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Água e desenvolvimento
Expo Zaragoza 2008: vitrine de 
iniciativas de uso sustentável da 
água em todo o mundo
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a Agência desempenha seu papel de fiscalização.
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União onde a cobrança pelo uso da água já ocorre.
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A participação brasileira na Expo Zaragoza 2008 é um dos destaques desta edição do Infomativo ÁguasBrasil. A Agência 
Nacional de Águas (ANA) responde pela secretaria-técnica do Brasil na Expo Zaragoza 2008. 

O evento, que acontece na Espanha até o dia 14 de setembro, reúne mais de cem países em debates sobre água e desen-
volvimento sustentável. A participação brasileira engloba apresentações culturais, um estande de 271 m² no Pavilhão da 
América Latina, além da presença de técnicos e autoridades em mesas-redondas e debates.

Na Tribuna da Água, um espaço de debates técnicos distribuídos em semanas temáticas, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) vai apresentar ao público internacional programas e ações como o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográ-
ficas (Prodes) que visa a reduzir a poluição por esgotos domésticos nos rios brasileiros; o Programa de Desenvolvimento 
dos Recursos Hídricos (Proágua), que já melhorou a qualidade de vida de 4,7 milhões de pessoas no semi-árido brasileiro; 
o Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água.

O tema – gestão descentralizada e participativa das águas – também mereceu destaque nesta edição do Informativo 
ÁguasBrasil. O Brasil conta hoje com mais de 140 comitês de bacias. Em alguns comitês de rios federais, como os dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ (em São Paulo e Minas Gerais) e do rio Paraíba do Sul (que engloba os estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) já está implantada a cobrança pelo uso da água. 

Na página 7, os indicadores da cobrança e a evolução ao longo dos anos dos valores arrecadados nas duas bacias. No 
Paraíba do Sul, dos 266 usuários, 79 vêm do setor industrial e 75 da área de saneamento. Dos 97 usuários do PCJ, 50 são 
indústrias, porém é o setor de saneamento que mais paga pelo uso da água.

A próxima bacia a implantar a cobrança, a do São Francisco, está realizando consulta pública sobre a cobrança pelo uso 
da água naquela bacia e a criação da agência de bacia. A iniciativa é do comitê da bacia do rio São Francisco, com apoio 
da ANA.  Estima-se que, com a cobrança, serão arrecadados cerca de R$ 28 milhões, recursos que serão revertidos em 
benefícios para o rio. 

Na entrevista (página 3) desta edição, o diretor da ANA, Oscar Cordeiro Netto, fala sobre a fiscalização feita pela Agência, 
“uma ação importante de regulação na gestão de recursos hídricos”. Cordeiro Netto explica a importância da fiscalização 
que, segundo ele, exerce um papel orientador e educativo, mas lembra do poder de polícia que cabe à ANA caso o usuário 
resista a uma mudança de comportamento.

Ainda nesta edição, há textos sobre o número de inscrições do Prêmio ANA, um balanço das ações de fiscalização, maté-
rias sobre o banco de projetos do Prodes e coluna de notas.

Boa leitura! 
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Oscar Cordeiro Netto

Oscar Cordeiro Netto se graduou em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília 
(UnB) em 1978. Onze anos depois, tornou-se mestre em Técnicas e Gestão do Meio 
Ambiente (TGE) pelas seguintes instituições francesas: École Nationale des Ponts et 
Chaussées (ENPC), École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (Engref) e 
Paris XII (Université de Paris Val-de-Marne). O doutorado de Oscar também ocorreu na 
ENPC, mas em Ciências e Técnicas Ambientais. De 2002 a 2003, o engenheiro presidiu a 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH). Em 2004, Oscar tomou posse como 
diretor da ANA, cargo que ocupa até hoje.

