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RESUMO --- O presente artigo apresenta um projeto pioneiro no âmbito do Proágua Semi-árido 
para a implantação do Sistema Águas Vermelhas. A meta principal deste Projeto é a recuperação da 
Bacia do rio Mosquito, especialmente na região da cidade de Águas Vermelhas, visando melhorar a 
qualidade de vida das comunidades locais, principalmente em termos de saúde pública. O Projeto 
adota uma visão moderna da gestão da bacia hidrográfica, por meio de intervenção integrada e 
participativa, além de um conjunto coordenado de ações de planejamento. O Projeto Águas 
Vermelhas alcançou resultados altamente satisfatórios, atingindo convenientemente seus objetivos. 
A atuação da população foi decisiva para o grande êxito alcançado, uma vez que a mesma 
participou de todas as fases do Projeto. É importante ainda registar que, além da melhoria na 
qualidade de vida proporcionada com as obras de abastecimento de água e coleta e disposição do 
esgoto e lixo, com a recomposição da vegetação ao longo dos corpos d’água e com a redução dos 
índices de doenças de veiculação hídrica, foi também obtida ampla conscientização da população 
atendida para a importância da preservação do meio ambiente. 
 
ABSTRACT --- This paper presents a pioneer Project within the Proágua Program to implement the 
Águas Vermelhas System. The main purpose of this Project is to recover the Mosquito River 
Watershed, especially in the region of the city of Águas Vermelhas, in order to improve the life 
quality level of the local communities in what concerns aspects of public health. The Project adopts 
a modern view of managing the river basin, by using concepts of integrated and participative 
interventions, besides a coordinated lot of planning actions. The Águas Vermelhas Project has 
accomplished highly adequate results, conveniently reaching its goals. The role of the population 
was extremely important for the success of the Águas Vermelhas System, since they took part in 
each and every  phase of the Project. It is significant to enhance that, besides the life quality 
improvement due to the sanitation framework (water supply, wastewater and solid waste 
management), vegetation recovering along the water courses, and the reduction of the levels of 
warder related diseases, a broad process of making people aware of the importance of preserving 
the environment was also obtained. 

Palavras-chave: Águas Vermelhas, Proágua Semi-árido, Revitalização de Bacia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área de abrangência do Projeto Águas Vermelhas se insere na mesorregião Norte do 

Estado de Minas Gerais, microrregião de Salinas. Está compreendida entre os paralelos 15º43’32’’ e 

15º56’14’’ de latitude Sul e 41º20’40’’ e 41º51’19’’ de longitude Oeste, e inclui territórios dos 

municípios de Águas Vermelhas, Curral de Dentro e Divisa Alegre. Nesses municípios a população 

total no ano de 2000 era cerca de 23mil habitantes (IBGE, 2000), dos quais cerca de 60% viviam 

nas porções urbanizadas. 

A cidade de Águas Vermelhas, que se situa no centro geográfico da bacia hidrográfica do rio 

Mosquito, dista cerca de 750 (setecentos e cinqüenta) quilômetros de Belo Horizonte, tendo a BR-

116 e a BR-252 como principais vias de acesso à capital. O rio Mosquito tem uma extensão 

aproximada de 130 km e sua bacia hidrográfica drena uma superfície de cerca de 3 mil km2. A 

barragem de Samambaia, construída a montante da cidade de Águas Vermelhas, perenizou pequena 

vazão no rio, beneficiando tanto a cidade como as comunidades ribeirinhas a jusante. 

A região beneficiária do projeto apresenta clima semi-árido com precipitação pluviométrica 

anual média de 800 mm, relevo pouco acidentado, vegetação típica de cerrado, com arbustos de 

pequeno porte e extensas pastagens naturais. A economia da região baseia-se principalmente na 

pecuária extensiva e no cultivo de mandioca, maracujá e milho. A renda per capita anual média, à 

época da elaboração do projeto, situava-se em US$ 700, o que representava cerca de 25% da renda 

per capita média do Estado de Minas Gerais, onde está inserido o projeto. 

O rio Mosquito e seus afluentes, por correrem totalmente em áreas do Estado de Minas 

Gerais, se constituem em cursos de água de domínio desse Estado. Pela Deliberação Normativa do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que estabelece as Unidades de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (DN nº 06/02), a bacia do rio Mosquito se encontra 

na Unidade Bacia Hidrográfica do Rio Pardo - PA 1 (Figura 1).  

