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Apresentação

A Agência Nacional de Águas-ANA começou a funcionar, praticamente,  em janeiro de 2001 com a missão de implementar

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previsto na Constituição de 1988, cujo funcionamento assegurará

o uso sustentável de nossos rios e lagos, para a atual e para as futuras gerações.

Trata-se de regular o uso do recurso natural pelos seguintes mecanismos: outorga, para disciplinar a utilização dos corpos

hídricos, tanto para captação de água quanto para lançamento de efluentes; fiscalização, para assegurar que as outorgas sejam

licenças efetivamente respeitadas e não meros formalismos cartoriais, e cobrança, para assegurar que os corpos hídricos sejam

utilizados com parcimônia, além de possibilitar a geração dos recursos financeiros necessários à recuperação e conservação dos

rios e lagos. Estes três mecanismos devem ser implementados de forma homogênea em cada bacia hidrográfica, o que impõe

saudável articulação entre a ANA e os órgãos e entidades gestoras de recursos hídricos dos governos estaduais. Tudo o que possa

ser resolvido pela autoridade estadual não deve ser levado à esfera federal. Este é o espírito do pioneiro convênio para a gestão do

Alto Iguaçu, que descentraliza as ações de operacionalização de outorga, cobrança e fiscalização de competência da ANA para o

órgão gestor paranaense.

A Lei 9.433, de 1997, Lei das Águas, que estabelece diretrizes para a atuação da ANA, adota os modernos conceitos da

decisão descentralizada e participativa. Por esta razão, a ANA, em seu primeiro ano de funcionamento, estimulou a criação dos

comitês de bacia e criou as condições para o futuro estabelecimento das correspondentes agências.

A ANA elegeu dois temas de grande importância para começar a demonstrar, na prática, o benefício que a população pode

auferir da gestão racional dos recursos hídricos: a convivência com as secas no Semi-Árido e o combate à poluição das águas. No

primeiro tema, a ANA procurou mostrar que a redução do desequilíbrio entre oferta e demanda pode ser alcançado não apenas

por novas obras, mas também por ações de racionalização do uso. No segundo, a ANA adotou a sistemática de estimular o pacto

entre governo, setores usuários de recursos hídricos e a sociedade civil, para a recuperação de corpos hídricos degradados. Nas

bacias hidrográficas, cujos comitês tenham demonstrado a realidade do pacto, não apenas através de manifestações de boa

vontade, mas também com a decisão de implementação da cobrança, o Governo Federal, por intermédio da ANA, viabilizou

financeiramente a construção de estações de tratamento de esgoto, por meio de um Programa de Despoluição, que custeia, a

fundo perdido, metade do custo da obra.

Na viabilização de infra-estrutura hídrica, como é o caso das estações de tratamento de esgoto, a ANA tem procurado

assegurar o pagamento por resultados e não por promessas.  Por isso que o Programa de Despoluição é por vezes chamado de

�programa de compra de esgoto tratado�.

A população demanda e tem direito a melhorias no curto prazo. Entretanto, não se deve perder de vista que, a exemplo

dos países desenvolvidos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos só será integralmente implementado ao

final de um longo período, medido em décadas e não em meses.

Este relatório de atividades apresenta os primeiros passos desta longa caminhada. Encontra-se dividido em capítulos nos

quais encontram-se informações sobre a criação e instalação da Agência; elementos da estratégia da gestão em bacias hidrográficas,

os programas do Avança Brasil sob responsabilidade da ANA, informações sobre ações em ciência, tecnologia e inovação, ações

de capacitação e treinamento, informações sobre cooperação internacional, execução orçamentária e recursos humanos, além de

anexos referentes a eventos e publicações, participação em colegiados e eventos internos.

Diretoria Colegiada
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A Criação e a Missão da Agência
Responsável pela execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas - ANA é uma autarquia

sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Cabe à ANA implementar
o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, previsto na Constituição Federal de 1988 e regular o uso da água no país.

O Projeto de Lei de criação da ANA tramitou no Congresso Nacional, sendo aprovado em 20 de junho de 2000. A Lei
correspondente, de número 9.984, foi sancionada em 17 de julho de 2000.

Com a edição do Decreto no° 3.692, de 19 de dezembro de 2000, regulamentou-se a Lei 9.984 e a Agência inicia suas
atividades com a posse de sua primeira Diretoria, em 22 de dezembro do mesmo ano.

A missão da ANA é desafiadora: disciplinar a utilização dos rios, de forma a evitar a poluição e o desperdício, para garantir água
de boa qualidade e em quantidade suficiente, inclusive às gerações futuras, e assegurar os usos múltiplos dos recursos hídricos.

Instalação e Estruturação
A ANA deu início aos seus trabalhos em 22 de dezembro de 2000, deparando-se com peculiar condição: ao contrário das

demais agências governamentais que a precederam, a ANA não sucedeu a nenhum órgão, o que poderia ter lhe fornecido base física
para seu funcionamento. Por essa razão, a Agência instalou-se provisoriamente em escritórios alugados no Setor Comercial Norte,
em Brasília-DF.

Sua estrutura funcional (figura 1) foi concebida a partir da criação de dez Superintendências, sendo uma voltada à administração,
finanças e recursos humanos e as demais às atividades finalísticas, definidas a partir de visão compartilhada das prioridades a serem
enfrentadas no cumprimento da própria missão.

Figura 1 - Organograma da  ANA

Primeiros Passos
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Na busca de sua sede própria, a ANA obteve permissão para adaptar edifícios localizados na Quadra 3, do Setor Policial Sul,
área que abriga órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia e a Agência Espacial Brasileira - AEB.

No entanto, até que o bloco cedido à ANA estivesse em condições de uso, foi também ocupada parte do edifício destinado
à AEB, que até o presente abriga os gabinetes da  Diretoria Colegiada e suas assessorias, a Secretaria-Geral, a Procuradoria-Geral e
a Superintendência de Administração e Finanças.

A Corregedoria e as demais Superintendências foram paulatinamente instaladas no bloco adaptado.
Com a incorporação de novos servidores, oriundos de processo seletivo, a falta de espaço provocou alguma dificuldade na

execução das tarefas descritas neste relatório.

Os Primeiros Desafios
A par de sua missão, seja implementando os instrumentos de gestão de recursos hídricos ou apoiando a implantação dos

comitês de bacias hidrográficas, a ANA elegeu duas prioridades nesse seu primeiro ano de vida: desenvolvimento de formas de
convivência com as secas e combate à poluição.

No que se refere às secas, a premissa foi minimizar os impactos de sua ocorrência, criando condições de convivência para as
populações que habitam as regiões de incidência. Conviver com a seca não depende só do aumento da oferta de água, mas também
do gerenciamento da demanda, que inclui desde medidas de prevenção e economia até a eventual adoção de regras de racionamento
e de indenização aos usuários.

Em relação ao combate à poluição, adotaram-se providências adequadas, pactuadas com os usuários dos recursos hídricos,
a partir de processos de recuperação da qualidade da água.

Em março de 2001, com apenas três meses de funcionamento, a ANA lançou o Programa Nacional de Despoluição de Bacias
Hidrográficas - PRODES � projeto inovador que paga pelo esgoto tratado e não pelas obras físicas da estação de tratamento de
esgoto. Este programa é descrito em detalhes na sessão Programas do Avança Brasil deste relatório.

Haroldo Palo Jr.
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Estratégia da Gestão em Bacias Hidrográficas
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433, de 1997, baseia-se em fundamentos e princípios

aceitos hoje em quase todos os países que avançaram na gestão de recursos hídricos. Este dispositivo legal estabelece que a água
é um bem de domínio público; um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; que a gestão dos recursos hídricos
deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais; que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil organizada.

Nesse cenário, para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de recursos hídricos �SNGRH (figura 2), adotou-se a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento
e gestão de recursos hídricos.

O SNGRH, previsto na Constituição de 1988 e criado pela Lei 9.433, é constituído pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, pela Agência Nacional de Águas, pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos estados e do Distrito
Federal, pelos comitês de bacias, pelas agências de bacia e pelos órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito
Federal e dos municípios, cujas competências se relacionem, direta ou indiretamente, com a gestão de recursos hídricos.

Para apoiar a implementação desse sistema em todo o território nacional, a ANA tem trabalhado em dois eixos de
atuação. O primeiro consiste na construção de pactos entre os atores institucionais que atuam na bacia - ANA, Estados,
comitês e agências de água. Esses pactos serão operacionalizados por instrumentos denominados Convênios de Integração,
cujo objeto preconiza a gestão técnica e institucional dos recursos hídricos da bacia, para implantação e operacionalização dos
instrumentos de gestão de recursos hídricos, efetivando a bacia hidrográfica como unidade. Essa integração tem por base a
harmonização de critérios e de procedimentos para implantação dos instrumentos utilizados no gerenciamento da bacia,

Figura 2
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como planos de recursos hídricos, outorga, cobrança, enquadramento, sistema de informações, entre outros, e no
fortalecimento ou incentivo à criação das instâncias descentralizadas que constituem o SNGRH.

O horizonte temporal dos Convênios de Integração deve, em princípio, ser plurianual, sendo sua performance aferida
periodicamente através de indicadores concretos de resultados, acordados entre as partes envolvidas.

A execução bem sucedida dos Convênios de Integração pressupõe estruturas estaduais de gestão de recursos hídricos
implantadas e em funcionamento. Contudo, dada à diversidade das estruturas institucionais dos Estados que tratam da gestão
de recursos hídricos, seja em termos de autonomia, seja em termos de capacidade técnica e operacional, além dos estágios
diferenciados em que se encontram a regulamentação e a implementação dos instrumentos de gestão, é, por vezes, necessário
o fortalecimento e desenvolvimento institucional dessas estruturas, sejam elas formais ou não.

É nesse quadro que se insere o segundo eixo, constituindo-se no apoio institucional da ANA aos Estados, para
implantação e consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos; efetivação da gestão em bacias
compartilhadas, onde há rios de domínio da União e dos Estados; e apoio à gestão em bacias de rios estaduais, a ser viabilizado
por intermédio dos Convênios de Cooperação.

Convênio de Integração das Bacias Hidrográficas do Alto Rio Iguaçu e
do Alto Rio Ribeira

Celebrado entre a ANA e o estado do Paraná, tendo como executora a Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA e como interveniente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos � SEMA, o Convênio tem por objeto promover a gestão integrada dos recursos hídricos das bacias hidrográficas do Alto
Rio Iguaçu e do Alto Rio Ribeira, mediante a operacionalização dos instrumentos de gestão e da instalação e funcionamento do
comitê das bacias hidrográficas e de sua respectiva agência de águas, como forma de equacionar os problemas de recursos hídricos
que afetam a Região Metropolitana de Curitiba.

A integração, fator primordial, implicará, do lado do Estado, em compromissos quanto à operacionalização de instrumentos de
gestão de recursos hídricos e, adicionalmente, de implantação dos comitês e das agências de águas das bacias; e, sob a perspectiva da ANA,
em apoio financeiro aos esforços estaduais, em montante aproximado ao valor aportado pelo Governo do Paraná, além da delegação, em
favor da SUDERHSA, de atribuições e competências relativas a corpos hídricos de seu domínio, inseridos nas bacias em análise.

O montante de recursos envolvidos totaliza R$ 4.915.000,00, sendo R$ 2.875.000,00 à conta da ANA.

Eraldo Peres
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Programas do Avança Brasil
A Agência Nacional de Águas é responsável por grande parcela das metas previstas pelo Macroobjetivo 11 da Lei 9.989, de

2000, que instituiu o Plano Plurianual do Governo para o período 2000 a 2003, também denominado Avança Brasil: Melhorar
a Gestão Ambiental.

A oferta de água para consumo humano, irrigação e indústria será um grande desafio a ser enfrentado por todas as nações
neste século. Por isto, o Governo vem dando prioridade à gestão dos recursos hídricos e ao fornecimento de água de boa qualidade
para todos os brasileiros, o que fica evidenciado com a própria criação da ANA.

A Agência foi responsável por cinco programas no Plano de Governo: Águas do Brasil, Próagua � Gestão, Nossos
Rios: Paraíba do Sul, Nossos Rios: São Francisco, e Nossos Rios: Araguaia-Tocantins, com recursos orçados no montante de
R$ 202.018.996,00, para serem aplicados em ações finalísticas, dos quais R$ 161.347.889,00 foram autorizados como
limite orçamentário final, após o contingenciamento de cerca de 20%. Deste limite total, foram empenhados 93,2%, ou seja,
R$ 153.099.589,89, enquanto os valores liquidados somaram R$ 121.391.399,00, equivalente a 75 % do limite autorizado.

No programa Pantanal, do Avança Brasil, a ANA participa como responsável pela ação de implementação do sistema
de gerenciamento de recursos hídricos na bacia do Alto Paraguai � Pantanal na região Centro-Oeste.

Haroldo Palo Jr.
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Águas do Brasil
O Programa Águas do Brasil envolve um conjunto de ações que visam a implementar os diversos instrumentos

de gestão previstos na Política das Águas e o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Para tanto, é necessário que se busquem o envolvimento sinérgico do conjunto populacional, a
conscientização crescente da sociedade quanto à gravidade do problema, a organização do processo de desenvolvimento
e a apropriação de conhecimento e tecnologia em recursos hídricos. 

Seu objetivo principal é garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade para os diferentes usuários dos
recursos hídricos e populações dependentes das bacias hidrográficas 

O programa tem sido fundamental para lastrear a ação da ANA na implementação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a criação de comitês de bacias hidrográficas para o desenvolvimento de
projetos de implantação da cobrança pelo uso da água em bacias prioritárias, além da promoção da gestão integrada
dos recursos hídricos de bacias hidrográficas.

