instrumento
financeiro de gestão, capaz de mobilizar os recursos necessários – e frequentemente
raros – para custeio de programas e projetos de interesse da bacia. A insuficiência
dos modos históricos de gestão das águas, perceptível na piora da qualidade dos rios,
deve ser superada mediante ações de recuperação. Não é o tema deste trabalho, mas
pode-se dizer que há mais continuidade nas práticas e modos anteriores de gestão do
que ruptura por meio dos novos organismos descentralizados e participativos. Ainda
que os instrumentos estejam disponíveis, o balanço que se pode fazer do sistema de
gerenciamento está ainda aquém dos desafios.
QUADRO 3 - SOBRE A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO DO COMITÊ DE BACIA DO RIO DAS VELHAS

A Bacia do Rio das Velhas é extremamente diversa. Ela abrange, na cabeceira, parte
do quadrilátero ferrífero, grande parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte
e segue rumo ao semiárido mineiro. Aí estão seus principais usos de recursos hídricos:
4. Para informações mais
detalhadas e precisas, ver
<www.cbhvelhas.org.br>.

mineração, serviços urbanos e irrigação.4 Talvez o maior dos méritos do Comitê da
Bacia do Velhas tenha sido aglutinar todos os atores públicos e privados em torno da
Meta 2014, pela qual se busca melhorar a qualidade das suas águas. O Comitê herdou
da capilaridade do Projeto Manuelzão uma forte vocação para a descentralização.
Para definir critérios mais específicos de alocação do dinheiro obtido com a cobrança,
procedeu-se a uma divisão da Bacia do Velhas em Unidades Territoriais Estratégicas
– UTEs (com critérios geoespaciais e socioeconômicos). A essas UTEs equivalem subcomitês, os quais sugerem os projetos a serem executados. A ideia é que os projetos aprovados tragam benefícios para a UTE em sua totalidade. Ou seja, a UTE e seu respectivo
subcomitê funcionam como entidades descentralizadas, as quais, mesmo sem poder
formal de decisão, adquirem na prática muita força por causa da legitimidade dos
subcomitês. Além desse corte territorial, o CBH Velhas se estrutura tematicamente em
Câmaras Técnicas (CTs). Seu braço executivo, a Agência de Bacia AGB Peixe Vivo, encarrega-se, entre outros, de contratar os projetos definidos no plano de bacia. O grosso
do trabalho do Comitê é feito nas CTs, que se compõem de membros da plenária ou de
pessoas indicadas por eles e preparam o terreno para as decisões tomadas em plenária.
Via de regra acatam-se as recomendações das CTs.

316

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 306-333, jul./dez. 2013

serrano, l. m.; carvalho, m. v.
cobrança pelo uso de recursos hídricos e tarifas de água e de esgoto: uma proposta de aproximação

FIGURA 1- Bacia do Rio das
Velhas, seus municípios
e UTE
Fonte: Disponível em:
<www.cbhvelhas.org.br>.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

UTE’s
Nascentes
Rio Itabirito
Águas do Gandarela
Águas da Moeda
Ribeirão Caeté / Sabará
Ribeirão Arrudas
Ribeirão Onça
Poderoso Vermelho
Ribeirão da Mata
Rio Taquaraçu
Carste
Jabo / Baldim
Ribeirão Jequitibá
Nome a definir
Ribeirões Tabocas e Onça
Santo Antônio / Maquiné
Rio Cipó
Rio Paraúna
Ribeirão Picão
Rio Pardo
Rio Curimataí
Rio Bicudo
Guaicuí

Legenda:
Sedes municipais
Rio das Velhas

Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum Vertical: Imbituba, SC
Datum Horizontal: SAD/69 - 23K

Drenagem principal
Limite municipal

Base: GeoMinas, 1997 Adaptado; Projeto Manuelzão, 1999 - 2010.
Execução: CBH-Velhas
Elaboração: Daniel Nascimento Rodrigues
Belo Horizonte, MG - Janeiro/12

0

10

20

30 km

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 306-333, jul./dez. 2013

317

serrano, l. m.; carvalho, m. v.
cobrança pelo uso de recursos hídricos e tarifas de água e de esgoto: uma proposta de aproximação

Critérios da cobrança no Rio das Velhas: o caso do saneamento
Conforme o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), “a cobrança pelo uso
da água é uma forma de conscientizar e de estabelecer controle sobre os excessos ou
desperdícios de alguns usuários, garantido, assim, água de qualidade para as gerações
atuais e futuras” (IGAM, 2013). Os valores a serem cobrados são definidos pelo Comitê
de Bacia.
No Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Velhas), 92,5% dos
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água são destinados a investimentos prioritários estabelecidos pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica,
por meio do Plano
Diretor de Recursos Hídricos. Tais
como: recuperação de nascentes e matas ciliares,
projetos de estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários, programas de educação ambiental e estudos para despoluição das águas. O restante dos recursos, 7,5%,
é utilizado na manutenção da Agência de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, a
AGB Peixe Vivo (IGAM, 2013). Desde que foi implantada a cobrança em 2010, arrecadou-se na bacia em média R$8 milhões por ano.
Conforme a Deliberação Normativa CBH-VELHAS nº 03/2009, a cobrança pelo
uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é realizada com base no somatório dos valores anuais de cobrança pela captação de água, consumo de água e lançamento de efluentes, em R$/ano, multiplicado por um coeficiente que considera o
efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados (CBH VELHAS, 2009).
Para o propósito deste estudo, deve-se atentar, principalmente, para o componente
da cobrança pelo uso da água correspondente ao “valor anual de cobrança pelo lançamento de efluentes” em meio hídrico (ValorLanc). Esse será o fator utilizado na proposta de aproximação entre a cobrança pelo uso de recursos hídricos e as tarifas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, apresentada ao final deste artigo.
A cobrança pelo lançamento de efluentes é feita conforme equação a seguir:
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ValorLanc = Ɨ{ CPsubs(i) x PPULanc(i) x KLanc(i)}, onde i=1, ...,n.
Onde:
ValorLanc = valor anual de cobrança pelo lançamento de efluentes, em R$/ano;
CPsubs(i) = carga anual da substância “i” efetivamente lançada, em unidade/ano;
PPULanc(i) = preço público unitário cobrado por lançamento da substância “i”, em
R$/m3;
KLanc(i) = coeficientes que levam em conta objetivos de qualidade de água na bacia
relacionados à substância “i”.
A Deliberação Normativa CBH-VELHAS nº 03/2009 também determina que, nas
fases iniciais de implantação da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio das Velhas,
será cobrado o lançamento de demanda bioquímica de oxigênio de 5 dias a 20 graus
celsius (DBO5,20), até que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas delibere
pela agregação de outras substâncias.
Quando for comprovado por medições, atestadas pelo órgão outorgante e em
articulação com o órgão ambiental competente, que a carga de uma mesma substância constante no lançamento de seus efluentes – respeitando-se o enquadramento
no trecho de lançamento – é menor do que a carga presente na água captada de um
mesmo corpo hídrico, o cálculo do pagamento pelo lançamento poderá ser revisto,
buscando-se uma compensação ao usuário (CBH VELHAS, 2009).

A regulação dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário
Elaborado pela União no final dos anos 1960, o Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA) foi o primeiro intento sistemático de melhorar a situação da prestação
de serviços no setor. Seu resultado mais duradouro foi, sem dúvida, a afirmação da
prestação de serviços via empresas estaduais com baixo nível de controle, não obstante
a titularidade ser municipal. Em contrapartida, em função da maior urgência, foi dada
mais ênfase ao serviço de abastecimento de água do que ao esgotamento sanitário.
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As consequências dessa escolha são sentidas hoje na qualidade das águas dos nossos
rios. Exemplo disso é o Velhas, onde, apesar de alguns esforços mais recentes, a situação não difere da de outras bacias.
O fim do PLANASA deixa um vácuo legal e institucional no setor somente
sanado com a publicação da Lei nº 11.445, de 2007. Ao contrário dos vagos contratos
de concessão que regem até então a prestação dos serviços, a nova lei fala expressamente no objetivo da universalização.
Além disso, sua grande novidade é a
introdução de dois instrumentos de
gestão inovadores no setor: o planejamento e a regulação. Juntos, esses
instrumentos servem para devolver
ao município o poder efetivo
que lhe foi retirado por décadas
de prestação estadual. Nesse
contexto, o titular não tem capacidade de interferir nas decisões estratégicas das empresas estaduais, que definem com
liberdade onde, quanto, quando e como investir na expansão dos serviços.
Por meio do plano de saneamento, o município passa a ter um documento legítimo para renegociar metas e novas obrigações com o prestador, as quais passam
a integrar um contrato de programa. A fiscalização do cumprimento das metas
contratuais cabe ao ente regulador, segunda inovação do novo marco setorial. Em
Minas Gerais, o ente regulador dos prestadores estaduais de serviços de água e de
esgoto é a Agência Reguladora dos Serviços de Água e de Esgoto (ARSAE-MG).
Além de fiscalizar a prestação dos serviços, a ARSAE faz a regulação operacional e
econômica do saneamento, com o objetivo de reequilibrar a relação entre prestador,
titular e usuário.
Optou-se por excluir da presente análise os demais serviços do saneamento, isto
é, gestão de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. Sabe-se que eles, principalmente as intervenções de drenagem, impactam fortemente na gestão das águas.
Uma tradição higienista das administrações municipais brasileiras enxerga na cana-

320

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 306-333, jul./dez. 2013

serrano, l. m.; carvalho, m. v.
cobrança pelo uso de recursos hídricos e tarifas de água e de esgoto: uma proposta de aproximação

lização de córregos urbanos a solução para problemas complexos, que envolvem um
padrão predatório de urbanização, havendo correlação entre urbanização, densidade
populacional e pressão hidroambiental sobre os recursos hídricos. Nas sub-bacias dos
ribeirões Onça e Arrudas, o problema é claro: na época de chuvas, os níveis dos córregos
aumentam e os canais muitas vezes não suportam a vazão. Da mesma forma, a gestão
de resíduos sólidos tem inúmeras interfaces com os recursos hídricos. Contudo, pelas
dificuldades relacionadas com a regulação desses serviços, o presente artigo foca nos
serviços de água e de esgoto.

A regulação econômica dos serviços de água e de esgoto
A prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
é caracterizada como monopólio natural, em razão, principalmente, da configuração
de estrutura de redes. Nos monopólios naturais, torna-se mais eficiente, do ponto de
vista econômico, a prestação de serviços realizada por uma única concessionária. Isso
ocorre porque, nesses mercados, os custos associados aos investimentos necessários
são muito elevados, enquanto os custos marginais são muito baixos. Sendo assim, os
rendimentos crescentes de escala fazem com que uma única prestadora seja capaz de
fornecer os serviços para todo o mercado usuário a custos menores do que se houvesse
várias concessionárias de saneamento.
Em um ambiente econômico monopolista, com significativas barreiras à entrada e
ausência de produtos substitutos, a empresa detentora do monopólio tende a exercer
o poder de mercado gerado pela concorrência imperfeita, com o objetivo de aumentar
o seu lucro. O monopólio maximiza o lucro quando a receita marginal é igual ao custo
marginal (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).
Portanto, observa-se que a principal estratégia empregada pelas empresas monopolistas é o aumento indiscriminado de preços, fazendo com que o monopólio produza
menos do que a quantidade socialmente eficiente. Uma das maneiras encontradas
pelos governos para conter o abuso de poder de mercado, mesmo em monopólios
naturais, é a regulação desses mercados.
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Revisão tarifária e mecanismos de incentivo
As agências reguladoras foram criadas com a finalidade de regular os mercados
monopolistas, buscando equilibrar os interesses dos entes econômicos envolvidos.
No setor de saneamento, o marco regulatório é recente: a Lei Federal nº 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil, data de 5 de janeiro
de 2007. O artigo 22 da referida define, em seus incisos, os objetivos da regulação:
Art. 22. São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação
dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia
dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. (BRASIL,
2007)

Portanto, nos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, as
agências reguladoras devem agir de forma a equilibrar os interesses dos usuários, do
prestador de serviços e do município, já que este último é o titular dos serviços de
saneamento. Para isso, é preciso prevenir e reprimir o abuso do poder econômico
(aumento abusivo de preços etc.), mediante a definição de tarifas que assegurem tanto
o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços como a modicidade tarifária aos usuários.
Preconiza-se a introdução de mecanismos de incentivo à eficiência da concessionária e a apropriação social dos ganhos de produtividade (Lei nº 11.445/2007, art. 22,
incisos III e IV). Entre os vários aspectos que merecem aprimoramentos, além da já
mencionada falta de tratamento de esgotos, podem-se citar as perdas na produção,
relativamente elevadas no Brasil como um todo, ainda que a média mineira esteja
acima da média nacional. Como se verá adiante, a entidade reguladora pode introduzir
mecanismos tarifários de incentivo para a diminuição das perdas, assim como pode
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estimular investimentos em tratamento de esgoto. Para que seja garantido o equilíbrio
econômico-financeiro da prestação dos serviços e a modicidade das tarifas, é necessário que a agência reguladora realize a revisão tarifária da prestadora.
O processo de revisão tarifária é considerado relevante pelos atores do saneamento
no Brasil (prestadoras, usuários, titular municipal, investidores etc.). Na revisão tarifária, a entidade reguladora define a tarifa média a ser aplicada durante o ciclo tarifário,
geralmente de 4 a 5 anos, e os mecanismos de incentivo à eficiência a serem adotados
nos reajustes dos anos subsequentes, até a próxima revisão.
É importante evidenciar que a tarifa média é obtida a partir de um nível de receita
capaz de garantir tanto o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, como a modicidade tarifária
aos usuários.

Modelos de regulação tarifária
Os principais modelos de regulação tarifária que podem ser aplicados a mercados
caracterizados por monopólios naturais, como é o caso dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, são:
1. Regulação pelo Custo ou Regulação por Taxa de Retorno; e
2. Regulação pelo Preço ou Regulação por Incentivos.
A classificação dos modelos de regulação tarifária abordados nesta seção, bem
como os principais conceitos relacionados aos modelos, foram baseados no trabalho
de Carrara e Turolla (2013).

Regulação por Taxa de Retorno
A Regulação por Custo ou Regulação por Taxa de Retorno (Rate of Return
Regulation) foi desenvolvida nos Estados Unidos, com o objetivo de permitir uma maior
adaptabilidade do modelo regulatório às transformações observadas no mercado, o
que não era alcançado pelo modelo anterior, caracterizado pela rigidez contratual.
Na Regulação por Taxa de Retorno, as tarifas são ajustadas periodicamente, com base
nos custos incorridos pelo prestador para prover os serviços públicos, considerando a
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manutenção de determinado nível de remuneração dos investimentos, isto é, da base
de ativos da concessionária.
Caso a taxa de retorno do período tarifário anterior seja mais elevada do que a
taxa de retorno estipulada pelo órgão regulador, as tarifas são reduzidas. Ocorrendo o
contrário com a taxa de retorno, as tarifas sofrem aumento. Tal mecanismo permite
que sejam estabelecidas tarifas justas tanto para o prestador de serviços, que é capaz de
cobrir seus custos, quanto para os usuários, que não pagam tarifas associadas a taxas
de retorno efetivas maiores que as regulatórias.
No entanto, o fato de as tarifas cobrirem a totalidade dos custos incorridos pelo
prestador de serviços faz com que este não tenha incentivos para o aumento da produtividade e eficiência das operações. O que permitiria, em última instância, que a
concessionária exercesse em algum grau o seu poder de mercado por meio da elevação
de preços, mesmo que controlados pelo regulador.
Contudo, a aplicação da Regulação por Taxa de Retorno é eficaz se forem levados
em consideração alguns aspectos: (i) a taxa de retorno deve ser suficiente para garantir
um nível de qualidade adequado, atrair investimentos necessários e possibilitar a
expansão e universalização dos serviços; (ii) os investidores devem ter segurança
quanto à recuperação do capital; (iii) é importante que sejam adotadas práticas de
gestão voltadas para o aumento da eficiência; (iv) a racionalização do consumo deve
ser estimulada pela estrutura tarifária; e (v) é necessário que as regras sejam estáveis
e previsíveis (JAMISON, 2007).