Os principais afluentes do rio Mosquito são, pela margem direita, os córregos Sumidouro, 

Pedra Redonda, Candeia, Candial, Pedrinha, União, Curvelo, Mundo Novo, Brejão, Fuzil, e Olhos 

d´Água e, pela margem esquerda, os córregos da Vereda, Samambaia, Jacu, Faceiro, Macuco e 

Branco. Ressalta-se que alguns desses tributários do Mosquito são intermitentes. 
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 Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito 

2. OS ANTECEDENTES DO PROJETO ÁGUAS VERMELHAS E O MARCO ZERO 

O que se observou durante o processo de elaboração do Marco Zero é que o projeto do 

Sistema Águas Vermelhas se constitui em experiência ímpar para o PROÁGUA e entidades 

envolvidas na implantação desse Projeto. Mesmo as experientes instituições, que formam o 

arcabouço das entidades promotoras do projeto do Sistema Águas Vermelhas, estão testemunhando 

e aplaudindo os resultados, até surpreendentes, que se registram nas intervenções já realizadas e em 

processo. Os projetos técnicos e os de estratégias de implantação do Projeto encontraram uma série 

de circunstâncias e de situações reconhecidamente favoráveis e potencialmente responsáveis pelos 

sucessos já alcançados. Técnicos do PROÁGUA, de entidades estaduais e municipais entrevistados, 

bem como membros do CBH-Mosquito, coincidiram seus pareceres sobre essas circunstâncias, a 

saber: pessoas certas e situações propícias que somadas, tornaram-se forças propulsoras sui-generis, 

que conduziram o Projeto para o alcance exitoso dos objetivos. Em seguida, relacionam-se algumas 

dessas circunstâncias: 

� a área de intervenção está em uma bacia hidrográfica, pequena, com problemas, 

dificuldades de escassez de água, de degradação e de contaminação de recursos hídricos, e foi 

palco de uma série de manifestações anteriores, por parte de usuários da bacia, reagindo a esse 

complexo quadro; 
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� o projeto do Sistema Águas Vermelhas se concretiza com moderna visão da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão e com os princípios de intervenção 

integrada e participativa; 

� a região vivenciou longo processo, anterior ao PROÁGUA, voltado para a 

mobilização e criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Mosquito; 

� a experiência acumulada da população local, em torno de soluções para os problemas 

de natureza hídrica, contando com assistência da EMATER, legitimidade de lideranças e 

dinâmica orquestrada de líderes; 

� as atividades bem sucedidas do CBH-Mosquito, com prática e propósito de atuar por 

meio de mobilização e participação de entidades públicas, municipais e estaduais, e dos 

moradores usuários do Mosquito, atraindo atenção na região e no Estado; 

� a boa qualidade técnica do projeto da COPASA e a sua determinação em apoiar a 

política do PROÁGUA, aperfeiçoar, buscar soluções de problemas próprios da região e das 

comunidades, assim como adequar o seu projeto ao contexto de Águas Vermelhas; 

� o apoio e o envolvimento pró-ativo das prefeituras dos três municípios beneficiados; 

� a sensibilidade dos técnicos das empresas contratadas para executar os três projetos 

iniciais, se envolvendo com a população e com a sua “causa”, permanecendo atentos e 

participativos mesmo depois do encerramento dos trabalhos e dos contratos formais; 

� a experiência e a capacidade técnica da equipe de mobilizadores e educadores 

ambientais contratados para o acompanhamento dos três projetos iniciais, resultando em criação 

de rede de informação e integração de boa parte da população envolvida com as ações no rio 

Mosquito; 

� o hábito da população de Águas Vermelhas de participar de comemorações cívicas, 

campanhas educativas e politizadas, sempre inseridas nos Festivais de Inverno, em festas 

municipais e em audiências públicas. 

2.1. Traços da Realidade – Conclusões do Marco Zero 

A maioria da população da região do Projeto, principalmente da área rural, sobrevivia no 

limite de pobreza, perto da miséria para algumas famílias. Enfrentavam as dificuldades como se 

fossem fatos da realidade, parte mesmo da luta pela sobrevivência, destino de uma categoria de 

pessoas da sociedade. Grosso modo, a economia e fonte de renda principal na região pesquisada 

estão ligadas a: tradição da produção da farinha; salário do funcionário público; salário do 

aposentado; dinheiro dos participantes de Programas do Governo Federal; ganhos como diarista na 

roça, trocados obtidos com vendas na feira. 
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É tradição, na região, as Prefeituras assumirem serviços de abastecimento de água sem ônus 

para os usuários, legitimando a prática do paternalismo. Localidades que já tiveram sistema de 

abastecimento com pagamento de tarifa mensal pelos usuários, como Maristela, Campo Novo e 

Itamarati não pagavam mais, após a Prefeitura assumir o serviço de manutenção e custos de 

operação. A única exceção foi registrada em Mocó, onde a associação de moradores operava o 

sistema, emitia a cobrança e era rígida com os inadimplentes. Em Mocó ocorreu um dos três casos, 

entre uma centena de entrevistados, que desejava um novo sistema de abastecimento com despesas 

assumidas pela Prefeitura. 