Da mesma forma, os recursos alocados têm sido fundamentais para a implementação do Sistema de Informações
de Recursos Hídricos e produção de dados hidrológicos, assim como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas
sobre recursos hídricos, capacitação técnica, levantamento e tratamento de dados e informações sobre recursos
hídricos e modernização da rede hidrometeorológica.

Comitês de Bacia Hidrográfica
Os comitês de bacia constituem instâncias que reúnem os diferentes usuários de recursos hídricos de uma

determinada bacia hidrográfica (indústrias, irrigantes e consumidores), o Poder Público (governos federal, estaduais
e prefeituras) e organizações não-governamentais.

Tão logo foi criada, a ANA dedicou-se a incentivar a organização de comitês de bacia nos Estados onde
existem conflitos pelo uso das águas e em regiões com rios muito poluídos. Em bacias cujos rios principais são da
União, 3 comitês já estão aprovados: do São Francisco, instituído por Decreto Presidencial em junho de 2001; do
rio Doce, cujo comitê de bacia foi aprovado em novembro de 2001; e dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari,
aprovado, também, em novembro de 2001.

A criação de comitês permitirá que o futuro das bacias seja definido por intermédio de pactos sociais
estabelecidos entre governos federal, estaduais e municipais, os usuários e a sociedade.

Comitê da Bacia do Rio Doce
A ANA vem apoiando ações preparatórias de criação do Comitê da Bacia do Rio Doce. A Comissão Pró-

Comitê dessa bacia tem trabalhado intensamente e já conta com as seguintes providências:
a) realização de oficina de planejamento, com vistas a definir a metodologia para a estruturação do Comitê;
b) início da elaboração de documento estratégico sobre a bacia do rio Doce, de forma a permitir o detalhamento

dos planos de trabalho integrantes de futuro Convênio de Integração, a ser celebrado entre a ANA, o IGAM, a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo - SEAMA e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e de futuros
Convênios de Cooperação a serem firmados entre a ANA e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Em 30 de novembro de 2001, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a criação do Comitê de
Bacia do Rio Doce, em conformidade com a Lei 9.433 e a Resolução nº 5, do CNRH.

Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
A criação do Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí resultou de esforços conjuntos da ANA, do

Comitê Estadual e do Consórcio Piracicaba � Capivari, entidade que auxilia o Comitê em funcionamento a executar a
gestão da água e que já definiu e viabilizou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos para os serviços relacionados ao
abastecimento público. Atualmente este é o único grupo de usuários a contribuir no âmbito do sistema de cobrança.
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A integração interinstitucional que viabilizou a criação do Comitê Federal envolvendo, inclusive, rios estaduais, abrangeu
também a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo e a Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável do Estado de Minas Gerais, por intermédio do IGAM.

Outorga de Uso de Recursos Hídricos
Ao assumir suas atribuições legais, a ANA passou a responsabilizar-se pela continuidade da análise técnica de 223 pedidos de

outorga, então em tramitação na Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, aos quais viriam a se somar mais
201 novos pedidos, protocolizados, entre janeiro e dezembro de 2001, na própria Agência, totalizando 424 pedidos de outorga.

A necessidade de priorizar o atendimento, ante tal volume de pedidos de outorga, praticamente canalizou os esforços do
setor, em processo de estruturação, prejudicando o desenvolvimento de atividades de caráter estratégico para a elaboração dos
procedimentos gerais e específicos da outorga.

Não obstante, foi possível avançar na definição de procedimentos de análise para as diversas tipologias de empreendimentos
e na sistematização dos aspectos formais envolvidos, desde a solicitação até a emissão da Resolução específica. No quadro a seguir são
apresentados os pedidos de outorga recebidos em 2001.

* recebidos da SRH/MMA
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Os pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, bem como os atos administrativos que
deles resultarem, são publicados na imprensa oficial e em pelo menos um jornal de grande circulação na região a que se referir.

Após a tramitação de rotina, é iniciada a análise do pedido, segundo a tipologia que, em geral, baseia-se nos dados
fornecidos pelo requerente, que devem contemplar a descrição geral do empreendimento e os estudos para a determinação
da disponibilidade hídrica.

São, então, conduzidas análises quanto à demanda e quanto à disponibilidade de água do corpo hídrico manancial, a
partir do qual será feita a captação, tendo em vista as especificidades envolvidas. Já se dispõe de rotinas sistematizadas para
análise de pedidos de outorga para irrigação, abastecimento público, lançamentos de efluentes de esgotamento sanitário, uso
industrial e obras hidráulicas.

Entre os desafios ainda a serem enfrentados  inclui-se a sistematização de procedimentos do ponto de vista espacial, em
vista de as atribuições da ANA referirem-se aos cursos de água de domínio da União, o que pressupõe a adoção de
procedimentos análogos e similares para os cursos de água das bacias estaduais.

Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos
A cobrança pelo uso de recursos hídricos depende da decisão dos comitês de bacia hidrográfica para que seja efetivada,

uma vez que são essas as instâncias responsáveis pelo estabelecimento do sistema de cobrança. Além disso, aos comitês,
juntamente com a ANA, compete o estudo dos valores a serem cobrados; enquanto que ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos cabe a definição dos valores relativos à cobrança no âmbito de cada bacia hidrográfica.

A cobrança baseia-se no princípio usuário-poluidor-pagador e pressupõe a conscientização do público, no que se
refere ao reconhecimento da água como bem econômico, ao incentivo à racionalização do seu uso e à obtenção de recursos
financeiros para a execução dos Planos de Recursos Hídricos.

A ANA está encarregada de promover os estudos necessários à implantação da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos nas bacias cujo rio principal é de domínio da União. Esses estudos deverão estar compatibilizados com a visão dos
Estados e serão submetidos a discussões no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Cobrança pelo Uso da Água nos Vales dos Rios Jaguaribe e Banabuiu
O programa de trabalho viabilizado através de convênio da ANA com o estado do Ceará tem como objetivo apoiar a

implantação da cobrança pelo uso da água na agricultura, proporcionando meios para a implementação do Plano de Uso
Racional da Água na Irrigação nos vales dos rios Jaguaribe e Banabuiu.

O Plano visa a aumentar a eficiência do uso da água na agricultura irrigada, através do combate ao desperdício e
incentivo à conservação dos recursos hídricos, utilizando instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos e analisando
impactos socioeconômicos sobre o emprego e a renda. Nesse contexto, incluem-se a indução ao uso de sistemas e métodos
de irrigação mais eficientes e a modificação do quadro agrícola, substituindo culturas de alto consumo de água por outras que
apresentam menor demanda hídrica e maior valor agregado.

Trata-se, portanto, da implementação de um sistema de gestão da demanda por recursos hídricos, que poderá servir
de modelo para outras bacias hidrográficas, justificando o apoio técnico e financeiro da ANA.

Vale notar que a situação da agricultura irrigada nos vales dos rios Jaguaribe e Banabuiu espelha um desequilíbrio entre
oferta e demanda de água, bastante comum no Nordeste, impondo a aplicação de medidas de correção eficazes.

As ações atinentes a este programa incluíram:
a) serviços de acompanhamento, orientação técnica e monitoramento das áreas irrigadas, abrangendo 2.000 produtores;
b) capacitação de produtores, envolvendo 1.623 usuários da água;
c) incentivo à substituição do plantio de arroz, em 3.548 hectares, correspondendo a cinqüenta por cento do total da área de plantio;
d) serviços de acompanhamento e monitoramento das vazões retiradas, abrangendo 2.518 produtores; e
e) instalação de 243  equipamentos de controle de vazão.
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Fiscalização
A atividade fiscalizadora da ANA tem procurado pautar-se pela orientação aos usuários de recursos hídricos na prevenção

de condutas ilícitas e indesejáveis, conforme previsto no art. 19 do Decreto nº 3.692, de 2000, especialmente considerando
o cumprimento da legislação pertinente ao uso de recursos hídricos e à garantia do atendimento dos padrões de segurança das
atividades, das obras e dos serviços por parte dos usuários de recursos hídricos de domínio da União.

A ANA fiscaliza o uso dos recursos hídricos mediante ações relacionadas ao acompanhamento e controle desses usos;
atendimento para apuração de atividades irregulares; ações de autuação a infrações; identificação de problemas e conflitos; levantamento
e acompanhamento dos usos múltiplos dos reservatórios; acompanhamento das classes de uso dos recursos hídricos, definidas pelo
enquadramento dos corpos de água; fiscalização das regras e normas estabelecidas para a segurança de barragens; garantia dos
padrões de segurança das atividades, das obras e dos serviços por parte dos agentes usuários de recursos hídricos.

A fiscalização, de caráter preventivo, corretivo ou punitivo, tem como unidade de planejamento e atuação a bacia hidrográfica
de domínio da União, articulando ações com as unidades federativas, reservado à União o direito ao acompanhamento e controle
dos usos dos recursos hídricos, de modo a garantir o pleno cumprimento da legislação pertinente.

Em 2001, a ANA realizou duas campanhas de campo, nas bacias do Paraíba do Sul e do Verde Grande, levantando
problemas relacionados à escassez de água e à poluição dos rios.

Realizou, ainda, o levantamento preliminar da situação de conflitos relacionados aos usos dos recursos hídricos nos lagos
da UHE Furnas e da UHE Areal, identificando no primeiro: atividades turísticas dos municípios lindeiros afetadas com o
deplecionamento do reservatório, situação agravada pelas precárias condições de saneamento básico na região, onde o esgoto
é lançado in natura no reservatório, indicando a necessidade do estabelecimento de um comitê para solução dos conflitos
decorrentes dessa situação; e, no segundo: problemas de assoreamento e eutrofização decorrentes dos usos do solo e da água
da bacia hidrográfica.

Eraldo Peres
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Promoção de usos Múltiplos e Mediação de Conflitos
O uso múltiplo das águas provocou, já no primeiro ano de funcionamento da ANA, o surgimento de conflitos que

envolvem aspectos ambientais e operacionais, independentemente da finalidade principal do reservatório.
Entre os usos múltiplos dos reservatórios estão o abastecimento de água, a irrigação, a recreação, a regularização de

vazão mínima para o controle da poluição, a navegação e a geração de energia hidrelétrica.
Apesar de os reservatórios do sistema hidrelétrico brasileiro terem sido projetados somente para geração de energia

elétrica, a preocupação com a harmonização dos vários usos das águas remonta ao Código de Águas (1934) que no art. 143
estabelece que em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências acauteladoras dos interesses gerais:

a) da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas;
b) da salubridade pública;
c) da navegação;
d) da irrigação;
e) da proteção contra as inundações;
f) da conservação e livre circulação dos peixes; e
g) do escoamento e rejeição das águas.

É tarefa da ANA definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando
a garantir o uso múltiplo da água, conforme os planos de recursos hídricos aprovados em cada comitê de bacia, caso exista.

No ano de 2001, a ANA mediou o conflito gerado na hidrovia do Tietê-Paraná, que envolveu os setores de navegação
e de geração de energia elétrica.

A hidrovia Tietê-Paraná é um eixo fundamental da cadeia multimodal de transporte, não só regional mas também
nacional e para o Mercosul. Movimenta mercadorias em comboios fluviais desde São Simão, no Alto Paraná, até Pederneiras-
SP, num percurso de 640 km de extensão e de Hernanderías, cidade paraguaia, próxima a Foz do Iguaçu, até Pederneiras, por
1.114 km. Em Pederneiras, a carga é transferida para carretas rodoviárias e comboios ferroviários com destino a Santos.

Em 2001, com a crise energética, o setor elétrico cogitou o uso de todo volume útil da usina de Ilha Solteira para
aumentar a geração de energia elétrica. A adoção dessa medida significaria o fechamento do canal de Pereira Barreto, que
interliga o lago de ilha Solteira ao da usina de Três Irmãos, e interromperia a navegação. A mediação foi bem sucedida e
permitiu a continuidade da navegação na mais importante hidrovia brasileira, com resultado compensador para o País, tendo
o volume de carga transportada crescido 30% em relação ao ano anterior, sem que tenha sido necessário tornar o racionamento
energético ainda mais drástico.

Também foi possível conciliar interesses no conflito entre geração de energia e irrigação na bacia do rio São Francisco,
causado pelo baixo nível de acumulação do reservatório de Sobradinho. A solução encontrada foi diminuir a vazão gerada
pelo reservatório, sem redução significativa da área irrigada.

Mais recentemente, o conflito entre geração de energia e abastecimento humano, na bacia do rio Paraíba do Sul, foi
mediado com sucesso, garantindo-se o suprimento normal de água à cidade do Rio de Janeiro e a mais doze municípios ao
longo do rio, à jusante da barragem de Santa Cecília.

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
O ano de 2001 foi marcado pela preparação e definição de ações, assim como pela programação de metas e

atividades associadas.
No âmbito específico do Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos foram desenvolvidos novos produtos e

sistemas e adaptados bancos de dados que anteriormente pertenciam a outros órgãos do setor público, particularmente à ANEEL,
e que, por força de Lei, vieram a fazer parte das atribuições da ANA.

O caráter estratégico das informações hidrológicas foi o elemento decisivo para que a ANA assumisse, imediatamente a partir
de sua criação, a operação e a manutenção da rede básica de estações hidrometeorológicas em todo território brasileiro, dando início,
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também, à elaboração de estudos hidrológicos para atender às necessidades da Agência e de outras entidades. Além disso, tratou de
implantar o Sistema de Informações Hidrológicas, onde ficam armazenados e disponíveis para consulta os dados e informações
oriundas da rede hidrometeorológica básica, administrada pela Agência.