ÁguasBrasil – Como e por que a ANA exerce atividades de fiscalização?
Oscar Cordeiro Netto – A ANA exerce atividades de fiscalização porque esta é uma ação 
importante de regulação na gestão dos recursos hídricos, pois exerce controle do uso de 
tais recursos em rios de domínio da União. Este controle pressupõe que haja fiscalização, a 
qual é feita pelos especialistas da Superintendência de Outorga e Fiscalização – de forma 
articulada dentro da ANA – e também há uma articulação envolvendo outras instituições 
da área federal e dos estados.

AB – Qual é a abrangência da fiscalização exercida pela Agência Nacional de Águas? 
OCN – A abrangência é nacional, visto que existem rios de domínio da União e massas 
d’água de domínio da União – reservatórios que se encontram em rios de domínio estadual, 
mas que foram construídos com recursos da União – em todas as unidades da Federação.

AB – Quais são as irregularidades mais detectadas nas campanhas de fiscalização? 
OCN – Uma irregularidade muito freqüente é a falta de outorga para a utilização da água e 
lançamento de efluentes. Outra muito detectada é a diferença entre o que está autorizado 
pela outorga e o que se constata em campo. Existe uma ação no sentido de orientar e de 
informar, em situações nas quais não haja má-fé. Caso contrário, entram outros instrumen-
tos de fiscalização: há um relatório de vistoria, em que é dado um prazo para o usuário se 
regularizar, e aí segue todo o processo mais punitivo e corretivo.

AB – Que correlação existe entre a fiscalização e a outorga dos direitos de uso de 
recursos hídricos?
OCN – Ambos são instrumentos correlacionados. Para a outorga ser este instrumento im-
portante na gestão das águas, é necessária uma ação de fiscalização para verificar se os ter-
mos daquela outorga estão sendo respeitados. A maior parte de nossas ações se refere aos 
usos de recursos hídricos outorgados, mas há um número importante de ações motivadas 
por denúncias, por solicitação dos estados ou de outros órgãos de governo para que sejam 
verificadas as condições de usos de recursos hídricos. 

AB – Além da ANA, outras instituições públicas exercem este tipo de fiscalização? Onde 
e quais tipos de instituição?
OCN – A fiscalização do uso dos recursos hídricos também é exercida pelos órgãos gestores 
estaduais, que emitem outorgas e autorizações para o uso das águas estaduais. No Brasil 
há dois estados onde esta fiscalização é exercida regularmente pelos órgãos gestores: São 
Paulo, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), e Minas Gerais, pelo Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Em estados como a Bahia e o Rio de Janeiro, a 
fiscalização está se estruturando. De modo geral, vislumbramos que todas as unidades da 
Federação tenham seus órgãos gestores exercendo a fiscalização porque, afinal de contas, 
a maioria das irregularidades ocorre mais em rios estaduais do que em rios federais.

AB – Como a fiscalização contribui para a gestão dos recursos hídricos brasileiros?
OCN – A ação da fiscalização – indo a campo, informando o usuário e tendo este contato 
– exerce um papel orientador e educativo muito importante. A fiscalização tem o impor-
tante poder de polícia, de fiscalizar abusos e avaliar irregularidades – principalmente na-
quelas bacias hidrográficas onde os usos já são cadastrados e existem conflitos pelo uso da 
água. Se o usuário que comete uma irregularidade não é convencido por um argumento 
educativo, pela informação, ele deve mudar seu comportamento por uma ação coercitiva.

Antes de se tornar diretor da 
ANA, Oscar Cordeiro Netto 
foi presidente da Associação 
Brasileira de Recursos 
Hídricos (ABRH).

“Se o usuário que comete 
uma irregularidade não 

é convencido por um 
argumento educativo, pela 

informação, ele deve mudar 
seu comportamento por 

uma ação coercitiva.”
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Irrigantes negociam redução do uso das águas do rio Javaés

Mobilização social, educação ambiental e obras em prol do Velho Chico 

“Com esse processo, submetemos a outorga a uma nego-
ciação social e, com isso, dividimos as responsabilidades 
em relação a um bem que é de todos”, explica o gerente de 
 Outorga da ANA, Luciano Meneses.