Uma mulher, líder e da classe economicamente mais forte, teve a mesma opinião, no Distrito 

de Itamarati, apelando para a pobreza das famílias sem trabalho. Uma terceira mulher, bem pobre, 

moradora em comunidade que nunca teve serviço de abastecimento, acha que água “tem na 

natureza”, que é fácil de conseguir e que, portanto, não deve ser cobrada, diferente da energia 

elétrica. 

Os 106 entrevistados restantes queria a água tratada, desejavam a garantia do abastecimento 

e iriam verificar como pagar pela água tratada e perto da casa, considerada saúde e conforto. A 

maioria associa a idéia de pagamento à de direito, à de justiça e economia. Alguns, explicitamente 

opinaram que é só pagando pelo serviço é que se pode garantir o acesso à água tratada. 

Curiosamente, naqueles povoados em que a organização associativa respondia pelo 

abastecimento de água, a situação desejada pela população era que a Prefeitura assumisse esse 

encargo. Na verdade, a responsabilidade pelo abastecimento de água era vista na Região como força 

política. Isso se confirma quando não se observam reclamações quando a COPASA é a responsável 

pela operação do Sistema, pelo fato da Companhia estar fora das relações políticas locais. Ademais, 

a COPASA representa, para a população, desenvolvimento, profissionalismo indiscutível, 

regularidade e funcionalidade garantida no abastecimento, representando o controle do Governo do 

Estado. Assim, a população de várias localidades do Sistema Águas Vermelhas desejava que a 

COPASA operasse seus futuros sistemas de abastecimento, mesmo sabendo que pagarão 

rigidamente pelo serviço. Além disso, ficou claro que a esperança maior se prendia à possibilidade 

de se conseguir trabalho nas obras, ainda que fosse para alguns apenas, na “firma”. Essa 

expectativa era maior do que realmente saber como seria o funcionamento do abastecimento de 

água para a comunidade, quanto custaria e a maior curiosidade nas comunidades rurais era para 

saber “onde?” iriam ser instalados chafarizes. 

Quanto à esquistossomose, fazia parte da história das comunidades que vivem às margens 

do rio Mosquito, uma vez que algumas têm ali a única fonte de água para consumo. Outras não 

podiam e não queriam evitar o contato, mesmo sabendo da poluição do e estando sempre infectadas 

de doenças. 
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Nos centros urbanos e áreas rurais, por onde passava o Mosquito, com o correr dos anos a 

atitude sistemática das famílias vinha sendo a de evitar o contato com o rio. O esforço delas estava 

voltado a esquecê-lo e ignorar os transtornos trazidos pelas as águas, evitando-o. Essa atitude 

coletiva conduziu a um processo de construção de uma paisagem, típica à época da construção do 

“marco zero”, que se mostra concretamente nas cidades e comunidades por onde o rio corria. As 

pessoas se acostumaram a ter as suas casas com os fundos voltados para o rio. Os quintais 

margeavam o curso de água, sendo que quanto mais perto do Mosquito, menos nobre era o local, 

que se tornou o espaço escolhido para jogar o lixo da casa. 

Pela observação das paisagens, conhecimentos de alguns quintais na beira do rio Mosquito, 

e pelos discursos dos entrevistados, poder-se-ia afirmar que essa imagem acenava para uma relação 

das pessoas com o rio, de isolamento e de degradação do meio ambiente. No entanto, constatou-se 

que a água do rio Mosquito ou do Pardo era, muitas vezes, preferencial para o uso. Ouviu-se 

também que era no rio, o banho nas crianças, é lá a limpeza do corpo que a mãe abençoa. 

Aprendeu-se também, que a proibição da presença da meninada no rio era para ser transgredida, ou 

não era para ser levada a sério: é coisa de menino!  

Ademais, o que se pôde arrancar como confissão dos entrevistados, em grupo ou 

individualmente, era que quase todas as crianças, meninos pequenos ou maiores, sabiam nadar, 

assim como os adultos. Aprenderam no rio. Gostavam da água, da natureza e de se sentirem parte. 

Deixaram escapar que a água do rio Mosquito é “doce”, “gostosa”, “a melhor que tem”, “melhor 

que a do Pardo”, “do que as dos poços”, “melhor que a do pipa”, “da COPASA, até”. Como 

sabem? Agora, dizem que só não entram nela e não tomam da água (será mesmo?) porque a Prefeita 

mandou recado que não é para fazer isso, que a água é poluída de esgoto. “É pena que é poluída!”, 

alguém se lamentou na entrevista. 

Recuperar a vida de um rio e contribuir para aumentar a qualidade de vida de comunidades 

talvez seja encontrar, com elas, alternativas para que não se tenha mais vergonha de ter prazer e de 

conviver ludicamente com o meio ambiente. Pode-se assegurar pela pesquisa que limpar o Rio é 

como encontrar caminhos para sobrevivência mútua, é limpar o corpo e cuidar do lixo. É alcançar o 

entendimento de que as soluções de problemas estão com as pessoas que os geraram. Só precisam 

de apoio e recursos para reverter situações indesejáveis. 