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH foi estabelecido pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos � SINGREH como um dos instrumentos de gestão desses recursos, tendo como princípios básicos, de acordo
com a Lei 9.433, a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, a coordenação unificada do sistema e o  acesso
aos dados e informações garantido à sociedade.

O SNIRH foi concebido como uma rede de disponibilização dos dados e informações, cuja alimentação está a cargo
de entidades públicas, federais, estaduais e municipais, relacionadas à gestão dos recursos hídricos, sendo coordenado de
forma unificada. Entre seus objetivos destacam-se a divulgação de dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa
dos recursos hídricos no Brasil e o fornecimento de subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

Para a operação e manutenção da Rede Hidrometeorológica é definido anualmente um plano de trabalho que contempla
instruções desde a coleta da informação até a sua inclusão no Sistema de Informações Hidrometeorológicas. Trata-se de um
plano dinâmico, no qual são cabíveis alterações, a fim de incorporar os recursos disponíveis, evitar duplicidade de ações e
garantir a melhoria da qualidade das informações.

O recurso financeiro para a operação e manutenção da rede hidrométrica básica é assegurado através da compensação
financeira e royalties, da ordem de 18 milhões de reais.

Para operação das atuais estações hidrometeorológicas, sob gerência da ANA, o país foi dividido em 14 regiões
operacionais, envolvendo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais � CPRM, através de suas Superintendências
Regionais de Manaus, Belém, Goiânia, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre; a
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambientais - SUDERHSA-PR; Furnas Centrais
Elétricas S.A.� FURNAS; Instituto Mineiro de Gestão da Água � IGAM; Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica �
FCTH; e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente � SDM, em Santa Catarina.

 Rede Hidrometeorológica Básica
A rede hidrométrica foi instalada de modo a viabilizar o levantamento de informações necessárias aos estudos e

projetos que demandam o conhecimento das disponibilidades hídricas e potenciais hidráulicos das bacias hidrográficas
brasileiras, assim como para o cálculo das séries de vazões naturais médias mensais nos locais de aproveitamentos, visando
ao planejamento energético e simulações relativas aos sistemas elétricos do país.

Diagnóstico da Rede Hidrometeorológica em Operação
A ANA, tendo como uma de suas competências gerenciar a rede hidrometeorológica no sentido de disponibilizar

para si e para os usuários de recursos hídricos em geral, dados confiáveis e com rápida disseminação, elaborou diagnóstico
da Rede Hidrometeorológica em operação no país. Embora a rede hoje em funcionamento esteja sendo operada pela ANA
e outras entidades, tais como o INMET, Comandos da Marinha, da Aeronáutica etc., será necessária, em futuro próximo, a
existência de uma rede nacional gerenciada e operada de forma integrada para atender as necessidades da Agência e do
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

Os objetivos do diagnóstico podem ser assim expressos:
a) analisar qualitativa e quantitativamente a rede hidrometeorológica existente;
b) disponibilizar todas as informações levantadas para o acervo técnico da ANA;
c) levantar as entidades operadoras de redes hidrometeorológicas na região;
d) elaborar análises sobre a rede existente com juízo de valor para cada uma das estações;
e) propor uma rede complementar a já existente, de forma a otimizar a coleta de dados hidrometeorológicos,

proporcionando melhor conhecimento do regime hidrológico, suas principais variáveis e evitando superposições; e
f) plotar em mapas de no mínimo 1:1.000.000 a rede existente levantada e proposta preliminar de complementação.
Monitoramento Hidrológico Telemétrico Acordo ANA/INPE
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A ANA, no ano de 2001, deu continuidade ao programa de manutenção da rede telemétrica que vinha sendo mantida
pela ANEEL, no Convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, para operação e manutenção das 200
Plataformas de Coleta de Dados � PCD�s.

Após a aquisição, as informações são tratadas e disponibilizadas para os usuários  no endereço www.ana.gov.br.

Projeto SIVAM
A ANA/ANEEL e a Comissão para Coordenação do Projeto do Sistema para Vigilância da Amazônia � CCSIVAM

iniciaram discussões com vista à celebração de acordo de cooperação técnico-científico, considerando o planejamento de 200
Plataformas de Coleta de Dados � PCD�s e a instalação, manutenção e operação do sistema, para monitorar, em tempo real,
parâmetros hidrológicos.

No ano de 2001, a ANA, em conjunto com a ANEEL, instalou 25 plataformas de coleta de dados via satélite na bacia
amazônica.

Além disso, em trabalho conjunto com a ANEEL, a ANA vem monitorando as condições hidrológicas dos reservatórios
hidrelétricos brasileiros.

Rede Sedimentométrica
No intuito de monitorar ocasionais problemas derivados do aporte de sedimentos, a ANA mantém em operação a rede

básica de sedimentometria, a qual está inserida no mesmo contexto da rede hidrométrica básica, gerando dados e informações
de interesse não apenas do setor elétrico, como de toda a sociedade brasileira e internacional, quando tratando dos rios
fronteiriços e transfronteiriços.

Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas
Com a criação da ANA, a rede de monitoramento de qualidade das águas, em operação desde o final da década de 70,

está sendo reavaliada para adequação ao nível de necessidades atuais, observando-se a distribuição espacial das estações nas
bacias hidrográficas, a representatividade de cada estação no contexto geral e a facilidade de acesso das equipes técnicas à
localidade.

Para alcançar o estabelecimento de uma rede básica de monitoramento da qualidade da água compatível com os
objetivos da Agência e adequada às dimensões do país, a ANA, entre outras providências, firmou convênio de cooperação
com o IBAMA nos aspectos do monitoramento da qualidade das águas e está analisando as informações contidas nos bancos
de dados existentes no País. Além disso, está investigando os itens relativos à coleta de dados, buscando referenciais que
permitam sua consolidação.

Sob a responsabilidade da ANA, encontram-se em operação no território brasileiro, 418 estações de monitoramento
de qualidade de águas.

Principais ações da ANA em qualidade das águas, em 2001:
� organização dos dados disponíveis no banco de dados Hidro1.0.3, das estações de monitoramento da qualidade da

água da rede ANA, em operação nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal;
� organização dos dados da série histórica banco de dados Hidro1.0.3, de cada estação da região amazônica, para

tabelamento dos parâmetros medidos, por estação, por estado (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima);
� relatório da campanha de campo do projeto HiBAm, realizado no período de 14 a 28 de novembro de 2001;
� resumo de dados e informações relevantes sobre qualidade das águas existentes nos relatórios e diagnósticos referentes

à bacia, sub-bacia ou micro-bacia; e
� organização de informações sobre as estações de qualidade das águas da bacia do Paraíba do Sul, fornecidas pelos

órgãos gestores/fiscalizadores (FEEMA, CETESB, FEAM/IGAM), de forma a se reconhecer de forma sucinta a estação de
qualidade da água, sua localização georeferenciada, parâmetros medidos e freqüência.
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Proágua - Gestão
O Programa Proágua-Gestão objetiva garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade, com a promoção do seu uso racional,

e que sua escassez relativa impeça o desenvolvimento sustentável. O Programa teve cerca de R$ 110,8 milhões de limite para aplicação, em
2001, tendo empenhado R$ 110,6 milhões, dos quais foram pagos e liquidados mais de R$ 83,6 milhões.

Destacaram-se neste programa os projetos Convivência com a Seca, Despoluição de bacias hidrográficas e o Proágua Semi-Árido.

Convivência com a Seca
No Semi-Árido brasileiro, a escassez de água para o consumo humano ainda é um drama social, principalmente

durante as secas. Nesses períodos, a necessidade diária de buscar água para o consumo doméstico obriga as pessoas a longas
e sacrificantes caminhadas. Dos 3,3 milhões de domicílios rurais do Nordeste, é provável que mais de dois terços estejam
nessa situação. Na maioria dos casos, sem ter alternativa, a população utiliza água imprópria ao consumo humano ou espera
dias, e até semanas, pelo abastecimento do caminhão-pipa.

Não por outra razão, os esforços desenvolvidos pela ANA, no que se refere à convivência com a seca, foram
concentrados na área territorial do Semi-Árido nordestino. Foi criado o Programa de Aproveitamento das Águas de Chuva �
Cisternas Rurais, com ênfase na mobilização social e na educação ambiental das famílias rurais do Semi-Árido.

O programa contemplou a implementação de 17.800 cisternas rurais, beneficiando diretamente igual número de
famílias, que corresponde a cerca de 90.000 habitantes.

Dentre as parcerias que viabilizaram sua realização, elencam-se a Articulação do Semi-Árido - ASA, a ONG Diaconia,
a UNICEF, o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Petrolina.

Na consecução desse programa privilegiou-se, além da construção das cisternas em si, o apoio ao processo educativo
e de transformação social, através da participação da sociedade civil. Garantem-se, assim, a manutenção dos benefícios do
investimento governamental e a criação de cultura de valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania,
ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do Semi-Árido.

Despoluição de Bacias Hidrográficas � PRODES
O tratamento de esgotos apresenta-se ainda como um desafio de grandes dimensões. Atualmente, apenas a metade do

esgoto urbano brasileiro é coletada e, desse volume, cinqüenta por cento, isto é, somente 1/4 do total passa por estações de
tratamento de esgoto, antes do lançamento em corpos de água.

Com o objetivo de estimular a despoluição de bacias hidrográficas nas áreas de maior densidade urbana e industrial do
país, a Agência Nacional de Águas implantou a ação Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES.

O PRODES foi considerado a marca da ANA em 2001. Com foco no resultado: esgoto tratado - esse projeto objetiva
despoluir os rios e induzir a implantação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, mediante a constituição de
comitês e agências de bacias hidrográficas que viabilizem a aplicação dos instrumentos de gestão: outorga, planos de bacia e
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O PRODES é inovador, não financia obras e nem equipamentos paga pelos esgotos
tratados, ou seja, pelos resultados que efetivamente interessam à sociedade.

É condição essencial de habilitação no projeto que o empreendimento esteja inserido em bacias cujos comitês já
tenham sido criados, inclusive com prioridade conferida no plano de investimentos da respectiva bacia, juntamente com a
apresentação de cronograma de implementação de cobrança.

O projeto foi concebido para um horizonte temporal de 10 anos, com investimentos estimados, a partir do seu
terceiro ano de execução, em R$ 300 milhões por ano. Mantido este nível de investimento, espera-se redução de cerca de
43% na carga orgânica poluidora atualmente lançada nos corpos de água brasileiros.

Os recursos são convertidos em cotas que, aplicadas em um fundo financeiro especial, criado exclusivamente para
essa finalidade, são liberadas para o prestador de serviço, após a conclusão do empreendimento: início de operação e
apresentação de resultados concretos (volume tratado e carga orgânica abatida).
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Por meio de contrato firmado diretamente pela ANA com o prestador do serviço, seja entidade pública ou privada, é
garantida contribuição financeira por período determinado, a contar da entrada em operação da estação de tratamento. O
valor pago pela ANA representa até 50% do custo do investimento.

Em 2001, do total de 104 propostas encaminhadas à ANA, 17 empreendimentos foram contratados, resultando em
51.253 kgDBO/dia de carga poluidora abatida. Do total de contratos, 8 estão na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
em São Paulo; 5 na bacia do rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro; 3 na bacia do Alto Iguaçu e Alto Ribeira,
no Paraná; e 1 no rio Sorocaba, no Meio Tietê, em São Paulo. O valor total atinge R$ 51,8 milhões.

Das 87 propostas restantes, 11 foram consideradas habilitadas e receberam compromisso de firmar contrato para
2002, e 76 deixaram de ser habilitadas por não atendimento aos critérios estabelecidos.
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Proágua Semi-Árido
O Proágua Semi-Árido é um projeto destinado à promoção do desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos brasileiros,

cuja missão principal é o fortalecimento institucional dos órgãos envolvidos com a gestão de recursos hídricos dos Estados do semi-
árido nordestino. O Projeto está estruturado em cinco componentes que, integradas, concorrem para o alcance de seus objetivos
específicos: Gestão de Recursos Hídricos, Obras Prioritárias, Estudos e Projetos, Administração, Monitoria e Avaliação e Sistema
de Gestão da Bacia do Rio São Francisco.

Por meio de convênios de cooperação firmados com os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, foram alocados
recursos financeiros relativos às dotações autorizadas do exercício de 2001, para implementação das ações relativas ao desenvolvimento
institucional e à elaboração de estudos e projetos com vistas à gestão integrada de recursos hídricos, no montante de R$ 11.300.462,70,
considerando as parcelas de recursos federais (União e Banco Mundial) e respectivas contrapartidas.

Estes recursos foram destinados à instalação e estruturação da ANA, ao gerenciamento do PROÁGUA e a projetos específicos como:
i. preparação para contratação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Hídricos do Complexo Estuarino Lagunar Mundau

Manguaba � CELMM, em Alagoas;
ii. apoio para implantação de Associações de Usuários de Águas nas bacias hidrográficas dos Estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio

Grande do Norte e Sergipe;
iii. projeto ECOÁGUA � Monitoramento da Qualidade das Águas para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro, com atuação

piloto na Bahia; e
iv. oficinas temáticas relacionadas a sistemas de informações sobre recursos hídricos.

 Eraldo Peres
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Nossos rios: Paraíba do Sul
A bacia do rio Paraíba do Sul tem importância estratégica para o País. Estima-se que a população servida por suas águas

seja de 14 milhões de pessoas, incluindo os habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, cujo abastecimento é feito
através de captação e bombeamento (cerca de 160 m3/s) na elevatória de Santa Cecília para as usinas do Sistema Light que,
juntamente com o desvio do rio Piraí (cerca de 20 m3/s), contribuem para o rio Guandu, onde se localizam a captação e
estação de tratamento de água da CEDAE.