Regulação por Incentivos
A Regulação pelo Preço ou Regulação por Incentivos tem o objetivo de estimular
a eficiência operacional do prestador, o qual, geralmente, não seria alcançado pelos
modelos de Regulação por Taxa de Retorno. A Regulação pelo preço dissocia as tarifas
dos custos incorridos efetivamente pela concessionária. Dado que os preços não
acompanham os custos, o prestador tem incentivo para aumentar sua rentabilidade
mediante a redução de custos, pelo aumento da produtividade.
Portanto, a Regulação por Incentivos adota uma postura menos intervencionista
do órgão regulador, em que os incentivos substituem a regulação por comando e
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controle. Como aponta Berg (2000), o regulador não prescreve ações específicas de
conduta para a concessionária, permitindo que esta decida como promover a melhoria
contínua de desempenho, utilizando informações internas não disponíveis ao regulador (assimetria de informação).
Os modelos de Regulação pelo Preço ou Regulação por Incentivos, por sua vez,
podem ser subdivididos, basicamente, em três grupos principais: Regulação por Preço
Teto (Price Cap Regulation), Empresa de Referência e Regulação por Comparação
(Yardstick Competition). A seguir, apresenta-se a Regulação por Preço Teto, já que se
trata do modelo de regulação tarifária utilizado neste trabalho.
Price Cap Regulation
Na Regulação por Preço Teto ou Price Cap Regulation, desenvolvida no Reino
Unido, as tarifas são mantidas constantes por um período predeterminado, chamado
de ciclo tarifário, a não ser pela existência de reajustes anuais que consideram o reflexo
da inflação nos custos da concessionária e um fator de ajuste relacionado à produtividade (Fator X).
Na medida em que as tarifas são mantidas constantes, o prestador tem incentivo
para reduzir custos e aumentar a rentabilidade, revelando ao órgão regulador sua eficiência potencial. No início do ciclo seguinte, realiza-se uma Revisão Tarifária e, nesse
momento, o regulador permite a apropriação social dos ganhos de produtividade ao
convertê-los em redução da tarifa, com base no princípio da modicidade tarifária para
os usuários.

Inclusão de mecanismos de incentivo à conservação dos recursos
hídricos nas tarifas de água e esgoto
Analisando-se os modelos de regulação tarifária existentes, é possível perceber
que, de certa forma, “toda regulação é uma regulação por incentivos. Uma importante habilidade para reguladores é entender quais incentivos são criados por cada
modelo particular e desenhar um esquema que melhor sirva aos seus objetivos”
(NARUC, 2000).
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Dessa forma, no arcabouço da Regulação por Incentivos e, mais especificamente,
da Regulação por Preço Teto (Price Cap Regulation), este artigo propõe a inclusão de
mecanismos de incentivo à qualidade e conservação dos recursos hídricos nas tarifas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no sentido de concretizar uma maior
aproximação entre a cobrança pelo uso da água e as tarifas de água e esgoto. Para isso,
é necessário compreender em mais detalhes o modelo de Regulação pelo Preço Teto.
Na Price Cap Regulation, a variação do preço médio do prestador de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário é limitada por um índice que considera a inflação
e um fator de ajuste, o Fator X, que geralmente reflete o ganho de produtividade esperado. No entanto, o Fator X também pode ser definido como um somatório de fatores
de produtividade, qualidade, trajetória, entre outros considerados relevantes pelo regulador da prestação de serviços (CARRARA; TUROLLA, 2013).
O valor de X pretende refletir reduções potenciais de custos da firma devidas ao aumento
de eficiência ou progresso tecnológico. O fator X permite que tais ganhos sejam compartilhados com os usuários sem afetar negativamente os incentivos que a firma tem para minimizar e alcançar tais reduções de custos, entre períodos de revisão. O valor de X e o nível
5. Traduzido livremente pelos autores do original: “The
value of X is meant to reﬂect
potential cost savings by the
ﬁrm due to either increased
eﬃciency or technological progress. The X factor
enables these cost savings
to be shared with consumers
without adversely aﬀecting
the incentives of the ﬁrm to
minimize and achieve these
savings, between review
periods. The value of X and
the absolute level of the price
cap index are reviewed at set
intervals.”

absoluto do índice de preço teto são revistos em intervalos definidos. (KING, 1998, p. 47)5

Como a regra de reajuste é mantida constante durante todo o ciclo tarifário, ou
seja, por todo o período entre revisões tarifárias (geralmente 4 ou 5 anos), o prestador
é capaz de absorver os ganhos de produtividade excedentes, possuindo incentivos para
aumentar a eficiência operacional. A apropriação social desses ganhos de produtividade é realizada no início do ciclo tarifário seguinte, visando à modicidade das tarifas
de água e de esgoto. Esse processo também reduz a assimetria de informação entre
prestador e regulador.
A seguir, é apresentada a equação fundamental da Regulação pelo Preço Teto:
P1 = P0 x (1 + Inf – X)
Onde:
P1 = preço no início do período de referência do próximo reajuste ou revisão
tarifária;
P0 = preço no início do período de referência do último reajuste ou revisão tarifária;
Inf = índice que considera a inflação percebida pelo prestador de serviços;
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X = Fator X, relacionado ao ganho de produtividade esperado (mas que pode incluir
também Fator Qualidade, Fator Trajetória etc.).
Ao se analisar o modelo de regulação tarifária pelo Preço Teto, propõe-se a
inclusão de mecanismo de incentivo para a conservação dos recursos hídricos nas
tarifas de água e de esgoto mediante a incorporação dos critérios de cálculo do valor
anual de cobrança pelo lançamento de efluentes no meio hídrico (ValorLanc), componente da cobrança pelo uso da água realizada por comitês de bacia, na definição do
Fator de Qualidade, componente do Fator X estabelecido nas revisões tarifárias de
serviços de saneamento.
O Fator Qualidade corresponde a um mecanismo de estímulo à melhoria da qualidade dos serviços, podendo ainda induzir o direcionamento de esforços do prestador
para questões relevantes. O Fator Qualidade busca condicionar ações do prestador,
refletindo em ganhos ou perdas de receita. Diferencia-se de multa ou sanção, já que
essas possuem caráter coercitivo, devendo ser aplicadas quando da infração de normas
(ANEEL, 2010).
Revisões tarifárias de serviços autônomos de água e de esgoto (SAAEs), realizadas
pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) já incluíram um Fator de Qualidade
como componente do Fator X. Nas revisões dos SAAEs dos municípios de Passos e de
Itabira, definiu-se que o Fator Qualidade deveria ser “calculado anualmente, a partir
dos percentuais de abrangência de tratamento e de eficiência de remoção de DBO
(demanda bioquímica de oxigênio) do ano anterior” (ARSAE-MG, 2011; 2012).
A seguir, é apresentada a equação para cálculo do Fator Qualidade introduzido nas
revisões tarifárias dos SAAEs de Passos e de Itabira pela ARSAE-MG. Nota-se que a
soma dos incentivos é multiplicada pela participação da receita de esgoto na receita
tarifária total do prestador.

Onde:
ITrat = incentivo associado ao percentual de tratamento de esgoto (abrangência);
IDBO = incentivo associado ao percentual de eficiência em remoção de DBO
(qualidade);
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RE = receita tarifária do esgotamento sanitário;
RA = receita tarifária do abastecimento de água.
A TAB. 1 define cinco faixas de classificação do percentual de tratamento sobre
o esgoto coletado e do percentual de eficiência de remoção de DBO, às quais são
associados incentivos tarifários de, respectivamente, até 2% e 1% (negativos ou
positivos).
TABELA 1 - FATOR QUALIDADE

faixas

%
trat.

% incentivo
abrangência de
tratamento

% efic. rem. DBO

% incentivo
efic. rem.
DBO

até

40%

-2,0%

30%

-1,0%

de
a

40%
80%

-1,0%

30%
60%

-0,5%

de
a

80%
85%

0,0%

60%
70%

0,0%

de
a

85%
90%

1,0%

70%
80%

0,5%

acima

90%

2,0%

80%

1,0%

Fonte: ARSAE-MG (2011; 2012).

A metodologia aplicada pela ARSAE-MG foi elaborada com base nas determinações da Deliberação Normativa nº 96/2006, do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), que estabelece que todos os municípios mineiros com
mais de 30 mil habitantes no Censo de 2000 e aqueles cortados pela Estrada Real
devem implantar sistema de tratamento de esgoto com eficiência mínima de 60%
e que atendam pelo menos 80% da população urbana, conforme cronogramas que
consideram os percentuais de coleta e o número de habitantes dos municípios
(COPAM, 2006).
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Conclusão: cobrança e tarifa – uma proposta de
aproximação
Ao se analisarem as duas formas de cobrança relacionadas à água, as quais se
encontram associadas à segregação conceitual em níveis (recurso hídrico e serviço),
conforme concepção de Barraqué (1995), são observados dois instrumentos de gestão
que devem apontar para a sustentabilidade: (i) cobrança pelo uso da água, associada
à água recurso hídrico (águas superficiais e subterrâneas) e (ii) tarifas de água e de
esgoto, associadas à água serviço (produto de um serviço como água potável, esgotamento sanitário, drenagem, irrigação etc.).
Aponta-se, assim, para a possibilidade e a utilidade de se complementar, com
mecanismos econômicos, a aproximação já relativamente consolidada entre a água
como recurso hídrico e a água como serviço, já que tais níveis são interdependentes e,
ambientalmente, indissociáveis. Com esse objetivo, é possível aplicar mecanismos tarifários de incentivo à eficiência, voltados para a redução de perdas de água nos sistemas
de produção e distribuição ou relacionados à redução da quantidade e melhoria da
qualidade dos efluentes lançados nos corpos hídricos.
Apesar de as tarifas de água também cobrirem os custos relacionados às perdas
técnicas e comerciais, muitas vezes pela impossibilidade de desagregar tais gastos
dos custos eficientes de produção
e distribuição de água, existem
agências reguladoras, como a
ARSAE-MG, que já incorporaram
redutores de perdas aos custos de
energia elétrica e de material de
tratamento reconhecidos nas tarifas (ARSAE-MG,
2011; 2012). Argumenta-se que, ao reduzir o nível percentual de perdas de água, o
prestador de serviços será capaz de reduzir os custos incorridos com material de tratamento e energia elétrica, já que menos água tratada será desperdiçada e bombeada.
Apesar da grande relevância do estímulo à redução de perdas, são os mecanismos
tarifários relacionados ao lançamento de efluentes em meio hídrico que correspondem ao escopo deste estudo. Nesse sentido, a aplicação de um Fator de Qualidade,
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componente do Fator X das tarifas de água e de esgoto, que leve em consideração a
eficiência do tratamento do esgoto coletado, pode colaborar para uma aproximação
mais efetiva entre os recursos hídricos e o saneamento.
Além disso, visando a uma maior integração entre os setores de recursos hídricos
e de saneamento, crucial para propiciar maior sustentabilidade na gestão das águas
em ambos os níveis, propõe-se que os critérios para avaliar a qualidade dos efluentes
lançados no meio hídrico sejam os mesmos, tanto na cobrança pelo uso da água,
quanto nas tarifas de água e de esgoto. Tal postura, se compartilhada entre os órgãos
gestores de recursos hídricos e as agências reguladoras de saneamento, tenderia a
melhorar a qualidade e a conservação dos recursos hídricos ao reduzir a carga de
substâncias poluentes nos efluentes que retornam aos rios.
O órgão regulador dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e o comitê de bacia estariam em consonância ao estabelecerem o monitoramento
das cargas das mesmas substâncias lançadas no meio hídrico, aproximando os instrumentos de gestão de recursos hídricos e de saneamento em prol da sustentabilidade.
Afinal, seja a água vista como recurso hídrico ou como serviço, a máxima prevalece:
“água é vida!”.
É importante evidenciar que, na medida em que a quantidade e a qualidade de
carga de efluentes lançados no corpo hídrico podem afetar a receita dos prestadores
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tais prestadores
(principalmente as empresas que possuem fins lucrativos) tendem a conformar seus
comportamentos ao incentivo tarifário à eficiência construído pelo órgão regulador.
Tal postura decorre da própria lógica econômica da busca pelo lucro: uma redução de
receita, associada a custos constantes, gera redução da margem de lucratividade.
Inclusive, há estudos de impacto regulatório que comprovam a adequação da
postura do prestador de serviços aos mecanismos de incentivo tarifário estabelecidos
pela agência reguladora. Tal fato já foi observado para a redução de perdas (ARSAE-MG,
2012). Por se apoiar no mesmo princípio de racionalidade econômica, é possível
deduzir que o mecanismo tarifário de aproximação entre cobrança pelo uso da água e
tarifas de água e de esgoto também seria capaz de produzir efeitos sobre a postura do
prestador de saneamento em relação ao lançamento de efluentes nos corpos hídricos.
No entanto, é importante mencionar que existem desafios relacionados a essa
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proposta. Apesar das evidências teóricas e da avaliação do impacto regulatório de
práticas análogas realizadas com mecanismos tarifários de incentivo à eficiência,
é importante que sejam realizadas simulações específicas para a avaliação dos
impactos do mecanismo tarifário proposto, procedimento que escapa ao escopo
deste artigo.
Além disso, atualmente, as tarifas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário de vários prestadores regionais são únicas para toda a área de concessão, não
havendo diferenciação entre tarifas de municípios ou regiões atendidas. Essa prática
decorre da existência de subsídios tarifários entre áreas superavitárias e deficitárias
para a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços de saneamento
em zonas mais carentes.
Geralmente, os excedentes de receita gerados por regiões com maior escala e mais
adensadas, como regiões metropolitanas, são empregados para viabilizar a prestação
de serviços em áreas deficitárias, como, por exemplo, áreas rurais. Já que a área de
concessão de prestadores de serviços de saneamento pode abranger mais de uma bacia
hidrográfica, e, assim, tendo vários comitês de bacia como atores intervenientes, tornase difícil estabelecer um único Fator Qualidade, componente do Fator X, que compreenda as especificidades dos critérios de cobrança pelo uso da água de cada uma das
bacias hidrográficas envolvidas.
Portanto, a questão supracitada, entre outros aspectos, deve ser analisada de
forma mais aprofundada, com o intuito de avaliar de maneira mais ampla as limitações da aproximação proposta entre cobrança pelo uso da água e tarifas de água
e de esgoto. Sendo assim, ainda há um longo caminho a ser percorrido, o que
abre espaço para estudos posteriores que permitam uma melhor compreensão
da temática.
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resumo Este artigo se propõe a analisar a evolução dos prestadores de serviços de saneamento do estado de Minas
Gerais entre os anos de 2005 e 2010 com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações em Saneamento
(SNIS). Foram deﬁnidos parâmetros técnicos para a análise dos indicadores, classiﬁcados os resultados como satisfatórios
(verdes) ou insatisfatórios (vermelhos). Esta categorização atende a concepção da Regulação Sunshine, trazendo à tona o
monitoramento do progresso das ações no setor de saneamento em Minas Gerais.
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abstract The purpose of this study was to evaluate the evolution of Minas Gerais’ sanitation companies between 2005 and
2010 using data from the Brazilian National System of Information in Sanitation (SNIS).For the analysis of the indicators,
technical parameters were deﬁned to rank the results in two categories: Green: Satisfactory and Red: Unsatisfactory. This
categorization is in accordance with the Sunshine Regulation and brought about the monitoring of sanitation companies in
Minas Gerais.
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É

conhecida a situação do saneamento básico no Brasil: apesar de os serviços de
água terem sido praticamente universalizados nas zonas urbanas nos últimos