3. O SISTEMA ÁGUAS VERMELHAS 

O projeto Águas Vermelhas foi estruturado em cinco componentes principais, integrados e 

interdependentes, ressaltando o caráter transversal das ações de educação ambiental e de 

mobilização social. 
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1. Componente Controle e Monitoramento da Esquistossomose - com o objetivo de 

controlar a endemia da esquistossomose na região, bem como fazer um trabalho de 

esclarecimento e educação visando à manutenção dos efeitos alcançados. 

2. Componente de Limpeza do Leito do Rio Mosquito e Recomposição das Matas 

Ciliares - cujo objetivo foi beneficiar 6 comunidades ao longo do rio Mosquito, 

atingindo uma população de aproximadamente 8.600 habitantes, desobstruindo 9.000 

metros de seu leito e recompondo as matas ciliares, por intermédio do plantio de 

10.000 mudas de árvores frutíferas e regionais e internalizando os propósitos de 

proteção ambiental, com base em campanhas educativas. 

3. Componente Coleta e Disposição do Lixo Urbano - objetivou a construção de quatro 

aterros controlados de resíduos sólidos urbanos, para acomodar, adequadamente, o lixo 

coletado na limpeza urbana e os lixos domésticos, que eram dispostos em lixões. 

4. Componente Abastecimento de Água - teve como objetivo a construção de oito (8) 

subsistemas de abastecimento de água, estruturados de forma a melhor aproveitar as 

condições locais de possibilidade de suprimento e também para racionalizar e otimizar 

os custos de implantação dos sistemas. 

5. Componente Esgotamento Sanitário - objetivou a implantação de sistemas de 

esgotamento sanitários nas localidades de Águas Vermelhas, Machado Mineiro, 

Itamarati, Divisa Alegre, Curral de Dentro e Maristela. 

A Figura 2 indica as localidades beneficiadas com a instalação do Sistema Águas 

Vermelhas, ressaltando que cada componente contemplou áreas específicas para implementação de 

suas atividades, conforme poderá ser constatado na descrição do desenvolvimento de cada 

componente. 

3.1. Expectativas preliminares em cada componente do projeto 

Os resultados alcançados em cada componente do Sistema Águas Vermelhas serão 

apresentados segundo os indicadores das melhorias e de sustentabilidade. 
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Figura 2 – Municípios e comunidades beneficiadas com o Sistema Águas Vermelhas. 

3.1.1. Indicadores de Melhorias e de Sustentabilidade do Componente Controle e Monitoramento 

da Esquistossomose 

A Fundação executora dos trabalhos previu e programou o monitoramento da transmissão da 

doença na região por meio de uma pesquisa anual dos índices de incidência e prevalência da 

esquistossomose na população da faixa etária entre 7 e 14 anos, durante os 5 (cinco) anos após o 

término da primeira campanha de controle da esquistossomose. Tais pesquisas estão sendo 

efetuadas pelas próprias unidades locais de saúde, por meio do acompanhamento sistemático do 

índice de incidência da moléstia. 

Após o término do contrato com a Consultora, ficou a cargo da UEGP-MG, a orientação às 

unidades locais de saúde sobre a coleta dos dados de monitoramento da evolução da doença.  

É importane destacar que as melhorias na qualidade de vida da região relativas à diminuição 

da transmissão da doença só se farão sentir a médio e longo prazos. A doença é de difícil, se não 

impossível erradicação. Entretanto, dados obtidos da Fundação Nacional de Saúde para o município 

de Divisa Alegre, mostram uma diminuição progressiva da prevalência da doença nos últimos três 

anos. 

Como parte do Componente de controle da esquistossomose na região, foram identificadas 

as localidades com unidades de saúde capazes de realizar exames parasitológicos de fezes para o 

diagnóstico e tratamento da doença. Os indivíduos identificados para estabelecer o diagnóstico 
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receberam treinamento específico para realização dos exames. Nos locais onde não foi possível a 

realização da análise do material coletado, estabeleceu-se um posto de coleta e preparação das 

lâminas, que posteriormente são enviadas a outro local para leitura. 

O peixamento de reservatórios, em vez de rios e córregos, permite o estabelecimento de 

locais de procriação natural e de manutenção do estoque de peixes a jusante desses reservatórios. 

Pretendeu-se, com isso, estabelecer o controle biológico do caramujo, contribuindo, assim, para o 

controle da transmissão da doença na região. 

O programa de educação para a saúde, iniciado nas escolas, irá contribuir, a médio e longo 

prazos, na promoção e na melhoria da qualidade de vida na região, disseminando informações e, 

com isso, ampliando o universo de atores sensibilizados para a problemática gerada pela ocorrência 

da esquistossomose. Os dados do Quadro 1 revelam a queda significativa nos casos da doença na 

região. 

