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O Brasil exerce liderança inquestionável no que se refere à gestão de recursos hídricos. Não só por dispor de 12% da 
água doce do mundo, mas também por ser um dos primeiros países a definir seu plano nacional de recursos hídricos, 
construído de forma participativa.

A Agência Nacional de Águas – ANA é o órgão federal responsável pela implementação da Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos. Com sete anos de existência, a Agência tem pela frente um grande desafio. Entre-
tanto, enormes problemas, como  a poluição dos corpos d’água e a escassez estão sendo enfrentados com  
soluções inovadoras.

No campo da gestão, a cobrança pelo uso da água já é adotada em duas bacias – Paraíba do Sul e Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí, que percorrem os Estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, envolvendo cerca de  
10 milhões de habitantes.

Além da cobrança, são emblemáticas iniciativas como a do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas ( Prodes), 
que desde 2001 beneficiou cerca de 4,5 milhões de pessoas. Exemplo de parceria público-privada, o Prodes estimula 
a construção e a ampliação de estações de tratamento de esgoto em todo o País, com recursos federais de R$ 128 
milhões e aporte de R$ 419 milhões por parte das companhias de saneamento selecionadas. O Programa paga por 
resultados alcançados, ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado.

O fundamento de toda a política de recursos hídricos no Brasil é a participação social e a descentralização da gestão. A 
Agência Nacional de Águas aposta na comunicação com a sociedade – órgãos gestores de recursos hídricos, comitês 
de bacia hidrográfica, profissionais do setor, organizações da sociedade – no sentido de fortalecer a gestão participa-
tiva das nossas águas.

Assim, a ANA reedita o seu Informativo ÁguasBrasil, que tem por objetivo difundir conhecimentos sobre recursos 
hídricos e informar a sociedade sobre os avanços obtidos na gestão de recursos hídricos.

 E a oportunidade não pode ser melhor. Na sua edição nº 5, o Informativo comemora o Dia Mundial da Água, instituído 
pela Organização das Nações Unidas – ONU e celebrado no mundo inteiro no dia 22 de março.  

O Dia Mundial da Água é matéria de capa do Informativo ÁguasBrasil. O periódico ainda traz na seção Indicadores, 
dados sobre o saneamento e a cobrança de recursos hídricos no Brasil, a programação do Dia Mundial da Água 2008, 
entrevista com o diretor-presidente da Agência, José Machado, matérias sobre o Atlas Sul, Prêmio ANA, entre outras.
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José Machado

José Machado é diretor-presidente da Agência Nacional de Águas – ANA desde 2005. 
Graduado e pós-graduado em Ciências Econômicas, Machado é professor licenciado de 
Economia da Universidade Metodista de Piracicaba (SP).  Foi prefeito de Piracicaba por 

dois mandatos, deputado estadual e federal. Na Câmara dos Deputados, colaborou 
com a relatoria do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos.

ÁguasBrasil – Qual é a importância da integração entre o saneamento e a gestão dos 
recursos hídricos?
José Machado – A situação dos recursos hídricos hoje, em algumas regiões do Brasil, é 
considerada crítica exatamente em função da precariedade do saneamento ambiental. 
Como a área de saneamento é usuária de recursos hídricos, fica evidente que não é pos-
sível pensar na gestão de tais recursos sem considerar a necessidade de equacionar o 
problema do saneamento ambiental no Brasil. Hoje quase todos os cursos d’água nas 
regiões mais desenvolvidas do País estão poluídos. Então, só poderemos cumprir a mis-
são de garantir água em quantidade e qualidade para os brasileiros se o País resolver 
bem o problema do saneamento.

AB – Comparado aos demais países do mundo, qual é o estágio de desenvolvimento da 
gestão dos recursos hídricos no Brasil? 
JM – O Brasil exerce uma liderança inquestionável na América do Sul – e nas Américas, 
de modo geral – não só como País que definiu uma política de recursos hídricos, mas que 
também implementa esta política em grau já bastante avançado. Estamos construindo o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – Singreh e temos o Plano Na-
cional de Recursos Hídricos. Extrapolando esta avaliação para o resto do mundo, acredito 
que o Brasil é uma referência para muitos países, mesmo para os europeus. Em relação 
à África e à Ásia estamos muito à frente. Então, vejo o Brasil como um País que tem um 
papel, uma proeminência clara, em termos de política de recursos hídricos.