anos, os serviços rurais e de esgotamento sanitário apresentam resultados muito
aquém dos desejados. Uma vez que os prestadores do setor possuem poder de monopólio, é possível que eles não atendam a sua função social – ofertar serviços essenciais
e de qualidade à população – se suas ações não forem monitoradas.
O governo federal estabelece as diretrizes nacionais para o setor na Lei nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007. A denominada Lei Nacional de Saneamento (LNS) determina
que os prestadores sejam submetidos a agências reguladoras dotadas de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Essas entidades
seriam responsáveis por constituir normas relativas às dimensões técnica, econômica
e social da prestação dos serviços de saneamento, englobando padrões e indicadores de
qualidade, definindo metas e avaliando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados.
São as agências reguladoras que detêm as competências de avaliação e monitoramento
dos serviços. Entretanto, uma vez que a LNS é bastante recente, a maioria delas se
encontra em processo de estruturação. Na verdade, ainda existe uma infinidade de
municípios que sequer são regulados.
Este artigo pretende realizar um estudo exploratório sobre a prestação dos serviços
de água e esgoto no estado de Minas Gerais, evidenciando que não é necessário o
emprego de vultosos recursos para que as agências reguladoras cumpram com as
exigências legais de avaliação e monitoramento dos prestadores, implementando transparência a este processo. Procura-se demonstrar que, ao delimitar um grupo de indicadores relevantes, determinar parâmetros para sua avaliação e traduzir os resultados
em sinais simples, poder-se-ia realizar análises da prestação dos serviços e divulgar
amplamente os resultados obtidos.
Um método bastante aplicado para a regulação do setor de saneamento que atende aos
objetivos dispostos acima é denominado Regulação Sunshine. Seu pressuposto é de que a
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exposição pública dos prestadores leva a pressões sociais e políticas por melhores desempenhos. Esse método não fixa tarifas e o seu poder coercivo é, quase sempre, limitado. No
entanto, a exposição e a discussão pública do comportamento do regulado desencadeariam efeitos bastante positivos, introduzindo competitividade entre as entidades reguladas
e conduzindo ao aumento progressivo do desempenho no setor ao longo do tempo.
O presente artigo é dividido em três partes, além desta Introdução (1): 2. Contexto:
contextualiza o setor de saneamento no Brasil, comentando sobre as competências das
agências reguladoras no âmbito da recente Lei Nacional do Saneamento; 3. Métodos:
apresenta os princípios da Regulação Sunshine, explana o procedimento de seleção
dos indicadores e realiza sua análise com base nos parâmetros estabelecidos; 4. Considerações finais: retoma os resultados obtidos no trabalho, analisa criticamente suas
limitações e as perspectivas para estudos posteriores.

Contexto
O Estado brasileiro realizou as primeiras concessões dos serviços de água e esgotos
para a iniciativa privada no século XIX. Ocorreram diversos rompimentos dessas
concessões até meados do século XX, uma vez que os serviços prestados apresentavam baixa qualidade e altas tarifas. Por esse motivo, o Estado passou a encampar
paulatinamente os serviços de saneamento, constituindo-os, em sua grande maioria,
sob a forma de administração direta de âmbito municipal, estadual ou federal. A maior
parte dessas administrações diretas, no entanto, não conseguia realizar planejamento
e estruturação de suas atuações. Isso porque não contavam com arrecadação própria,
dependendo de recursos de órgãos externos. Esse mecanismo gerava uma imensa
lentidão na expansão do setor (WHITAKER, 1952, apud COSTA, 1994, p. 219).
O divisor de águas na expansão do setor é representado pela criação do Plano
Nacional de Saneamento (PLANASA), em 1971. As principais características do plano
em questão foram: a canalização de recursos do FGTS, a forte elevação nas coberturas
dos serviços de abastecimento de água, o reduzido investimento em esgotamento sanitário, a exclusão das outras ações de saneamento (como drenagem urbana e resíduos
sólidos) e a centralização autoritária nas companhias estaduais, refutando a presença
do poder local de participação no processo decisório (BARBI; CÔRTES, 2013).
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Para Turolla (1999, apud GALVÃO JR. et al., 2009, p. 210), o modelo engendrado
pelo PLANASA foi caracterizado pela ineficiência operacional, fortemente relacionada
com a sua ênfase na construção dos sistemas em detrimento da criação de condições
adequadas para a operação. O modelo funcionou enquanto as fontes de financiamento
da expansão dos sistemas geravam
um fluxo líquido positivo. O
esgotamento do modelo
aconteceu quando este
fluxo se reverteu. Assim, as
companhias estaduais de água e
esgoto viram-se obrigadas a arcar com
elevadas despesas financeiras em decorrência das dívidas contraídas na etapa anterior,
enquanto operavam sistemas com baixo grau de eficiência operacional.
A experiência do PLANASA, baseada na centralização em âmbito estadual e na
gestão absoluta por parte do setor público, foi eficaz na realização da ampliação da
cobertura dos serviços de água durante a década de 1970. Mais recentemente, no
entanto, mostrou-se incapaz de responder aos seus principais desafios. Impunha-se,
dessa forma, a busca de um novo modelo (TUROLLA, 2002, p. 7).
O novo marco legal foi definido apenas com a publicação da Lei nº 11.445 em 5 de
janeiro de 2007 (Lei Nacional de Saneamento – LNS). Várias foram as alterações da
Lei nº 11.445/2007 em relação ao status vigente desde o PLANASA, dentre as quais se
destacam a obrigatoriedade de regulação sobre os prestadores de serviços e a introdução de incentivos ao seu desempenho.
A LNS também determina que as agências reguladoras do setor devam constituir
normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços
de saneamento, englobando padrões e indicadores de qualidade, definindo metas e
avaliando a eficiência e eficácia dos serviços prestados. Por fim, estabelece que esses
processos atendam ao princípio de transparência.
O processo de exposição pública corrobora o direito fundamental do cidadão,
quanto ao acesso às informações sob a guarda de órgãos e entidades públicas, inscrito
na Constituição brasileira, e dever do Estado, que se encontra regulamentado pela Lei
Federal nº 12.527/2011, onde o acesso às informações é a regra e o sigilo exceção.
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Métodos
Tendo em vista o estabelecido na Lei nº 11.445/2007, é necessário que as agências
reguladoras monitorem a qualidade da prestação dos serviços e ao mesmo tempo sejam
transparentes em suas atividades. A avaliação de indicadores de desempenho por meio
da metodologia de Regulação Sunshine é ideal para atender a estes requisitos.
Esse esquema de regulação firma-se na publicitação dos resultados do desempenho dos prestadores de serviços e na sua comparação com as demais entidades
do mesmo setor. A conscientização da sua atuação é obtida por meio da pressão dos
consumidores e dos cidadãos em geral por intermédio dos seus grupos de defesa e de
representação, da mídia e da classe política. Marques (2005) explica o funcionamento
deste método no trecho que segue:
As entidades gestoras que apresentam um fraco desempenho ficam ‘embaraçadas’ e, por
conseguinte, terão propensão a corrigir os desvios manifestados. Este método não fixa tarifas e o seu poder coercivo é, quase sempre, limitado. No entanto, a exposição e a discussão
pública do comportamento do regulado desencadeia efeitos bastante positivos, introduzindo competitividade entre as entidades reguladas e conduzindo ao aumento progressivo da
performance na respectiva indústria. (MARQUES, 2005, p. 133)

Para que a Regulação Sunshine seja eficaz, o mesmo autor ainda afirma que devem
ser respeitados os seguintes requisitos:
Ɠ

a publicação dos resultados não deve corresponder a apenas atos da entidade
regulada em causa, mas incluir também os seus correspondentes para que a
comparação entre operadores seja possível;

Ɠ

os resultados devem ser difundidos, conjuntamente com valores ótimos ou de
referência;

Ɠ

a publicação dos resultados deve ser próxima e acessível aos consumidores,
principalmente por meio de website;

Ɠ

devem ser promovidas discussões públicas sobre os resultados evidenciados.

Os resultados da avaliação devem ser expostos em relatórios de prestação dos
serviços, em que usuários, concessionárias e poder concedente poderão ter fácil acesso
e compreensão. Para que isto seja possível, é necessário traduzir os dados em códigos
que sejam de simples entendimento para os interlocutores, que, na maior parte das
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vezes, não detêm conhecimentos técnicos sobre saneamento. Para que isso seja
possível, traduzem-se os resultados dos indicadores em dois parâmetros, relacionados
às seguintes cores: 1. Verde: satisfatório; 2. Vermelho: insatisfatório. Na cor branca
seriam demonstradas as informações indisponíveis.
Com bastante simplicidade, é possível compreender o resultado da avaliação dos
serviços realizados no relatório anual, mesmo sem ter profundos conhecimentos
sobre o setor de saneamento. A utilização de cores, quanto à parametrização dos
indicadores de desempenho aplicada, pode ser considerada como uma técnica de
estímulo à participação social, especialmente no que diz respeito à facilidade que o
receptor terá de entender a informação fornecida, despertando o lado crítico e reflexivo de quem a está recebendo.
Dessa forma, este artigo pretende realizar estudos exploratórios sobre a prestação
dos serviços de saneamento, demonstrando que as agências reguladoras não precisam
empregar vultosos recursos ou alto número de pessoal para atender aos requisitos
legais de monitoramento e avaliação dos prestadores. Procura-se demonstrar que,
ao delimitar um grupo de indicadores relevantes, determinando parâmetros para
sua avaliação e traduzindo os resultados em sinais de simples compreensão, pode-se
realizar uma análise da prestação dos serviços de saneamento.

Sistema Nacional de Informações em
Saneamento (SNIS)
Os indicadores que serão avaliados neste artigo têm como fonte o Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS), que foi criado pelo governo federal em
1996. Esse sistema apoia-se em um banco de dados administrado na esfera federal e
contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial,
econômico-financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos
e de manejo de resíduos sólidos.
O SNIS consolidou-se como o maior e mais importante banco de dados do setor de
saneamento brasileiro. A série histórica (1995-2011) permite a identificação de tendências em relação aos dados, a elaboração de inferências a respeito da trajetória das vari-
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áveis e o desenho de políticas públicas com maior embasamento. A maior crítica ao
SNIS está fundamentada no processo de obtenção dos dados, que são autodeclarados
pelas companhias e não contam com nenhum tipo de verificação externa, o que levanta
questionamentos sobre sua confiabilidade. Outro ponto negativo é a defasagem de
aproximadamente dois anos entre o ano de ocorrência e a divulgação dos dados.

Estrutura do setor
Os prestadores de serviços de saneamento se classificam, em relação à abrangência,
em três categorias diferentes: regionais, microrregionais e locais. Os prestadores
de abrangência regional, conhecidos como Companhias Estaduais de Saneamento
(CESBs), estão organizados como empresas públicas ou sociedades de economia
mista,1 e atuam sobre vários municípios de um mesmo estado da federação. Por sua
vez, os prestadores microrregionais2 atendem a dois ou mais municípios limítrofes
no mesmo estado. Finalmente, os prestadores de abrangência local, habitualmente
estruturados como autarquias ou departamentos municipais, atuam somente em um
município.

1. Exceção é a SANEATINS
do estado de Tocantins, com
gestão totalmente privada
desde 1998.
2. Em 2005 e 2010 não
havia nenhum prestador de
abrangência microrregional
em Minas Gerais.

Seleção de indicadores
Os indicadores de desempenho utilizados neste trabalho foram selecionados entre
os contidos na base de informações do SNIS, que criou e publica anualmente o seu
Glossário de Termos e Relação de Indicadores, onde constam definições necessárias
à compreensão dos dados. Para Miranda (in GALVÃO JR.; SILVA, 2006), essa é uma
grande contribuição para o estabelecimento de uma linguagem única no setor, afirmando ainda que, atualmente, o SNIS se configura como a principal ferramenta para
acompanhar e supervisionar o desempenho dos prestadores de serviços de saneamento no país.
Ao se trabalharem indicadores de desempenho, é necessário que estes sejam delimitados, de forma a selecionar os mais relevantes e representativos da prestação dos
serviços. Por esse motivo, durante o processo de delimitação, foram levadas em consi-
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deração as características definidas por Alegre et al. (apud GALVÃO JR.; XIMENES,
2008, p. 362), quais sejam: a) definição clara, concisa e interpretação inequívoca;
b) mensuráveis com facilidade a custo razoável; c) possibilitarem a comparação do
desempenho obtido com os objetivos almejados (planejados); d) contribuírem efetivamente para a tomada de decisão; e) dispensarem análises complexas; f ) serem de
simples e fácil compreensão; g) serem rastreáveis.
Respeitando-se os critérios apresentados acima, foram selecionados seis indicadores referentes aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A
maior parte destes indicadores encontra-se no grupo dos considerados mais relevantes
para a atividade de regulação, figurando frequentemente na pauta de discussões do
Grupo de Indicadores estabelecido no âmbito da Câmara Técnica de Saneamento da
Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) no ano de 2013. Os indicadores selecionados e os parâmetros para a avaliação estão descritos na TAB. 1, e suas
respectivas explicações e análises são apresentadas nos próximos tópicos, assim como
a análise integrada entre os resultados dos indicadores, o perfil populacional e a abrangência dos prestadores que atuam nos municípios de Minas Gerais.

TABELA 1 - INDICADORES E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Parâmetros de Referência
INDICADORES

Vermelho
INSATISFATÓRIO

Verde
SATISFATÓRIO

IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão [%]

5% - | 100%

0% - | 5%

IN023 Índice de atendimento urbano de água [%]

0% | -95%

95% | - 100%

IN015 Índice de coleta de esgoto [%]

0% | - 75%

≥ 75%

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida [%]

0% | - 75%

≥ 75%

30% | - 100%

0% | - 30%

>100%

≤ 100%

IN049 Índice de perdas na distribuição [%]
IN030 Margem da despesa de exportação [%]

Fonte: Elaborado a partir da Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde e do PLANSAB (BRASIL, 2011).
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Os parâmetros foram estabelecidos tendo como referências principais a Portaria
nº 2.914 do Ministério da Saúde e as metas apresentadas na Proposta de Plano Nacional
de Saneamento Básico (PLANSAB), publicada em 2011 pelo Ministério das Cidades.
É importante ressaltar que a definição de parâmetros de referência sempre traz uma
carga de subjetividade que pode conduzir a diferentes interpretações. Portanto, os
resultados deste artigo não devem ser entendidos como uma análise definitiva sobre o
setor em Minas Gerais, mas sim como uma abertura para discussão sobre a avaliação
dos serviços de saneamento pelos stakeholders, em especial às agências reguladoras.

Evolução dos indicadores
As agências reguladoras do setor de saneamento, em sua grande maioria3, são
extremamente recentes e ainda se encontram em período de estruturação, uma vez
que a LNS institucionalizou a necessidade de regulação do setor apenas em 2007.
Reconhecidas as dificuldades enfrentadas pelas entidades que regulam o setor de saneamento, pretende-se realizar um estudo exploratório sobre a prestação dos serviços de
água e esgoto de Minas Gerais, estado com maior número de municípios do Brasil,

3. Exceções para a Agência
Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do
Estado do Ceará (ARCE)
e para a Agência Estadual
de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio
Grande do Sul (AGERGS),
ambas de 1997.

evidenciando que não é necessário o emprego de vultosos recursos para que sejam
cumpridas as exigências legais de avaliação e monitoramento dos prestadores.

FIGURA 1 - Mesorregiões do
estado de Minas Gerais
Fonte: Elaboração própria.
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Nos itens que seguem, será comentado cada um dos indicadores selecionados,
a escolha dos parâmetros e realizada uma breve análise. Os dados para a abordagem foram obtidos no SNIS, com informações referentes aos anos de 2005 e
2010 para todos os municípios de Minas Gerais. Procurando obter uma melhor
identificação dos resultados, os municípios foram separados em mesorregiões,
descritas na FIG. 1.