Tabela 1 – Evolução da incidência da Esquistossomose na Região de Águas Vermelhas 

Ano População Examinada 

(hab.) 

Exames 

Positivos 

% 

1998 4.575 723 15,8(*) 

1999 4.168 492 11,8 

2000 3.979 193 4,8 

2001 4.399 172 3,9 

2002 3.952 128 3,2 

2003 4.256 89 2,1 

2004 4.198 76 1,8 

OBS: prosseguimento do programa pela prefeitura através do PCE/MS. População de Itamarati e Campo Novo 

totalmente tratada, prevalência de mais de 45%. Exames em 464 alunos da escola Municipal de Machado Mineiro, 148 

casos de verminose e apenas 2 casos de esquistossomose. (*) – antes das intervenções do PROÁGUA Semi-árido. 

3.1.2. Indicadores de Melhorias e de Sustentabilidade do Componente Limpeza do Leito do Rio e 

Recomposição das Matas Ciliares 

No âmbito desse componente, foram criados os seguintes grupos de apoio e comissões, 

visando à sustentabilidade do projeto: 

a) Comunidades rurais (Vazante Funda, Morro Queimado e Barra do 

Mosquito) 

Foi criado um grupo de apoio e uma comissão, sendo o grupo formado por alunos e a 

comissão por professores, voluntários e membros das associações comunitárias. Essas comissões 

fizeram campanhas para perfuração de cavas nos quintais das residências, para a disposição de lixo 

doméstico que, anteriormente, era jogado nos quintais e carreado pelas chuvas para o rio. 
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b) Comunidade de Itamarati 

Em Itamarati também foi instituído um grupo de apoio, composto por alunos, e uma 

comissão formada por professores e voluntários. 

Como um exemplo de participação efetiva da comunidade, pode-se citar a criação de um 

sistema de coleta de lixo, com a implantação de latões espalhados na área urbana, por sugestão da 

coordenação do projeto. A coleta ocorre duas vezes por semana, por meio de caminhão basculante e 

o material disposto no aterro controlado de Machado Mineiro. Essa operação foi assumida pela 

prefeitura em conjunto com a comunidade. 

c) Comunidade de Maristela 

Em Maristela também foram criados um grupo de apoio e uma comissão. O grupo de apoio, 

formado pelos alunos, implantou um sistema educativo itinerante, orientado antecipadamente pelos 

educadores, cujas ações abrangeram as residências da comunidade, bem como atividades às 

margens do rio. Tais ações incluíram a disseminação da aula prática recebida sobre preservação 

ambiental, práticas de limpeza do rio e plantio de mudas (foram fornecidas 250 mudas além da 

quantidade prevista em projeto). 

d) Cidade de Águas Vermelhas 

Na cidade de Águas Vermelhas citam-se os seguintes pontos favoráveis à sustentabilidade 

do projeto: o fomento à reestruturação do CODEMA local e a significativa contribuição ao CBH 

Mosquito, na área de educação ambiental e de comunicação social. 

Como forma de manter e preservar os resultados obtidos, a prefeitura de Águas Vermelhas 

mantém, sistematicamente, as atividades de limpeza do leito do rio, realizando duas limpezas 

anualmente na área urbana do rio, além de ter aumentado a área plantada com árvores. 

Após a limpeza e o plantio de árvores nas margens, na área urbana, a prefeitura construiu 

uma via ao longo do rio, recuando as divisas dos lotes ribeirinhos, em parceria com a população do 

local. Após a limpeza do rio, a prefeitura motivada executou as mencionadas obras de recuo dos 

quintais e construindo uma faixa coletiva de pedestres para a população, que a utiliza para passeios 

e caminhadas, margeando o rio recuperado. 

3.1.3. Indicadores de Melhorias e de Sustentabilidade do Componente Coleta e Disposição do Lixo 

Urbano 

Como em Machado Mineiro não existia a coleta de lixo, com a implantação do aterro, a 

prefeitura de Águas Vermelhas passou a fazer a coleta em dias pré-determinados para a disposição 

no aterro. Essa mesma operação acontece também nas comunidades de Itamarati e Campo Novo, 

que não eram contempladas com esse tipo de serviço, antes das ações do Projeto. Nessas duas 
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comunidades, o lixo é colocado pelos moradores em latões, já instalados nas ruas, sendo 

posteriormente coletado pela prefeitura e depositado no aterro controlado de Machado Mineiro. 

Atualmente, as administrações das sedes municipais fazem a coleta do lixo, sendo ele 

acondicionado pela população em sacolas plásticas, facilitando a operação dos responsáveis pela 

limpeza e pela condução do material até os aterros controlados. Após a execução dessas 

intervenções, as populações das localidades de Campo Novo e Itamarati requereram, junto à 

administração, a coleta do lixo em suas comunidades, atividade sem precedente nesses locais. 

