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VOCÊ BEBE DESTA ÁGUA?

Polêmica da água 

Cobrança desse bem natural é defendida por técnicos e autorida-
des da área ambiental. Tal medida, entendem, propiciaria redução 
do desperdício e ocorrência de danos às nascentes dos principais 
rios brasileiros. Página 3

Para muitos, o Rio Meia Ponte está agonizando e não tem mais solução. Mas, embora pareça difícil, 
o desafio de recuperar esse símbolo da hidrografia de Goiás não atemoriza homens como o titular da 
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) e ambientalista Luzia-
no Severino de Carvalho. Ele é um abnegado em tudo o que faz e em suas ações reside a esperança 
de um dia o rio voltar a ser o orgulho dos goianos. Páginas 4 e 5 

“A Semarh preocupa-se com o Meia Ponte”

Em entrevista, o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de Goiás e atual presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranaíba, Roberto Freire, afirma que secretaria sempre se envolveu 
com a estruturação dos comitês de bacias. Página 6
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Conscientização ambiental
A defesa da biodiversidade deveria 

ser prioridade de qualquer governo mi-
nimamente sério. Após uma série de de-
bates, começa a haver um leve despertar 
das autoridades de Goiás. Rios como o 
Araguaia e o emblemático Meia Ponte 
ainda continuam ameaçados pela ação 
predatória do homem e perigo iminente da 
catástrofe parece obrigar o Poder Executivo 
a tomar providências. O Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) 
tem feito o possível para promover ações 
de resgate desse símbolo de Goiás, mas 
esbarra na pasmaceira do órgão gestor, 
nesse caso a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), 
e das prefeituras que integram o comitê.

No ano passado, o Cobamp e a ONG 
Rios Goianos – Curso d’Água firmaram 
parceria para iniciar um projeto jornalís-
tico que objetiva conscientizar a opinião 
pública para as questões relativas à de-
gradação do rio e às ações de preserva-
ção ambiental. O informativo Meia Ponte 
Vivo tornou-se uma realidade e começou 
a circular em agosto por ocasião do 
lançamento da sétima edição do Prêmio 
Crea Goiás de Meio Ambiente. 

O jornal foi um sucesso, granjeando 
simpatias e palavras de apoio. Graças 
ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia e a um time de 
anunciantes respeitáveis, conseguimos 
concretizar este projeto. Mas, em 2009, 

CONVITE À REFLEXÃO

Cobrança da água bruta
A prática de cobrar pelo uso da água bru-

ta vem desde a China Antiga e Roma Antiga. 
Em Roma, parte da água era destinada ao 
Imperador e a particulares. Os particulares 
recebiam água por meio de uma autorização 
escrita e eram sujeitos ao pagamento de uma 
taxa. A cobrança pelo uso da água é um dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, contida na Lei Federal 9.433, de 
janeiro de 1997, que tem como base, entre 
outros, os seguintes fundamentos: a água é 
um bem de domínio público; a água é um 
recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico.  Embora a cobrança tenha sido 
iniciada recentemente em algumas bacias 
hidrográficas brasileiras, o Código de Água 
de 1934 já previa a cobrança desse uso. 
Também a Lei 6.662, de junho de 1979 – a 
Lei de Irrigação – dispõe, em seu artigo 21, 
que a utilização de águas públicas para 
fins de irrigação e atividades decorrentes, 
dependerá da remuneração a ser fixada de 
acordo com a sistemática estabelecida em 
regulamento.   Em Goiás, o inciso III do Artigo 
3º da Lei 13.123, de julho de 1997, expressa: 
reconhecimento do recurso hídrico como 
um bem público vital e de valor econômico, 
cuja utilização deve ser cobrada, observados 

os aspectos de quantidade, qualidade e as 
peculiaridades das bacias hidrográficas.                                                                   
Compete aos comitês de bacias hidrográficas 
estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 
serem cobrados. Estão sujeitos à cobrança os 
usuários, como: as indústrias, os irrigantes, as 
empresas de saneamento, os condomínios que 
utilizam água subterrânea por meio de poço 
tubular e outros com usos não insignificantes.                                                                                                  
Considera-se que o setor de geração de 
energia elétrica já paga pelo uso da água, 
com base no parágrafo 1º do artigo 20 da 
Constituição Federal de 1988, que assegura, 
nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios, a participação no 
resultado da exploração de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica ou 
a compensação financeira por essa explo-
ração.                                                                