Além de ser fonte de abastecimento de água de expressivos centros urbanos, a bacia possui potencial hidrelétrico
instalado superior a 1.500 MW, correspondendo a 1,7% do total brasileiro e cerca de 8.500 indústrias e 71.000 hectares de
agricultura irrigada. Avalia-se que a bacia do Paraíba do Sul seja responsável por cerca de 10% do PIB nacional.

Sua ocupação antrópica tem provocado, ao longo das últimas décadas, uma série de problemas, refletindo-se em
acentuada degradação ambiental e dos recursos hídricos. Apenas cinqüenta e oito por cento da população têm esgotos
coletados e menos de cinco por cento os têm tratados. A disposição dos resíduos sólidos urbanos constitui-se também em
grande problema, mais de cinqüenta e três por cento dos resíduos coletados são dispostos em lixões. No setor industrial são
produzidos quase 30 milhões de toneladas/ano de resíduos, cuja destinação também é inadequada. Esta descrição ilustra a
condição precária a que estão submetidos os recursos hídricos da bacia, em termos de captações e de diluição de efluentes.
Também associadas às atividades econômicas e à ocupação humana, estão as ocorrências de eventos críticos, tais como o
rebaixamento dos níveis dos cursos de água e dos reservatórios e as enchentes.

Eraldo Peres
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A bacia do rio Paraíba do Sul reúne as condições necessárias e suficientes para a implementação da Lei das Águas e para
tornar-se bacia modelo de compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a conservação das águas e da qualidade
da vida. É uma das três bacias de rios de domínio da União que contam com a célula básica do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP,
implantado e em funcionamento. Estudos recém concluídos, através do Programa de Qualidade da Água - PQA, detectaram
a necessidade de que sejam investidos aproximadamente três bilhões de reais, em vinte anos, para a recuperação da qualidade
das águas da bacia. É a implementação dos mecanismos de gestão da bacia, em particular a cobrança e o gerenciamento
descentralizado e participativo, que tornará possível arrecadar e aplicar os recursos necessários, tanto de origem fiscal quanto
advindos da cobrança. Assim, a viabilização dos investimentos e das ações dos diferentes níveis de Governo, agentes sociais,
econômicos e financeiros, requer estreita articulação e integração no âmbito do CEIVAP. 

A ANA vem promovendo estudos e articulações com os diversos setores da bacia, através do CEIVAP e em trabalhos
conjuntos com os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, começando pelo sistema de cadastro de usuários e de
emissão de outorgas e pela cobrança pelo uso da água.

A atuação da ANA, em 2001, pautou-se por apoiar a elaboração e implementação do sistema de gerenciamento de
recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, através dos instrumentos institucionais e técnicos de gerenciamento de
recursos hídricos. Este apoio é caracterizado pelas ações de fortalecimento e consolidação dos instrumentos constitucionais
de gerenciamento dos recursos hídricos da bacia, em especial junto ao CEIVAP, no sentido de ampliar sua representatividade
junto à sociedade e viabilizar a operacionalização e efetividade das suas resoluções. Quanto à implantação dos instrumentos
técnicos de gerenciamento de recursos hídricos, quais sejam, o plano de bacia, o monitoramento dos recursos hídricos, a
outorga de uso e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, merece destaque especial a aprovação pelo CEIVAP da cobrança,
seus valores e mecanismos.

Convênio de Integração
 Ao longo de 2001, foi negociado um Convênio de Integração entre o governo federal, por intermédio da ANA, e os

três Governos dos Estados que abrigam a bacia do Paraíba do Sul, que representará, se materializado, um pacto entre a ANA,
os Estados e o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP.

Os instrumentos de gestão contemplados pelo Plano de Trabalho do Convênio são o plano de recursos hídricos da
bacia, a outorga de direito de uso da água, a cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos e o sistema de informações
sobre recursos hídricos. Incluem-se, ainda, a sistemática de fiscalização integrada e o monitoramento quantitativo e qualitativo
dos corpos hídricos.

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
Como resultado do trabalho conjunto entre a ANA e o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do

Sul foi elaborada e expedida, em dezembro de 2001, a Deliberação CEIVAP nº 08, que aprova o início da implementação da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a partir de 2002.

A própria Deliberação estabelece diversas medidas que condicionam a cobrança, a ser iniciada com os usuários dos
setores industriais e de saneamento, sendo estendida aos demais usuários, paulatinamente, de modo que, decorridos três
anos do início efetivo da cobrança, todos os usuários estejam incluídos no sistema.

Adicionalmente, como estratégia para a regularização dos usos de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul, a
ANA iniciou trabalhos que resultarão na definição do cadastro de usos industriais naquela bacia. O cronograma de trabalho
fixou em 08 de março de 2002 a data limite para o teste e implantação do Sistema, que terá como base modelos capazes de
gerar dados de uso de água, em função da tipologia e produção industrial, entre eles o DSS-IPC (Decision Support System �
Integrated Pollution Control), do Banco Mundial.
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Nossos rios: São Francisco
A região abrangida pela bacia do rio São Francisco é considerada de elevado potencial agrícola, a despeito das restrições ao

aproveitamento deste potencial, decorrentes dos problemas de déficit hídrico, peculiares à região, e da carência em investimentos
de infra-estrutura que possibilitem o melhor aproveitamento desse potencial.

Tal constatação determinou a criação de um programa específico para o tratamento da questão de recursos hídricos, com
base nos instrumentos da Lei 9.433 e com ênfase na disponibilização de água, via utilização dos reservatórios existentes, por
meio de transposição e perenização de cursos de água e no aproveitamento hidroagrícola. É desta forma que se pretende dotar a
região da infra-estrutura hídrica necessária para garantir a sustentabilidade do processo de desenvolvimento regional. 

No sentido de efetivar a participação pública na gestão de recursos hídricos nesta bacia, foi assinado o Convênio entre a
ANA e o Instituto Manoel Novaes para a implantação do Programa de Mobilização para instituição do Comitê da Bacia do Rio São
Francisco, com prazo de realização até abril de 2002.

Quanto aos resultados desse programa, vale mencionar que várias metas foram alcançadas, em especial aquelas envolvendo
o levantamento dos dados e das informações hidrológicas e socioeconômicas da bacia, no que se refere ao início da formação e
complementação de elementos que viabilizarão a base de dados e informações necessárias relativas à bacia hidrográfica do rio São
Francisco.

Vale acrescentar que a bacia hidrográfica do rio Verde Grande, afluente da margem direita do rio São Francisco, foi adotada
como bacia piloto da ANA, em face de suas condições peculiares, que bem representam as características mais marcantes da
bacia do rio São Francisco, sendo relevantes, especialmente, as questões relacionadas à escassez do recurso hídrico e à ausência
de medidas de conservação para o solo e a água.

Naquele contexto, várias ações foram implementadas em 2001, entre as quais se destacam o Programa de Combate à
Erosão e Readequação de Estradas Vicinais na Bacia do Rio Verde Grande, que pretende transferir tecnologia aos municípios ali
localizados, visando a reduzir o impacto dos processos de erosão acelerada sobre a qualidade e quantidade de água dos mananciais
que formam aquela bacia hidrográfica.

Eraldo Peres



R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 1

27

Comitê de Bacia do Rio São Francisco
Atualmente, os sete Estados inseridos na bacia hidrográfica do rio São Francisco têm seus arcabouços jurídico-legais

definidos por leis estaduais que dispõem sobre a Política e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em conformidade
com os princípios preconizados na Lei 9.433.

Ao estabelecerem suas políticas de recursos hídricos, os Estados têm procurado instituir, concomitantemente, seus
respectivos sistemas de gerenciamento, os quais explicitam os arranjos institucionais para implementar as ações concernentes à
gestão dos recursos hídricos. A formatação desses arranjos institucionais tem atendido às iniciativas e especificidades de cada
estado. No caso de Minas Gerais, optou-se pela criação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, vinculado à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na Bahia e em Sergipe, foram criadas Superintendências de
Recursos Hídricos. Nos Estados de Pernambuco e Alagoas os órgãos gestores são as Secretarias Estaduais de Recursos Hídricos.
No Distrito Federal, foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e no Estado de Goiás, a Secretaria de Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Habitação.

As experiências estaduais em estratégias e metodologias de mobilização e de participação social são aspectos relevantes
para garantir a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Na área de abrangência da bacia do rio São Francisco
destacam-se a constituição e o funcionamento de colegiados formais e não formais de afluentes, tais como os Comitês dos rios
Verde Grande, Pará, Velhas, Paraopeba e Paracatu, todos em Minas Gerais; de associações regionais de usuários e de comissões
municipais de usuários de água, na Bahia; de consórcios intermunicipais e de uma infinidade de outras iniciativas institucionais ou
da própria sociedade, visando ao ordenamento do uso e à preservação do rio São Francisco. Entretanto, não existe um canal de
interlocução legitimado institucionalmente para implementar a gestão da bacia, que seja capaz de unificar estratégias, ações e
procedimentos.

A diversidade do meio natural, os conseqüentes reflexos do processo de ocupação antrópica, os conflitos existentes em
diversas áreas da bacia do rio São Francisco e as bases institucional e legal existentes, dentre outros fatores relevantes, demonstram
o elevado grau de complexidade e abrangência que se configura para a implementação dos instrumentos de gestão que integram
a Política Nacional de Recursos Hídricos.

A premissa legal de a bacia hidrográfica constituir-se unidade de planejamento e gestão deverá garantir a articulação das
intervenções setoriais e territoriais.

Nesse contexto é que se inscreve a instituição do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, como forma de compatibilizar os
interesses do poder público, da sociedade civil e dos diversos setores usuários da água, ali instalados.

As ações da ANA de apoio à constituição desse Comitê incluem o Convênio celebrado com o Instituto Manoel Novaes
para o Desenvolvimento da Bacia do São Francisco � IMAN, que tem por objeto a implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco e os seguintes objetivos específicos:

a) promover a mobilização da sociedade, das categorias de usuários e do poder público legalmente contemplados na
formação do Comitê;

b) promover as condições necessárias à ampla participação dos diversos setores que irão constituir o Comitê no processo
de eleição de seus representantes; e

c) organizar o desenvolvimento das funções do Comitê em sua fase inicial de funcionamento.
O prazo de execução está estimado em 12 meses e o montante de custos totalizam R$ 1.207.610,00, sendo R$ 1.086.850,00

à conta da ANA.

Comitê de Bacia do Rio Verde Grande
A bacia do rio Verde Grande, afluente do São Francisco, constitui-se em caso especial de regulação do direito de uso da água. Nesta

bacia os conflitos pelo uso múltiplo das águas atingiu tal nível que, em 30 de dezembro de 1996, o MMA suspendeu, temporariamente, a
emissão de outorgas de direito de uso da água para  irrigação, definindo, ainda, que o restabelecimento das emissões somente ocorreria após
avaliadas as indicações do Plano Diretor de Recursos Hídricos e do Cadastro de Usuários daquela bacia, estendendo a suspensão para todos
os afluentes, subafluentes e reservatórios do rio Verde Grande.

Para corrigir esta situação, a ANA organizou, em setembro de 2001, expedição à bacia do rio Verde Grande. Foram 12 dias



A N A  -  A G Ê N C I A  N A C I O N A L  D E  Á G U A S

28

percorrendo mais de 500 km da extensão do rio, desde sua nascente, no distrito de Alto Belo, zona rural do município mineiro de Bocaiúva,
até a comunidade de Cana Brava, em Malhada, na Bahia, onde o rio Verde Grande encontra o São Francisco.

Durante todo o trajeto foram realizadas visitas às áreas degradadas, além de atividades culturais como forma de sensibilização
para a questão relativa aos recursos hídricos. Também foram realizadas audiências públicas em várias cidades da bacia, entre elas
Bocaiúva-MG, Montes Claros-MG, Janaúba-MG, Espinosa-MG, Urandi-BA e Malhada-BA.

Como resultado, foi constituída por representantes das entidades participantes no evento uma Comissão Pró-Comitê,
tendo por objetivos:

a) elaborar proposta orçamentária para a execução do plano de trabalho;
b) ordenar a execução do plano de trabalho;
c) preparar e encaminhar documentação necessária ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; e
d) organizar o processo de criação do Comitê.

Nossos rios: Araguaia  - Tocantins
O principal objetivo do programa Nossos Rios: Araguaia-Tocantins é garantir, por meio da implementação dos Sistemas Estaduais -

SEGRH e do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos - SNGRH (mecanismos técnicos e institucionais) e do desenvolvimento de
estudos e projetos, o gerenciamento e uso sustentável da água na bacia dos rios Araguaia e Tocantins.

O programa se destina ao atendimento da população residente região do eixo Araguaia-Tocantins; setores usuários de
recursos hídricos das sub-bacias e micro-bacias compreendidas; órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.

No ano de 2001 foi estabelecido um convênio de cooperação com a FINATEC-UnB, no valor de R$ 152.519,00 para a elaboração
de proposições para a formulação de metodologias e instrumentos suscetíveis de serem adotados em um processo de gestão integrada e
participativa de recursos hídricos. A área de atuação envolve a região da bacia do Rio Descoberto e os produtos são estudos técnicos e
científicos sobre vários temas na área de recursos hídricos.