Os principais resultados da negociação são: alguns usuá-
rios terão que reduzir as áreas irrigadas; todos os irrigantes 
deverão buscar uma eficiência mínima de uso da água de 
55%; e, em setembro e outubro (meses que registram as me-
nores disponibilidades de água), ficam proibidas as captações 
de água com a finalidade de irrigação. Os objetivos são con-
servar a biodiversidade do rio e permitir o atendimento dos 
usos prioritários, como abastecimento humano e animal.

Com a negociação, os calendários originais de irrigação serão 
alterados, de forma que não ocorram captações nos meses 
de setembro e outubro e que sejam reduzidas as demandas 
nos demais meses secos.

Geral

O que fazer em situações em que a demanda por água é 
maior do que a disponibilidade? No Brasil, as águas são 
de domínio público e – salvo em situações de escassez, 
em que o consumo humano e a dessedentação animal 
são prioritários – nenhum uso é mais importante do que 
o outro. Em Tocantins, na região do rio Javaés, famosa 
por suas grandes áreas de agricultura irrigada, o balan-
ço hídrico (demanda x disponibilidade) chegou a níveis 
críticos, inviabilizando o atendimento às solicitações de 
autorização (outorga) do uso da água. 

Visando a regularizar esse quadro, a ANA conduziu, ao 
lado do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e do 
Ibama/TO, processo de alocação negociada – concluído 
em abril deste ano. Para isso, todos os irrigantes que 
captam água no Javaés sentaram-se à mesa e discutiram 
alternativas de redução de captação de água e de racio-
nalização do uso na irrigação.

Uma campanha de conscien-
tização para a conservação 
da água; a distribuição de mil 
cartilhas educativas; o plantio 
de 40 mil mudas de plantas 
nativas em 20 nascentes, e a 
construção de 140 bacias de 
contenção de água da chuva 
(barraginhas), etc. Este é o 

saldo do Projeto de Revitalização do Córrego da Velha, 
desenvolvido desde 2006 em Luz (MG) pela ANA e Pre-
feitura Municipal de Luz, com o apoio da Emater-MG e da 
Ruralminas. Os resultados da iniciativa foram apresenta-
dos em seminário no último 27/6, em Luz. 

Localizado próximo à nascente do rio São Francisco, o 
município mineiro de Luz tem cerca de 17 mil habitantes, 
os quais vivem principalmente da agropecuária. Antes do 
projeto, a cidade e o seu entorno sofriam com crescentes 
processos de erosão, desmatamento de matas ciliares e, 
por conseqüência, o assoreamento dos mananciais. 

A iniciativa, estratégica para a revitalização do Velho 
Chico, investiu em recuperação, conservação e manejo 
do solo e da água; e – com vistas à sustentabilidade 
– envolveu a mobilização de produtores, estudantes, 
entre outros, em torno da necessidade de se cuidar 
 melhor do Velho Chico.

Prodes contrata empreendimentos em 2008

O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Pro-
des) – cujo objetivo é estimular a construção e ampliação 
de estações de tratamento de esgotos (ETEs) pelo Brasil 
– é uma ação da Agência Nacional de Águas (ANA) que 
continua contratando empreendimentos em 2008. 

No ano passado, os R$ 40,1 milhões disponíveis para o 
Programa foram reservados para os três empreendimen-
tos com a melhor classificação no processo seletivo do 

Prodes: a ETE Taubaté (SP), na cidade homônima; a ETE 
Francisco Velludo, em Uberaba (MG); e a primeira etapa 
da ETE Betim-Central, em Betim (MG). Neste ano, o quar-
to e o quinto colocados na seleção de 2007 serão contem-
plados com os R$ 34 milhões de recursos da iniciativa da 
ANA. Deste montante, R$ 21 milhões serão destinados 
para a primeira etapa da ETE Monjolinho, em São Carlos 
(SP), e R$ 13 milhões para a primeira etapa da ETE Com-
plexo da Serraria, em Porto Alegre (RS).