A cobrança pelo uso de recursos hídricos 
objetiva: reconhecer a água como bem 
econômico e dar ao usuário indicação do 
seu real valor; incentivar a racionalização 
do uso da água; e obter recursos financei-
ros para financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos planos de 
recursos hídricos.                                    

Alguns países já têm longa experiência 
em cobrança pelo uso da água, como: 
a França e a Alemanha, que cobram por 
quantidade e qualidade, e a renda é apli-
cada em saneamento; a Colômbia e os 
Estados Unidos que cobram por quantidade 
e qualidade, com aplicação da renda em 
financiamento das agências de gerencia-
mento de água.  Cita-se como experiência 
no Brasil, os seguintes casos: Ceará – im-
plementou a cobrança em 1996; Minas 
Gerais – regulamentou a cobrança por meio 
de decreto em 2005; Bacia do Rio São Fran-
cisco – instituiu a cobrança a partir de 2007; 
Bacia do Rio Paraíba do Sul e nas Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – a 
cobrança já está implementada. 

Nas Bacias do Paraíba do Sul e do Pi-
racicaba, a tabela de preço é diferenciada 
para cada tipo de usuário. O menor custo 
para água superficial é R$ 0,01 por metro 
cúbico. Para lançamento de esgoto é de R$ 
0,07 por quilo no Paraíba do Sul e R$ 0,10 
no Piracicaba.

queremos tornar o Meia 
Ponte Vivo um produto 
mensal, capaz de promover 
de forma mais intensa o 
debate acerca do maior pa-
trimônio ainda disponível na 
humanidade: a água. Nessa 
edição, agora no formato 
tablóide, mostraremos ma-
térias de particular interesse 
dos ambientalistas, entre os 
quais o tema polêmico da 
cobrança da água e uma 
espécie de reflexão sobre o 
estágio atual que se encon-
tra o Rio Meia Ponte.

Boa leitura a todos!

*Marcos Antônio Correntino da Cunha
Engenheiro eletricista, especialista em 
recursos hídricos e presidente do Cobamp

Divulgação
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O assunto não é novo e envolve vá-
rios aspectos de uma perspectiva nada 
animadora: a água pode acabar em 
vários locais do mundo, caso medidas 
enérgicas e responsáveis não sejam to-
madas pelos governantes o mais rápido 
possível. Em função de sua escassez em 
termos de qualidade e quantidade, a 
água deixou de ser um bem acessível a 
todos e passou a ter valor econômico. 
Esse fato, segundo técnicos da Agência 
Nacional de Águas (ANA), contribuiu 
com a adoção de novo paradigma de 
gestão desse recurso ambiental, que 
compreende a utilização de instrumen-
tos regulatórios e econômicos, como a 

POLÊMICA

Fantasma da escassez

Especialistas defendem pagamento pelo uso da água nesta primeira 
matéria que abordará tema controvertido da área ambiental

cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
Dados do órgão federal ilustram a expe-
riência em outros países que sofrem com 
a falta do bem precioso. Nos comitês 
das bacias que utilizam a cobrança, “os 
indivíduos e firmas poluidores reagem 
internalizando custos associados à po-
luição ou outro uso da água”. Quando 
se cobra pelo uso dos recursos hídricos, 
além do ato se revestir de um instrumento 
que propicia receita, promove mudanças 
em três frentes distintas: a) economia da 
água; b) redução de perdas; c) gestão 
com justiça ambiental. 