AB – Qual tem sido a efetividade da Política Nacional de Recursos Hídricos e de seus 
mecanismos desde 1997, quando entrou em vigor? 
JM – A Política Nacional de Recursos Hídricos significou a criação de instituições, dentre 
elas a ANA e órgãos gestores em praticamente todos os Estados da Federação. A Po-
lítica permitiu, nesse período, um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade 
de recursos hídricos do País. Também se passou a saber mais a respeito das estratégias 
para equacionar a questão do equilíbrio hídrico no Brasil. A Política Nacional implicou 
paradigma muito avançado de gestão de recursos hídricos, por meio da descentraliza-
ção da gestão, a qual envolve a participação social. Então, acredito que a Política tem 
trazido a percepção clara de que o País, ainda que não tenha resolvido todos os pro-
blemas na área de recursos hídricos, criou um caminho que possibilita ter o domínio  
das suas águas.

AB – Qual é a sua avaliação sobre a importância da cobrança pelo uso da água?
JM – Entre todos os instrumentos de gestão, talvez a cobrança pelo uso da água seja 
aquele de maior sensibilidade na gestão de recursos hídricos. A cobrança, ao estabele-
cer o valor da água para o sistema – porque a água tem valor – induz ao uso racional da 
água. Ao perceber que o recurso natural tem um valor e que seu uso representa um cus-
to, o usuário tende a adotar atitudes de racionalização do uso da água. Este é o principal 
atributo da cobrança. O segundo atributo é que onde a cobrança está sendo realizado 
– por exemplo, as bacias federais dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e a do 
Paraíba do Sul – há uma receita anual importantíssima para a autonomia da gestão no 
âmbito das respectivas bacias hidrográficas. 

AB – Qual é a correlação que há entre a água e o desenvolvimento?
JM – Cada vez que intensificamos a integração da área de recursos hídricos com outras  
áreas, sobretudo com aquelas usuárias de água – irrigação, uso industrial, geração 
de energia elétrica, navegação, abastecimento público – fica muito evidente que a 
água é um fator estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. As nações 
que não têm água são obrigadas a encontrar soluções muito difíceis para seus pro-
cessos de desenvolvimento. 

José Machado foi articulador 
e fundador do Consórcio 
Intermunicipal das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí – Consórcio PCJ.

“Quanto mais eficiente for a 
gestão de recursos hídricos, 

do ponto de vista de garantia 
de oferta hídrica e de oferta 
de água de qualidade, mais 

sustentável será o desenvol-
vimento econômico e social”.

Entrevista
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Estudos buscam solução para abastecimento de água

Em busca da história do uso da água no Brasil

Diagnóstico da margem direita do rio Amazonas sai até agosto deste ano 

cidades de Regiões Metropolitanas, Áreas de Expansão 
Urbana e Regiões Integradas de Desenvolvimento –  
Rides de todo o Brasil, impactando a vida de aproximada-
mente 82 milhões de pessoas. “Concluídos os estudos, os 
poderes públicos estaduais e municipais terão à disposi-
ção alternativas de suprimento de água em detalhe sufi-
ciente para contratar projetos e obras”, afirma Braga.

Os Atlas estão sendo construídos em articulação com di-
versos atores, como órgãos federais e estaduais e insti-
tuições da área de gestão de recursos hídricos e de sane-
amento ambiental. Entre os estudos a serem realizados 
estão a estimativa de demandas e a avaliação dos sistemas 
de abastecimento, identificando onde está a água, como 
e com que qualidade ela chega à população. Além disso, 
serão levantados os sistemas de abastecimento existentes 
e os planejados, incluindo os custos envolvidos. 

