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Especialistas em crises hídricas
discutem soluções para o Brasil

Rosa Formiga modera evento virtual com a participação de Jerson Kelman, Joaquim Gondim e Jorge Werneck

Um debate de alto nível técnico marcou a segunda edição da Roda de Conversa promovida pela ABRHidro. Sob o
tema Crises Hídricas no Brasil – Aprendizados e Superação, o evento do dia 6 de
julho, no canal do YouTube da entidade,
teve a participação de três grandes especialistas em recursos hídricos no País.
Sob a mediação de Rosa Formiga, diretora de Regionais da Associação, a Roda
iniciou com Jerson Kelman (ex-presidente da ABRHidro, ANA, ANEEL, Sabesp e
Light), que traçou um panorama dos últimos 40 anos da gestão da água no Brasil. Ele citou as crises recorrentes entre
oferta e demanda, que contribuíram para
a criação da Agência Nacional de Águas,
da qual foi o primeiro presidente. Mais
tarde, em sua gestão à frente da Sabesp,
outro aprendizado: gerenciar um volume
de oferta correspondente a um quarto da
média histórica em São Paulo. “Um dos
caminhos foi flexibilizar a distribuição e
diminuir as vazões”, apontou. Nesse episódio, reconheceu que a adesão da população foi essencial.
Joaquim Gondim, superintendente de
Operações e Eventos Críticos da Agência

Nacional de Águas (ANA) apontou que a
gestão de riscos hoje é uma das questões
cruciais do setor. “Atualmente temos salas
de crise periódicas na Agência”, informou.
Ele ponderou ainda sobre a necessidade
de se ter um sistema adequado de proteção contra desastres ambientais - citou o
caso de Brumadinho-MG - e quanto à poluição em mananciais que afetam a qualidade da água para todos os fins.

Confira esta edição da
Roda de Conversa no canal
do YouTube da ABRHidro
Já a experiência no DF foi tratada
por Jorge Werneck, diretor da ADASA
(Agência Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento do Distrito Federal). Em
uma região com rios de pequeno porte,
“é preciso interligar os sistemas, especialmente quando se tem 3 milhões de
pessoas em uma área com apenas 60
anos de existência. E mais: com a entrada de 60 mil habitantes a mais todos os
anos”, assinalou. Ele destacou algumas
medidas adotadas para a gestão dos re-

MUNDO ONLINE

cursos hídricos no Distrito Federal como
as obras para captação de água no Lago
Paranoá e o mapeamento das outorgas
e áreas irrigadas. “O DF tem investido
em um sistema de gestão, mas ainda
sofre diante do uso e ocupação irregular
do solo que causam problemas como o
esgoto clandestino, presente na maioria
das grandes cidades”, reconheceu.
Os três especialistas admitiram que
as crises de oferta em várias regiões do
País provocaram o avanço das políticas
setoriais. “Hoje a ANA tem a responsabilidade de fazer funcionar o Sistema
Nacional de Recursos Hídricos”, ponderou Kelman em suas considerações
finais. Ainda foram tratados em pouco
mais de uma hora de debate temas
como a questão das outorgas, as obras
de infraestrutura hídrica, a cooperação
entre os Estados e a sustentabilidade
ambiental, hoje prerrogativa das empresas públicas. Mais de 300 internautas acompanharam o evento, com perguntas encaminhadas pela moderadora.
O projeto Água em Pauta segue mensalmente, sempre na primeira segunda-feira do mês, às 17 horas.

EDITORIAL

Programa Diálogo Aberto

Momento de inovação

A presidente da ABRHidro, Synara
Olendzki Broch, foi a convidada do “Diálogo Aberto” promovido no dia 16 de junho
pela Planurb — Agência Municipal de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano de Campo Grande (MS). O evento virtual tratou do
tema A responsabilidade do Município e do
cidadão com a água. Em sua fala, Synara apresentou um panorama do setor de
recursos hídricos no País e pontuou: “Na
pandemia revelou-se a necessidade de cobertura de saneamento, inclusive nas áreas
rurais. Numa política de desenvolvimento
sustentável, água de qualidade, acessível
para consumo e o saneamento básico para
todos são as grandes metas”.