IN084 – Incidência das análises de coliformes totais fora do
padrão [%]
Este indicador é calculado por meio da divisão do número de análises fora do padrão
pelo número de análises realizadas. Os parâmetros foram definidos de acordo com a
Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle
e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
A faixa verde engloba amostras que atendem ao Anexo 1 da referida Portaria, a
qual divide os municípios em dois grupos: aqueles que possuem menos de 20.000
habitantes e aqueles que possuem uma
população acima desse corte. Como a
população média dos municípios
mineiros é de 21.569 habitantes
(2010), utilizou-se como parâmetro
aquele estabelecido para a segunda faixa populacional, ou seja, foi considerada aceitável a incidência de coliformes totais em até 5% das amostras examinadas. Já a faixa
vermelha compreende os municípios que apresentaram incidência superior a 5%.
Finalmente, os municípios que não disponibilizaram informações referentes ao indicador em questão foram marcados com a cor branca.
Para esta variável, vale ressaltar que as informações relacionadas às amostragens
de qualidade são informadas ao Ministério da Saúde, que armazena e controla as séries
históricas desses dados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo Humano (SISAGUA).
Entre 2005 e 2010 houve um aumento substancial dos municípios que respon-
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deram essa variável ao SNIS, de 486 no primeiro ano para 738 no último. Os resultados
de 2010 apontam que 96% dos municípios não apresentaram problemas relevantes em
relação aos coliformes totais nas amostras analisadas, sendo classificados com serviços
de qualidade satisfatória (verde) de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde.

FIGURA 2 - IN084 – Incidência das análises de
coliformes totais fora do
padrão (%)
Fonte: Os mapas apresentam informações do
SNIS, dos anos 2005 e
2010.

IN023 – Índice de atendimento urbano de água [%]
Indicador calculado por meio da divisão da população urbana atendida com abastecimento de água pela população urbana do município.
Para a construção dos parâmetros utilizou-se, como referência, a proposta de
2011 do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), cuja criação foi prevista
pela Lei nº 11.445/2007. No documento em referência, o indicador A2 (Porcentagem de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição e por poço ou
nascente com canalização interna) estabelece meta de 98% para o Sudeste no ano
de 2015. Todavia, ressalta-se que o SNIS não leva em consideração o número de
pessoas atendidas por soluções alternativas, estimado em 3% no Sudeste pelo Atlas
de Saneamento, publicado em 2004 pelo IBGE. Portanto, foram descontados 3% da
meta e definiu-se que o parâmetro verde incluiria os municípios com 95% ou mais
de atendimento urbano de água. Por sua vez, o parâmetro vermelho abrangeria os
municípios com atendimento abaixo desse valor. Já os municípios que não disponibilizaram informações referentes ao indicador em questão foram marcados com
a cor branca.
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Houve substancial expansão entre os anos de 2005 e 2010 nas respostas ao
indicador de atendimento de água, de 500 para 758 municípios. Dos municípios que
responderam ao SNIS de 2010, 89,7% foram enquadrados como verdes e o restante
como vermelhos. Dessa forma, pode-se inferir que a maior parte da população urbana
mineira possui acesso a um dos principais serviços de utilidade pública. É interessante
perceber o progresso que os municípios apresentaram: daqueles que participaram da
pesquisa nos dois anos, 76 passaram da categoria vermelha para a verde, sendo que 72
deles possuíam prestação regional de serviços de água. Quando se analisa a universalização do atendimento no estado, entende-se que o gargalo encontra-se nas áreas rurais,
uma vez que a média de atendimento total de água no estado é de apenas 69,3%.

FIGURA 3 - IN023 – Índice
de atendimento urbano de
água (%)
Fonte: Os mapas apresentam
informações do SNIS, dos
anos 2005 e 2010.
4. De acordo com o SNIS, a
fórmula de cálculo do índice
de coleta de esgoto considera no denominador também
o volume de água exportado,
que apresenta valores irrelevantes para os municípios de
Minas Gerais.

5. Existe a possibilidade
de que os valores desse
indicador superem 80%. Os
municípios que apresentam
valores muito maiores que
esse referencial podem estar
sofrendo com a inﬂuência de
águas de drenagem urbana.
Caso as redes projetadas
sejam mistas, essa inﬂuência
seria esperada. No entanto,
para redes separadoras
absolutas, tal inﬂuência seria
clandestina, não sendo
prevista.
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IN015 – Índice de coleta de esgoto [%]
Indicador calculado por meio da divisão do volume de esgoto coletado pelo volume
de água consumido.4 Para a construção dos parâmetros, levou-se em consideração o
coeficiente de retorno, definido como a fração da água fornecida que adentra a rede de
coleta na forma de esgoto. Os valores típicos do coeficiente variam de 40% a 100%,
sendo que o valor usualmente adotado é de 80% (VON SPERLING, 2005, p. 77).
Dessa forma, como a maior parte dos sistemas de coleta de esgoto é dimensionada de acordo com um coeficiente de retorno de 80%, definiu-se que sistemas que
apresentam índice de coleta de esgoto nesse mesmo percentual cobrem praticamente
toda a população atendida com abastecimento de água.5 Portanto, a fim de estabelecer
os parâmetros para o índice de coleta de esgoto, multiplicaram-se aqueles definidos
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para o índice de atendimento urbano de água por 80%. De forma a facilitar a análise
e a interpretação dos resultados, os parâmetros foram aproximados, conforme o que
segue: verde, acima de 75%, e vermelho, abaixo desse valor. Novamente, os municípios que não disponibilizaram informações referentes ao indicador em questão foram
marcados com a cor branca.
Apenas 110 municípios haviam respondido a essa variável do SNIS em 2005,
enquanto no ano de 2010 foram obtidas 275 respostas. Nesse último ano, pode-se
dizer que apenas 32,2% dos municípios mineiros contam com serviços de coleta de
esgoto, não sendo possível afirmar nada sobre os outros 67,8% que não responderam
sobre este quesito.

FIGURA 4 - IN015 – Índice
de coleta de esgoto (%)
Fonte: Os mapas apresentam informações do SNIS,
dos anos 2005 e 2010.

IN046 – Índice de esgoto tratado referido à água
consumida [%]
O PLANSAB (BRASIL, 2011) utiliza como indicador para tratamento de esgoto a
razão entre volume de esgoto tratado e volume de esgoto coletado. Todavia, esse indicador pode apresentar uma distorção da realidade. Tal distorção pode ser explicada
pela seguinte suposição: se for tratado todo o esgoto de um município que coleta 2%
do total gerado pela população, seu indicador apresentará um índice de tratamento de
esgoto no município de 100%, quando na realidade 98% do esgoto produzido pela
população nem ao menos chega às dependências da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) do prestador de serviços.
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6. De acordo com o SNIS, a
fórmula de cálculo do índice
de esgoto tratado referido à
água consumida considera
no numerador o esgoto bruto
exportado e no denominador
o volume de água exportado,
que apresentam valores irrelevantes para os municípios
de Minas Gerais.
7. Ressalta-se que os parâmetros deﬁnidos no presente
artigo têm o intuito de avaliar
a situação do saneamento
em Minas Gerais. Caso os
indicadores sejam utilizados
na regulação econômica,
parâmetros inferiores devem
ser estabelecidos inicialmente, de forma a incentivar
a ampliação do tratamento
de esgoto no estado e,
progressivamente, os parâmetros devem ser elevados
de forma a atingir os níveis
ideais.

Para amenizar essa distorção, escolheu-se utilizar o indicador IN046 do SNIS,
calculado por meio da divisão do volume de esgoto tratado pelo volume de água
consumido.6 Conforme descrito anteriormente, a maior parte dos sistemas de coleta
de esgoto é dimensionada de acordo com um coeficiente de retorno de 80%. Como
apenas o esgoto coletado pode ser conduzido a Estações de Tratamento de Esgotos
(ETEs), definiu-se que sistemas que apresentam índice de tratamento de esgoto nesse
mesmo percentual cobrem praticamente toda a população atendida com abastecimento de água. Portanto, os parâmetros estabelecidos para o presente indicador são
idênticos àqueles apresentados para o índice de coleta de esgoto,7 isto é: verde, acima
de 75%; vermelho, abaixo desse valor; e branco para os municípios que não responderam a esse indicador no questionário.
Surpreendentemente, mais municípios responderam sobre os serviços de tratamento do que sobre os serviços de coleta, apesar de o primeiro serviço ser completamente dependente do segundo: 119 em 2005 e 277 no ano de 2010.

FIGURA 5 - IN046 – Índice
de esgoto tratado referido à
água consumida (%)
Fonte: Os mapas apresentam informações do SNIS,
dos anos 2005 e 2010.

Dos municípios que responderam ao SNIS, em 2005 e 2010, 95,0% e 93,9%
foram classificados como vermelhos e 5,0% e 6,1% como verdes. A maioria dos municípios que conta com coleta de esgoto apresenta índices muito baixos ou não conta
com serviços de tratamento, o que acentua a degradação do meio ambiente. Todavia,
percebe-se uma movimentação no sentido de ampliar o tratamento do esgoto no
estado: no período analisado, 85 municípios passaram a contar com o serviço.
Segundo estudo de Barbi e Côrtes (2013), até o ano de 2010, as tarifas de tratamento e coleta eram iguais para a maioria das CESBs, criando desincentivos ao investimento nos procedimentos de tratamento de esgotos. A fim de eliminar esses desincentivos,
seria importante uma reestruturação tarifária do setor, reduzindo a subsidiação cruzada
348
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entre os serviços de água e esgoto, o que permitiria que a prestação de cada um dos
serviços pudesse alcançar equilíbrio econômico por meio de sua própria arrecadação.
Os serviços de coleta de esgoto deveriam apresentar tarifas inferiores aos de tratamento, de forma a possibilitar a cobertura dos custos de cada um desses diferentes serviços
e promover a justa remuneração dos investimentos realizados.

IN049 – Índice de perdas na distribuição [%]
Indicador calculado por meio da diferença entre o volume de água produzido e o
volume de água consumido dividido pelo volume de água produzido.8 Para determinar
os parâmetros, utilizou-se como base o PLANSAB (BRASIL, 2011), que estabeleceu
metas de perdas para o Sudeste, em 2015, da ordem de 43%.
A média de perdas na distribuição de Minas Gerais em 2010 foi de 24,6%, o que
deixaria os prestadores do estado em posição confortável em relação aos seus pares no
ano de 2015. Dessa forma, optou-se por adotar a meta de 2030 para o Sudeste como

8. Mais precisamente, a
fórmula de cálculo do índice
de perdas na distribuição é:
[Volume de Água (Produzido
+ Tratado Importado - de
Serviço) - Volume de Água
Consumido] / Volume de
Água (Produzido + Tratado
Importado - de Serviço).

parâmetro verde deste artigo, onde os serviços com alta qualidade seriam aqueles com
valor do indicador inferior a 30% e os municípios com perdas superiores a esse valor
seriam classificados na categoria vermelha. Os municípios marcados em branco não
informaram seus índices ao SNIS.

FIGURA 6 - IN049 – Índice
de perdas na distribuição (%)
Fonte: Os mapas apresentam
informações do SNIS, dos
anos 2005 e 2010.

Sobre o indicador de perdas, responderam ao SNIS 495 municípios em 2005 e 758
no ano de 2010. Nesse último período, foram enquadrados como verdes 70,4% dos
municípios mineiros e como vermelhos 29,6%. 67 municípios reduziram suas perdas
e apresentaram mudança positiva de categoria (vermelho para verde).
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É importante ressaltar que a qualidade das informações utilizadas no cálculo do
indicador depende de no mínimo dois fatores: macromedição e hidrometração, sendo
que o primeiro mensura os volumes produzidos nas unidades de tratamento de água,
enquanto o último mede os volumes consumidos pelos usuários. Caso os prestadores
não contem com procedimentos precisos de medição, seus volumes serão apenas estimados, assim como suas perdas. Por sua vez, as estimativas reduzem substancialmente a confiabilidade dos dados. Isto é o que pode estar ocorrendo com as informações do Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas, que aparentam bons resultados de perdas, mas ainda não apresentam bons procedimentos de medição.
Ademais, destaca-se que, como cerca de 70% dos prestadores de Minas Gerais
já atendiam em 2010 as metas estabelecidas pelo PLANSAB (BRASIL, 2011) para
2030, não haveria necessidade de combate às perdas na maior parte dos municípios
mineiros. Todavia, o índice de perdas de 30% indica que aproximadamente 1/3 de
toda a água produzida no estado não chega ao consumidor final, o que é um grande
desperdício de recursos naturais. Dessa forma, seria aconselhável que novos e mais
rígidos parâmetros fossem estabelecidos para que fosse aumentada a eficiência no
abastecimento de água no estado.

8. Valor anual das despesas
realizadas para a exploração
dos serviços, compreendendo despesas com pessoal,
produtos químicos, energia
elétrica, serviços de terceiros,
água importada, esgoto
exportado, despesas ﬁscais
ou tributárias computadas na
DEX, além de outras despesas de exploração.

IN030 – Margem da despesa de exploração [%]
Este indicador é calculado por meio da divisão entre as despesas de exploração9 e a receita operacional direta proveniente dos serviços de água e esgoto.10
A definição dos parâmetros considerou que, se o indicador é maior que 100%, o
município está incorrendo em déficit operacional, sendo enquadrado na categoria
vermelha. Caso contrário, o município tem superávit operacional e foi alocado na
categoria verde. Os municípios marcados em branco no mapa não informaram
seus índices ao SNIS.

9. De acordo com o SNIS, a
receita operacional direta envolve as receitas provenientes dos serviços de água e
esgoto, além de computar as
receitas oriundas da exportação de água e da importação
de esgoto.
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Responderam ao indicador de margem de despesa de exploração 498 municípios no ano de 2005 e 732 em 2010. Nesse último ano, foram classificados 75,3%
dos municípios como verdes e os 24,7% restantes como vermelhos. Uma vez que as
entidades de abrangência local não são capazes de se aproveitar de subsídios cruzados
entre municípios, era de se esperar que fossem primordialmente superavitárias.
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FIGURA 7 - IN030 – Margem
da despesa de exploração (%)
Fonte: Os mapas apresentam
informações do SNIS, dos
anos 2005 e 2010.