Geral

Aproveitando a experiência do Atlas Nordeste – Abaste-
cimento Urbano de Água, a ANA prepara estudos para a 
região Sul e para as áreas metropolitanas brasileiras. Os 
objetivos são diagnosticar as condições atuais de oferta 
de água e apontar alternativas para atender às demandas 
de abastecimento humano até 2025. Com lançamento 
previsto para o início de 2009, o Atlas Sul beneficiará cer-
ca de 12 milhões de pessoas que vivem nos 789 municípios 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. “A região Sul 
enfrenta secas periódicas que não são tão severas quanto 
as do Nordeste. Em função disso, não tem a tradição da 
convivência com a seca e sofre muito quando o fenôme-
no ocorre”, ressalta Benedito Braga, diretor da ANA.

A situação do Estado do Paraná será abordada no Atlas 
das Regiões Metropolitanas, que também deverá ser con-
cluído em 2009. Esse estudo vai abranger cerca de 500  

As formas como a água era usada na casa-
grande e na senzala; de que modo os 

recursos hídricos impulsionaram o 
povoamento e o desenvolvimen-

to do Brasil; o uso de “telhas 
d’água” como medida agrária: 
essas e outras questões serão 
tratadas no livro A Histó-
ria do Uso da Água no Bra-
sil – do descobrimento ao  
século XX, em elaboração 

pela ANA em parceria com a 
Organização das Nações Uni-

das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura – Unesco. A obra será lan-

çada em 2009, com exposição em  
12 capitais do País. 

Algumas regiões da margem direita do rio Amazonas 
– onde estão as bacias dos rios Javari, Jutaí, Juruá, Pu-
rus, Madeira, Tapajós e Xingu – já apresentam marcas do 
desmatamento e da expansão desordenada da fronteira 
agrícola. Atenta a isso, a ANA vem trabalhando na cons-
trução do Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Ba-
cias Hidrográficas dos Afluentes da Margem Direita do rio 
Amazonas. 

A primeira etapa é o levantamento de informações sobre 
a região e a sistematização dos dados, de modo a produ-
zir um diagnóstico que deve ficar pronto até agosto. 

“O conhecimento da situação dos recursos hídricos da 
Amazônia é um dos requisitos para a definição de ações e 
estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável da 

região”, explica Ney Maranhão, superintendente-adjunto 
da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídri-
cos – SPR da Agência. 

Informações sobre as bacias dos afluentes do Amazonas 
pela sua margem direita – especialmente no que concer-
ne a vazões, qualidade de águas, vegetação, atividades 
econômicas e indicadores sociais – estão sendo levanta-
das junto a diversas instituições e pesquisadas in loco. 

Como parte desse trabalho, técnicos da ANA sobrevoa-
ram em dezembro de 2007 e janeiro deste ano as bacias 
nos Estados do Acre, do Amazonas, de Mato Grosso, do 
Pará e de Rondônia. Essa experiência vai subsidiar, por 
exemplo, a elaboração de mapas de uso e ocupação dos 
solos e de recursos hídricos.

“Não existe nenhuma publicação que registre a histó-
ria do uso da água no País desde 1.500”, ressalta o dire-
tor da ANA Dalvino Franca. Ele explica que o objetivo é 
organizar documentos de relatos históricos, gravuras, 
pinturas, fotografias, entre outros materiais de nature-
za histórica, cultural e social. 

“E tudo isso com a ajuda e a participação da comuni-
dade científica e da sociedade em geral, que pode nos 
sugerir temas e bibliografia”, conclui o diretor. 