Vários especialistas inclusive enten-
dem que a aplicação da Lei das Águas, 

de 1997, é a melhor alternativa para o 
aproveitamento dos recursos hídricos do 
País. Essa lei sugere a criação de comi-
tês de bacias hidrográficas e autoriza a 
cobrança como forma de evitar maiores 
danos às nascentes dos principais rios 
brasileiros e, conseqüentemente, diminuir 
o risco de falta de água no futuro. Os co-
mitês, por exemplo, ficariam responsáveis 
pelo planejamento, definição de critérios 
de uso e gestão dos recursos hídricos da 
bacia responsável pelo abastecimento de 
uma determinada região. 

Na opinião do professor Aldo Asevedo 
Soares, mestre em Direito Agrário, “o 
Brasil é um país privilegiado em relação 
a vários outros por possuir 8% das águas 
doces superficiais que, somadas às águas 
subterrâneas contidas nos seus aqüíferos, 
totalizam quase 12% da água potável do 
planeta”. Mas, por outro lado, Soares 
pondera que a nação ainda é vista como 
um dos campeões mundiais de uso indis-
criminado e do desperdício de água. 

Clarismino: companhias de saneamento perdem 
em média um terço da água captada

Água potável é bem finito e sofre com o desperdício: uso 
indiscriminado é o grande problema

Pouca e mal distribuída
De acordo com o presidente da 

Agência Municipal de Meio Ambiente de 
Goiânia (Amma), Clarismino Luiz Perei-
ra Júnior, a Lei Nacional dos Recursos 
Hídricos é baseada no modelo francês, 
centralizador. “Como se trata de um bem 
finito, a disponibilidade de água para o 
abastecimento público é muito reduzida 
e mal distribuída. Dentro desse princípio, 
acredito que ela deva ser cobrada”, argu-
menta. Goiás retrata uma realidade bra-
sileira: há desperdício em vários setores. 
Clarismino destaca que as companhias de 
saneamento perdem em média um terço 
da água captada, seja em virtude de pe-
quenos vazamentos, falta de manutenção 
ou mesmo captação clandestina. 

O presidente da Amma adverte que se 
houvesse a cobrança da água bruta dos 
grandes usuários, eles teriam mais cuidado 
com o trato desse bem natural. Os recursos 
advindos dessa medida seriam destinados 
à melhoria da qualidade da própria bacia 
hidrográfica. Sobre a pecha de vilões que 
até então eram chamados os produtores 
rurais, o dirigente discorda: “Isso não é 

verdade. Os agricultores já estão fazendo 
a sua parte ao proteger as nascentes e as 
matas ciliares. A cobrança da água não 
deve ser imputada ao homem do campo, 
pois ele já está muito sacrificado”, pondera 
Clarismino.

Já o vice-presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte e 
diretor da Federação das Indústrias do Es-
tado de Goiás (Fieg), Fábio Rassi, afirmou 
diversas vezes aos jornalistas goianos que 
tarifas destinadass ao uso da água devem 
recair sobre as companhias de saneamento 
que “lançam efluentes nos rios sob pena 
de haver comprometimento irreversível dos 
recursos hídricos”. Nessa linha de racio-
cínio, o diretor da Fieg poupa quem faz a 
captação, como é o caso dos proprietários 
rurais e das hidrelétricas: “Os agricultores 
utilizam o potencial hídrico para incremen-
tar a produção. E as usinas já pagam uma 
contrapartida financeira em razão 
da natureza de sua atividade. 
Não vejo o porquê de impor 
essa cobrança àqueles que 
promovem o desenvolvimen-
to econômico”, raciocina.
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DESTAQUE 

Delegacia de Meio Ambiente trabalha com afinco para proporcionar melhores dias 
à bacia do Rio Meia Ponte. Na foto, nascente do rio no município de Itauçu

