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03/07/2009
Lúcia Vidor, em Goiânia, fala sobre
preservação de áreas de mananciais

Imprima esta página

 Engenheira da Agência de Piracicaba, Lúcia Vidor fez
palestra a convite da SANEAGO e do Ministério
Público.

 

 O abastecimento de água constitui um dos principais
problemas de gestão pública, pois a demanda sempre
crescente desafia a capacidade do poder executivo de
captar, tratar e distribuir esse recurso da natureza,
exigindo investimentos constantes para manter o equilíbrio
entre a produção e o consumo.

Na Região Metropolitana de Goiânia, com 13 municípios,
onde vivem dois milhões de habitantes, o problema está
sendo enfrentado pela Companhia de Saneamento de Goiás
S.A. – SANEAGO que está investindo R$ 140 milhões na
construção do Reservatório João Leite na bacia do ribeirão
de mesmo nome, com capacidade de acumulação de 129
milhões de m3, que deverá garantir o abastecimento de
água para a região, até 2025. Mais de 95% das obras já
foram executadas, prevendo-se o fechamento das
comportas ainda este ano, possibilitando a utilização de
seis mil litros de água por segundo.

Os problemas não se encerram com a inauguração da
barragem. O sistema produtor exige uma gestão adequada
para a manutenção do volume e da qualidade da água do
manancial. Antecipando os problemas, a SANEAGO, junto
com Ministério Público do Estado, Agência Goiana de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos –
AGR e outros órgãos, realizou no dia 25 de maio último,
em Goiânia, o Seminário Produtor de Água com a
participação de especialistas de vários Estados.

A engenheira civil e sanitarista Lúcia Vidor de Sousa Reis,
da Agência Ambiental de Piracicaba, da CETESB –
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, uma
dos especialistas convidados, fez uma exposição sobre os
problemas decorrentes da gestão inadequada na bacia do
Rio Piracicaba onde a degradação da qualidade das águas
desse manancial obrigou a Prefeitura de Piracicaba a
rejeitá-lo e deslocar a captação para o Rio Corumbataí. 
Doutora em Recursos Florestais, pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo –
USP, Lúcia Vidor falou também sobre a associação entre o
percentual de cobertura florestal de diversas bacias
hidrográficas e o custo do tratamento da água para o
abastecimento público.

O encontro coordenado pela promotora Sandra Mara
Garbelini, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Meio Ambiente do Ministério Público de Goiás, contou ainda
com a participação de representantes da Delegacia Estadual
do Meio Ambiente e das secretarias do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos, das Cidades e de Agricultura.

Estavam presentes diversas autoridades do Estado, o

Exposição tratou de questões como a
degradação da qualidade das águas do
Rio Piracicaba.

Promotores e peritos assistem à
palestra de Lúcia Vidor.

Viagem valeu também pelo licor de
pequi e doces da região, disse Lúcia
Vidor.

Situação da obra em maio de 2004-1
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jornalista Washington Novaes, produtores rurais e prefeitos
dos sete municípios que compõem a bacia do Ribeirão João
Leite, cuja área se estende por 751 km2, dos quais 24%
são de mata nativa, 62 % de pastagem e 3,6% de área
urbana.
Segundo os organizadores, o objetivo foi de promover a
reflexão e planejar ações para a conservação da bacia do
Ribeirão João Leite, onde a ocupação inadequada já
constitui motivo de preocupação. Para a SANEAGO e o
Ministério Público as exposições permitiram coletar
conhecimentos e experiências para subsidiar a formulação
de políticas para manter a qualidade das águas do
manancial.

Lúcia Vidor manteve, ainda, um encontro técnico com
peritos e promotores da SANEAGO e do Ministério Público
do Estado, cujo interesse recaiu sobre os casos que a
engenheira vivenciou ao longo de 26 anos de carreira, em
que presenciou diversos conflitos relacionados ao
abastecimento público, onde a gestão do manancial
mostrou-se fundamental para preservá-lo.

Além da experiência que relacionou custo de tratamento de
água e ocupação florestal da bacia, mostrando que a
SABESP também analisa esses dados na gestão de
mananciais, a engenheira mostrou dados sobre a perda de
qualidade das águas da Represa do Guarapiranga e o alto
custo de tratamento das águas do Rio Piracicaba, cuja
bacia sofre grande intervenção urbana, agrícola e
industrial. Falou, ainda, de experiências no Município de
Santa Gertrudes, onde um grande complexo argileiro
representou interferências diretas no abastecimento da
cidade.

Para a engenheira, tratou-se de uma experiência
proveitosa. “Foi possível observar como temos a colaborar
com o registro de nossas experiências, como profissionais
de meio ambiente, em outras regiões, onde muitas vezes
os papéis institucionais e as ferramentas já previstas na
legislação vigente estão pouco amadurecidas. Além disso,
cumpre-se assim parte de nossa missão institucional de
repassar o conhecimento adquirido”, disse. E, sorrindo,
lembrou que ganhou licor de pequi e doces da região dos
organizadores do encontro.

Maquete da barragem mostra a
magnitude da obra.
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