Análise integrada
Este tópico realiza uma análise integrada entre os resultados dos indicadores, o perfil
populacional e a abrangência dos prestadores que atuam nos municípios de Minas Gerais.
A TAB. 2 apresenta as médias dos indicadores analisados observadas em cada uma
das mesorregiões de Minas Gerais no ano de 2010. Os indicadores apresentaram resultados extremamente satisfatórios em termos de qualidade (IN084), perdas (IN049) e
atendimento de água (IN023) para todo o estado, sendo todas as médias classificadas
na categoria verde.
TABELA 2 - MÉDIA DE INDICADORES POR MESORREGIÃO (2010)

média dos
indicadores por
mesoregião
ano 2010

in084 coliformes
totais [%]

in023 atendimento
água [%]

in015 coleta de
esgoto [%]

in046 - esgoto
tratado
referido
à água
consumida [%]

in049 in030 - margem
perdas na
da despesa de
distribuição
exploração [%]
[%]

campo das
vertentes
central
jequitinhonha
noroeste
norte
oeste
rmbh
sul / sudeste
triângulo
vale do mucuri
vale do rio doce
zona da mata

3,7

95,3

68,2

29,1

25,1

109,5

1,2
0,3
0,3
0,5
0,4
3,4
2,2
3,3
0,3
0,7
1,1

98,7
98,7
99,9
98,5
98,9
97,7
99,7
99,6
95,2
96,3
98,4

69,1
50,8
59,7
38,1
75,3
55,9
70,2
75,7
50,9
73,7
76,8

16,3
12,2
37,6
30,5
17,4
15,9
10,7
30,0
18,9
14,3
3,2

25,0
21,0
18,4
22,0
26,5
29,9
22,6
20,4
22,9
27,0
26,1

81,2
102,6
89,8
102,6
82,5
99,5
142,8
81,8
98,3
135,3
125,1

média minas gerais

1,6

98,3

64,4

17,0

24,5

112,9

Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIS, 2010.
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As médias em relação à coleta de esgoto (IN015) corroboram o observado na FIG.
4, colocando o Triângulo, o Oeste de Minas e a Zona da Mata nas melhores posições. As demais mesorregiões apresentaram médias consideradas insatisfatórias;
no entanto, várias delas demonstraram resultados próximos ao desejado, indicando
que uma pequena flexibilização dos parâmetros poderia impactar sensivelmente a
análise deste indicador. Ressalta-se a má posição da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), em melhor posição somente em referência ao Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri.
Os níveis de tratamento de esgotos (IN046) são muito pequenos em todo o estado,
apresentando média de apenas 17% em referência à água consumida. É importante
ressaltar

que

mesmo

se

fossem adotados parâmetros
menos rígidos não haveria uma
alteração substancial nas classificações

das

mesorregiões

neste indicador, uma vez
que a melhor posição foi alcançada pelo Noroeste do estado, que tratou os esgotos de
somente 37,6% da água consumida. Mesmo na RMBH, onde há grande volume de
esgotos em função da alta densidade populacional, os índices de tratamento foram
considerados bastante insatisfatórios para o ano de 2010, contribuindo para a poluição
dos cursos d’água.
Por fim, observou-se que a margem da despesa de exploração (IN030) se apresentou superavitária em seis mesorregiões e deficitária nas outras seis. Para uma
melhor explanação, é necessária uma análise em conjunto com outras informações, o
que será realizado na TAB. 3.
Na análise das médias por mesorregião, foram classificadas em nível satisfatório
(verde) com: a) cinco indicadores: Oeste e Triângulo; b) quatro indicadores: Central,
Noroeste, RMBH, Vale do Mucuri, Zona da Mata; c) três indicadores: Campo das
Vertentes, Jequitinhonha, Norte, Sul/Sudoeste e Vale do Rio Doce.
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TABELA 3 - MÉDIA DE INDICADORES POR POPULAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO PRESTADOR (2010)

in084 coliformes
totais [%]

in023 atendimento
água [%]

in015 coleta de
esgoto
[%]

in046 esgoto
tratado
referido
à água
consumida
[%]

< 50 mil habitantes

1,5

98,4

63,0

15,7

23,9

115,0

≥ 50 mil habitantes
local
regional

2,1
7,3
0,3

96,8
98,6
98,2

70,8
76,6
55,4

23,1
13,7
19,5

32,4
22,9
25,0

87,2
227,9
88,0

1,6

98,3

64,4

17,0

24,5

112,9

média dos indicadores
ano 2010

porte
populacional
abrangência
do prestador

média minas gerais

in049 perdas na
distribuição
[%]

in030 margem da
despesa de
exploração
[%]

Fonte: Elaborado a partir de dados do SNIS, 2010.

A TAB. 3 apresenta as médias dos indicadores, ainda em referência ao ano de 2010,
respeitando o porte populacional e a abrangência do prestador. Por meio da realização
de análise descritiva dos dados, percebeu-se uma diferenciação entre os indicadores em
função da população residente nos municípios: o corte adotado para os grupos populacionais foi de 50 mil habitantes. A abrangência do prestador de serviços também pode
explicar diferenças entre os indicadores, uma vez que os prestadores regionais têm
finalidade lucrativa e os locais, primordialmente, são autarquias ou departamentos da
prefeitura municipal e não têm o lucro como objetivo.
O porte populacional aparenta influenciar as perdas de água e o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores.

Municípios

acima de 50 mil habitantes

apresentam

maior média de perdas
(IN049) que os demais. Deduzse que as perdas comerciais, decorrentes de ligações clandestinas favorecidas pela alta
concentração populacional dos aglomerados urbanos, sejam as principais responsáveis pela diferença observada entre os grupos populacionais nesse indicador. Adicio-
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nalmente, a margem de despesa operacional (IN030) tem, em média, melhores
resultados nos municípios de maior porte, o que parece apontar para a existência de
economias de escala na operação dos serviços de água e de esgoto.
A abrangência dos prestadores parece apresentar influência sobre a qualidade dos
serviços (IN084), coleta de esgotos (IN015) e margem de exploração (IN030). O indicador de qualidade da água apresentou resultados médios abaixo do permitido pela
regulamentação do Ministério da Saúde para prestadores locais, o que aponta para a
ausência de um controle mais rígido sobre a qualidade da água fornecida por estes
prestadores e até mesmo riscos de contaminação da população. Os prestadores locais
exibiram médias superiores de coleta de esgotos, mas apresentaram péssimos resultados em relação à margem de exploração. A média deste último indicador evidencia
que os prestadores locais têm suas despesas operacionais 2,3 vezes superiores às suas
receitas, isto é, precisam de complementação de recursos de outras origens – não tarifárias – para conseguir realizar sua função, não apresentando equilíbrio econômicofinanceiro em suas operações. Cabe ressaltar que na margem de despesa de exploração não são considerados os investimentos realizados, o que acentua ainda mais o
problema dos prestadores locais.

Considerações finais
Ao estabelecer parâmetros compreensíveis para os indicadores do saneamento, é
possível transformar dados brutos em informações que, se transmitidas de maneira
correta, têm o poder de incentivar a participação social na prestação do serviço. Esse
procedimento, denominado Regulação Sunshine, propõe-se a funcionar como um
mecanismo de monitoramento e avaliação dos prestadores, induzindo-os a mais
elevados níveis de eficiência e qualidade, além de promover a transparência e o controle
social nas atividades regulatórias.
O uso de indicadores permitiria ainda aperfeiçoar e racionalizar as atividades de
fiscalização, além de colocar diagnósticos, preferencialmente anuais, à disposição
dos governos, que poderiam ser utilizados como instrumento de informações para a
formulação de políticas públicas no setor do saneamento.
Existem três limitações ao uso da Regulação Sunshine. A primeira refere-se ao fato
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de os dados do SNIS não serem certificados. Isso implica que os prestadores poderiam
repassar informações inverossímeis, sem sofrer sanções ou penalidades. No entanto,
encontra-se em discussão no âmbito da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR a
possibilidade de as agências reguladoras assumirem o papel da certificação dos dados
de seus prestadores regulados, uma parceria que traria ao SNIS um nível mais elevado
de confiabilidade.
A segunda limitação diz respeito ao estabelecimento dos parâmetros de avaliação dos indicadores. Por mais que se tente obedecer a critérios técnicos, sempre é necessário instituir julgamentos subjetivos, os quais terão impacto sobre as
conclusões. Além disso, deve-se tomar extremo cuidado com a sinalização que se
pretende dar aos indicadores, isto é, se os parâmetros não forem cuidadosamente
estabelecidos, podem promover até mesmo incentivos à redução do desempenho
dos prestadores.
A terceira limitação diz respeito à defasagem de aproximadamente dois anos entre
o período de coleta de informações e a divulgação dos dados do SNIS, o que dificulta
análises em curto espaço de tempo, impossibilitando a rápida proposição de respostas
aos problemas detectados nos indicadores.
Este artigo se propôs a realizar uma análise sobre a prestação de serviços de
saneamento do estado de Minas Gerais, com dados do SNIS de 2005 e 2010, por
meio da Regulação Sunshine. As informações deste último ano apontam
para excelentes resultados em
termos de qualidade da água
e atendimento urbano de água
no estado. A coleta e o tratamento de esgoto, por sua
vez, apresentaram situações muito
aquém das desejadas. Os indicadores de
perdas de água demonstraram-se muito melhores que as médias do Brasil e as
metas estabelecidas pelo PLANSAB (BRASIL, 2011) para o ano de 2030; no entanto,
ainda são relativamente elevados se considerado que cerca de 1/4 da água produzida
no estado não chega ao consumidor final.
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Ademais, as médias do indicador de margem de despesa de exploração permitem
inferir que as tarifas dos prestadores locais, em geral, não suportam os custos operacionais dos sistemas de água e de esgoto. Adicionalmente, há indícios de que estes
prestadores não conseguiriam gerar recursos excedentes para a realização de investimentos e manutenção de seus sistemas, ao contrário dos prestadores regionais. Para
finalizar, a análise sobre o porte populacional dos municípios aponta para a existência
de importantes ganhos de escala na exploração dos serviços de saneamento.
Conclui-se, portanto, que é possível que as agências reguladoras cumpram com
as exigências legais de avaliação e monitoramento dos prestadores, atendendo ao
princípio de transparência, sem o emprego de vultosos recursos. Ressalta-se que as
análises efetuadas neste artigo não devem ser interpretadas como avaliação definitiva dos serviços de saneamento de Minas Gerais, mas têm um caráter exploratório e
devem instigar pesquisas futuras, a ampliação dos indicadores a serem utilizados e a
discussão sobre seus parâmetros de avaliação.
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resumo É crescente a preocupação mundial com o desenvolvimento de tecnologias alternativas para o tratamento de águas residuárias direcionadas ao tratamento de eﬂuentes complexos e reúso de águas. Neste sentido, o tratamento de eﬂuentes por Processos Oxidativos Avançados (POA) conﬁgura-se como alternativa viável e eﬁciente na degradação de poluentes recalcitrantes. O POA Control – Grupo de Pesquisa
e Aplicação de Processos Oxidativos Avançados no Controle da Poluição – foi criado no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental
(UFMG) para consolidar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o tratamento de eﬂuentes industriais de difícil degradação, com
a publicação de várias teses, dissertações, artigos nacionais e internacionais e patentes. Este trabalho propõe revisar algumas das tecnologias
desenvolvidas pelo grupo relacionando-as com o que vem sendo desenvolvido pela comunidade acadêmica internacional.
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TRENDS AND CHALLENGES UPON THE APPLICATION
OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT
OF INDUSTRIAL NON-BIODEGRADABLE WASTEWATER:
performance of the POA Control research group at UFMG
Currently, there is an increasing global concern with the development of alternative technologies for wastewater treatment aiming at the treatment of complex wastewater and water reuse. In this sense, wastewater treatment by advanced oxidation processes (AOP)
has emerged as an eﬀective alternative for the degradation of recalcitrant pollutants. POA Control – Group of Research and Application of
Advanced Oxidation Processes in Pollution Control – was created at UFMG to consolidate the development of innovative technologies for
the treatment of recalcitrant industrial wastewater, with the publication of several theses, dissertations, national and international articles and
patents. This paper aims to review some of the technologies developed by the group relating them to what has been developed by international
academic community.
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D

iante da demanda científica mundial de desenvolvimento de tecnologias
alternativas para o tratamento de efluentes visando ao reúso de águas resi-

duárias, o Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SMARH) da Escola de Engenharia da UFMG atua no desenvolvimento de
pesquisas científicas e tecnológicas nos campos de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Os trabalhos acadêmicos gerados desde a sua criação (1972) envolvem
diversas linhas de pesquisa, incluindo a linha de Caracterização, Prevenção e Controle da Poluição, pertencente à área de concentração Meio Ambiente, que desenvolve
pesquisas com tratamento e reúso de efluentes líquidos industriais desde a década de
1990.
O Grupo de Pesquisa e Aplicação de Processos Oxidativos Avançados no Controle
da Poluição (POA Control) foi criado para consolidar o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras para o tratamento de efluentes industriais de difícil degradação e já desenvolveu várias teses e dissertações, pesquisas de iniciação científica, artigos científicos
e patentes, dirigidas para o tratamento de efluentes de indústrias têxteis, efluentes
oleosos, efluentes contaminados com agrotóxicos e reaproveitamento de resíduos de
indústrias siderúrgicas para o tratamento de efluentes industriais, entre outros.
Devido ao destaque nacional e internacional, o grupo POA Control foi convidado
a organizar o 8º Encontro sobre Aplicações Ambientais de Processos Oxidativos Avançados e o 2º Congresso Iberoamericano de Processos Oxidativos Avançados, que será
sediado na UFMG em 2015.
O objetivo deste texto é apresentar as tendências e desafios na aplicabilidade de
processos avançados de tratamento de efluentes industriais não biodegradáveis, a partir dos diversos trabalhos desenvolvidos pelo grupo POA Control, apresentando uma
discussão sobre o assunto e relacionando o que vem sendo desenvolvido recentemente
pela comunidade acadêmica internacional.
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Processos Oxidativos Avançados (POA)
Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são tecnologias consolidadas e efetivas
de tratamento de água e efluentes para a remoção de poluentes orgânicos não tratáveis
por meio de técnicas convencionais devido a sua elevada estabilidade química e/ou
baixa biodegradabilidade (OLLER; MALATO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2011).
Os POA são processos de degradação de contaminantes via geração in situ de forWHVR[LGDQWHVUDGLFDODUHV¢EDVHGHR[LJ¬QLRFRPRUDGLFDOKLGUR[LODƓ2+ JOVIĆ et al.,
2013)2SRWHQFLDOGHR[LGD©¥RGRUDGLFDOƓ2+ 9 «PDLRUGRTXHRGRVRXWURV
oxidantes comumente usados (cloro, hipoclorito, ozônio), e apenas o flúor apresenta
maior capacidade de oxidação (3,03 V). Dessa forma, esses processos possuem uma
elevada eficiência, podendo alcançar a mineralização dos contaminantes orgânicos de
um efluente, transformando-os em CO2 e ácidos minerais.
A versatilidade dos POA está no fato de os radicais hidroxila poderem ser gerados a
partir de diferentes caminhos. Os radicais hidroxila podem ser produzidos utilizandose agentes oxidantes como o ozônio, o peróxido de hidrogênio, além da radiação UV,
ou de combinações como O3/H2O2 (ozônio/peróxido de hidrogênio), O3/UV (ozônio/
radiação ultravioleta), H2O2/
UV (peróxido de hidrogênio/
radiação
H2O2/UV

ultravioleta),

O3/

(ozônio/peróxido

de hidrogênio/radiação ultravioleta) e da combinação de
peróxido de hidrogênio com
íons ferrosos no chamado re-

FIGURA 1 - Formas de
obtenção dos radicais
hidroxila por Processos
Oxidativos Avançados
Fonte: Adaptado de
Dezotti (2003).

agente de Fenton (AMORIM;
LEÃO; MOREIRA, 2009). A
FIG. 1 mostra os meios atualmente conhecidos para obtenção dos radicais hidroxila.
Esses processos podem
ser divididos em dois grupos:
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os que envolvem reação homogênea, usando O3, H2O2 e/ou radiação ultravioleta ou
visível; e os que acontecem em reações heterogêneas (irradiados ou não), utilizando
catalisadores sólidos metálicos (DEZOTTI, 2008).
Pesquisas têm sido desenvolvidas com várias combinações químicas, fotoquímicas e eletroquímicas para gerar radicais hidroxilas para aplicação em tratamento de
efluentes industriais. Os mais comuns são o reagente de Fenton (H2O2 e ferro), que
pode ser ainda irradiado ou eletrizado (Foto-Fenton e Eletro-Fenton), a ozonização
(que pode ser combinada com H2O2, radiação UV e catalisadores), a fotocatálise heterogênea (com TiO2 ou outros semicondutores) com UV ou luz solar e a peroxidação
(H2O2), que pode ser também irradiada.
A alta reatividade do radical hidroxila é a principal vantagem atribuída a sua utilização, uma vez que ele é prontamente consumido por meio da degradação de um
amplo espectro de poluentes. Entretanto, essa vantagem é também um inconveniente
importante, pois, como os radicais hidroxila são não seletivos, eles também reagem
com espécies não poluentes. Dessa forma, uma vez formados, esses radicais podem
ser perdidos por meio da reação com espécies matriciais. Matrizes comuns incluem
ácidos húmicos e fúlvicos presentes em águas naturais, assim como espécies inorgânicas presentes nos efluentes. Devido às concentrações relativamente altas dessas
espécies, a reação com os poluentes requer, geralmente, a formação de uma grande
quantidade de radicais. Este fato é a maior limitação da degradação dos poluentes pelo
POA, principalmente pelo Fenton, aumentando a demanda por peróxido de hidrogênio e resultando no aumento dos custos (LINDSEY et al., 2003).