Paladino do 
Meia Ponte
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Ele sempre foi um homem preocupado 
com a preservação da natureza. Muitos o 
definem como “xerife do meio ambiente”, 
tal o seu empenho em garantir que as matas 
e a hidrografia não sejam maltratadas. O 
delegado e ambientalista Luziano Severino 
de Carvalho é um dos mais abnegados 
defensores do Rio Meia Ponte. Tanto é ver-
dade que, mais uma vez, foi manchete dos 
principais noticiários de Goiás, ao indiciar 
recentemente 50 empresas instaladas às mar-
gens do emblemático rio. Além de poluírem 
suas águas, não tinham licença de funcio-
namento. Titular da Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente 
(Dema), Luziano é assim: incansável na luta 
no combate a crimes perpetrados contra a 
biodiversidade goiana.

Embora os meios de comunicação afir-
mem o contrário, o delegado pondera que 
a situação do Meia Ponte melhorou de dez 
anos para cá, com a adoção de medidas 
de preservação das matas ciliares e das 
nascentes. Mas ainda é necessário conscien-
tização. “Os empresários precisam entender 
que existem leis para serem cumpridas. Não 
se pode simplesmente produzir efluentes e 
jogá-los nos rios sem o devido tratamento”, 
adverte. Segundo ele, a educação ambiental 
é a melhor saída e sua defesa deve partir 
dos poderes públicos e de segmentos da 
sociedade civil.

Luziano reconhece, no entanto, o compro-
misso dos produtores rurais quanto à prote-
ção das matas ciliares, fato esse impensável 
décadas atrás. Ele defende a fixação de uma 
contrapartida financeira a ser definida pelo 
Estado aos que recuperam o meio ambiente. 
E isso vem acontecendo ao longo do Rio Meia 
Ponte. Seriam ações isoladas? Por enquanto, 
sim. De qualquer maneira, o delegado vai de-
fender mesmo essa compensação, revestido 
na condição de ecologista e de homem que 
reconhece tais iniciativas do setor agrícola. 

Além disso, o “xerife” lembra aos pre-
feitos: “Vocês devem também empreender 
medidas na recuperação das matas e das 
nascentes, criando, por exemplo, ações em 
locais estratégicos”. Outra tarefa que cabe 
aos administradores é a implementação de 
políticas de tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos. Luziano revela que a situação é 
“crítica” em diversos municípios ao longo 
do Meia Ponte. Vários prefeitos também não 

estão assumindo o seu papel como repre-
sentantes do Poder Executivo Municipal no 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte (Cobamp). Segundo seu presidente, o 
engenheiro eletricista Marcos Correntino, há 
falta de interesse dos gestores em participar 
de reuniões do comitê e de propor medidas 
para salvar o Meia Ponte.

Desde março de 2003, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte 
(Cobamp) vem atuando como um fórum consultivo, deliberativo e participativo 
na gestão dos recursos hídricos da bacia. Segundo o presidente do Cobamp, 
engenheiro eletricista Marcos Correntino, esse comitê contribui para a promoção 
de debates e eventos relativos às questões relacionadas aos recursos hídricos, 
procurando resolver conflitos de usos da água. Até o momento, o comitê realizou 
várias sessões plenárias, produziu 11 deliberações e três moções. 

Destaque para as seguintes deliberações: a de nº 006/2005 que trata da per-
furação, fiscalização e outorga de poços tubulares em Goiânia; 009/2006, que 
recomenda medidas necessárias para proteger a disponibilidade e a qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas do Parque Vaca Brava, em decorrência de 
construções próximas ao logradouro; nº 10/2007, que aprova o Plano de Metas 
de Abatimentos de Cargas Poluidoras e de Volume de Esgoto para o Ribeirão Santo 
Antônio, em Aparecida de Goiânia, apresentado pela Saneago à Agência Nacional 
de Águas (ANA) e a de nº 11/2007 – anuncia a elaboração de um plano ecológico 
e recreação para a barragem do Ribeirão João Leite.