Eraldo Peres
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Pantanal
A bacia do Alto Paraguai, que conta com aproximadamente 361 km2, compreende os Estados do Mato Grosso e Mato

Grosso do Sul e possui população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, 82% dos quais urbanos (IBGE, 1996). As
principais atividades econômicas são a pecuária; a agricultura de grãos; e o turismo, baseado na pesca. Com o avanço da fronteira
agrícola, a partir dos anos 70, em direção à região, ocorreu acelerado e desordenado crescimento econômico, resultando em sérios
problemas ambientais e sociais. O avanço da agricultura sem a adoção de práticas de conservação de solos, o uso intensivo de
insumos agrícolas, levou à contaminação dos rios da região por agrotóxicos e a processos significativos de erosão e assoreamento,
comprometendo cidades e propriedades rurais. A contaminação e o assoreamento dos rios têm contribuído para o comprometimento
da qualidade das águas, interferido na navegabilidade e provocado inundações em áreas anteriormente utilizadas para exploração
econômica ou assentamentos humanos. Além disso, o crescimento urbano tem ocasionado problemas ambientais relacionados ao
saneamento básico, desmatamento, turismo desordenado e pesca predatória.

Baseando-se nas necessidades da região, a ANA estabeleceu estratégia de atuação na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, onde
se insere o Pantanal mato-grossense, definindo como prioritárias as seguintes ações:

a) adequação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai Pantanal � CIBHAPP, nos moldes do que
preconiza a Lei 9.433, com reforço ao seu papel na articulação internacional com a Bolívia e o Paraguai;

b) articulação com os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para a implantação dos comitês das bacias hidrográficas
dos rios Cuiabá e Taquari;

c) melhoria da rede de monitoramento da qualidade e da quantidade de águas;
d) implantação de sistema de alerta e previsão contra cheias;
e) readequação do Programa Alto Paraguai � GEF, integrando-o às políticas públicas para a região e às estratégias de atuação

da ANA na bacia;
f) convênio com o Estado do Mato Grosso para instalação de rede de monitoramento de quantidade e qualidade de água no

valor de R$ 500.000,00. O objetivo do Convênio é a implementação de instrumentos da política de recursos hídricos na sub-bacia
hidrográfica do rio São Lourenço. Em 2001, foram repassados R$ 200.000,00 para dar andamento às atividades relativas ao
convênio; e

g) esforços empreendidos junto aos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para implementação de um Observatório
dos Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai. Esse trabalho contará com recursos do Fundo Francês para o Meio Ambiente
Mundial e tem como objetivo a consolidação do Sistema Informatizado de Informações Hidrológicas nos Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.

Eraldo Peres
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Ciência,Tecnologia e Inovação
A atuação da ANA na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano de 2001, fez-se, principalmente, por intermédio

de sua participação no Comitê Gestor do Fundo Setorial de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para Recursos
Hídricos-CT-HIDRO, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Instituído pela Lei 9.993, de 2000, e regulamentado pelo Decreto nº 3.874, de 2001, o CT-HIDRO tem por
finalidade fomentar as atividades de ciência e tecnologia voltadas para o conhecimento, proteção, uso sustentável e gestão de
recursos hídricos. Utiliza recursos oriundos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para
geração de energia elétrica.

O Comitê Gestor do Fundo, formado por representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia; do Meio Ambiente;
de Minas e Energia; da Agência Nacional de Águas; da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico � CNPq; da comunidade científica e do setor produtivo, tem por finalidade:

a) definir as diretrizes gerais e os planos anuais de investimentos;
b) acompanhar a implementação das ações; e
c) proceder à avaliação anual dos resultados alcançados.

As ações financiáveis, com recursos do Fundo, incluem projetos institucionais de pesquisa básica dirigida, projetos
de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, auxílios individuais, consultoria especializada, serviços de apoio
técnico, bolsas de formação e fixação de recursos humanos, publicações técnicas e científicas e infra-estrutura de pesquisa.
Vale destacar que, no mínimo, 30% dos recursos são destinados a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa
sediadas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.

Dada a impossibilidade de se proceder à seleção e contratação de projetos por meio de editais públicos antes do final
do ano fiscal, a ANA apresentou ao Comitê Gestor do Fundo, em 2001, carteira com 79 projetos, dos quais 49 foram
aprovados totalizando R$15,73 milhões, correspondentes a 55,9 % dos valores totais disponíveis para financiamento.

Haroldo Palo Jr.

Desenvolvimento Institucional e Cooperação
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Capacitação e Treinamento no Âmbito da Gestão
As ações de capacitação conduzidas pela ANA têm o propósito principal de construir uma agenda para formação e

treinamento de recursos humanos para atuar no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, visando a maior
eficiência na gestão integrada e compartilhada deste recurso natural.

Os objetivos podem ser assim descritos:
a) promover a capacitação dos recursos humanos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos nos

diversos níveis, para atuarem na gestão e no uso sustentável da água (conselhos de recursos hídricos, comitês de bacias,
agências de água, organizações da sociedade civil, setores usuários);

b) apoiar a formação de pesquisadores e técnicos para atuarem em ciência e tecnologia e inovação para a área de recursos hídricos; e
c) promover a capacitação do quadro técnico da Agência Nacional de Águas.

Nesse contexto, em 2001, as atividades de capacitação concentraram-se especialmente em duas ações:
i. cursos de Gestão de Recursos Hídricos abordando aspectos jurídicos, dirigidos aos Ministérios Públicos Estaduais

(Promotores e Procuradores de Justiça), com o objetivo de divulgar e discutir a Política Nacional de Recursos Hídricos e
suas repercussões para a sociedade atual e às futuras gerações de brasileiros. Foram conduzidos nas cidades de Belo Horizonte,
em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Recife, em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos
do estado de Pernambuco; e Vitória, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo;

ii. curso de Gestão de Recursos Hídricos, em parceria com o CEIVAP, oferecido aos técnicos e gestores de órgãos
públicos estaduais e municipais, legisladores, empresas usuárias de águas, ONG e instituições de ensino e pesquisa que atuam
na Bacia do Rio Paraíba do Sul, nas áreas de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente.

Foi ainda realizado o Curso Internacional de Medição de Descarga Líquida em Grandes Rios, em parceria com a
ANEEL, em Manaus e Manacapuru - AM, em agosto de 2001. Seu objetivo foi capacitar profissionais no aprimoramento das
técnicas e metodologias disponíveis para os trabalhos de medição e cálculo de descarga líquida, visando à redução dos custos
de operação e ao melhoramento da qualidade das medições. O Curso contou com a participação de docentes oriundos da
CPRM (Manaus e Belém), Sistemas Hídricos, Medição e Controle - SHM/COHIDRO, Fundação Centro Tecnológico de
Hidráulica - FCTH, Institut de Recherche pour le Développement - IRD, ANEEL e ANA. Foram treinados 15 profissionais
que atuam na área de hidrologia operacional.

Parceria com Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa
As ações de capacitação da Agência foram complementadas pelo estabelecimento de parcerias com Fundações Estaduais

de Apoio à Pesquisa (FAPS). Em 2001, foi negociado convênio de parceria com a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa, instituição de direito público, vinculada à Secretaria de estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Esta iniciativa possibilitou o acesso da ANA a uma linha de formação de recursos humanos e pesquisa específica em
gestão de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo grupos de pesquisa em hidrologia e dando apoio à
organização e à instalação do aparato institucional que deve dar suporte/sustentação ao gerenciamento das águas no Estado.

A área de abrangência da iniciativa envolveu a região da bacia do rio Paraíba do Sul, beneficiando, diretamente, os
trabalhos do CEIVAP e da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas � SERLA e, indiretamente, a uma população estimada
em 2,1 milhões de habitantes.

O montante de recursos destinados ao projeto foi de R$ 1.500.000,00  sendo R$ 1.000.000,00 provenientes da ANA
e R$ 500.000,00  da FAPERJ como contrapartida financeira.
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Educação para Recursos Hídricos
A atuação da ANA na área de educação para recursos hídricos, entendida como um processo de informar e produzir

mudanças de comportamento desejáveis nas relações sociedade-uso dos recursos hídricos-poder público, ainda é incipiente.
As tentativas de formação da cidadania nos grupos-chaves da população para o uso da água encontram-se em estágio embrionário
e podem ser identificadas em três conjuntos básicos de atividades, desenvolvidas no âmbito do setor hídrico:

a) execução de projetos de educação ambiental, em geral implementados no âmbito de diferentes organismos de
bacias e dirigidos, prioritariamente, para o público infanto-juvenil, vinculados ao sistema de ensino e a seus professores;

b) produção e distribuição de materiais informativos e de divulgação (vídeos, CD�s, livros, cartazes, cartilhas) nos
órgãos estaduais, gestores de recursos hídricos, que subsidiam campanhas comemorativas do dia da água (22 de março) e do
dia mundial do meio ambiente (5 de junho); e

c) divulgação de problemas hídricos, particularmente situações de secas e enchentes, de forma espontânea pelos
meios de comunicação de massa.

Trata-se de um grande desafio a ser enfrentado para que se possa desenvolver um trabalho bem orientado, inovador e
gerador de resultados sólidos para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos.

Cooperação Técnica Internacional
Cooperação Técnica ANA e UNESCO
Este Projeto de Cooperação Técnica visa a proveitar a capacidade de articulação internacional da UNESCO na área da

ciência de água no sentido de desenvolver tecnologia apropriada em hidrologia e gestão de recursos hídricos no Brasil. De
forma objetiva esta cooperação irá possibilitar: a estruturação dos organismos gestores estaduais de recursos hídricos, a
implantação de projetos demonstrativos de gerenciamento em bacias hidrográficas selecionadas; a realização de estudos e
projetos específicos, incluindo a realização de estudos de disponibilidade hídrica, os estudos de viabilidade técnica, econômica
e ambiental de obras de infra-estrutura hídrica; e fortalecer e garantir a consolidação do sistema de gestão das bacias do São
Francisco e do Paraíba do Sul.

São considerados beneficiários diretos do Projeto: as instituições integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos (SINGREH), que receberão transferência de tecnologia ou de conhecimentos; os profissionais do
setor, atuais e futuros, que serão capacitados diretamente pelo Projeto, principalmente através de treinamento em serviço ou
em estágios nos centros considerados de excelência em recursos hídricos; os usuários das águas, que terão melhores serviços
prestados com o sucesso dos esforços de ampliação da oferta e eficiência da distribuição de água: populações locais, instituições
públicas, setores produtivos, cooperativas, associações da sociedade civil, entre outros; e os Órgãos Gestores Estaduais dos
Recursos Hídricos no Brasil.

A execução do Projeto de Cooperação Técnica permitirá a mobilização de parcerias externas com outras áreas dos
governos Federal e Estadual, considerando-se, como importante, por exemplo, a articulação com outras entidades de
atuação nacional, tais como a ANEEL, EMBRAPA, IBAMA, SMA/MMA, SIH/MI, além das instituições de caráter regional,
como a  SUDENE, CODEVASF e DNOCS, entre outras.

O resultado final será a consolidação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o uso sustentável de recursos
hídricos no Brasil, a partir do alcance dos seguintes objetivos imediatos: consolidação da Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); promoção do desenvolvimento
científico e tecnológico em recursos hídricos; implementação e efetividade de sistemas de gestão de recursos hídricos no
âmbito de bacias hidrográficas piloto; implementação de programas e projetos demonstrativos de conservação, revitalização
e de prevenção de eventos críticos em bacias hidrográficas brasileiras.
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Durante o ano de 2001 foram estabelecidos os termos de referência do acordo e encaminhados para aprovação pela
ABC/MRE. Com o apoio logístico da UNESCO, serão utilizados US$ 13 milhões financiados com recursos do Orçamento
Geral da União e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Modernização Tecnológ ica dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos
Hídricos � ANA e OMM

Os sistemas de monitoramento e georreferenciamento hidrológico no País são operados por entidades que não
interagem, superpondo as atividades de operação com roteiros coincidentes, a ponto de um mesmo local ser monitorado por
vários órgãos, com estruturas próprias. Procurar meios para modernizar e unificar a operação destes sistemas, com tecnologia
de ponta e planejamento otimizado, buscando a eficiência e qualidade das informações, com minimização de custos, tem
norteado as ações da ANA.

Assim, em 2001, diversas reuniões foram realizadas com a Organização Meteorológica Mundial � OMM e com a
Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores � ABC/MRE, que resultaram na definição e aprovação
dos termos de referência do acordo. As seguintes atividades são ressaltadas:

 a) integrar e aprimorar, aplicando tecnologia de última geração, os sistemas de monitoramento, de georreferenciamento
hidrológico e de suporte à gestão de recursos hídricos e

b) promover a capacitação técnica dos recursos humanos pertencentes às instituições nacionais responsáveis pela
gestão das águas, visando a assimilação de conhecimentos e novas técnicas de monitoramento e georreferenciamento
hidrológico.

O montante de aplicação neste projeto ao longo de 2002 e 2003 é de US$ 2 milhões financiados com recursos do
Orçamento Geral da União e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Projeto HiBAM- Hidrologia da Bacia Amazônica
O projeto Hidrologia da Bacia Amazônica � HiBAm tem como objetivo desenvolver estudos e pesquisas para o melhor

conhecimento das características hidrológicas e hidrogeoquímicas da bacia hidrográfica do rio Amazonas. O trabalho vem
sendo desenvolvido pela ANA, ANEEL, Fundação Universidade de Brasília � UnB e pelo Institut de Récherche Pour le
Développment � IRD (França), dentro do Acordo Brasil-França, através do convênio CNPq/IRD.