Com a implantação do Aterro Controlado, a prefeitura de cada um dos municípios se 

comprometeu a disponibilizar equipamento e mão-de-obra para a operação do aterro. As equipes 

municipais de limpeza urbana continuam o seu trabalho na coleta e limpeza dos logradouros 

municipais, cujos custos se encontram absorvidos pela máquina administrativa. 

A partir da construção dos aterros, os municípios puderam se habilitar a receber parcela 

significativa do rateio do ICMS ecológico, recursos, repassados pelo Estado, que subsidiam a 

sustentabilidade dos sistemas. 

3.1.4. Indicadores de Melhorias e de Sustentabilidade do Componente Abastecimento de Água 

A implantação dos sistemas de abastecimento de água proporcionou uma melhoria 

acentuada da qualidade de vida da população local. Das diversas comunidades inseridas no projeto, 

várias eram atendidas apenas por carros-pipa, com freqüência reduzida, o que levava a população a 

se abastecer com água de péssima qualidade, acarretando exposição e aumento no número de casos 

de doenças de relacionada à água na região de Águas Vermelhas. Os sistemas de abastecimento de 

água, implantados também nas comunidades rurais, proporcionou condições para que a população 

se mantivesse em suas terras e não necessitasse se transferir para outras localidades nas épocas de 

estiagem e secas prolongadas. 

Outro fator importante se refere à inclusão de uma comunidade que não constava no projeto, 

a localidade de Bom Jardim, em atendimento à demanda da população local, demonstrando a 

sinergia das ações do Projeto com os interesses da população. 

Quanto à qualidade das obras e as respectivas opções tecnológicas, ressaltam-se as 

tecnologias simplificadas de ferrocimento na construção de reservatórios e outras unidades, que 

proporcionou a redução de custos de implantação, assim como a absorção de mão-de-obra local e 

sua capacitação na utilização da referida tecnologia. 

Um indicador de qualidade e sustentabilidade do sistema pode ser aferido pela participação 

do escritório da COPASA de Águas Vermelhas no prêmio de qualidade da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária - ABES, Programa Nacional de Qualidade no Saneamento, PNQS, recebendo 

a premiação como 1º colocado em sua categoria.  
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3.1.5. Indicadores de Melhorias e de Sustentabilidade do Componente Esgotamento Sanitário 

Inserido no projeto como forma de atenuar a degradação da qualidade da água nos 

mananciais utilizados, a implantação do sistema de esgotamento sanitário representou um grande 

avanço na qualidade de vida da população, que expressa sua receptividade pela implementação das 

atividades, uma vez que além da coleta do esgoto que era despejado diretamente no rio Mosquito ou 

no Pardo, grande parte das residências não possuía instalações adequadas, que foram supridas pela 

instalação de 971 módulos sanitários. 

Será construída pela operadora local a extensão das redes coletoras de esgoto domiciliar no 

distrito de Machado Mineiro e da sede de Águas Vermelhas contemplando os logradouros não 

atendidos pelo projeto original, porém sendo incorporados ao tratamento implantado. 

3.2. Lições Aprendidas 

A solução dos problemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e 

destinação dos resíduos sólidos e controle da esquistossomose que resultaram da implantação do 

Sistema Águas Vermelhas, tem permitido investimentos em outras áreas importantes para o 

desenvolvimento da região. De fato, superados tais problemas, pode-se constatar que o poder 

público e as comunidades locais, em adição ao acompanhamento sistemático da operação e 

manutenção do Sistema, voltam suas preocupações para outras questões, e estão desenvolvendo 

diversos programas nas áreas de saúde, educação e infra-estrutura dos respectivos municípios, o que 

certamente contribuirão na melhoria da qualidade de vida e renda das populações . 

Demais disso, destaca-se que a elaboração e a implantação do Sistema Águas Vermelhas é 

exemplar na utilização de princípios e fundamentos que regem o modelo de gestão de recursos 

hídricos vigente no País. Adotou-se a bacia hidrográfica, no caso a bacia do rio Mosquito, como a 

unidade territorial de abrangência do projeto, apesar de algumas ações extrapolarem esse território. 

O exercício da gestão descentralizada, contando com a participação tanto do poder público federal, 

como do poder público estadual e municipal, além de entidades representantes dos usuários e 

comunidade em geral, compartilhando a busca e a conquista da melhoria de qualidade de vida e da 

cidadania, são marcas que expressam a condução do projeto, em todas as suas etapas. 

Nesse sentido, a equipe técnica do PROÁGUA Semi-árido desenvolveu uma estreita 

parceria entre as entidades públicas estaduais e municipais, contando com o envolvimento efetivo 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mosquito, da população local, lideranças e entidades da 

sociedade civil, entre outras instituições, durante as principais etapas de implantação do projeto do 

Sistema Águas Vermelhas. Essa estratégia de trabalho conjunto proporcionou um aprendizado 

                                                 
 



 13

concreto da forma de se implantar ações em bacias hidrográficas, visando à melhoria das condições 

sanitárias e de segurança hídrica para a população, bem como a recuperação ambiental das fontes 

hídricas, contando com a participação direta dos segmentos interessados. 