Efluentes da indústria têxtil
A indústria têxtil é mundialmente conhecida como uma das maiores consumidoras de água em seus processos produtivos (80-100 m3/ton de tecido acabado) e,
consequentemente, uma das maiores geradoras de efluentes industriais (SAVIN;
BUTNARU, 2008). A água é utilizada para a limpeza da matéria-prima e para muitas etapas de lavagem ao longo da produção e os efluentes formados são compostos por uma grande variedade de produtos químicos e corantes, o que os torna um
desafio ambiental (OLLER; MALATO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2011; LEÃO et al., 2002).
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Assim, o reúso de águas residuárias dentro dessas indústrias vem sendo bastante
discutido e estudado, e muitas pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de
desenvolver tratamentos alternativos para obter efluentes tratados com qualidades específicas para o reaproveitamento.
O uso de corantes e pigmentos, além de vários produtos químicos auxiliares, é
um dos maiores responsáveis pela geração de efluentes recalcitrantes nesse setor industrial. Os corantes utilizados em excesso nos processos de tingimento dos tecidos
são misturados aos efluentes dessas indústrias. Estima-se que cerca de 10-15% dos
corantes têxteis utilizados sejam liberados nos efluentes durante a etapa de tingimento (AMORIM, 2010), e a presença de baixíssimas concentrações (menores que
1 mg.L-1) no efluente
é visível e considerada indesejável. O lançamento desses
efluentes em ambientes naturais é problemático, tanto para a vida aquática, quanto
para os humanos, devido aos seus efeitos mutagênicos. Mais de 90% dos 4.000
corantes testados pela Ecological and Toxicological Association of the Dyestuffs Manufacturing Industry (ETAD) apresentaram toxicidade, com as maiores taxas encontradas entre corantes básicos e diretos diazo (ROBINSON et al., 2001 apud AMORIM,
2010). Além disso, o extenso uso de corantes azo tem mostrado que alguns deles
foram subprodutos carcinogênicos, como as aminas aromáticas (ÇIÇEK et al., 2007
apud AMORIM, 2010).
A remoção da cor dos efluentes é um dos muitos problemas das indústrias têxteis;
devido à utilização de grandes quantidades de água, torna-se desejável a reutilização
total ou parcial dos efluentes após o tratamento adequado.
Na grande maioria das vezes, estações convencionais de tratamento biológico de
efluentes possuem remoção insuficiente desses compostos, uma vez que são substâncias orgânicas não biodegradáveis, fazendo com que a água colorida seja lançada nos
corpos d’água receptores. Desse modo, a remoção necessária da matéria orgânica e
da cor, para atendimento da legislação ambiental, exige a implantação de unidades de
tratamento mais caras, tais como floculação-precipitação, adsorção em carvão ativado,
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evaporação, oxidação química, combinados ou não ao processo biológico. Entretanto, muitas dessas tecnologias somente transferem o corante de fase, não resolvendo
essencialmente o problema. Diante do conhecimento do perigo potencial que esses
efluentes têxteis apresentam para o meio ambiente, faz-se necessário o desenvolvimento de processos alternativos e eficientes de tratamento.
Os pesquisadores espanhóis Pérez et al. (2002) estudaram a oxidação de efluentes têxteis pelos processos de Fenton e Foto-Fenton e obtiveram sucesso na remoção
de corantes no efluente com esses Processos de Oxidação Avançada. Oller, Malato e
Sánchez-Pérez (2011) fizeram uma revisão das publicações internacionais que estudaram a remoção de cor e matéria orgânica em efluentes têxteis, e os trabalhos revisados
reforçaram a utilização de processos avançados de oxidação para a degradação de corantes e tratamento desse tipo de efluente.
A descolorização e a mineralização de corantes são objetos de inúmeros estudos, com intensa utilização do reagente de Fenton, em sistemas homogêneos
e heterogêneos, com ou sem radiação de luz ultravioleta. As reações de Fenton e
Foto-Fenton em sistemas homogêneos são relatadas em vários estudos (GARCIAMONTANO et al., 2006; LEDAKOWICZ et al., 2000; SEVIMLL; KINACI, 2002;
BALI et al., 2004; ASHRAF; RAUF; ALHADRAMI, 2006; LUCAS; PERES, 2006)
que apresentam determinação das taxas de reação, influência da presença de sais,
determinação das condições ótimas
de operação etc. Nestes estudos, foram relatadas remoções de até 100% da
cor e mineralização da matéria orgânica da ordem
de 80% em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e até 98% de Carbono
Orgânico Total (COT). A comparação dos dois sistemas indica sempre o desempenho superior do processo fotoquímico, e a avaliação da biodegradabilidade indica
uma redução da carga biorrefratária após a oxidação química (TOSIK; WIKTOROWSKI, 2001). Publicações recentes relatam o uso de diversos catalisadores como
Fe2O3/C (DANTAS et al., 2006), zeólitas (WANG; ZHU, 2006; KUZNETSOVA et
al., 2004), carvão ativado com ferro (FAN; SHU; TAJIMA, 2006), escória de aciaria
(CHIOU et al., 2006), além de resíduos siderúrgicos (AMORIM, 2007; AMORIM,
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2010) como fonte de ferro para a reação de Fenton Heterogêneo. Gottschalk, Libra e
Saupe (2000) discutem em sua obra as diversas aplicações e condições operacionais
de ozonização de efluentes industriais. O autor relata a eficiência dos processos de
ozonização e seus derivados (ozonização catalítica, irradiada, com peróxido etc.)
na degradação de corantes presentes em efluentes têxteis. Yonar et al. (2005) estudaram a degradação da cor e remoção de DQO em efluentes têxteis por processos
fotoquímicos homogêneos (H2O2/UV, O3/UV e O3/H2O2/UV).
Desde a década de 1990, o grupo POA Control desenvolve estudos com efluentes
de indústrias têxteis, que resultaram em diversas teses e dissertações e a publicação de
um livro sobre controle ambiental na indústria têxtil (LEÃO et al, 2002). Os trabalhos
abordam pesquisas sobre procedimentos
de controle da geração de poluentes (prevenção da poluição – controle no processo), incluindo mecanismos de adsorção e
Processos Oxidativos Avançados, como
reagente de Fenton, ozonização e fotocatálise para a degradação de corantes, remoção de matéria orgânica e consequente remoção
de cor em efluentes têxteis.
A TAB. 1 apresenta as tendências para o tratamento de efluentes têxteis utilizando
tecnologias avançadas, visando principalmente à remoção da cor e da matéria orgânica, destacando algumas das diversas pesquisas com processos avançados de tratamento de efluentes têxteis realizadas pelo grupo de pesquisas POA Control, que vão ao
encontro das tendências mundiais para o tratamento deste tipo de efluente. Deve-se
destacar que a prevenção da poluição precede as ações de tratamento final e, com este
escopo, são relevantes as pesquisas de Andrade (1999) e Matosinhos (2003).
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TABELA 1 - RESULTADOS DE PESQUISAS DO GRUPO POA CONTROL PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES
TÊXTEIS UTILIZANDO TECNOLOGIAS AVANÇADAS

processo/tratamento

efluente/
contaminante

resultados e observações

referência

adsorção com carvão
ativado e alumina. reagente
de fenton e tratamento
térmico do adsorvente.

corante azul
turquesa rem g
extra e o vermelho
drimaren x6bn

eficiências maiores que 90% de
adsorção e regeneração.

silva (2000)

ozonização, ozonização
catalítica e adsorção
seguido por fotocatálise em
escala de bancada.

corantes reativos
azul turquesa
rem g extra e azul
drimarem xg 125%

as combinações o3/uv e o3/metais
promoveram aumentos da remoção de
matéria orgânica e da velocidade de
reação de remoção da cor (remoções
de cor maiores que 90%).

cavalcanti
(2001)

ozonização, ozonização
catalítica e adsorção
seguido por fotocatálise em
escala de bancada.

efluente têxtil
real da etapa de
tingimento

as combinações o3/uv e o3/metais
promoveram aumentos da remoção de
matéria orgânica e da velocidade de
reação de remoção da cor (remoções
de cor maiores que 90%).

cavalcanti
(2001)

reagente de fenton em
escala de bancada.

efluente têxtil
real das etapas de
tingimento e purga
de produção

efluentes provenientes de banhos
sofreram redução de mais de 90% de
seus valores iniciais de dqo

oliveira
(2005)

fenton heterogêneo com
resíduos da indústria
siderúrgica em escala de
bancada

corante reativo
vermelho rr 195

degradação da cor do efluente com
eficiências superiores a 80% nos dois
primeiros minutos de reação e fácil
separação sólido-líquido

amorim
(2007)

tratamento biológico por
lodos ativados seguido por
reagente de fenton, fotofenton e h2o2/uv em escala
piloto na indústria

efluente têxtil real
pós-tratamento
biológico

constatada a eficiência do tratamento
com testes piloto de reúso do efluente
nas etapas de tingimento

ribeiro
(2009)

Andrade (1999) propôs uma metodologia de abordagem do processo produtivo
têxtil visando à identificação das principais etapas e insumos a serem controlados e
levantou uma série de medidas potencialmente viáveis para o controle dos poluentes
identificados, incluindo as principais etapas responsáveis pelo elevado consumo de
água do processo de beneficiamento das malhas e os compostos responsáveis pela
elevada concentração de DQO. Os resultados dessa pesquisa puderam ser utilizados
com eficácia para a redução da poluição gerada pelo setor têxtil de malhas no estado
de Minas Gerais.
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Matosinhos (2003) estudou a aplicação da avaliação de risco ecológico como
estratégia para a prevenção da poluição ambiental em indústrias têxteis. A avaliação
de risco ecológico é a determinação da probabilidade de ocorrência de efeitos adversos
ao ambiente, oriundos da exposição de entidades ecológicas aos distúrbios ambientais.
Para esse fim, o risco ecológico de produtos auxiliares utilizados nas indústrias têxteis
foi avaliado, visando identificar os que apresentam maior risco e possibilitar as suas
substituições.
A constatação de ingredientes perigosos nos produtos auxiliares têxteis foi feita por
meio de suas Fichas de Informação de Produtos Químicos (FISPQs) e informações
técnicas obtidas junto aos fabricantes. Para cada ingrediente, estimou-se sua exposição e seu perigo à biota aquática. A exposição dos compostos, em um cenário de “pior
caso” de funcionamento de uma indústria têxtil, foi estimada via diluição no curso
d’água receptor, utilizando-se Modelo de Distribuição Probabilística (PDM) e por seu
comportamento ambiental, estimado via Relação Quantitativa de Estrutura e Atividade
(QSAR), obtendo-se as seguintes propriedades: potencial de bioconcentração (Kow e
Fator de Bioconcentração), potencial de adsorção ao solo (Koc), biodegradabilidade e
percentagem de remoção após o tratamento de efluentes. O perigo à biota aquática
foi aquele correspondente aos efeitos tóxicos agudos e crônicos a algas, invertebrados
aquáticos e peixes, obtidos por QSAR.
O perigo associado a cada composto e sua exposição permitiram a determinação
do risco ecológico. Ao todo, foram avaliados treze compostos, dos quais seis agentes
umectantes, quatro agentes dispersantes e três agentes complexantes. A avaliação do
risco desses produtos indicou que três umectantes e um dispersante apresentaram
risco ecológico elevado, suficiente para que seu uso fosse desaconselhado. Concluiuse que a metodologia de avaliação de risco ecológico permite a escolha de insumos de
produção com menor potencial poluidor, podendo ser aplicada para a prevenção da
poluição de qualquer segmento industrial.
Na linha de ações em fim-de-tubo, Soares (2003) caracterizou os efluentes líquidos
de seis indústrias têxteis de porte variado, situadas em diferentes regiões do estado
de Minas Gerais. A autora avaliou a toxicidade desses efluentes, por meio de testes
de toxicidade aguda com Daphnia similis, e a variabilidade estatística da composição
desses efluentes. Além disso, foi realizado um estudo do impacto desses efluentes
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nos corpos d’água receptores. Foram estabelecidas correlações estatísticas entre os
resultados dos testes de toxicidade e os resultados de análises físico-químicas, normalmente utilizados na caracterização dos efluentes líquidos provenientes de indústrias
têxteis. Entretanto, este estudo não evidenciou a existência de correlações significativas
entre esses parâmetros analisados. A utilização dos parâmetros físico-químicos, como
critério para definir o grau de toxicidade, não se mostrou possível, tornando-se necessário, para fins de caracterização desses efluentes e avaliação de impacto ambiental
nos cursos de água receptores, a realização de testes de toxicidade.
A aplicação das tecnologias de tratamento existentes às indústrias têxteis de pequeno e médio porte foi objeto do estudo de Oliveira (2000). O autor estudou a utilização
do processo combinado de lodos ativados, operado em regime de batelada, seguido de
oxidação química, para o tratamento de efluentes têxteis.
O sistema proposto por Oliveira foi testado primeiramente em escala de bancada e
os resultados obtidos foram utilizados para dimensionar e operar o processo em escala
piloto. Os resultados alcançados com a operação em bancada e no piloto mostraram
que esse sistema combinado pode ser utilizado como tecnologia alternativa para o
tratamento dos efluentes têxteis além de trazer vantagens significativas em termos de
custos de implantação e operação de uma estação de tratamento.

FIGURA 2 - Representação esquemática da utilização de tratamentos biológicos e Processos Oxidativos Avançados para o reúso de águas em indústrias têxteis; caso da utilização de pós-tratamento com reagente de Fenton
Fonte: Ribeiro (2009).
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Ribeiro (2009) verificou a possibilidade de reúso industrial de efluentes têxteis
tratados convencionalmente por lodos ativados e submetidos a pós-tratamento por três
diferentes Processos Oxidativos Avançados: reagente de Fenton homogêneo (H2O2/
Fe2+), Foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) e peroxidação assistida por radiação ultravioleta
(H2O2/UV). Os melhores resultados foram os do reagente de Fenton na relação mássica DQO/[H2O2]/[Fe2+] de 1:2:2. As condições operacionais selecionadas em bancada
foram aplicadas em efluente real coletado à saída da estação de tratamento convencional de uma indústria têxtil. A qualidade do efluente foi monitorada em termos de 16
parâmetros físico-químicos definidos como adequados para a caracterização de águas
sujeitas a uso industrial têxtil. Testes de reúso foram conduzidos em escala piloto na
indústria com o efluente após o tratamento com Fenton para avaliação do impacto à
qualidade de tingimento de tecidos produzidos com o efluente sujeito ao reúso. Os
testes de reúso indicam a possibilidade de reutilização do efluente após-tratamento
complementar sugerido.
Outro estudo, realizado por Cavalcanti (2001), objetivou a aplicação de processos de ozonização, ozonização catalítica e adsorção/fotocatálise para a degradação
de corantes reativos azul turquesa REM G Extra, azul Drimarem XG 125% e de um
efluente real da etapa de tingimento de uma indústria têxtil. A ozonização se mostrou bastante eficiente na remoção de
cor (medida por espectrofotometria)
e na remoção de matéria orgânica
(medida por Carbono Orgânico Total – COT). Estudou-se também o
efeito promotor de luz ultravioleta,
peróxido de hidrogênio e metais de transição
na ozonização. A adição de luz ultravioleta (O3/UV) permitiu aumento da remoção de
COT em meios ácidos e neutros, mas na degradação da cor este sistema foi similar ao
uso somente do ozônio. O peróxido de hidrogênio combinado com o ozônio e com luz
UV (O3/H2O2 e O3/H2O2/UV) não aumentou significativamente a eficiência de degradação da cor e matéria orgânica. Já a presença de metais de transição (O3/metais), tais
como Fe+2, Fe+3, Co+2, Mn+2 e Cu+2 (ozonização catalítica), permitiu um grande aumento da remoção de matéria orgânica e da velocidade de remoção da cor.
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Tratamento de efluentes oleosos
A contaminação ambiental por efluentes oleosos merece destaque dado o
elevado potencial de contaminação devido à facilidade de dispersão desses resíduos pelas águas superficiais, podendo acarretar a redução das trocas gasosas, da zona fótica,
do oxigênio dissolvido, além do aumento da turbidez e da toxicidade e a diminuição do
potencial de autodepuração desses ambientes aquáticos. Os efluentes contaminados
por óleos e emulsões oleosas são gerados em grandes volumes por um grande número
de empresas dos setores siderúrgico, petroquímico, metalúrgico, além das empresas
produtoras de óleos lubrificantes e por indústrias e empreendimentos consumidores.
O tratamento de efluentes contendo óleos e emulsões oleosas tem sido um problema enfrentado por diversas indústrias devido à remoção insuficiente da elevada carga
orgânica não biodegradável em estações de tratamento de efluentes convencionais.
Outros obstáculos encontrados são a difícil determinação da sua composição, devido à
utilização de substâncias de variado grau de pureza, e a diversidade e quantidade dos
constituintes em sua formulação. Os óleos lubrificantes emulsionáveis podem conter
até 60 diferentes componentes incluindo emulsionantes (álcoois graxos ou álcoois
aminados), inibidores de corrosão (ácidos graxos, aminas e boratos), inibidores de formação de espuma e biocidas (MOSCOSO et al., 2012).
Os estudos de tratabilidade de efluentes oleosos têm sido realizados desde 2007 no
PPGSMARH da UFMG, visando ao uso de técnicas alternativas para o tratamento destes efluentes. Os trabalhos envolvem o estudo de mecanismos de adsorção e Processos
Oxidativos Avançados, como reagente de Fenton, Foto-Fenton, UV/H2O2 e utilização
de resíduo siderúrgico como catalisador e adsorvente de baixo custo.
Fonseca (2007) propôs desenvolver uma rota processual para o tratamento de
um efluente contaminado com óleo lubrificante, utilizando os Processos Oxidativos
Avançados com aplicação do reagente de Fenton. Esta rota deveria ser técnica e economicamente viável para ser implantada na indústria, reduzindo com maior eficácia a carga orgânica desse tipo de efluente líquido. Utilizou-se nos experimentos um
efluente de bancada, de composição padronizada, que pudesse representar um efluente industrial típico contaminado com óleos lubrificantes emulsionáveis. Propôs-se um
tratamento iniciado com a quebra da emulsão por meio da coagulação, seguido pelo