Dentre os resultados mais relevantes que vêm sendo alcançados pelo projeto estão o conhecimento das vazões e
descargas sólidas do rio Amazonas e de seus principais afluentes, de suas características sazonais, da geoquímica de suas águas
e de suas interações com as várzeas. Outros aspectos relevantes vêm sendo obtidos com as pesquisas de equipamentos para
transmissão de dados via satélite, de equipamentos e métodos para medição de vazões em rios de grande porte, assim como
no treinamento de técnicos e estudantes envolvidos com hidrologia.

Três campanhas de campo foram realizadas pelo Projeto HiBAm, objetivando medições de vazões líquidas com
equipamento de efeito Doppler, bem como a coleta de amostras e medições de parâmetros de qualidade de água e
sedimentometria em várias estações ao longo dos rios Solimões e Amazonas. Adicionalmente, realizaram-se batimetrias
longitudinal e transversal em diversos trechos do curso principal da bacia amazônica e medição de vazões no canal norte do
estuário amazônico, cobrindo o ciclo da maré.



A N A  -  A G Ê N C I A  N A C I O N A L  D E  Á G U A S

34

Cooperação Técnica com a Finlândia
A elaboração desta proposta de cooperação teve início em 2001, por intermédio do Instituto Finlandês de Meteorologia � FMI e do

Instituto Finlandês de Meio Ambiente � FEI e tem como metas, primordialmente:
a) transferência e absorção de tecnologia (hardware e software) para monitoramento de recursos hídricos;
b) desenvolvimento conjunto de pesquisas na área de monitoramento hidrometeorológico;
c) capacitação de recursos humanos � treinamento de técnicos e formação em parceria com Universidades da Finlândia e do Brasil; e
d) suporte ao desenvolvimento de serviços aos usuários no Brasil.

Cooperação Bi-Lateral Brasil - França
Financiado pelo Fundo Francês para o Meio Ambiente � FFEM, o projeto visa o desenvolvimento de um observatório de recursos

hídricos na bacia do Alto Paraguai, que inclui um sistema de monitoramento integrado para aquela bacia. O projeto se apoia na colaboração
técnica e institucional dos países partes: Brasil, Bolívia e Paraguai.

Assim, seus objetivos específicos são:
1) estabelecer e operar sistema de monitoramento integrado de recursos hídricos, compartilhando informações entre países;
2) estabelecer e operar sistema de informações sobre recursos hídricos, permitindo obter parâmetros e recomendações para os

projetos de investimento previstos para a bacia;
3) instalar rede de medições, constituída por estações automáticas e de sistema de tratamento de dados, assegurando a compatibilidade

dos dados coletados entre os três países. O projeto prevê a implantação de 16 estações na bacia, sendo 11 nos territórios da Bolívia e Paraguai
e 5 no Brasil. Atualmente só estão em operação 12 estações automáticas no Brasil e 7 no Paraguai.

O montante de recursos a ser aplicado, no prazo de 18 meses, é de $1.894.180 Euros, divididos em 3 parcelas: Brasil $823.307,
Paraguai e Bolívia $535.437 Euros, cada.

Durante o ano de 2001 foram estabelecidos os termos de referência do acordo e aprovada a sua realização pela Diretoria Colegiada.

Haroldo Palo Jr.



R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 0 1

35

Execução Orçamentária e Financeira
O Orçamento autorizado para a Agência Nacional de Águas no exercício de 2001 foi preparado pela Secretaria dos Recursos

Hídricos do Meio Ambiente, antes da instalação da Agência e da posse de sua Diretoria. É, portanto, compreensível que ajustes e
acomodações tivessem que ser introduzidos, de forma a permitir o desenvolvimento das ações consideradas prioritárias pela
instituição.

O orçamento autorizado pela Lei 10.171, de 2001, no montante de R$ 243 milhões para o exercício de 2001, sofreu
redução de R$ 15 milhões, para atender ações do Ministério do Meio Ambiente, restando à ANA o valor de R$ 228 milhões.

Destes recursos, somente foram autorizados R$ 181 milhões para movimentação de empenhos e pagamentos, dos quais a
ANA aplicou R$ 167 milhões, correspondendo a 93,21% do limite autorizado.

Excluídos dos limites estabelecidos os valores alocados em doações, que atingiram R$ 6,0 milhões, cuja execução ficou
impossibilitada em face dos contratos alusivos não estarem totalmente formalizados pelo Ministério do Meio Ambiente, Secretaria
de Assuntos Internacionais e Ministério da Fazenda e, ainda, os limites para pagamento de pessoal, específicos, coube à ANA para o
desenvolvimento de suas atividades R$ 167,7 milhões de reais, dos quais foram aplicados R$ 165,0 milhões (98,36%) e liquidados
R$ 132,7 milhões (79,07%).

Aplicação e Receitas por Bacia Hidrográfica
A Lei 9.433 criou a cobrança pelo uso da água, determinando em seu art. 22 que os recursos arrecadados serão aplicados

prioritariamente na própria bacia hidrográfica em que foram gerados. A Lei 9.984, de 2000,  estabeleceu  que 0,75% do valor da
energia hidrelétrica produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente para aplicação na implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme a Lei 9.433.

A ANA deu cumprimento a essas determinações legais, publicando a Resolução nº 130/2001, como pode ser observado na
tabela a seguir:
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CADASTRO
DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NO CV/CT CONVENENTE VALOR FINALAJUSTES ESTADO NACIONAL

BALANÇO DOS INVESTIMENTOS E DA ARRECADAÇÃO COM O PAGAMENTO  PELO USO DA ÁGUA NAS BACIAS

CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-001/01
CV-002/01
CV-003/01
CV-004/01
CV-005/01
CV-006/01
CV-007/01
CV-008/01
CV-009/01
CV-010/01
CV-011/01
CV-012/01
CV-013/01
CV-014/01
CV-015/01
CV-016/01
CV-017/01
CV-018/01
CV-019/01
CV-020/01
CV-021/01
CV-022/01
CV-023/01
CV-024/01
CV-025/01
CV-026/01
CV-027/01
CV-028/01
CV-029/01
CV-030/01
CV-031/01
CV-032/01
CV-033/01
CV-034/01
CV-035/01
CV-036/01
CV-037/01
CV-038/01
CV-039/01
CV-040/01
CV-041/01

CT-001/01
CT-002/01

MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
MMA
Gov. do Est. Sergipe
MMA
Gov. do Est. de Minas Gerais
Gov. do Est. de Pernambuco
Gov. do Est. da Paraíba
Gov. do Est. do Espírito Santo
Embrapa
Gov. do Est. do Piauí
Cooperação Técnica Embrapa
Gov. do Est. da Bahia
Gov. do Est. do Ceará
Gov. do Est. do Rio G. do Norte
Gov. do Est. de Alagoas
Assoc. Bras. Rec. Hídricos-ABRH
Gov. do Est. do Ceará
FADENOR
DIACONIA
FEMA/MT
Gov. do Est. do Paraná
CIEE
MME/ANA
Coop. Técnica EFEI
Com. Bras. de Barragens
Gov. do Est. do Ceará
Assoc. Bras. Rec. Hídricos-ABRH
IMAM
IBAMA-MMA
ABAS
EMATER
Prefeitura Municipal de Formosa
CPRM-CIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS-MME
IBQP-INSTITUTO BRAS. DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
ABCMAC-ASS.BRASIL.DE CAPTACAO E MANEJO DE AGUA DE CHUVA

IGAM-INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DE AGUAS
CONAGUA - RIO MUCURI
SRH - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - Rio Salitre
SRH - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - Rio Paramirim
ESTADO DA BAHIA
Destaque/ Orçamento - SRH/MMA - Fumpar
Destaque/Orçamento - SRH/MMA  - Finatec
Destaque/Orçamento  - MMA
Destaque/Orçamento - MMA
Destaque/Orçamento - MMA
Total Empenhado em Convênios e Destaques
SAAE - Volta Redonda/RJ
SANASA - Campinas/SP

                100.000,00
           25.508.801,00
                300.000,00
                105.000,00
                750.000,00
                  70.000,00
                230.000,00
                400.000,00
                100.000,00
                290.000,00
                400.000,00
             1.200.000,00
             5.529.784,00
             1.600.000,00
             1.600.000,00
             1.200.000,00
                800.000,00
             1.137.784,00
             1.440.000,00
                                 -
                880.000,00
                960.000,00
                800.000,00
             1.520.000,00
                100.000,00
             8.088.381,00
             1.165.733,80
             8.566.844,00
                400.000,00
             2.875.000,00
                  85.520,00
                                 -
                                 -
                  15.000,00
                                 -
                100.000,00
             1.086.850,00

                                 -
                                 -
             1.760.660,00
             6.000.000,00
                374.700,00
                                 -

                                 -
                                 -
                495.000,00
                495.000,00
                713.300,00
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
           79.243.357,80
             3.481.590,00
             1.735.020,00

                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                400.000,00
                                 -
                                 -
              (429.413,80)
              (598.675,20)
              (624.862,00)
              (519.498,00)
                                 -
              (636.406,40)
                                 -
              (408.800,00)
              (671.200,00)
              (295.040,00)
              (919.872,00)
                                 -
           (2.453.030,00)
              (777.733,80)
           (3.000.000,00)
                                 -
           (2.725.000,00)
                 (78.246,17)
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
                                 -
              (590.950,00)
                                 -
                  10.000,00
                156.072,00
              (960.660,00)
           (5.830.109,00)
                                 -
                  10.000,00

                314.860,00
                198.733,00
              (423.000,00)
              (337.435,20)
                                 -
                647.481,00
                152.519,00
                798.353,00
             4.000.000,00
             4.004.326,00
         (11.587.587,57)

                100.000,00
            25.508.801,00
                300.000,00
                105.000,00
                750.000,00
                  70.000,00
                230.000,00
                400.000,00
                100.000,00
                290.000,00
                800.000,00
             1.200.000,00
             5.529.784,00
             1.170.586,20
             1.001.324,80
                575.138,00
                280.502,00
             1.137.784,00
                803.593,60
                                 -
                471.200,00
                288.800,00
                504.960,00
                600.128,00
                100.000,00
             5.635.351,00
                388.000,00
             5.566.844,00
                400.000,00
                150.000,00
                    7.273,83
                                 -
                                 -
                  15.000,00
                                 -
                100.000,00
                495.900,00
                                 -
                  10.000,00
                156.072,00
                800.000,00
                169.891,00
                374.700,00
                  10.000,00
                                 -
                314.860,00
                198.733,00
                  72.000,00
                157.564,80
                713.300,00
                647.481,00
                152.519,00
                798.353,00
             4.000.000,00
             4.004.326,00
          67.655.770,23
             3.481.590,00
             1.735.020,00

 Goiás
 Maranhão
 Minas Gerais
 Mato Grosso
 Piauí
 Pernambuco
 Paraná
 Rio de Janeiro
 São Paulo
 Ceará
 Paraná
 Sergipe
 Piauí
 Minas Gerais
 Pernambuco
 Paraíba
 Espírito Santo
 Semi-Árido
 Piauí
 Nacional
 Bahia
 Ceará
 Rio G. do Norte
 Alagoas
 Nacional
 Ceará
 Minas Gerais
 Semi-Árido
 Mato Grosso
 Paraná
 Nacional
 Nacional
 Nacional
 Nacional

  Nacional
Bacia São Francisco

Nacional
Minas Gerais
Goiás
Nacional
Nacional
Nacional

Minas Gerais
Minas Gerais
Bahia
Bahia
Bahia
Pará
Distrito Federal
Maranhão
Maranhão
Piauí
 -
 Rio de Janeiro
 São Paulo

                                 -

                100.000,00

                     7.273,83

                  15.000,00

                100.000,00

                  10.000,00

                169.891,00
                374.700,00
                  10.000,00

                786.864,83
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BACIA 1
Amazônica

 BACIA 2
 Araguaia/Tocantins

 BACIA 4
 São Francisco

BACIA 3
 Atlântico Norte/Nord.