Números

•  Foram investidos R$ 391.290,24 do Programa de 
Revitalização do São Francisco, do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA);

•  Adequação de 5km de estradas vicinais, criando as 
chamadas estradas ecológicas;

•  Terraceamento em 358 hectares;
•  Campanha educativa com a participação de mais 

de mil estudantes;
•  Realização de oito reuniões de sensibilização e mo-

bilização social.
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Expo Zaragoza 2008

O Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) é um dos destaques brasileiros apresentados na Expo Zaragoza 2008

Desde o dia 14 de junho, a Expo Zaragoza 2008 se trans-
formou numa espécie de vitrine de iniciativas de uso sus-
tentável da água em todo o mundo. O evento, que conta 
com a participação de governos, entidades internacio-
nais, organizações não-governamentais e empresas de 
mais de cem países, acontece até o dia 14 de setembro, 
direcionando seus holofotes para as interfaces dos recur-
sos hídricos com a agricultura, o saneamento, a geração 
de energia, o turismo, a cultura etc. 

O Brasil abriga parte significativa dos recursos hídricos do 
planeta e tem uma matriz produtiva apoiada no uso inten-
sivo da água. 

“Essa condição está na base do nosso processo de de-
senvolvimento, sendo necessário que a gestão integrada 
desses recursos esteja inserida entre as prioridades nacio-
nais”, reforçou o diretor-presidente da Agência Nacional 
de Águas (ANA), José Machado, durante palestra proferida 
no Dia do Brasil na Expo, em 15 de junho.

Para Machado, a ausência de uma gestão robusta de re-
cursos hídricos provocará não apenas a insustentabilida-
de ambiental hídrica do crescimento econômico como, 
também, comprometerá a longevidade do ciclo econô-
mico, tendo em vista o agravamento dos conflitos pelo 
uso da água em algumas atividades e regiões do País. 

Quando o assunto é água, o Brasil é uma das principais 
referências. O País marcará presença de formas varia-
das: apresentações culturais, participação em debates e 
mesas-redondas, além de um estande de 271m2 no Pavilhão 
da América Latina. Para conferir a participação verde-e-
amarela no evento, acesse www.brasilnaexpo2008.com.br.

Água é tema de evento 
na Espanha

Tribuna da Água

A Tribuna da Água constitui um espaço de debates técni-
cos distribuídos em semanas temáticas. Entidade respon-
sável pela implementação da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, a ANA vai apresentar na Expo os seguintes 
programas e ações:

• Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Pro-
des), que visa a reduzir a poluição por esgotos domésti-
cos nos rios brasileiros;

•  Gestão descentralizada e participativa das águas: Co-
mitês e Agências de Bacia (Ceivap e PCJ);

•  Programa de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 
(Proágua), que já melhorou a qualidade de vida de 4,7 
milhões de pessoas no semi-árido brasileiro e está sendo 
ampliado para o resto do País; 

•  Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água, que 
identifica soluções para atender as demandas de abaste-
cimento de água em mais de 1,3 mil sedes municipais;

•  Alocação negociada de água no semi-árido, experiência 
inovadora, na qual a água é o tema central de uma mesa 
de negociação. Os usuários definem, a cada ano, as possi-
bilidades de captação, garantindo acesso ao recurso;

•  Definição e aplicação de regras de operação de reserva-
tórios, em especial aqueles para geração de energia;

•  A modernização e a expansão da rede hidrometeoro-
lógica na Região Amazônica.
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Hidrovias

ANA e Antaq assinam acordo de cooperação técni-
ca para melhorar o aproveitamento hidroviário. O 
acordo tem validade de cinco anos e visa a promo-
ver um intercâmbio de informações, para a expan-
são e adequação da malha hidroviária nacional.

Parceria em prol do Semi-árido

Levar água tratada para todas as escolas do Semi-
árido brasileiro é o objetivo da parceria entre a 
ANA e a Unicef, desde maio de 2008. A ANA, em 
parceria com o Ministério da Educação, pretende 
disponibilizar água, cantina e sanitários para os 
alunos e o público que utiliza as instalações esco-
lares da região.