Além das deliberações, o comitê foi parceiro com outras entidades na promoção 
de oito seminários sobre recursos hídricos, participou de seis audiências públicas nas 
câmaras municipais de Goiânia, Anápolis e Silvânia, e ativamente para a formação 
do Comitê da Bacia do Rio Paranaíba. O Cobamp também apresentou trabalhos   
em quatro encontros nacionais de comitês de bacias. 

Apesar de o comitê estar em evolução, Correntino enumera as dificuldades e 
entraves à sua administração e ao cumprimento de tarefas. “Há pouca participa-
ção dos municípios, falta de recursos financeiros e do Plano de Bacia, ausência de 
vários representantes de entidades nas reuniões e o desinteresse do órgão gestor 
dos recursos hídricos”, afirma. Por outro lado, o engenheiro menciona o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás (Crea-GO), a Federa-
ção das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e a Saneago como as entidades que 
mais colaboraram com o Cobamp. 

Mesmo com dificuldades, comitê tem atuação vigorosa
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Nascentes
Em 2000, o delegado Luziano idealizou 

o “Programa Nascentes”, que propõe a 
recuperação de nascentes e matas ciliares 
degradadas do Estado de Goiás. “Trata-se 
de um programa relativamente simples, claro 
e de resultado, no qual busca-se incorporar 
o saber tradicional ao científico moderno, 
primando por uma convivência harmoniosa 
entre homem e natureza”, explica. De forma 
geral, o objetivo deste trabalho foi o de 
integrar a sociedade em torno da questão 
ambiental, sobretudo em termos de preserva-
ção e recuperação de nascentes, adotando 
práticas de recuperação de vegetação de 
nascentes e matas ciliares combinadas com 
mecanismos de educação ambiental.  
     Especialistas consideram esse projeto como 
referência em recuperação de cabeceiras de 
rios primários, secundários e terciários no Es-
tado de Goiás. Segundo Luziano, a primeira 
etapa do programa de resgate das nascentes 
teve início em 1999, estendendo-se até 2002, 
quando promoveu a regeneração de cursos 
d’água em diversos municípios goianos. Pos-
teriormente a essa etapa, sofreu reformulações 
que resultaram no documento de 2006, que 
contém as diretrizes para os próximos anos. 
Um aspecto fundamental no programa é a 
integração de produtores rurais, poder público, 
iniciativa privada e a comunidade. 

O delegado Luziano não está sozinho na 
empreitada de salvar o Meia Ponte. Junta-se 
a ele a Associação Ambiental Pró-Águas do 
Cerrado. Trata-se de uma entidade formada 
por empresas sem fins lucrativos que desen-
volve projetos ambientais em Goiás. A base 
de seu trabalho está na conscientização da 
sociedade sobre os problemas rela-
cionados ao meio ambiente, em 
especial, aos recursos hídricos. 
Sua área prioritária de atuação 
estende-se à bacia hidrográfica 
do Rio Meia Ponte. 

Correntino: dificuldades e entraves à administração do Cobamp e ao cumprimento de tarefas
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CONVERSA FRANCA

Promessas de muito trabalho
O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (Semarh), Roberto Freire, preside o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranaíba desde janeiro e avisa que o comitê será o indutor do desenvolvimento de outros do gênero como o do Rio Meia Ponte

Meia Ponte Vivo – Quais as ações mais 
importantes que o senhor implementou 
como presidente do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paranaíba?