Colaborações e sugestões podem ser enviadas por 
meio de formulário à disposição no hotsite do livro  
(historiadaagua.ana.gov.br); pelo endereço eletrônico  
historiadaagua@ana.gov.br, ou por carta para o seguinte 
endereço: Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco M – CEP 
70610-200 – Brasília/DF.
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Dia Mundial da Água

No Brasil, cerca de 90% da população tem acesso a água potável, mas ainda persistem desafios na coleta e tratamento de esgotos

As comemorações em torno do Dia Mundial da Água são 
conhecidas mundialmente e no Brasil não podia ser dife-
rente. Para comemorar a data, que neste ano tem como 
tema o saneamento, a Agência Nacional de Águas – ANA 
em parceria com a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação – FAO e com a Secretaria de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do 
Meio Ambiente promovem um grande evento temático 
em Manaus (AM), excepcionalmente, no dia 28 de março. 
As instituições contam, ainda, com o apoio da Fundação 
Roberto Marinho, da Prefeitura Municipal de Manaus e 
do Governo do Estado do Amazonas.

Durante o evento, a situação do saneamento básico no País 
será abordada sob a ótica dos recursos hídricos. Os impac-
tos causados ao meio ambiente e, sobretudo, à situação 
hídrica do Brasil, serão alvo de discussão dos especialistas 
e convidados, assim como o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC no saneamento ambiental.

Hoje, pouco mais da metade (54%) dos domicílios brasilei-
ros contam com a coleta de esgotos. As regiões hidrográ-
ficas com maiores coberturas – Paraná e Atlântico Sudeste 
– não alcançam o índice de 70%; no outro extremo, a re-
gião do Parnaíba conta com 4% de coleta de esgoto.

Marque no calendário

O Dia Mundial da Água foi instituído pela Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, em 
1993, atendendo às recomendações da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento – a chamada Eco92. Desde então, todos os países  

A Organização das Nações Unidas – ONU  
elegeu o saneamento como o tema em 2008 

Página eletrônica faz parte das comemorações

Dando continuidade ao sucesso alcançado em 
2007 com o lançamento do hotsite Águas de 
Março, a Agência Nacional de Águas preparou, 
para 2008, uma nova edição da página eletrôni-
ca em comemoração ao “Mês das Águas”. 

A versão atual aborda a temática saneamen-
to de forma educativa, mostrando diver-
sos dados e informações úteis à sociedade. 
Curiosidades sobre as águas do Brasil tam-
bém estão à disposição de todos no endereço  
www.ana.gov.br/aguasdemarco.

celebram o dia 22 de março e buscam refletir sobre os pro-
blemas referentes aos recursos hídricos em suas nações, 
propondo alternativas e soluções para resolução dos  
problemas detectados. 

No Brasil, governos e organizações da sociedade bus-
cam sensibilizar a população para a importância de pre-
servar os recursos hídricos. Seminários, cursos, pales-
tras, shows e outros eventos são realizados em todo o  
território nacional. 

A ANA promove de 24 a 28/3, a exposição Semana da 
Água, no Aeroporto JK, em Brasília, com a exibição de 
painéis temáticos, distribuição de material e exibição de 
vídeos. A Agência lançará ainda a publicação Cadernos 
de Recursos Hídricos, uma série de estudos realizados 
sobre a situação da água no País. Confira o calendário de 
eventos para o “Mês das Águas” na página 6.
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24 a 28 de março
Na capital federal haverá a exposição Semana 
da Água, promovida pela ANA, com apoio da 
Infraero no Aeroporto Internacional de Brasília. 
Mostra sobre a Temática da Água, na 505 Norte 
e Semana da Água de Pernambuco.

25 de março
Seminário: A construção sustentável e a água, 
no auditório da ANA em Brasília.

26 de março
Curso de formação de gestores da água em 
Condomínios de apartamentos, no auditório da 
ANA em Brasília.

27 de março
19a Reunião Ordinária do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, no Ministério dos Trans-
portes em Brasília.

28 de março 
Comemoração do Dia Mundial da Água, em 
Manaus (AM).

4 de abril
Seminário Água, comunicação e sociedade, 
em Linhares / Espírito Santo. Promoção da 
ANA, GWP Brasil, realização Projeto Águas do 
Rio Doce e apoio institucional do Igam, Iema e 
Comitê da bacia do Rio Doce.