As mudanças de hábito da população, com reflexos diretos em sua auto-estima, são fatores 

de sucesso ligados ao resultado das intervenções estruturais e não estruturais efetuadas e ao 

envolvimento efetivo da população local. O aprendizado adquirido com a implantação do Sistema 

Águas Vermelhas mostrou a importância da estrutura de um colegiado como o CBH Mosquito, que 

exerceu papel decisivo nas negociações das ampliações do Sistema inicialmente proposto, atuando 

de forma focada, mesmo estando em processo inicial de consolidação. 

O CBH Mosquito teve, ainda, função destacada nas ações de controle da esquistossomose, 

de limpeza do leito do rio Mosquito e de recomposição da matas ciliares. Vale registrar que nas 

ações posteriores, o Comitê continuou no processo, mas foi possível observar a ampliação do 

universo dos participantes, com a participação da sociedade em geral, ressaltando-se nesse contexto, 

o papel central das escolas como multiplicadoras, ademais da relevância do CBH Mosquito. 

Por outro lado, a oportunidade da realização do Sistema Águas Vermelhas favoreceu o 

amadurecimento do CBH Mosquito que, ao inserir tema de tamanha relevância em sua agenda, foi 

privilegiado em relação a outros comitês do País que, via de regra, têm dificuldades de construir um 

plano de trabalho voltado para o cumprimento de suas funções como entes do sistema de gestão de 

recursos hídricos, após sua criação. 

Ainda sob o aspecto social, é possível observar que o apoio incipiente registrado no início 

do projeto foi avançando na medida de sua implantação, resultando em estreita sinergia entre todos 

os atores em torno dos objetivos pretendidos com o Sistema Águas Vermelhas. Assim, é possível 

constatar a ruptura de paradigmas como os da prática assistencialista e paternalista, tradicionais em 

regiões socialmente deprimidas, para o patamar do compartilhamento de responsabilidades. Esse 

processo, pautado na perspectiva da governança, deve conduzir à perenidade do envolvimento 

social em outras ações de interesse coletivo, como às de Águas Vermelhas. 

Embora a operação e a manutenção do Sistema esteja sob a responsabilidade da COPASA, é 

possível avaliar, ao final do processo de implantação, que a comunidade está potencialmente 

preparada para gerir o sistema, tal o grau de amadurecimento alcançado ao longo do referido 

processo. 

No que diz respeito à ruptura de paradigmas, acrescenta-se a mudança da relação da 

população local com o rio Mosquito. O rio, que antes da implantação do projeto foi um depósito de 

resíduos líquidos e sólidos, tornou-se um referencial positivo, haja vista a mudança das fachadas das 

casas voltadas para o rio, além da construção de uma via de acesso longitudinal, utilizada inclusive 

para atividades de lazer pela população. 
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É possível considerar, ainda, que a ampla discussão dos projetos técnicos, sua concepção e a 

estratégia de implantação, com a utilização tanto quanto possível de tecnologias e soluções 

alternativas, mão-de-obra local e distanciamento da ingerência política conduzem a um custo menor 

de implantação e a possibilidade de integrar a gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. 

As rotinas de planejamento e o ordenamento no cronograma de implantação do projeto 

também contribuíram para o sucesso do Sistema Águas Vermelhas, em que a obra representa um 

“coroamento” da gestão. Tal estratégia de execução, pouco comum nas intervenções de engenharia, 

representa uma inflexão na maneira de executar obras em geral, sendo importante sua difusão em 

projetos semelhantes. 

Além das oportunidades de trabalho surgidas na ocasião das intervenções, destaca-se que a 

utilização de tecnologias alternativas possibilitou o aprendizado daqueles que participaram 

diretamente da execução que, além de capacitados para exercitar trabalhos similares, podem atuar 

como multiplicadores, na difusão das soluções alternativas adotadas. 

É importante sublinhar que o envolvimento e o compromisso da equipe de trabalho em todas 

as etapas de implantação do Sistema Águas Vermelhas, contribuiu sobremaneira para o seu sucesso. 

Ressalta-se, adicionalmente, as experiências acumuladas pela equipe, tanto no que tange à 

superação das dificuldades encontradas, quanto na identificação das práticas bem sucedidas e seu 

potencial de disseminação. 

Denotando esse compromisso, vale exemplificar a ampliação dos trabalhos de saúde pública, 

para além do controle da esquistossomose, sem ônus adicionais ao projeto, como a campanha da 

saúde oral, incluindo campanhas educativas, a identificação e o tratamento da neurocisticercose, 

entre outras ações. 

