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Alfenas sediou mais
uma reunião ordiná-

ria do CBH Furnas (Comi-
tê de Bacia Hidrográfica
do Entorno do Lago de
Furnas). Integrantes do
comitê aprovaram o Pla-
no Diretor de Recursos
Hídricos do Lago de Fur-
nas, conheceram o site do
CBH Furnas e discutiram
a política do Governo de
Minas para os recursos
hídricos. Além disso, rece-
beram pedido da diretoria
para que colaborem com
informações para um
folder e um informativo a
serem publicados. Além
disso, formaram uma co-
missão para preparar o
processo eleitoral da nova
diretoria do CBH Furnas.

O presidente Fausto
Costa fez a abertura da
reunião, explicando que
após a aprovação do pla-

CBH Furnas aprova Plano de Recursos Hídricos
no, ele seguirá para a Câ-
mara Técnica do Conselho
Estadual de Recursos Hí-
dricos para análise e apro-
vação. Depois disso, será
votado pelo Conselho. So-
mente após estas etapas é
que as ações aprovadas
poderão ser colocadas em
prática.

Rodrigo Mundin, re-
presentando o Igam (Ins-
tituto Mineiro de Gestão
das Águas) lembrou as di-
versas dificuldades para
elaboração do plano, o que
acabou atrasando sua con-
clusão, mas destacou os
bons resultados.

O pesquisador, mem-
bro do CBH Furnas e pre-
sidente do Comitê Nacio-
nal da Bacia do Rio Gran-
de, Alexandre Augusto
Moreira Santos, explicou
que o plano diretor, embo-
ra concluído, está aberto a
sugestões e pode ser revis-
to a qualquer tempo, se
houver necessidade.

Preocupações
Alexandre Santos ma-

nifestou preocupação com
a política de recursos
hídricos do Governo de
Minas. Segundo ele, vári-
as prerrogativas e ações
foram retiradas do Igam.
Também afirmou que pou-
cos subcomitês de bacia
relacionadas ao Rio Gran-
de do Estado de Minas
funcionam, enquanto os
do Estado de São Paulo
são ativos e bem organiza-
dos.

Para o presidente do co-
mitê federal, falta apoio
aos comitês regionais. "Al-
guns nem estão funcio-
nando, porque não têm
condições. O CBH Furnas
só funciona porque tem o
apoio da Alago (Associação
dos Municípios do Lago de
Furnas)."

Fausto Costa ressaltou
que estas preocupações de-
vem ser levadas a uma
reunião de subcomitês, a
ser realizada em Extrema
dentro de alguns dias. Para
ele, integrantes dos subco-
mitês e políticos devem se
unir para cobrar uma po-
lítica mais eficiente para os
recursos hídricos do Esta-
do.

Plano Diretor
O relatório final do pla-

no diretor foi apresentado
pelos pesquisadores Bene-
dito Silva e Alexandre San-

Alexandre Santos, Rodrigo Mundin, Fausto Costa e José
Bernardino dirigiram os trabalhos da reunião do subcomitê

Professor Benedito Silva explicou etapas de elaboração do Plano Diretor
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tos, da Fupai (Fundação de
Pesquisa e Assessoramento
à Indústria). Eles resumi-
ram as etapas de elabora-
ção - diagnóstico, prognós-
tico, plano de metas, dire-
trizes para instrumentos
de gestão e implemen-
tação - e falaram de algu-
mas ações propostas para
a preservação da quantida-
de e qualidade dos recur-
sos hídricos na região.

O relatório apresenta-
do, com mais de 400 pá-
ginas é uma radiografia
completa dos recursos hí-

dricos da região do lago de
Furnas. Entre os dados es-
tão as características físi-
cas como clima, vegetação
e hidrografia, característi-
cas socioeconômicas, sa-
neamento ambiental, qua-
lidade da água, usos do solo
e disponibilidade hídrica.

Os técnicos também fi-
zeram um prognóstico das
demandas por recursos
hídricos nos próximos 20
anos, estimaram as cargas
poluidoras da bacia e fize-
ram estimativas para a
cobrança do uso da água.
O plano de metas terá ba-
sicamente cinco progra-

mas: base de dados e siste-
ma de informação, recu-
peração da qualidade da
água, conservação de cor-
pos d´água, uso racional
dos recursos hídricos e
capacitação e gestão de re-
cursos hídricos.

A elaboração do plano,
iniciada em 2009, foi co-
ordenada pelo CBH Fur-
nas, com recursos do
Fhidro (Fundo de Recupe-
ração, Proteção e Desen-
volvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Ge-
rais) e acompanhamento
da Alago e do Fórum Lago.