Prodes beneficia saneamento no Brasil

Paranaíba elege comitê

A bacia do rio Paranaíba abrange Goiás, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, abrigando cerca 
de 8,5 milhões de pessoas. O comitê da bacia começa a 
funcionar até junho próximo. Com a posse marcada para 
o final de maio, os integrantes do colegiado terão uma 
agenda extensa pela frente: aprovar o plano da bacia; de-
cidir sobre a adoção da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos; arbitrar em primeira instância os conflitos rela-
cionados aos usos da água, entre outros. 

O comitê conta com 45 cadeiras de membros titulares, 
das quais 38 serão ocupadas por membros eleitos. Os ha-
bilitados para participarem do processo eletivo do CBH 
Paranaíba serão conhecidos no dia 31 de março. O prazo 
para impugnação vai de 1º. a 15 de abril, e a lista final de 
habilitados será divulgada em 24/4. A eleição dos mem-
bros do Comitê acontecerá em Plenárias Setoriais na pri-
meira quinzena de maio.

Planejando estratégias de ação

A idéia de planejar as ações institucionais da ANA nasceu em 
2001, logo após a sua criação e o processo vem se aprimoran-
do a cada dia. A atual revisão do Planejamento Estratégico da 
Agência tem o comprometimento dos seus servidores e di-
rigentes e contribuirá para o aperfeiçoamento das diretrizes 
da organização. Espera-se formular um roteiro que direcione 
a ANA no cumprimento da sua missão. “Implementar e coor-
denar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídri-
cos e regular o acesso à água, promovendo seu uso sustentá-
vel em benefício da atual e das futuras gerações” é o grande  
desafio da Agência. 

Uma das ações desenvolvidas pela Agência Nacional de 
Águas que visam a contribuir para a melhoria do sane-
amento no Brasil é o Programa Despoluição de Bacias 
Hidrográficas – Prodes. Como o próprio nome já indica, 
o objetivo do Programa é contribuir para a despoluição 
de bacias hidrográficas, por meio do estímulo à constru-
ção e ampliação de estações de tratamento de esgotos  
– ETEs pelo País.

Colocado em prática desde 2001, a ação já beneficiou 
4,5 milhões de brasileiros. Em toda sua existência, o Pro-
des teve um orçamento total de cerca de R$ 128 milhões 
como prêmio para investimentos de R$ 419 milhões por 
parte das companhias de saneamento selecionadas. Para 
2008, a previsão orçamentária para o Programa Despo-
luição de Bacias Hidrográficas é de R$ 40 milhões.

Um dos fatores que motivou a ANA a realizar o Programa é 
a relação entre a poluição e a gestão dos recursos hídricos. 
A redução das cargas poluidoras nos corpos d’água, prin-
cipalmente em regiões metropolitanas brasileiras, é um 
dos principais desafios para a gestão de recursos hídricos, 
pois a degradação da qualidade da água cria situações in-

sustentáveis em termos de desenvolvimento. Para o dire-
tor-presidente da ANA, José Machado, o Prodes é um pro-
grama que procura premiar a eficiência no tratamento dos 
efluentes e vincular os projetos de tratamento de efluentes 
com a gestão das águas.

Entre os aspectos inovadores do Programa, está o fato 
de que a iniciativa da Agência não financia obras ou equi-
pamentos. O Prodes paga pelos resultados alcançados, 
ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado pelas com-
panhias de saneamento selecionadas. Portanto, o foco 
sai das obras em si e vai para a eficiência no tratamento  
de efluentes. 

Em 2007, os três empreendimentos selecionados para re-
ceber os R$ 40,1 milhões em recursos do Prodes são ETEs 
localizadas em Taubaté (SP), Uberaba (MG) e Betim (MG). 
Quando as três estações de tratamento de esgotos – que 
totalizam R$ 147 milhões em investimentos – estiverem 
em pleno funcionamento, aproximadamente 1 milhão de 
brasileiros serão beneficiados. Uma carga poluidora diá-
ria de 46 toneladas deixará de ser lançada em importan-
tes rios, como: o Paraíba do Sul, o Uberaba e o Betim.
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Outorgas para abastecimento público e esgotamento

Saneamento já recebeu mais de R$ 40 milhões da cobrança pelo uso da água

de dados e informações junto ao Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos – Snirh, além de 
implementar os demais programas e projetos defini-
dos pela Diretoria Colegiada da ANA.