Roberto Rodrigues - Nós já fizemos 
duas moções recomendando a criação 
dos comitês das bacias do Rio Paranoá, no 
Distrito Federal, e dos Rios Turvo e dos Bois, 
em Goiás. A partir do momento em que 
tomamos posse, procuramos dialogar com 
diversos setores envolvidos na gestão dos 
recursos hídricos do CBH Paranaíba, que 
possui sede em Itumbiara. Esse comitê está 
se estruturando agora. Outra ação impor-
tante é o lançamento de concurso para a 
escolha da logomarca do comitê. O objetivo 
é disseminar uma marca referência do Para-
naíba, vinculando-o à necessidade de sua 
preservação. Além disso, conseguimos obter 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) aporte de 
recursos que nos permitirá, em breve, pro-
mover cursos de capacitação de técnicos na 
área de recursos hídricos. Iremos lançar es-
ses cursos em Goiás, Mato Grosso e Distrito 
Federal ainda neste primeiro semestre. 

Meia Ponte Vivo – Os ambientalistas 
queixam-se de que o órgão gestor, no caso 
a Semarh, pouco se interessa na estrutura-
ção dos comitês, não dando-lhes o apoio 
necessário. Porque isso acontece? 

Roberto Rodrigues – É bom que se 
diga que a Semarh sempre esteve envolvida 
com a estruturação dos comitês. Trata-se de 
política pública que deve ser implementa-
da de acordo com a Lei nº 9.433/97. Ela 
define estratégias para a conservação dos 
recursos hídricos e a instalação dos comitês 
de bacias. A secretaria preocupa-se com a 
organização do Comitê da Bacia Hidrográ-

fica do Rio Meia Ponte, por exemplo, e tem 
acompanhado o andamento de seus traba-
lhos. Agora, com a reforma administrativa 
adotada pelo governo estadual, Semarh e 
Agência Ambiental vão unificar suas ações. 
Isso evidentemente facilitará a tomada de 
providências, facilitando inclusive a am-
pliação dos debates acerca da questão dos 
comitês de bacias. Problemas eventuais que 
o comitê esteja enfrentando são típicos de 
outros Estados brasileiros.

Meia Ponte Vivo – De que maneira o 
senhor, como presidente do CBH Paranaíba, 
pode colaborar para o desenvolvimento do 
Comitê do Rio Meia Ponte? 

Rober to Rodrigues  – 
Com a minha ascensão à 
presidência do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranaíba, 
quero, inicialmente, empreen-
der medidas para desenvolvê-
lo. A partir daí, os demais 
comitês ganharão impulso. O 
CBH Paranaíba será o grande 
indutor de avanço das demais 
entidades. Não resta a menor 
dúvida. 

Meia Ponte Vivo – Como 
está o repasse de recursos 
da Agência Nacional  de 
Águas (ANA) para os órgãos 
gestores?

Rober to Rodrigues  – 
Temos firmado alguns con-
vênios que estão em anda-
mento com a ANA. Vamos 
realizar trabalhos de diag-
nóstico nos comitês de bacia, 
com o objetivo de aferir de 

forma bem clara a real situação. Além 
disso, estamos buscando, além da ANA, 
apoio de outros ministérios, como o da 
Integração Nacional que está patroci-
nando o Projeto Pró-Água em Goiás. 
Então, brevemente, teremos um atlas dos 
recursos hídricos do Estado, que estará 
pronto até o fim de 2009. 

Meia Ponte Vivo – E sobre o aporte 
de capital da ANA?

Rober to Rodrigues – A agência 
repassa regularmente os recursos e 
também, agora em janeiro, nos enviou 
equipamentos modernos de medição de 
vazão, micromolinetes e materiais que 

vão nos permitir conhecer melhor sobre 
a quantidade de água nos rios e dar mais 
segurança na emissão de outorgas. 

Meia Ponte Vivo –  Como o senhor 
analisa a ação recente da Delegacia de 
Meio Ambiente, atuando 50 empresas que 
estavam poluindo o Rio Meia Ponte? 