Caminho das Águas em Sergipe

Cerca de 80 professores de escolas públicas de Ser-
gipe foram capacitados pelo projeto Caminho das 
Águas em junho. Parceria da ANA com a Fundação 
Roberto Marinho, o projeto visa a conscientizar jo-
vens do ensino fundamental sobre a importância 
da gestão dos recursos hídricos no País.

Capacitação

A ANA promoveu o III Treinamento dos Bolsistas 
dos Projetos do Edital MCT/CNPq/CT-Hidro nº 
38/2006. O objetivo é capacitar agentes gestores, 
com ênfase no Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos. 

Consulta sobre cobrança na bacia do rio São Francisco

O desafio da integração

Após longo processo de instalação com ampla participa-
ção social, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Para-
naíba (CBH Paranaíba) começa a funcionar com o com-
promisso de ser um comitê de integração. “Esse é, sem 
dúvida, um de nossos maiores desafios”, afirma o secre-
tário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Es-
tado de Goiás (Semarh) e presidente do CBH Paranaíba, 
José de Paula Moraes Filho.

Um comitê de integração é formado, por definição, por 
membros indicados por comitês de afluentes. Para que 
isso funcione, então, é preciso que existam colegiados 
instalados nas bacias de afluentes. Segundo Ricardo 
Sandi, da Superintendência de Apoio à Gestão de Re-
cursos Hídricos da ANA, hoje apenas Minas Gerais conta 
com estrutura adequada: “Lá, já há três comitês em fun-
cionamento. Ainda é preciso criar e/ou instalar comitês 
em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal”. 

Os 45 membros titulares do Comitê do Paranaíba – junto 
com seus respectivos suplentes – tomaram posse no dia 
10 de junho. Eles cumprem mandato até 2010. A cidade 
de Itumbiara, em Goiás, foi escolhida pela plenária como 
a sede do colegiado.

Livro trata da cobrança nos rios PCJ

A ANA, os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí (Comitês PCJ) e o Consórcio 
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (Consórcio PCJ) acabam de lançar livro sobre a 
implementação da cobrança pelo uso da água na região. 
A cerimônia de lançamento aconteceu em 26/6 em Ati-
baia (SP), com a presença do diretor-presidente da ANA, 
José Machado, de senadores, entre outras autoridades.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco – 
CBHSF está debatendo a adoção da cobrança pelo uso da 
água e a criação da agência de bacia. As deliberações do 
comitê que tratam do tema – as de nº 36 e 37 – foram apro-
vadas pela plenária do comitê realizada em Paracatu (Mi-
nas Gerais) no mês de maio. O comitê decidiu promover 
consulta pública com entidades da bacia, governos esta-
duais e sociedade civil sobre o conteúdo das deliberações 
relativas à cobrança e à implantação da agência de bacia.

Já aconteceram reuniões em municípios da bacia e estão 
previstos encontros na Bahia e em Minas Gerais. Em ou-
tubro, na próxima plenária do CBHSF, deverão ser apro-
vados os mecanismos e valores de cobrança, bem como o 
edital da agência com base nas propostas encaminhadas 
pelas câmaras técnicas, após o processo de consulta. 

A cobrança pelo uso da água no rio São Francisco está 
em discussão há 23 meses, ao longo dos quais ocorreram 
21 reuniões e foram realizados estudos de viabilidade 
financeira.  Estima-se que, com a cobrança, serão arreca-
dados cerca de R$ 28 milhões, recursos que serão inte-
gralmente revertidos em benefícios para o Velho Chico.  
 
Para que a cobrança seja implementada, entretanto, é 
necessária a criação de uma agência de águas na bacia, 
entidade que atua em apoio à secretaria-executiva dos 
comitês e que subsidia a discussão sobre o planejamento 
e a gestão dos usos das águas. 