O atual cenário, gerador de muitas dúvidas e incertezas, exigiu um novo posicionamento da sociedade e das entidades também. No papel de protagonista em
seu segmento, a ABRHidro acredita na necessidade de enfrentar os desafios com
reflexão e resiliência, aproveitando a oportunidade como input para a inovação.
Pensado nisso, a Associação se reinventou e encontrou uma nova maneira para
continuar próxima da comunidade e de seus associados, transformando a maneira
de realizar seus eventos. Dessa forma, com criatividade, vamos continuar as discussões sobre a água e o papel fundamental deste recurso econômico. Além de
ampliar o acesso ao conhecimento para um número maior de pessoas.
Durante o segundo semestre deste ano, a entidade vai realizar cinco eventos,
dois híbridos e três totalmente online, para levar à sociedade importantes reflexões
sobre o acesso universal à água e outros temas que permeiam o segmento. A
ABRHidro entende que pesquisadores, técnicos e acadêmicos estão a serviço da
ciência, hoje, mais do que nunca, indispensável para o desenvolvimento social e
econômico das comunidades.
A Diretoria

EM DIA

Submissão de artigos às revistas
Encaminhe seus artigos para submissão aos periódicos da Associação: RBRH
- Revista Brasileira de Recursos Hídricos, e REGA - Revista de Gestão de Água da
América Latina. As publicações são porta-vozes da produção técnica e científica
nacional dedicada à melhoria da qualidade dos recursos hídricos.
A REGA aborda temas nacionais e da América Latina, tratando a gestão de
recursos hídricos como tema técnico-científico e está em processo de inclusão
na Coleção SciELO Brasil. Já a RBRH trilha caminhos da internacionalização, com
todo o processo de submissão em Língua Inglesa. “As duas revistas adotam
padrões focados na excelência editorial e compartilham critérios e políticas da
ciência aberta,” destaca o editor-chefe, Adilson Pinheiro. Acompanhe as publicações e submeta seus artigos. Acesse aqui.

Sugira um novo curso!
Quer apresentar algum
curso sobre Recursos Hídricos
dentro da ABRHidro?
A entidade está reformulando a sua Agenda de Cursos e quer ouvir a sua opinião. Se você quer sugerir um novo curso ou
gostaria de ministrar uma capacitação, entre
em contato conosco!
Acesse o link aqui e preencha o formulário.

HOMENAGEM

Pesar pelo falecimento do professor Baptista
A Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRHidro,
consternada pela
perda do professor
Márcio Benedito
Baptista, no último
dia 23 de junho, em
nome da comunidade
da água, solidariza-se
com a família, amigos e colegas do profissional. Baptista foi vice-presidente da
ABRHidro na gestão de José Almir Cirilo,
coautor do livro Hidráulica Aplicada, publicado pela Associação, e contribuiu de forma brilhante com a instituição.

Para o professor e ex-presidente da
ABRHidro José Almir Cirilo, Márcio Baptista foi um pesquisador e professor notável,
além de um gentleman no trato com as
pessoas. “Ele deixou um enorme legado
para o conhecimento técnico-científico nas
ciências das águas e na formação de pesquisadores”.
Já o professor Nilo de Oliveira Nascimento, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos
da UFMG, afirmou em nota que Baptista “inovou e abriu caminhos em várias
áreas de conhecimento, notadamente
o manejo de águas pluviais, os estudos
sobre inundações e seus impactos so-

cioeconômicos, a recuperação ambiental de cursos d’água e pesquisas sobre
ruptura de barragens e seus impactos”.
Márcio Baptista nasceu em 1953 e,
desde 1991, atuava como professor Departamento de Engenharia Hidráulica
e Recursos Hídricos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais. Além da extensa trajetória acadêmica, o engenheiro também publicou
diversos livros e se dedicou às ações em
prol do saneamento. Um memorial online
foi criado para as demonstrações de carinho e consolo e, posteriormente, será encaminhado aos familiares. Veja a matéria
completa aqui.

PARTICIPE DOS EVENTOS 2020
Veja as cinco oportunidades para participar das grandes discussões nacionais da comunidade
técnico-científica. Fique atento aos prazos finais para a submissão dos trabalhos. Agende-se!
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