 BACIA 5
 Atlântico Leste

 BACIA 6
 Paraná/Paraguai

 BACIA 7
 Uruguai

BACIA 8
 Atlântico Sul/Sudeste

HIDROGRÁFICAS/DNAEE  -  ANO 2001 / ATENDIMENTO DO ITEM  V  DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCF/MF Nº 02/2000

                  55.000,00

                200.000,00

                517.481,00

                772.481,00

                  50.000,00
             2.500.000,00

                  25.000,00

                100.000,00

                800.000,00

                  66.000,00
                  15.000,00
                718.353,00
                400.000,00

             4.674.353,00

          23.008.801,00

                750.000,00
                  20.000,00

                290.000,00

             5.529.784,00

                251.324,80
                575.138,00

                480.000,00
                803.593,60

                960.000,00
                504.960,00
                200.128,00

             5.635.351,00

             2.337.000,00

                  64.000,00

                  80.000,00
             3.600.000,00
             4.004.326,00
          49.094.406,40

                180.000,00

                  50.000,00

                240.000,00

                420.000,00
                750.000,00

                480.000,00

                235.600,00

                400.000,00

                194.000,00
             2.337.000,00

                495.900,00

                  62.400,00

                125.944,00

                  72.000,00
                157.564,80
                392.315,00

                  38.000,00

             6.630.723,80

                120.000,00
                  25.000,00

                400.000,00

                960.000,00

                420.000,00

                280.502,00
                177.784,00

                235.600,00

                194.000,00
                892.844,00
                100.000,00

                  51.500,00

                103.904,00
                198.733,00

                320.985,00

             4.480.852,00
             3.481.590,00

                  50.000,00

                200.000,00

                  90.000,00

                700.000,00

                330.586,20

                130.000,00

                  42.172,00

                  85.012,00

                  99.519,00

             1.727.289,20

             1.735.020,00

                  30.000,00

                  10.000,00

                100.000,00

                  20.000,00

                160.000,00
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CADASTRO
DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NO CV/CT CONVENENTE VALOR FINALAJUSTES ESTADO NACIONAL

BALANÇO DOS INVESTIMENTOS E DA ARRECADAÇÃO COM O PAGAMENTO  PELO USO DA ÁGUA NAS BACIAS

CT-003/01
CT-004/01
CT-005/01
CT-006/01
CT-007/01
CT-008/01
CT-009/01
CT-010/01
CT-011/01
CT-012/01
CT-013/01
CT-014/01
CT-015/01
CT-016/01
CT-017/01
CT-019/01

CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA

DAEE - Rio Claro/SP
DAE - Santa Bárbara D�Oeste/SP
DAEV - Valinhos
DAE - Prefeitura M. Vinhedo
SABESP - Município de Pindamonhangaba
SABESP - Município de Pindamonhangaba
SAAE - Sorocaba
SABESP - Município de Itatiba
SABESP - Município de São José dos Campos
SABESP -  Município de Hortolândia
Serviço Munucipal de Água e Esgoto de Piracicaba
SANEPAR - Município de Curitiba
SABESP - Município de São Luis do Paraitinga
SANEPAR - Município de Almirante Tamandaré
SANEPAR - Município de Curitiba
COPPETEC
Total Empenhado Contratos - CT
Vila Velha
Linhares
Castelo
Venécia
Colatina
Jerônimo Monteiro
Serra
Contagem
Belo Horizonte
Sete Lagoas
Espirito Santo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Petrolina
Três Rios
Barra do Pirai
Rio de Janeiro
Valença
Timóteo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Porteirinha
Urandi
Verdelândia
Mortugaba
Serranópolis de Minas / MG
Sebastião Laranjeiras / BA
Porteirinha / MG
São J. da Ponte / MG
Pindaí / BA
Patis / MG
Malhada / BA
Monte Aprazível / SP
Francisco de Sá / MG
Mirabela / MG
Capitão Eneas / MG
Bocaiúva / MG
Catuti / MG
Monte Azul / MG
Pai Pedro / MG
Juramento / MG

             1.301.250,00
             1.800.000,00
             3.348.101,45
             1.926.382,00
                713.838,00
                385.000,00
           11.968.912,14
             3.147.130,00
             6.404.985,00
             5.270.971,45
                690.337,00
             4.584.000,00
                288.872,50
                751.680,00
             3.994.900,00
                706.859,59
           52.499.829,13
                429.000,00
             1.539.000,00
                525.647,00
                548.000,00
                613.000,00
             1.071.795,17
                364.000,00
             3.586.487,50
             3.586.487,50
                330.000,00
                364.000,00
                                 -
             1.659.075,44
             1.656.000,00
                560.000,00
                560.000,00
             1.000.000,00
             2.120.000,00
                250.000,00
                845.973,00
                514.027,00
                  69.069,88
                  66.057,23
                  68.170,41
                  44.828,98
                  58.318,79
                  60.824,94
                  61.048,43
                  62.912,86
                  61.502,95
                  60.945,95
                  69.856,33
                111.357,10
                  74.473,82
                  68.342,62
                  57.249,59
                  53.548,00
                  61.249,72
                  58.351,34
                  56.954,39
                  59.221,92

             1.301.250,00
             1.800.000,00
             3.348.101,45
             1.926.382,00
                713.838,00
                385.000,00
          11.968.912,14
             3.147.130,00
             6.404.985,00
             5.270.971,45
                690.337,00
             4.584.000,00
                288.872,50
                751.680,00
             3.994.900,00
                706.859,59
          52.499.829,13
                429.000,00
             1.539.000,00
                525.647,00
                548.000,00
                613.000,00
             1.071.795,17
                364.000,00
             3.586.487,50
             3.586.487,50
                330.000,00
                364.000,00
                                 -
             1.659.075,44
             1.656.000,00
                560.000,00
                560.000,00
             1.000.000,00
             2.120.000,00
                250.000,00
                845.973,00
                514.027,00
                  69.069,88
                  66.057,23
                  68.170,41
                  44.828,98
                  58.318,79
                  60.824,94
                  61.048,43
                  62.912,86
                  61.502,95
                  60.945,95
                  69.856,33
                111.357,10
                  74.473,82
                  68.342,62
                  57.249,59
                  53.548,00
                  61.249,72
                  58.351,34
                  56.954,39
                  59.221,92

 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
  São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 São Paulo
 Paraná
 São Paulo
 Paraná
 Paraná
 Rio de Janeiro
                                 -
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Espírito Santo
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Espírito Santo
 Rio de janeiro
 Rio de janeiro
 Pernambuco
 Rio de janeiro
 Rio de janeiro
 Rio de janeiro
 Rio de janeiro
 Minas Gerais
 Rio de janeiro
 Rio de janeiro
 Minas Gerais
 Bahia
 Minas Gerais
 Bahia
 Minas Gerais
 Bahia
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Bahia
 Bahia
 São Paulo
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
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BACIA 1
Amazônica

 BACIA 2
 Araguaia/Tocantins

 BACIA 4
 São Francisco

BACIA 3
 Atlântico Norte/Nord.

 BACIA 5
 Atlântico Leste

 BACIA 6
 Paraná/Paraguai

 BACIA 7
 Uruguai

BACIA 8
 Atlântico Sul/Sudeste

HIDROGRÁFICAS/DNAEE  -  ANO 2001 / ATENDIMENTO DO ITEM  V  DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCF/MF Nº 02/2000

                                 -

             3.586.487,50
             3.586.487,50
                330.000,00

             1.656.000,00

                  69.069,88
                  66.057,23
                  68.170,41
                  44.828,98

58.318,79
60.824,94
61.048,43
62.912,86
61.502,95
60.945,95
69.856,33

74.473,82
68.342,62
57.249,59
53.548,00
61.249,72
58.351,34
56.954,39
59.221,92

                713.838,00
                385.000,00

             6.404.985,00

                288.872,50

                706.859,59
            11.981.145,09
                429.000,00
             1.539.000,00
                525.647,00
                548.000,00
                613.000,00
             1.071.795,17
                364.000,00

                364.000,00

             1.659.075,44

                560.000,00
                560.000,00
             1.000.000,00
             2.120.000,00
                250.000,00
                845.973,00
                514.027,00

             1.301.250,00
             1.800.000,00
             3.348.101,45
             1.926.382,00

           11.968.912,14
             3.147.130,00

             5.270.971.45
                690.337,00
             4.584.000,00

                751.680,00
             3.994.900,00

            35.247.712,59

               111.357,10
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CADASTRO
DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NO CV/CT CONVENENTE VALOR FINALAJUSTES ESTADO NACIONAL

BALANÇO DOS INVESTIMENTOS E DA ARRECADAÇÃO COM O PAGAMENTO  PELO USO DA ÁGUA NAS BACIAS

CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA

Iuiu / BA
Palmas do Monte / MG
Riacho dos Malhados / MG
Mato Verde / MG
Espinosa / MG
Ibiracatu / MG
Glaucilandia / MG
Janaúba / MG
Guraciama / MG
Gameleiras / MG
Mamonas / MG
Jaíba / MG
Matias Cardoso / MG
Montes Claros / MG
Jaci / SP
Monte Aprazível / SP
Varzelândia / MG
Guapiaçu / SP
Mandaguari / PR
Guarapuava / PR
Capinópolis / MG
Paracambi - RJ
Manaus / AM
Manaus / AM
SRH/PE -Cisternas no Semi-árido

                  53.617,13
                  66.660,49
                  66.894,58
                  58.971,44
                  58.560,59
                  65.568,66
                  58.682,64
                  62.532,40
                  61.473,94
                  59.196,95
                  60.560,84
                  62.843,30
                  69.229,01
                  65.012,65
                142.000,00
                  28.642,90
                  75.620,61
                141.500,00
                350.000,00
                700.000,00
                494.585,55
             2.500.000,00
                750.000,00
                314.754,86
             2.016.000,00
            31.789.686,40

                  53.617,13
                  66.660,49
                  66.894,58
                  58.971,44
                  58.560,59
                  65.568,66
                  58.682,64
                  62.532,40
                  61.473,94
                  59.196,95
                  60.560,84
                  62.843,30
                  69.229,01
                  65.012,65
                142.000,00
                  28.642,90
                  75.620,61
                141.500,00
                350.000,00
                700.000,00
                494.585,55
             2.500.000,00
                750.000,00
                314.754,86
             2.016.000,00

 Bahia
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 Minas Gerais
 São Paulo
 São Paulo
 Minas Gerais
 São Paulo
 Paraná
 Paraná
 Minas Gerais
 Rio de janeiro
 Amazonas
 Amazonas
 Pernambuco

Total Empenhado Contratos - CAIXA
Total contratado e empenhado (2001)

 Arrecadação com o pagamento pelo uso da água no setor elétrico
Arrecadação com o pagamento pelo uso da água nos demais setores usuários
Recurso a ser aplicado nas bacias Hidrográficas ( Leis 9433/97 e 9984/2000 )

        163.532.873,33
          48.991.028,43
                             -
          45.316.701,30

         (11.587.587,57)
-
-
-

  

  
  
  

                                 -
      786.864,83

                                 -
                                 -
                                 -

          31.789.686,40

        151.945.285,76
                                 -
                                 -
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BACIA 1
Amazônica

 BACIA 2
 Araguaia/Tocantins

 BACIA 4
 São Francisco

BACIA 3
 Atlântico Norte/Nord.

 BACIA 5
 Atlântico Leste

 BACIA 6
 Paraná/Paraguai

 BACIA 7
 Uruguai

BACIA 8
 Atlântico Sul/Sudeste

HIDROGRÁFICAS/DNAEE  -  ANO 2001 / ATENDIMENTO DO ITEM  V  DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCF/MF Nº 02/2000

53.617,13
66.660,49
66.894,58
58.971,44
58.560,59
65.568,66
58.682,64
62.532,40
61.473,94
59.196,95
60.560,84
62.843,30
69.229,01
65.012,65

75.620,61

  1.500.000,00

           2.500.000,00

142.000,00
28.642,90

141.500,00
350.000,00
700.000,00
494.585,55

                                 -
160.000,00

                                 -
                                 -
             1.432.007,76

                                 -
                     -

                                 -
                                 -
             1.740.161,33

              1.968.085,55
38.943.087,34

                                 -
                                 -
            24.661.348,85

          15.463.517,61
          31.925.514,70
                                 -
                                 -
           1.839.858,07

          12.777.328,38
          19.408.052,18
                                 -
                                 -
           8.501.413,17

                516.000,00
49.610.406,40

                                 -
                                 -
                339.875,26

                                 -
 4.674.353,00

                                 -
                                 -
             6.448.566,59

           1.064.754,86
1.837.235,86

                                -
                                -
              353.470,27
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Recursos Humanos
O Quadro de Pessoal da ANA está em processo de tramitação no Congresso Nacional. A proposta prevê a criação dos cargos

de Regulador, de Analista de Suporte à Regulação, ambos de nível superior, destinados à execução das atividades definidas
na Lei  9.984, de 2000, e de Procurador, nos quantitativos a seguir indicados:

Enquanto se aguarda a aprovação do Quadro de Pessoal efetivo da ANA, conta-se com força de trabalho composta por
pessoal em Cargos Comissionados e em contratos temporários, oriundos de processo seletivo simplificado e por pessoal terceirizado,
que atua na área administrativa e de apoio operacional.

A figura a seguir apresenta a força de trabalho disponível em 31.12.2001.
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A ANA, a exemplo das demais agências reguladoras, pode requisitar servidores e empregados de órgãos e entidades integrantes
da administração pública, mediante ressarcimento ao órgão das despesas com remuneração e obrigações patronais.

Pessoal Terceirizado
Em consonância com a política do Governo Federal de terceirização das atividades de suporte operacional e apoio administrativo,

e considerando que o Quadro de Pessoal efetivo proposto, assim como os contratos temporários, somente vinculam-se a atividades
voltadas à área finalística da instituição, foi efetivado, a partir de agosto de 2001, contrato para terceirização desses serviços.

O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de terceirizados utilizados para a execução de serviços de suporte operacional e
apoio administrativo:
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Contratados
A partir de março de 200, foi iniciado processo seletivo simplificado para a contratação, em regime temporário, de até

110 profissionais técnicos especializados, de nível superior, por um período máximo de até trinta e seis meses, para atender as
atividades relativas à implementação, ao acompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter finalístico da Agência.

A tabela e figuras a seguir apresentam o resultado final do processo seletivo.