370

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 358-383 jul./dez. 2013

marcelino, r. b. p.; frade, p. r.; amorim, c. c.; leão, m. m. d.
tendências e desafios na aplicação de tecnologias avançadas para o tratamento de efluentes industriais não
biodegradáveis: atuação do grupo de pesquisas poa control da ufmg

tratamento com reagente de Fenton e uma etapa final envolvendo a floculação. Essa rota
processual de técnicas conjugadas apresentou melhores resultados do que aqueles obtidos no tratamento físico-químico convencional. Mediante uma análise de custos, foi
possível comprovar a viabilidade de se implementar a nova rota na indústria.
Salazar (2008) investigou a aplicação de Processos Oxidativos Avançados (POA)
na degradação de um efluente oleoso sintético, que simulou o efluente da lavagem de
tanques de fabricação de óleos lubrificantes emulsionáveis, após tratamento físicoquímico convencional (coagulação, floculação e filtração). Foi investigada a remoção
da matéria orgânica (DQO) por meio dos processos Fenton, Foto-Fenton e UV/H2O2, e
a utilização de um resíduo siderúrgico com altos teores de ferro, como catalisador dos
processos Fenton e Foto-Fenton, substituindo dessa forma o sal de ferro do processo
Fenton clássico (FeSO4). Foi observada uma alta remoção de DQO pelo processo Fenton-Resíduo, utilizando-se uma concentração inicial de H2O2 de 1.000mg/L, porém
os processos foto-catalíticos (Foto-Fenton Resíduo e UV/H2O2) apresentaram maior
degradação que o sistema Fenton-Resíduo. A comparação entre o processo FentonResíduo e Fenton Convencional (FeSO4 como catalisador) indicou que, para condições
experimentais semelhantes, o primeiro é mais eficiente, fato que pode estar associado
à participação de outros metais na decomposição do H2O2 e à especiação do ferro presente em solução.
A TAB. 2 apresenta os resultados de pesquisas desenvolvidas no grupo POA Control do PPGSMARH da UFMG para o tratamento de efluentes oleosos utilizando tecnologias avançadas, visando principalmente ao aumento da biodegradabilidade desses
efluentes. Os trabalhos referenciados nesta tabela destacam as diversas pesquisas que
vão ao encontro das tendências mundiais para o tratamento deste tipo de efluente. A
remoção de matéria orgânica é muitas vezes medida pelo método de Carbono Orgânico Total (COT), que mede o teor de carbono orgânico da amostra.
Internacionalmente, Oller, Malato e Sánchez-Pérez (2011) revisaram publicações
que estudaram o tratamento do efluente de processamento de azeite, um efluente
oleoso impactante na região do Mediterrâneo, por Processos Oxidativos Avançados,
obtendo também bons resultados.
Mitre (2012) estudou a aplicação do processo Fenton em águas contaminadas
com misturas de diesel e biodiesel em diferentes proporções, com determinação
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das constantes cinéticas de degradação e avaliação da alteração de
biodegradabilidade após o tratamento. Foram utilizadas no trabalho as seguintes proporções B0, B25, B50, B75 e B100 (os números especificam o percentual em massa de biodiesel na mistura).
Foi observado que em teores acima de 50% ocorre o aumento da
biodegradabilidade, alcançando 60 e 80% para B50 e B75, respectivamente. Na aplicação do processo Fenton, a remoção da
matéria orgânica foi superior a 80% em todas as misturas, exceto
para B0, que apresentou remoção máxima de 50%. A oxidação
por Fenton se ajustou a um modelo cinético de pseudo-segunda
ordem em relação à concentração de matéria orgânica e resultou
em aumento da biodegradabilidade de até 150%, o que permite
uma melhoria na eficiência e redução dos custos em um posterior tratamento biológico.
Santos (2013) estudou a aplicabilidade de dois resíduos siderúrgicos, as lamas de alto-forno (LAF) e de aciaria (LA), como
adsorventes de baixo custo e fonte de ferro para processo Fenton
(AMARAL et al., 2013) no tratamento de efluentes contendo emulsões oleosas, em especial fluidos de usinagem usados. O uso de
resíduos siderúrgicos como adsorventes de baixo custo apresentou
elevado potencial de aplicação. A adsorção do óleo nas lamas de
alto-forno e aciaria mostrou-se altamente dependente da concentração do adsorvente e do pH, sendo favorecida para valores de pH
= 3 e dosagens de 60 g.L-1 de resíduo, condições que proporcionaram remoções de carga orgânica maiores que 98% para ambos
os resíduos estudados. Semelhantes resultados foram observados
para valor de pH = 5, até 22h de reação. Após o processo de adsorção, o efluente apresentou boas condições de biodegradabilidade
apesar de uma maior toxicidade relacionada à lixiviação de metais
em meio ácido, resolvida com uma etapa posterior de neutralização da solução e precipitação dos metais, apresentando-se como
uma alternativa satisfatória.
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TABELA 2 - RESULTADOS DE PESQUISAS DO GRUPO POA CONTROL, PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS
UTILIZANDO RESÍDUOS SIDERÚRGICOS

tipo

tratamento

resultado/remoção

referência

paf

adsorção dos corantes têxteis
(rr195 e ry145) em 2 ciclos sem recuperação
do adsorvente (ph = 3, 120 g/l, 30 h). testes
em batelada. escala de bancada.

100% de cot e cor (1
ciclo) 40% de cot e 90%
de cor (2 ciclo)

amorim
(2010)

paf

redução controlada e utilização como
catalisador no fenton heterogêneo para
tratamento de corante (rr195) e redução
de cr (vi). (ph = 6,8, 2g/l, 23 h). testes em
batelada. escala de bancada.

32% de cot
100% de cor
81% redução de cr (vi)

amorim et al.
(2012)

paf

adsorção de emulsão oleosa (ph = 3, 120 g/l,
3 h). testes em batelada. escala de bancada.

98% de cot (1 ciclo)
99% de cot (2 ciclo)

andrade et
al. (2012)

paf

uso de paf na degradação de corantes por
foto-fenton modificado (ph = 3, 1g/l, h2o2 =
100 mg l-1, 3 min). testes em batelada. escala
de bancada.

> 90% de cor

amorim et al.
(2013a)

paf

utilização como fonte de ferro para
tratamento de emulsão oleosa por fenton
homogêneo. (20g/l, ph = 3, h2o2 = 1000 mg/l,
2,5 h). escala de bancada.

73,9% de dqo

salazar
(2008)

paf

uso do resíduo siderúrgico na adsorção de
surfactante aniônico. (44g/l, ph = 3, 72h).
testes em batelada. escala de bancada.

80% remoção de
surfactantes

rioja (2009)

la e
laf

aplicação como adsorventes de baixo custo
para remoção de corantes e emulsões
oleosas. (60g/l, ph = 3, 24h). testes em
batelada. escala de bancada.

98% de cot/dqo -la
98%/97% de cot/dqo – laf
100% turbidez – la/laf

santos (2013)
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Efluentes contaminados com agrotóxicos
Soares (2011) identificou a presença de agrotóxicos na região de Manhuaçu, situada
na bacia hidrográfica do Rio Doce (MG), responsável por expressiva produção agrícola
de café e onde o câncer, depois das causas mal definidas, constitui a segunda maior
causa de mortes na região. O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar o impacto de
agrotóxicos, aplicados na cultura de café, na qualidade das águas de mananciais superficiais de abastecimento público do município em estudo. Para tanto, selecionou-se,
com a utilização de recursos de geoprocessamento, o manancial do município mais
suscetível à contaminação. A partir dessa seleção, foram determinados pontos de coleta de amostras de água para uma investigação exploratória da ocorrência de agrotóxicos
nas épocas de estiagem e chuvas. Foram também selecionados os ingredientes ativos,
que formulam os agrotóxicos, com maior potencial de contaminação das águas superficiais, por meio de levantamento das quantidades de agrotóxicos comercializados na
região (2007/2010), das propriedades físico-químicas dos ingredientes ativos, potencial em causar câncer e estimativa de risco de contaminação das águas, aplicando os
algoritmos de Goss. A partir desse levantamento, foram identificados os agrotóxicos
com maiores potenciais de contaminação e selecionados três compostos para estudos
em ensaios de bancada (Jar Test), de forma a conhecer as eficiências de remoção pelo
tratamento convencional de águas para potabilização.
Foram detectados 24 agrotóxicos distintos e analisadas 40 amostras de água.
Constatou-se, semiquantitativamente, presença de agrotóxicos em 67% das amostras
coletadas no período de chuvas e 21% das amostras coletadas no período de estiagem.
Constatou-se, ainda, que os processos convencionais de tratamento de águas para potabilização não são adequados para promover a remoção dos agrotóxicos/metabólitos
estudados (ETU, endosulfan e 1,2,4-triazol). Após avaliação crítica da legislação pertinente e sua comparação com normas nacionais e internacionais, verificou-se que algumas substâncias de uso expressivo e com potencial para contaminar águas superficiais
e causar câncer não eram contempladas na legislação brasileira da época.
Bottrel (2012) investigou a utilização dos Processos de Oxidação Avançada (POA) e
da adsorção em carvão ativado na remoção dos contaminantes etilenotioureia (ETU) e
1,2,4-triazol em água. Esses compostos são os principais metabólitos de dois herbicidas
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amplamente utilizados na lavoura do café – o mancozeb e o epoxiconazol – e, além de
serem considerados persistentes, possuem elevada solubilidade em água a 20ºC, favorecendo sua dispersão e consequente contaminação dos corpos d’água.
Estabeleceu-se a comparação entre dois carvões ativados comerciais utilizados em
ETAs. Um dos carvões foi de origem vegetal e outro teve como matéria-prima ossos bovinos. O carvão vegetal apresentou uma eficiência de 50% e 80% na remoção da ETU
e 1,2,4-triazol, respectivamente. Na segunda etapa deste trabalho, foram realizados
ensaios de Fenton e Foto-Fenton em soluções aquosas dos dois contaminantes previamente selecionados, a fim de investigar a melhor configuração do processo em termos
das concentrações dos reagentes (Fe2+ e H2O2) e dos contaminantes em um tempo
de reação de 60min. Os ensaios Foto-Fenton foram planejados de acordo com os resultados e conclusões obtidos no processo Fenton. Para os experimentos com ETU, foram
obtidos no máximo 29% de mineralização nos ensaios Fenton e 100% nos processo
Foto-Fenton e peroxidação UV. O 1,2,4-triazol demonstrou melhores resultados, sendo
que nos experimentos Fenton apresentaram eficiência máxima de 59% de mineralização e nos ensaios em presença de luz UV foi possível alcançar até 100% de remoção.

Aproveitamento de resíduos para o tratamento
de efluentes
O tratamento de efluentes aliado à utilização de resíduos siderúrgicos possibilita a
reciclagem e a minimização do uso de aterros, além do desenvolvimento de tecnologias
de tratamento inovadoras e de maior eficiência. Resíduos sólidos ricos em ferro podem
ser utilizados para tratamento de efluentes e remediação de ambientes contaminados,
com aplicabilidade nos processos de oxidação avançada, como o Fenton heterogêneo.
Pesquisas sobre a utilização de resíduos industriais siderúrgicos como materiais
adsorventes, efetivos e de baixo custo têm despertado grande interesse devido às elevadas concentrações de óxido de ferro e carbono em sua composição, além das elevadas
quantidades geradas desses resíduos em todo mundo, cerca de 2-4 t/tab (tonelada de
aço bruto) de resíduos sólidos (ANDRADE et al., 2012). Em 2011, apenas uma das indústrias siderúrgicas instaladas no Brasil gerou cerca de 12kg/tab especificamente de

rev. ufmg, belo horizonte, v. 20, n.2, p. 358-383 jul./dez. 2013

375

marcelino, r. b. p.; frade, p. r.; amorim, c. c.; leão, m. m. d.
tendências e desafios na aplicação de tecnologias avançadas para o tratamento de efluentes industriais não
biodegradáveis: atuação do grupo de pesquisas poa control da ufmg