Roberto Rodrigues – O trabalho foi 
um sucesso, graça à ação conjunta da 
Dema, Semarh e Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma). O nosso corpo 
técnico esteve assessorando a delegacia, 
emitindo relatórios, como também a Amma. 
Na verdade, boa parcela dessas empresas 
autuadas é de pequeno porte – oficinas 
mecânicas, lava-jatos, pequenos laticínios, 
etc. São empresas que ainda acreditam 
na impunidade, desconhecem a existência 
de leis que coíbem crimes ambientais. 
Hoje, o cidadão responde nas áreas cível, 
criminal e administrativa. Todo o processo 
gera essas três conseqüências. 
Esse trabalho importante foi 
uma espécie de aviso aos 
que pensam em poluir 
rios como o Meia Pon-
te – não haverá mais 
impunidade.

“Temos firmado alguns 
convênios que estão em 
andamento com a ANA. 
Vamos realizar trabalhos 
de diagnóstico nos comitês 
de bacia, com o objetivo 
de aferir de forma bem 
clara a real situação”
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ATENÇÃO!

*Caio Antônio de Gusmão

Originalmente, a concepção inicial do 
projeto do Sistema João Leite (afluente do 
Rio Meia Ponte), apresentada no Plano 
Diretor de Água e Esgotos de Goiânia e 
Áreas Conurbadas, previa a condução 
da água bruta captada na barragem do 
ribeirão até a  Estação de Tratamento de 
Água Jaime Câmara (ETAG), por meio de 
adutora projetada em aço, com extensão de 
11.827 metros e diâmetro de 68 polegadas, 
equivalente a 1.727 milímetros.

Significativas obras de reforma e am-
pliação da atual ETAG foram calculadas 
com vistas a adequar a capacidade de 
recepção e tratamento da água captada na 
barragem, ora em fase final de construção, 
ao dimensionamento do tratamento. Nesse 
novo cenário, estudos desenvolvidos pela 
Senha Engenharia apontam a necessidade 
de implantação de uma nova estação de tra-
tamento a ser localizada nas proximidades 
da barragem e a possibilidade do aprovei-
tamento do potencial energético, disponível 
no reservatório de acumulação, mediante a 
instalação de turbinas hidráulicas.

Novo sistema de água potável
do Ribeirão João Leite

Cumpre-nos destacar como aspecto 
diferenciador do novo projeto do Sistema 
João Leite, a concepção da elevatória de 
água bruta, tendo em vista recentes estudos 
hidrológicos e econômicos que indicam o 
aproveitamento hidroenergético das vazões 
excedentes previstas para extravasarem do 
reservatório. Isso acontecerá com a instala-
ção de duas turbinas com potência unitária 
de 2 megawatts para o acionamento direto 
de duas bombas de água bruta. 

Esse acionamento, eixo a eixo, ocorrerá 
no período de exuberância hídrica, quando 
se espera o nível da água no reservatório 
acima da cota de 746 metros. Será instalada 
também uma turbina com potência de 250 
quilowatts para geração de energia elétrica 

suficiente para atender os sistemas elétri-
cos auxiliares de iluminação e controle da 
barragem, aproveitando a vazão ecológica 
descarregada do reservatório para perenizar 
o ribeirão a jusante da barragem. 

Finalmente, quando comparados os 
custos do litro de água tratada produzido 
pelo Sistema Meia Ponte e o que será pro-
duzido pelo Sistema João Leite, computa-se 
menores custos com produtos químicos e 
energia elétrica, para o segundo. Em épo-
ca de abundância hídrica e quando esses 
sistemas estiverem funcionando interligados 
será vantajoso, em termos de custo de água, 
a redução da produção no Sistema Meia 
Ponte e aumento no Sistema João Leite.

* Engenheiro e gerente de Empreendi-
mento de Água da Saneago. Colaborou: 
biomédica Vanessa de Oliveira Valeriano, 
especialista em Gestão Ambiental

“Será instalada uma 
turbina com potência 
de 250 quilowatts para 
geração de energia elétrica 
suficiente para atender 
os sistemas elétricos 
auxiliares de iluminação 
e controle da barragem ”

Crédito: Sobrado Construção
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