Como lição aprendida, merece destaque, também, a evolução da metodologia adotada para 

as ações de educação ambiental, que partiu de uma base conceitual e se consolidou com o exercício 

da prática, devidamente adequada às particularidades de regiões semi-áridas. 

Quanto à sustentabilidade das intervenções realizadas destaca-se a manutenção da coleta 

diária e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos, os laboratórios para controle da 

esquistossomose, além da continuidade da execução das redes de esgoto pela COPASA. 

Impulsionados pelos melhoria do aspecto visual dos municípios, surgiram novas construções, bem 

como o calçamento das ruas pelas prefeituras. 

Assim, algumas das lições aprendidas com a implantação do Sistema Águas Vermelhas, 

aqui enumeradas, apontam as dificuldades encontradas, bem como os fatores de sucesso do Projeto, 

associados aos desafios e às oportunidades que residem na prática de ações consolidadas sobre as 

bases da realização coletiva. 
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4. COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

As necessidades sociais da região em que se insere o Sistema Águas Vermelhas envolveram 

problemas de diversas naturezas, intrinsecamente interdisciplinares e plurisetoriais. Os 

atendimentos a essas necessidades exigiram, portanto, a fuga dos roteiros tradicionais de 

intervenção. 

As atividades e os elos de entendimento que caracterizaram a atuação do PROÁGUA Semi-

árido na região de Águas Vermelhas permitem confirmar que se evolui de uma visão setorial, 

fragmentada e mecanicista, para um olhar sistêmico, em que as relações são vistas das partes para o 

todo, no âmbito da almejada gestão integrada dos recursos hídricos. 

A visão de saneamento ambiental integrado, incorporada na concepção do Sistema Águas 

Vermelhas, inclui obras e ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e 

disposição de resíduos sólidos, controle da esquistossomose, além da limpeza do leito e margens do 

rio Mosquito, bem como a recomposição das suas matas ciliares.  

É importante salientar que o resultado alcançado com a implementação do projeto Águas 

Vermelhas foi fruto do grau de envolvimento da população beneficiada em todas as fases do 

projeto. A satisfação da população ficou demonstrada pela forma como as intervenções foram 

realizadas, que proporcionou efeitos bastante significativos na ampliação de seu conhecimento, tais 

como a sensibilização em relação a aspectos ambientais e de saúde pública, por meio da realização 

das audiências públicas, palestras nas escolas, campanhas de esclarecimento e participação das 

comunidades na implementação do projeto. 

Além disso, reflete na satisfação da comunidade, a própria mudança do aspecto sanitário das 

cidades devido à remoção do lixo das ruas e do leito dos rios para disposição nos aterros 

controlados; o tratamento da população acometida pela esquistossomose; a melhoria sensível dos 

hábitos higiênicos da população, inclusive com tratamento dentário, em se tratando dos casos mais 

graves e a nova visão que a população tem hoje do rio Mosquito, principalmente nas áreas urbanas. 

A permanente manutenção das atividades de educação ambiental, com atuação contundente 

e direta, durante todo o período das atividades desenvolvidas, aliado ao perfeito entrosamento e 

engajamento das autoridades locais foram fatores que determinaram o sucesso das ações 

implementadas e que levarão à sustentabilidade do projeto com a continuidade das atividades por 

parte dos gestores e operadores locais e ao uso racional tanto dos recursos hídricos como dos 

equipamentos construídos. 

Ademais, cabe sublinhar a importância de disseminar em outras regiões o aprendizado 

acumulado com a experiência local de implantação do Sistema Águas Vermelhas, ressaltando, 

ainda, que a dimensão de suas ações vem ao encontro de compromissos assumidos pelo País, como 
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as Metas de Desenvolvimento do Milênio e a Agenda 21, além de refletir os fundamentos expressos 

na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A atuação do PROÁGUA Semi-árido em Águas Vermelhas, como por fluxo natural, seguiu 

um percurso multidisciplinar e plurisetorial, resultado do trabalho coletivo, em que os envolvidos 

tiveram o dom de observar o objeto de ação em sua totalidade, saindo da análise para valorizar a 

síntese em um processo de superação dos condicionantes puramente científicos, sem, entretanto, 

deixar de valorizar, seqüências de funções que tornam eficientes os processos de alcance de 

objetivos, como é o caso: 

• do planejamento conjunto, entre os Estados e os Municípios com os Ministérios do 

Meio Ambiente / da Integração Nacional; 

• do treinamento em serviço, ou melhor, o aprimoramento das ações, a baixo custo, em 

menor prazo, com os planos de qualidade das obras e o refinamento dos processos licitatórios; 

• da execução condicionada ao funcionamento garantido e sustentável, assegurado à 

potencialidade estadual e à participação local; 

• da supervisão e monitoramento, com acompanhamento das ações, com um olhar de 

fazer sempre mais e melhor e, dentro do que é factível, tornar possível a tecnologia e o ser humano 

em sua potencialidade. 
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