Estrutura
Três gerências, compostas de 27 especialistas e 
apoio administrativo, formam a SIP: a de Acom-
panhamento de Projetos, a Técnica de Projetos 
e a de Águas Subterrâneas. As gerências desem-
penham atividades, como: o estímulo e a imple-
mentação de programas e de ações para a gestão 
integrada de águas superficiais e subterrâneas do 
país, além do acompanhamento e da avaliação da 
execução dos convênios e contratos pertinentes  
à Superintendência.

A Superintendência de Implementação de Programas 
e Projetos – SIP integra a Área de Projetos da ANA e 
lida com importantes temas, tais como: o Programa 
Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 
– Proágua Nacional e o Programa Despoluição de Ba-
cias Hidrográficas – Prodes. A SIP atua na implemen-
tação dos dois programas, além de coordenar o Proá-
gua Nacional.

Compete à Superintendência, entre outros pontos: co-
ordenar e implementar os projetos de cooperação in-
ternacional celebrados com a participação da Agência; 
e promover, estimular e implementar ações que visem 
à gestão integrada das águas superficiais e subterrâne-
as do Brasil. Também é atribuição da SIP o apoio à con-
cepção e à operacionalização dos processos de gestão 

reforçadas com uma contrapartida de mais de R$ 22 mi-
lhões por parte dos parceiros das iniciativas. Já nas bacias 
dos rios PCJ, a cobrança rendeu investimentos de mais de 
R$ 18 milhões, e os projetos tiveram contrapartidas supe-
riores a R$ 9 milhões.

A cobrança pelo uso da água visa estimular o uso racio-
nal dos recursos hídricos e gerar recursos financeiros para 
investimentos na recuperação e preservação dos manan-
ciais das bacias. Não é um imposto, mas um preço públi-
co fixado a partir de um pacto entre os usuários de água, 
o poder público e a sociedade civil no âmbito do comitê 
de bacia, com o apoio técnico da ANA.

Nos dois primeiros meses deste ano, outras quatro outorgas 
foram emitidas pela ANA com a finalidade de esgotamento. 
Além disso, estão em análise pela instituição 18 pedidos de 
outorga da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba – Codevasf com o mesmo fim: 
lançamento de efluentes. Os municípios beneficiados estão 
nos Estados da Bahia, do Piauí e do Maranhão.

Entenda a outorga
A água pode ser usada para diversas finalidades. Entre-
tanto, muitas vezes esses usos são concorrentes, gerando 
conflitos. Para ordenar e regularizar o uso da água, foi cria-
da a outorga, que assegura o direito de acesso à água. 

A fim de captar água para o abastecimento público ou 
para lançar efluentes, deve-se solicitar ao Poder Público 
uma outorga – que é uma autorização para o uso dos re-
cursos hídricos. A ANA é a entidade responsável por ana-
lisar os pedidos e autorizar o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos d’água da União; isto é, aqueles que 
banham mais de um estado, servem de limite com outros 
países ou unidades da Federação, se estendem ao territó-
rio estrangeiro ou dele provêm. 

A tabela a seguir demonstra o quantitativo de outor-
gas com finalidade de abastecimento público e/ou es-
gotamento solicitadas e emitidas pela Agência entre 
2001 e 2007.

Finalidade

Outorgas emitidas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Abast. Público/Esgotamento 0 13 1 50 28 30 40 162

Esgotamento 0 0 0 1 5 2 12 20

Mais de 70% dos recursos arrecadados com a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos nas bacias dos rios Paraíba 
do Sul (entre 2003 e 2007) e dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí – PCJ (entre 2006 e 2007) foram investidos em 
projetos de saneamento básico. O percentual equivale 
a um investimento de R$ 40.538.512,34 em projetos de 
construção de redes coletoras, implantação de estações 
de tratamento de esgotos – ETEs, redução de perdas nas 
estações de tratamento de águas, entre outros.