Estagiários
O Programa de Estágio Curricular desenvolvido na ANA visa a colaborar com o processo de formação de profissionais por

meio de experiência prática, para aperfeiçoamento técnico e cultural, científico e de melhoria no relacionamento humano.
O programa foi aprovado e regulamentado, no âmbito da ANA, pela Resolução nº 44, de 2001, sendo autorizada a realização

de estágio para 23 alunos regularmente matriculados em cursos de nível superior e 11 em cursos de nível médio.
No ano de 2001, a ANA, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, e as instituições de ensino do DF, contou

com a participação de 10 estagiários de nível superior, em diferentes unidades organizacionais.
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Treinamentos
A ANA, no exercício de 2001, esteve voltada, basicamente, para a sua implementação, não tendo realizado significativo

número de treinamentos.
Mesmo assim, 29 servidores participaram de eventos patrocinados por diferentes entidades, conforme se observa no

quadro a seguir:

Adolescentes Carentes Estudantes
A ANA também firmou contrato com o Centro Salesiano, entidade especializada na alocação de mão-de-obra de

adolescentes carentes estudantes, para a execução de atividades de mensageiro e de apoio não especializado. O contrato firmado
permite que 10 adolescentes prestem esse tipo de serviço à Agência.
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Haroldo Palo Jr.
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Eventos Técnicos e Publicações
Eventos Técnicos

Em 2001, a ANA organizou e apoiou eventos técnico-científicos, dos quais se destacam:
� XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH;
� XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES;
� III Encontro Nacional de Comitês de Bacia;
� I Workshop Nacional sobre Integração da Gestão das Águas Interiores e Costeiras em parceria com o Ministério do Meio

Ambiente, envolvendo as instituições gestoras de recursos hídricos e de meio ambiente - gerenciamento costeiro dos 17 Estados
litorâneos e da União;

� I Encontro Nacional de Entidades de Redes Hidrometeorológicas;
� I Workshop sobre Previsão Climática como subsídio a gestão da crise energética, em parceria com o CONFEA e CTBrasil; e
� Reunião Técnica sobre Manejo e Conservação do Solo e da Água.

Publicações
Série Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - concebida para disseminar os dados e informações sobre

recursos hídricos para diferentes públicos.
1. mapa  do Brasil, representando a divisão das bacias hidrográficas, segundo a classificação DNAEE/ANEEL, sobre uma

composição de imagens de satélites Spot;

2. conjunto de CD�s  apresentando os seguintes produtos:

� A Gestão dos Recursos Hídricos no estado do Sergipe.
� Introdução ao Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
� Water Resources management in Brazil.
� Bacias Hidrográficas do Atlântico Sul � Trechos Leste e Sudeste.
� Atlas de Monitoramento Hidrológico.
� Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
� Informações básicas sobre a bacia hidrográfica do Rio Verde Grande.
� Disponibilidade hídrica na Bacia do Rio Verde Grande.
� HidroGeo � Base cartográfica por Regiões e estados do Brasil.
� HidroGeo � Mosaicos Georeferenciados por Regiões e Estados do Brasil.

Demais Publicações
� Bacia do Rio Paraíba do Sul: livro da Bacia.
� Manual de Operações do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas.
� Experiências de Gestão de Recursos Hídricos � Oficina Temática � Coordenação Geral por Rosana Garjulli e

Rodrigo Flecha Ferreira Alves.

Anexos
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� Experiências de Gestão de Recursos Hídricos � vários autores, organizado por Rodrigo Flecha Ferreira Alves e
Giordano Bruno Carvalho.

� Diagnóstico do Fluxo de Sedimentos em suspensão na Bacia do rio São Francisco � Embrapa, ANEEL e ANA.
Brasília, 2001; 108 páginas

� Geração de 21 cartas imagens na escala 1:100.000 da Bacia do Rio Verde Grande.
� Geração de cartas temáticas na escala 1:400.000 da Bacia do Rio Verde Grande para os seguintes temas: divisão

administrativa, sistema de transporte, hidrografia e altimetria.
� Mapa Geopolítico da Bacia do Rio São Francisco.
� Geração de bases cartográficas em escalas diversas com a localização das estações hidrometereológicas existentes

para o planejamento da expansão da rede de estações da bacia do rio Paraguai e dos estados do Amazonas, Pará, Amapá e
Ceará. Mapas

Principais Artigos e Matérias em Jornais e Revistas
Artigos
� A Quem Pertence a Água Armazenada nos Reservatórios? � Jerson Kelman
Gazeta Mercantil � 19/ 02/ 2001
� O Aqüífero Guarani e o Mercosul � Jerson Kelman e Antônio Félix Domingues
O Estado de São Paulo � 12/ 03/ 2001
� Regras que Garantem o Uso Pleno da Água � Jerson Kelman e Marcos Freitas
Gazeta Mercantil � 22/ 03/ 2001
� É Possível ter Rio Limpos � Jerson Kelman e Dilma Pereira
Valor Econômico � 23/ 03/ 2001
� Os Rumos do Debate da Água � Jerson Kelman
Jornal do Brasil � 03/ 04/ 2001
� Ana e o Projeto de Lei de Saneamento � Jerson Kelman
Estado de São Paulo � 08/ 05/ 2001
� Billings Tinha Razão � Benedito Braga
Estado de São Paulo � 05/ 06/ 2001

Matérias
� Cobrança Pelo Uso de Água Será Autorizada � Jerson Kelman
Gazeta Mercantil � 04/ 01/ 2001
� Despoluição de Rios vai Consumir Metade de Recursos da Agência � Jerson Kelman
Valor Econômico � 05/01/2001
� ANA Define Normas para Despoluir Rios � Jerson Kelman
Gazeta Mercantil � 23/ 03/ 2001
� Vem aí mais Um Racionamento � Benedito Braga
Jornal do Brasil � 28/ 05/ 2001
� Água � Jerson Kelman
Revista Galileu � 06/ 2001
� Falta de Água é a Nova Ameaça � Jerson Kelman
Jornal do Brasil � 07/ 06/ 2001
� Após o Apagão, Vem a Falta de Água � Jerson Kelman
Jornal do Brasil � 07/ 06/ 2001
� Dilemas na Distribuição de Água � Jerson Kelman
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Gazeta Mercantil � 13/ 06/ 2001
� TCU quer Avaliar Gestão da Água pela União � Jerson Kelman
Estado de São Paulo � 25/ 06/ 2001
� Diretrizes para Recursos Hídricos � Dilma Seli
Negócios Ambientais � 28/ 06/ 2001
� O Administrador das Águas � Jerson Kelman
Revista Águas do Brasil (Edição bimestral de Julho e Agosto)
� Pobre São Francisco � Antônio Felix Domingues
Revista da UnB (Edição trimestral de Outubro, Novembro e Dezembro)
� Quem Usar Terá que Pagar � Jerson Kelman
O Globo � 03/12/2001
� Uso da Água do Paraíba Será Cobrado � Jerson Kelman
Estado de São Paulo � 10/ 12/ 2001
� Comitê Cobrará de 180 Cidades pelo Uso da Água no Paraíba do Sul � Jerson Kelman
O Globo � 10/ 12/ 2001
� Começa a Despoluição do Paraíba do Sul � Jerson Kelman
Gazeta Mercantil � 11/ 12/ 2001
� Água de Não Beber � Jerson Kelman
Revista Época � 24/ 12/ 2001

Apoio à edição de livros
� Diagnóstico do fluxo de sedimentos em suspensão na Bacia do rio São Francisco em parceria com o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Embrapa; ANEEL e ANA.2001
� Direito das Águas da autora Maria Luiza Machado Granziera.
� Diagnóstico da situação do monitoramento da qualidade da água da Bacia do Prata em território brasileiro numa parceria

ANEEL,IBAMA e OMM;
� Programa Curso D�Água � Educação para Sustentabilidade da Bacia do rio Paraíba do Sul - livro do Aluno e livro do Professor;
� Olhares sobre o Lago Paranoá, organizado por Fernando Oliveira Fonseca em parceria com a CEB, GDF, UNESCO entre outros.

Produtos Cartográficos
1. Scanmap (46) em 300 DPI, georeferenciado em coordenadas geográficas SAD-69 recortado na moldura interna das 46 Cartas ao

Milionésimo da Edição 1998 do Brasil.
2. Mosaicos, com resolução de 200 DPI, em formato raster, compostos pelas folhas que abrangem as  5 regiões geográficas do Brasil
3. Mosaicos de 27 estados, com resolução de 300 DPI, formato raster.
4. Elaboração de 27 mapas estaduais em formato vetorial a partir da compilação cartográfica de mapeamentos oriundos do

IBGE, IBAMA e ANEEL.
5. Elaboração da delimitação de bacias hidrográficas sobre a base cartográfica do Brasil ao Milionésimo, a partir da análise da

rede hidrográfica e do aspecto topográfico do relevo para a definição de seus limites.
6. Geração de bases cartográficas de bacias hidrográficas a partir da mosaicagem das Cartas do Brasil ao Milionésimo. Desse

produto já foram gerados os mosaicos das seguintes bacias hidrográficas: Jaguaribe, Paraíba do Sul, Araguaia, Tocantins, São Francisco.
7. Aquisição de 22 cartas topográficas na escala 1:250.000 através de convênio com a Diretoria do Serviço Geográfico do

Exército, com posterior aplicação das estações hidrometereológicas existentes na região.
8. Geração de 21 cartas imagens na escala 1:100.000 da Bacia do Rio Verde Grande.
9. Geração de cartas temáticas na escala 1:400.000 da Bacia do Rio Verde Grande para os seguintes temas: divisão administrativa,

sistema de transporte, hidrografia e altimetria.
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10. Mapa geopolítico da Bacia do Rio São Francisco.
11. Geração de bases cartográficas em escalas diversas com a localização das estações hidrometereológicas existentes

para o planejamento da expansão da rede de estações. Foram gerados mapas da bacia do rio Paraguai e dos estados do
Amazonas, Pará, Amapá e Ceará.

12. Geração de bases cartográficas em escalas diversas para estudos de outorgas de concessão para as bacias dos Rios
Paraíba do Sul, Grande, Doce e Paranapanema.

13. Geração de bases cartográficas na escala 1:250. 000 para estudos de eventos críticos da bacia do Rio Itajaí-Açu.
14. Geração de bases cartográficas em escalas diversas para planejamento de gestão das bacias dos rios Xingu,

Araguaia-Tocantins.

Participação em Colegiados

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA)

No exercício de suas funções normativas, a ANA desempenhou ativo papel, desde a sua instalação, nas atividades do Plenário
e das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA. Estes Conselhos, com ampla participação de segmentos governamentais e não-governamentais,
trabalham na elaboração, discussão e aprovação de normas técnicas de natureza infralegal nas áreas de recursos hídricos e meio
ambiente, respectivamente.

O papel da ANA nestes Conselhos vem se tornando mais eficaz com o seu recente ingresso formal ao Plenário do CONAMA,
determinado pelo Decreto nº 3.942, de 2001, e no Plenário do CNRH, com base no disposto no Decreto nº 3.978, de 2001.

Com pouco mais de três anos de existência, o CNRH, órgão superior do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, desenvolve intensa atividade no seu Plenário, que se reúne em média quatro vezes ao ano, nas suas Câmaras Técnicas,
abaixo descritas, e nos Grupos de Trabalho, por elas criados e destinados à discussão de questões específicas:

a) águas subterrâneas;
b) análise de projetos;
c) assuntos legais e institucionais;
d) ciência e tecnologia;
e) gestão dos recursos hídricos transfronteiriços;
f) integração de procedimentos, ações de outorga e ações reguladoras;
g) plano nacional de recursos hídricos; e h) cobrança pelo uso da água (em implantação).
O CONAMA, um dos órgãos colegiados de maior representatividade do país, com funcionamento regular e ininterrupto há

mais de 17 anos, de caráter deliberativo e consultivo, integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente � SISNAMA.
A ação do SISNAMA, dos órgãos que o integram, e a Política Nacional do Meio Ambiente têm ampla interface com a Política

Nacional de Recursos Hídricos, por se tratar de órgãos responsáveis pela gestão sustentável do conjunto dos recursos naturais, dos
quais são parte integrante e inseparável os hídricos.
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Comissão Setorial de Convívio com o Semi-Árido e Inclusão Social no
Nordeste e Norte do Estado de Minas Gerais

A ANA participou, representando o Ministério do Meio Ambiente, na Comissão Setorial de Convívio com o Semi-Árido e
Inclusão Social no Nordeste e Norte do estado de Minas Gerais - CSSA. (Decreto de 20 de junho de 2001 e Portaria nº 2, de 9 julho
de 2001 � MDA), cujas competências incluem:

a) coordenar ações emergenciais de convívio com o Semi-Árido, com vistas a atenuar os efeitos da estiagem na região;
b) requerer dos órgãos e das entidades do setor público a antecipação e a intensificação das ações a seu cargo na região,

especialmente das relativas a abastecimento de água e das que impliquem em melhoria de renda, emprego, educação e saúde;
c) acompanhar e avaliar as conseqüências econômicas e sociais decorrentes da estiagem e propor medidas de correção;
d) propor ações estruturantes que visem ao enfrentamento das conseqüências provocadas pela estiagem;
e) articular-se com os Poderes da União, dos estados e dos municípios, para alcance de seus objetivos.

Grupo para Certificação de Avaliação de Sustentabilidade
A ANA participou da elaboração da minuta do Decreto nº 4.024,  de 2001, o qual estabelece que as obras de infra-estrutura

hídrica para reservação ou adução de água bruta a serem implantadas ou financiadas, no todo ou em parte, com recursos financeiros
da União, devem obedecer a critérios de sustentabilidade hídrica. O Decreto atribui à Agência a responsabilidade pela emissão do
Certificado de Avaliação de Sustentabilidade da Obra para aquelas de valores iguais ou superiores a R$ 10.000.000,00.

O Certificado visa a garantir que estas obras, financiadas em todo ou em parte pelo governo federal, tenham, além da
viabilidade técnica e econômica, sustentabilidade hídrica e operacional das infra-estruturas implantadas. A documentação pertinente,
que estabelece as diretrizes para a aplicação do Decreto e o manual operativo, detalhando os procedimentos para requisição do
certificado, estão sendo preparados.

Eventos Internos
Em termos numéricos, computam-se as ocorrências constantes do quadro abaixo, praticadas em 2001.

Reuniões da Diretoria Colegiada
Resoluções publicadas
Documentos e Processos tramitados

Tipo N. º de ocorrências

36
148

4.931



Eraldo Peres
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