lama de aciaria e 48kg/tab de lama de alto-forno. O reúso direto desses resíduos nos
fornos siderúrgicos é impraticável, uma vez que alguns elementos contaminantes, por
exemplo, zinco, chumbo e metais alcalinos, podem provocar dificuldades operacionais
no alto-forno (JAAFAR et al., 2011).
Os resíduos siderúrgicos têm sido utilizados como adsorventes para tratar efluentes contaminados por fenóis (JAIN; SUHAS; BHATNAGAR, 2002; BHATNAGAR,
2007), corantes (JAIN et al., 2003; BHATNAGAR; JAIN, 2005; AMORIM, 2007; GUPTA; SUHAS, 2009), emulsão oleosa (ANDRADE et al., 2012), metais (DELGADO;
PÉREZ; LÓPEZ, 1996; DAS et al., 2007; YEHIA et al. 2008) e pesticidas (GUPTA et
al., 2006). Outras aplicações desses resíduos são descritas na literatura, como a recuperação de metais, tais como Zn, Pb e Fe (YEHIA; FATMA, 2005; YEHIA et al., 2008;
MUKONGO et al., 2009), o uso de resíduo siderúrgico para produção de pigmentos
(SHEN et al., 2010) e cimentos (KONSTA-GDOUTOS; SHAH, 2003) e em reações
catalíticas (AMORIM et al., 2012; AMORIM et al., 2013a).
Atualmente, diversas pesquisas têm estudado o desenvolvimento de adsorventes
efetivos e de baixo custo com elevadas capacidades de adsorção na remoção de poluentes
orgânicos. Os resíduos siderúrgicos têm despertado grande interesse para esta aplicação
devido às elevadas quantidades geradas ainda sem reaproveitamento direto, além de
apresentar em sua composição elevadas concentrações de óxido de ferro e carbono. A
predominância desses elementos nas partículas dos resíduos favorece a adsorção, possibilitando a ocorrência de diferentes mecanismos de adsorção, como ligações químicas,
troca de ligantes e interações eletrostáticas e hidrofóbicas.
Amorim (2007) estudou a utilização de resíduos do alto-forno da indústria siderúrgica na descoloração de efluentes têxteis por meio de Processos Oxidativos Avançados. O
uso do resíduo da indústria siderúrgica no processo alia o tratamento de efluentes à reutilização de resíduos. Nessa pesquisa foi testado o pó do desempoeiramento da casa de
corrida do alto-forno, que apresenta teores elevados de carbono e ferro total. Este resíduo
foi utilizado como fonte de ferro na reação de Fenton (com e sem radiação UV) para descoloração do corante Reactive Red 195. A aplicabilidade do resíduo como catalisador foi
comprovada e a utilização da luz ultravioleta aumentou a taxa das reações. A utilização
prática do resíduo siderúrgico mostrou-se bastante promissora, possibilitando fácil
separação sólido-líquido devido à alta densidade do resíduo. Rioja (2009) avaliou o uso
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do resíduo da indústria siderúrgica na adsorção e peroxidação catalítica de um surfactante aniônico utilizado na indústria têxtil. O resíduo estudado foi o pó do desempoeiramento da casa de corrida do alto-forno, que apresenta teores elevados de carbono e ferro
total. Foram abordadas quatro alternativas de processos: Fenton homogêneo usando sulfato ferroso e o ferro lixiviado do resíduo siderúrgico à fase líquida, Fenton heterogêneo
e o tratamento combinado: Fenton – adsorção. Visando à redução da demanda química
de oxigênio (DQO) e do carbônico orgânico total (COT) e a mínima concentração de
peróxido de hidrogênio residual no efluente tratado, o tratamento Fenton/adsorção foi
o que obteve os melhores resultados, com valores de redução de DQO e COT de 80% e
75%, respectivamente. A utilização prática do resíduo siderúrgico mostrou-se bastante
promissora como adsorvente e não como catalisador na peroxidação catalítica.
Amorim (2010) investigou a utilização do pó de desempoeiramento do alto-forno
(PAF) para diferentes aplicações ambientais, tais como adsorvente no processo Fenton
e na redução de Cr (VI). Para uma alta eficiência na adsorção de corantes (RR195 e
RY145), foi necessária a utilização de altas dosagens do resíduo e um maior tempo de
contato em meio ácido, para completa descoloração dos corantes e 100% de remoção
de COT. O reúso e a regeneração do PAF na adsorção dos corantes mostraram elevadas
eficiências de descoloração (>85%) e COT (>50%) por 3 ciclos de uso. A utilização do
PAF como fonte de ferro, em pH ácido, no processo Fenton modificado, foi capaz de
remover 100% da cor dos corantes testados e em torno de 40% do COT, diminuindo
ainda a aromaticidade. O PAF, quando modificado termicamente, é capaz de modificar
as fases dos óxidos de ferro, possibilitando atividade no Fenton heterogêneo e obtendo
um material reativo para a oxidação do RR195 e para a redução do Cr (VI).
Andrade et al. (2012) e Santos (2013) estudaram o uso de resíduo siderúrgico para
o tratamento por adsorção de efluentes de óleo de corte. Utilizando 120g/L de resíduo
em pH = 3, obteve-se remoção de até 97,5% do carbono orgânico total presente no
efluente. Após a adsorção, o resíduo passou por um processo de regeneração térmica, restabelecendo suas capacidades adsortivas e viabilizando melhores usos para o
efluente tratado, o óleo removido e o próprio resíduo, que passa a ter destinação mais
nobre. A FIG. 3 ilustra esse processo.
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FIGURA 3 - Representação
esquemática da utilização de
resíduo siderúrgico para a adsorção de óleos metalúrgicos

Pesquisas em desenvolvimento pelo grupo POA
Control
O grupo POA Control continua desenvolvendo pesquisas e processos inovadores
em tratamento de efluentes industriais. Atualmente, existem pesquisadores estudando o
tratamento de efluentes de produção de biodiesel por Processos Oxidativos Avançados e
coagulação/floculação (AMORIM et al., 2013b), tratamento de metabólitos de herbicidas
(ETU) por ozonização, ozonização com H2O2 e ozonização catalítica, desenvolvimento
de fotocatalisadores suportados em zeólita para o tratamento de efluentes de indústria
têxtil, degradação de efluentes de produção de antibióticos por Processos Oxidativos
Avançados, barreiras reativas para remoção de metais pesados, entre outros.
Uma nova preocupação do grupo é realizar estudos de viabilidade econômica das
tecnologias estudadas para possibilitar a aplicação dos tratamentos criados na UFMG
em indústrias. Projetos em escala real e piloto estão sendo desenvolvidos para viabilizar a implantação das tecnologias em empresas parceiras.

Conclusões
Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo POA Control seguem as tendências das
pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica internacional, abordando temas relevantes para a sociedade, como destruição de contaminantes não biodegradáveis (corantes, agrotóxicos, fármacos etc.), remoção de metais pesados (Cr, Pb etc.), tratamento de
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efluentes oleosos, reaproveitamento de resíduos siderúrgicos, entre outros. As tecnologias
desenvolvidas pelo grupo possibilitam tratamentos alternativos para as águas residuárias, visando à sua reutilização e à minimização de impactos causados pelos seus
lançamentos.
O grupo trabalha em parceria com pesquisadores do Departamento de Química
da UFMG, do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da
UFSC, do Laboratório de Processos de Separação e Reação da Universidade do Porto, entre outros. O 8º Encontro sobre Aplicações Ambientais de Processos Oxidativos
Avançados e o 2º Congresso Iberoamericano de Processos Oxidativos Avançados será
organizado pelo grupo POA Control e sediado na UFMG em 2015.
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CHAMADA DE ARTIGOS
V. 21, n. 1, jan./jun. 2014
Tema: Evolução
Prazo para submissão: até 31 de julho de 2014

A

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais convida a comunidade a submeter artigos
para o seu próximo número, a ser publicado no segundo semestre de 2014. O v. 21, n. 1, da Re-

vista terá como tema central a Evolução, conceito que se associa às ideias de transformação, diferenciação, mudança ou até mesmo progresso. Na biologia, o pensamento evolucionista foi fortalecido a
partir do lançamento do livro A origem das espécies por seleção natural, escrito por Charles Darwin
e publicado há 155 anos. Marco científico de primeira grandeza, essa obra permitiu ao homem lançar
um olhar sobre a sua origem como espécie. Mas como foi e tem sido a recepção da teoria da evolução
biológica no Brasil e no mundo?
Ao longo da história, a ideia de evolução tem sido apropriada pelas mais diversas áreas do conhecimento, dando origem a disputas acaloradas. Qual a natureza dos mecanismos evolutivos? Qual o
sentido adequado do conceito de evolução? Qual a pertinência do uso de metáforas biológicas para o
estudo de objetos sociais e culturais? No campo da história, o tema tem estreita associação com a noção de progresso, que costuma estar acompanhado de doses de barbárie. Essas são apenas algumas
das questões que animam discussões sobre o tema Evolução no interior da academia.
Ao propor essa temática, a Revista da UFMG tem a pretensão de se somar a esses debates e suscitar
a reflexão sobre o emprego da ideia de evolução em suas diferentes acepções nas mais diversas áreas
do conhecimento. A publicação também está aberta a submissão de textos sobre temas diversos, que
deverão seguir os mesmos formato e prazo estabelecidos para os textos submetidos ao tema do número.
Os artigos devem ser adequados às normas para publicação disponíveis no site <www.ufmg.br/
revistadaufmg> e enviados à Comissão Editorial até 31 de julho de 2014, por meio eletrônico, para
<revistadaufmg@ufmg.br>, ou por correio, aos cuidados de Lucília Niffinegger, no endereço a seguir:
Revista da Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha
Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011
CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
Outras informações: 55 31 3409 7231
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CALL FOR PAPERS
V. 21, n. 1, Jan./Jun. 2014
Theme: Evolution
Submission by July 31 2014

R

evista da Universidade Federal de Minas Gerais invites the community to submit articles for its
next issue to be published in the second semester of 2014. Evolution will be the central theme

of Volume 21, No.1 of the magazine, a concept that connects with the ideas of transformation, differentiation, change or even progress. In biology, the evolutionist thought was invigorated since the
launching of the book entitled The Origin of Species by Means of Natural Selection written by Charles
Darwin and published 155 years ago. As an important scientiﬁc milestone, this work allowed mankind
to consider its origin as a species. But how has the theory of the biological evolution been accepted in
Brazil and worldwide?
Along history, the idea of evolution has been applied by diﬀerent ﬁelds of knowledge causing
strong dispute. What is the nature of the evolutionary mechanisms? What is the suitable meaning
of the concept of evolution? Is the use of biological metaphors pertinent to the study of social and
cultural objects? In the ﬁeld of history, the theme is closely linked to the notion of progress, which is
usually ﬁlled with barbarity. These are only some of the issues that can be discussed on the theme of
Evolution within the academy.
On proposing this theme, Revista da UFMG intends to expand these debates and encourage the
reﬂection on the use of the idea of evolution in its several meanings in the most diﬀerent of ﬁelds of
knowledge. The publication is also open to the submission of texts on varied themes which must follow the same format and term set for the texts submitted to the theme of the present number.
The articles must in accordance with the publication norms available at <www.ufmg.br/revistadaufmg> and electronically sent to the Editorial Board by July 31 2014 at <revistadaufmg@ufmg.br>,
or sent by mail to the attention of Lucília Niﬃnegger at the following address:
Revista da Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha
Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011
CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
Further information: 55 31 3409 7231
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normas para a publicação

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO

A

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais publica originais de autores convidados e também daqueles que desejam submeter seus trabalhos por iniciativa pró-

pria. As contribuições são avaliadas pela Comissão Editorial e por pareceristas ad hoc, por
meio de revisão às cegas, reservando-se o direito da Revista de propor modificações com a
finalidade de adequar os artigos e demais trabalhos aos seus padrões editoriais.
Os originais submetidos à Revista não podem estar em processo de avaliação simultânea em outra publicação e devem ser inéditos no Brasil, cabendo à Comissão
Editorial avaliar a conveniência de publicar ou não trabalhos já divulgados em outros
idiomas por revistas e órgãos editoriais de outros países.
A Revista aceita para publicação artigos, comentários, notas, ensaios, resenhas e
entrevistas, cabendo à Comissão Editorial, no entanto, uma análise preliminar dos originais recebidos, a fim de verificar a conformidade com as linhas editoriais, podendo
recusá-los ou encaminhá-los, caso aprovados, para o posterior processo de avaliação
com vistas à sua publicação ou não. Poemas e outras modalidades de produção artístico-literária e iconográfica são também publicados, mas unicamente mediante convite
da Comissão Editorial.
O crédito dos autores deve conter titulação, filiação institucional e endereço eletrônico. Os originais encaminhados à Revista devem ser apresentados em editor de texto
Word, fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas de 1,5, margens de 3 cm e em
formato A4. Devem estar acompanhados de resumo de até 120 palavras e três palavraschave, em português e inglês. Citações com até três linhas devem constar no corpo do
texto, entre aspas. A partir de quatro linhas, devem ser colocadas em destaque, sem
aspas, com corpo de fonte 10 e margens recuadas em quatro centímetros à esquerda.
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Artigos, ensaios e entrevistas devem ter no mínimo 17 e no máximo 25 páginas, incluindo tabelas, mapas, gráficos e outras imagens e informações não textuais.
Comentários, notas e resenhas não podem ultrapassar 10 páginas.
Pede-se que os artigos e ensaios submetidos à Revista obedeçam as normas fixadas
pela NBR 6022, editada pela ABNT em maio de 2003, e contenham, pelo menos, as
seguintes seções: 1) introdução, 2) desenvolvimento, 3) considerações conclusivas e 4)
referências bibliográficas. O envio de manuscritos e demais trabalhos implica a cessão
dos direitos autorais à Revista, caso os textos venham a ser aceitos para publicação.
Tabelas e quadros devem ser inseridos e indicados no texto. Devem ser também
enviados em arquivos separados nas extensões doc ou xls. O mesmo procedimento
deve ser adotado em relação às figuras (mapas, gráficos, ilustrações e fotos). Além de
indicadas e inseridas no texto, devem ser remetidas em arquivos separados, com resolução de 300dpi e tamanho mínimo de 10x10 cm. Preferencialmente, gráficos devem
ser enviados em formato que permita a edição (por exemplo, com extensão xls), para
que sejam adequados ao projeto gráfico da Revista. As imagens, como fotos e ilustrações, entre outras, devem ser acompanhadas de autorização para publicação, de seus
respectivos autores.
Nomes de organizações e entidades devem ser apresentados por completo, seguidos por sua sigla na primeira inserção no texto. No restante, utilizar apenas a sigla
anteriormente empregada [ex: Organização das Nações Unidas (ONU)]. Números de
um a dez devem ser escritos por extenso e termos estrangeiros marcados em itálico.
Referências bibliográficas devem obedecer aos critérios estabelecidos pela NBR
10520 e pela NBR 6023, da ABNT, de agosto de 2002.
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PUBLICATION NORMS

R

evista da Universidade Federal de Minas Gerais publishes manuscripts written by
invited authors and by those who spontaneously wish to submit their works. The

contributions are assessed by the Editorial Board and by ad hoc reviewers through the
blind review method. Revista may propose alterations at its own discretion in an eﬀort
to adapt the articles and further works to its editorial standard.
The manuscripts submitted to Revista may not be assessed simultaneously by
another publication team, and must be unpublished in Brazil. The Editorial Board
will assess the convenience of the publication of works already disseminated in
other languages by journals and editorial entities in foreign countries.
Revista accepts articles, comments, notes, essays and interviews for publication,
but the Editorial Board will preliminarily analyze the manuscripts and works received
in order to verify the compliance with the editorial lines, when the same may be refused or, in case of approval, referred to a further evaluation process, aiming at their
publication or not. Poems and other artistic-literary and iconographic productions
may also be published, although only if duly invited by the Editorial Board.
The authors’ credits must contain their title, institutional aﬃliation and electronic address. The texts submitted to Revista should be written in Word Editor, Times
New Roman source, size 12, space 1.5 between lines, margins of 3 cm, and in A4
format. An abstract with 120 words at most and three keywords, both in Portuguese
and in English, must be submitted with the corresponding text. Quotations containing up to three lines are inserted in the text between quotation marks; if longer,
they must outstand the text without quotation marks, size 10 and margins with a
four-centimeter indentation to the left.
Articles, essays and interviews should be at least 17 pages long, but not surpass
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25 pages, including tables, maps, graphs and other images and non-textual information. Commentsand notes shouldnothave more than 10 pages.
Articles and essays submitted to Revista should follow the norms set forth by
NBR 6022, published by ABNT in May, 2003, and contain at least the following
sections: 1) Introduction; 2)Development; 3) Conclusions, and 4) Bibliography.
The remittance of manuscripts and other works implies copyright assignment to
Revista if they are accepted for publication.
Tables and charts must be inserted and indicated in the text, and sent in separate ﬁles in doc or xls extensions. The same procedure must be followed in the
case of ﬁgures (maps, graphs, illustrations and photos). Besides their insertion
and indication in the text, they must also be remitted in separate ﬁles, in300dpi
resolution, and 10x10 cm minimum size. Graphs are best sent in a format that
allows the edition (for instance, inxls extension), so that they can be adapted to
the graphic design of the journal.
The images, photos and illustrations, among others, must be authorized for
publication by their authors.
The name of organizations and entities must be written in full, followed by
their abbreviation when ﬁrst mentioned in the text, and after that, only the abbreviation should be used; for example: United Nations Organization (UNO).
Numbers from one to ten must be written in full, and foreign terms in italics.
Bibliography must obey the criteria set forth by NBR 10520 and NBR 6023 by
ABNT, as of August, 2002.
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