Na bacia do Paraíba do Sul, os projetos de saneamento 
contaram com mais de R$ 22 milhões provenientes ape-
nas da cobrança até hoje. Além disso, as ações foram 
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Prêmio ANA 2008 incentiva conservação  
e uso racional da água
Desde 2006, a cada dois anos, a Agência Nacional de 
Águas promove o Prêmio ANA. Em 2008, o tema da pre-
miação aborda a conservação e o uso racional da água. 

Até 31/05, seis categorias poderão inscrever iniciativas 
que se destaquem pela contribuição para a gestão e o uso 
sustentável dos recursos hídricos brasileiros:

Governo•  – órgãos e entidades governamentais fede-
rais, estaduais e municipais, nas esferas executiva, le-
gislativa e judiciária, assim como o Ministério Público 
e os Tribunais de Contas.
Empresas•  – empresas públicas e privadas, bem como 
sociedades de economia mista.
Organizações não-governamentais•  – organizações 
não-governamentais sem fins lucrativos (também 
chamadas de organizações da sociedade civil) com 
atuação na área de recursos hídricos e meio ambien-
te, associações de classe, sindicatos.
Organismos de bacia•  – comitês de bacia hidrográ-
fica, comissões de açudes e barragens, consórcios 
intermunicipais com ações na área de recursos hídri-
cos, associações de usuários e agências de bacia.
Imprensa•  – trabalhos de jornalistas de veículos de 
comunicação em jornais, revistas, rádios, TV e sítios 
jornalísticos. Poderão ser apresentadas matérias es-
peciais ou séries de reportagens veiculadas nos úl-
timos três anos, a contar da data da publicação do 
edital do prêmio.
Academia•  – estudantes, instituições e profissionais 
ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão.

As iniciativas deverão promover o combate à poluição 
e ao desperdício de água, além de apontar alternativas 
para que haja água de boa qualidade e em quantidade su-
ficiente para o desenvolvimento e a qualidade de vida das 
atuais e futuras gerações.

Cada uma das seis categorias terá três projetos fina-
listas escolhidos pela Comissão Julgadora, que será 
composta de cinco pessoas de notório saber na área 
de recursos hídricos. Todos os vencedores receberão o 
Troféu Prêmio ANA, feito pelo mestre-vidreiro italiano 
Mário Seguso.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessa-
dos no hotsite www.ana.gov.br/premio.  

As inscrições para a premiação são gratuitas e poderão 
ser feitas até 31 de maio. Os documentos previstos no 
regulamento devem ser obrigatoriamente enviados por 
remessa postal registrada, dirigida à Comissão Organi-
zadora do Prêmio ANA. Endereço: Agência Nacional de 
Águas, Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Brasí-
lia-DF, CEP: 70610-200.

Projeto “Um milhão de cisternas”

O Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semi-árido: 1 Milhão 
de Cisternas Rurais foi a iniciativa vencedora da 
categoria Uso Racional de Recursos Hídricos do 
Prêmio ANA 2006. Coordenado pela Articula-
ção no Semi-árido Brasileiro – ASA, desde 2003 
o Programa visa beneficiar aproximadamente 5 
milhões de brasileiros do semi-árido com água 
potável obtida por meio de cisternas de placas, 
cuja capacidade de armazenamento é de 16 mil 
litros de água de chuva.

Até novembro de 2007, o projeto conseguiu 
obter resultados grandiosos: 221.514 cisternas 
construídas num total de 1.031 municípios. Devi-
do ao Programa, cerca de um milhão de pessoas 
do Semi-árido – região composta pelos nove Es-
tados nordestinos mais parte de Minas Gerais e 
Espírito Santo – têm acesso a água potável. Das 
228.541 famílias atendidas, 217.844 foram capa-
citadas em gerenciamento de recursos hídricos.

O Troféu foi inspirado na marca da ANA e criado 
exclusivamente para o Prêmio
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