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RESUMO 

O Comitê de Bacia Hidrográfica é uma instância de planejamento, instituída pela lei Federal 

9433/97, descentralizada para a tomada de decisões referentes aos recursos hídricos. Sua 

composição deve contemplar a diversidade de atores e segmentos da bacia hidrográfica, garantindo 

a participação ampliada e decisão sobre o uso dos recursos hídricos (SEPULVEDA et al, 2011; 

LEMOS, 2011). 

O CBH Rio das Velhas, criado pelo Decreto Estadual 39.692, de 29 de junho de 1998, é 

composto por 28 membros titulares e 28 membros suplentes e foi o primeiro comitê estadual em 

Minas Gerais a aprovar e ter implantada a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
1
. Em 2011, 

após 13 anos da sua criação, o Comitê do Rio das Velhas teve condições de definir os projetos 

prioritários a serem financiados com esse recurso.  

O Comitê definiu que os primeiros projetos a serem executados com os recursos da cobrança 

pelo uso da água seriam definidos pelos subcomitês de bacia, órgãos colegiados consultivos e 

propositivos vinculados ao CBH Rio das Velhas
2
. Os subcomitês dos ribeirões Arrudas e Onça, a 

partir de oficinas realizadas pelo CBH Rio das Velhas, definiram pela execução de projeto que 

realizasse o mapeamento, diagnóstico e principalmente identificação de cuidadores de nascentes, 

por meio do projeto: Valorização  das  Nascentes  Urbanas  nas Bacias Hidrográficas dos 

Ribeirões Arrudas e Onça. 

O projeto definido não visa unicamente a recuperação de nascentes em áreas urbanas, mas 

sua essência está em colocar como prioridade a valorização dos Cuidadores de Nascentes
3
, aqueles 

anônimos, que cuidam de um bem público tão precioso e fundamental para o ciclo hidrológico e o 

abastecimento público de água e que, contudo, não têm o justo reconhecimento da sociedade. 

Destacar as nascentes em áreas urbanas é também aproximar espaços de natureza do cotidiano 

urbano contrapondo os paradigmas modernos, ainda muito presentes nas grandes, médias e até 

pequenas cidades, de canalizações e impermeabilizações de cursos d'água como soluções 

hidráulicas para os problemas de drenagem das cidades. 

                                                 

1 Referente à Cobrança Pelo Uso da Água recomendamos, como leitura inicial: NUNES JUNIOR (2009) e THOMAS 

(2008) que abordam de forma clara e contextualizada a implementação da cobrança pelo uso da água no Brasil, seus 

processos históricos e consequentes representações sociais. 

2 Referente ao processo de criação dos subcomitês de bacia hidrográfica do Rio das Velhas recomendamos a leitura 

de trabalhos anteriores, como SEPULVEDA(2006), SEPULVEDA et al (2011) e LEMOS (2011). 

3 A proposta dos cuidadores de nascentes teve como fundamentação as ações realizadas pelo Sr. Ernesto Soares (Sr. 

Nonô), morador do bairro Paraíso, zona leste de Belo Horizonte, que há mais de 20 anos vem desenvolvendo 

trabalho de recuperação de trecho do córrego e das nascentes do córrego do Joões que se localizam em seu terreno. 
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 As oficinas indicaram que o projeto deveria se iniciar pelo cadastramento dos cuidadores e 

pelo diagnóstico da situação das nascentes. Como metodologia de diagnóstico foi proposta a 

aplicação de protocolo de avaliação de nascentes discutido e executado por Felippe (2009) em duas 

áreas nas bacias dos ribeirões Arrudas e Onça. 

O projeto indicou que seriam priorizadas as nascentes em propriedades particulares que 

tenham uso social e em áreas nas quais existam relações de vínculo social com pessoas ou 

entidades. Para o entendimento das propostas de valorização do espaço social e dos fazeres 

cotidianos foram utilizadas como referências as propostas de Paulo Freire (1991) e Augusto Boal 

(1980). 

O projeto foi dividido em duas etapas, na primeira será realizado o diagnóstico das nascentes 

selecionadas que tenham um ou mais cuidadores a ela associados e que necessitem de alguma 

intervenção física para restauração de sua dinâmica hidrogeomorfológica. Nesta etapa será realizado 

o projeto executivo que deverá qualificar as intervenções necessárias em cada uma nas nascentes 

selecionadas visando a contratação da execução na segunda etapa do projeto. 

A aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água permite a proposição de projetos 

que referenciem e discutam realidades e processos relacionados à qualidade e quantidade de águas e 

que tem fundamentação a partir de conflitos de valores sociais e urbanos. As formas de construir as 

cidades brasileiras atuais e as águas estão em conflito e o paradigma da drenagem sustentável vem 

colocando em cheque o modelo de drenagem tradicional, cuja insustentabilidade é mostrada a cada 

estação chuvosa. A discussão da restauração das nascentes e da manutenção e recuperação dos 

cursos d’água em áreas urbanas, como ícones significantes da qualidade das águas, permite a 

superação das representações que os cursos d'água adquiriram na metrópole como áreas de esgotos, 

enchentes e alagamentos, veiculação de doenças etc.  

Os recursos da Cobrança pelo Uso da Água da bacia do Rio das Velhas, aplicados segundo 

metodologia descentralizada e participativa, permitem práticas e projetos que relevem as 

possibilidades e necessidades dos diversos contextos paisagísticos e sociais da bacia. Este processo 

iniciado em 2010, com os primeiros projetos financiados com esses recursos, ainda demandará 

análises dos resultados que certamente demandarão outras discussões e encaminhamentos. 
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