Os estudos que subsidiaram a elaboração das duas deli-
berações estão disponíveis nos sítios da ANA e do comitê: 
www.saofrancisco.cbh.gov.br.
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Cobrança pelo uso da água tem arrecadação de R$ 83 milhões desde 2003

Balanço da fiscalização

de Outorga tem a atribuição principal de examinar e 
emitir parecer técnico sobre pedidos de outorga preven-
tiva e de direito de uso em corpos d’água de domínio da 
União (aqueles que banham mais de um estado, servem 
de limite com outros países ou unidades da Federação, 
se estendem ao território estrangeiro ou dele provêm). 

A fiscalização dos usos de recursos hídricos federais é 
responsabilidade da Gerência de Fiscalização. A Gerên-
cia de Regulação é a responsável, entre outras coisas, 
pela proposição de marcos regulatórios para definição 
de regras de uso da água. Implementar o Cadastro Na-
cional de Usuários de Recursos Hídricos é a principal 
atribuição da Gerência de Cadastro.

A Superintendência de Outorga e Fiscalização – SOF 
está ligada à Área de Regulação da ANA. Entre suas 
atribuições, destacam-se: a concessão de outorgas (au-
torizações) para uso de recursos hídricos de domínio da 
União e pela fiscalização desses usos; as análises técni-
cas de solicitações de Certificados de Sustentabilidade 
de Obras Hídricas; a implementação e o gerenciamento 
do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
– CNARH; e a realização de campanhas de cadastro, fis-
calização e regularização de usos de recursos hídricos. 

Estrutura e atribuições
Dividida em quatro gerências, a SOF é formada por 31 
especialistas, além de apoio administrativo. A Gerência 

vidades vistoriadas. Desse número, apenas um não esta-
va regular – neste caso, os técnicos da Agência notificam 
o usuário para que se enquadre às normas legais. Outra 
campanha de destaque foi o acompanhamento da redu-
ção gradativa da vazão do rio São Francisco de 1.300m3/s 
para 1.100m3/s, desde a barragem de Sobradinho até a foz. 
O objetivo principal era averiguar se a redução da vazão 
poderia interferir nos diversos usos de recursos hídricos 
naquela região – o que não foi constatado. 

Até o fim de 2008 cerca de dez campanhas de fiscalização 
estão previstas para acontecer. Os técnicos da ANA irão 
percorrer a bacia PCJ; o Sistema Cantareira; as bacias dos 
rios Paraná, Grande e Doce; açudes do Nordeste; e empre-
endimentos de grande porte do setor hidrelétrico.

banham o Brasil e países vizinhos), a ANA é que operacio-
naliza a cobrança. A autarquia repassa todo o recurso arre-
cadado para a agência de água da bacia, que propõe ao co-
mitê de bacia – do qual é uma secretaria executiva – o plano 
de aplicação dos recursos provenientes da cobrança. 

Em se tratando de rios de domínio da União, a cobrança já 
ocorre na bacia do rio Paraíba do Sul (MG, RJ e SP) e nas 
bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SP e MG). No 
Paraíba do Sul, dos 226 usuários, 79 vêm do setor industrial 
e 75 da área de saneamento. Dos 97 usuários do PCJ, 50 
são indústrias; porém, o setor de saneamento é o que mais 
paga pelo uso da água. 

Veja o histórico de arrecadação em ambas as bacias: 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um dos instru-
mentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos e tem três objetivos principais: reconhecer a água 
como bem econômico, incentivar o uso racional da água e 
obter recursos para o financiamento da recuperação e pre-
servação dos mananciais da bacia. 

É importante destacar que a cobrança não é um imposto 
pago pelos usuários da água, mas um preço público esta-
belecido por meio de um pacto entre os usuários e o comi-
tê da respectiva bacia hidrográfica – nesta etapa a Agência 
Nacional de Águas (ANA) entra com o apoio técnico.

Em rios de domínio da União (aqueles que fazem fronteira 
ou banham mais de um estado e os que fazem fronteira ou 

Bacia

Valores arrecadados (em R$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) Não havia cobrança 10.724.370 12.810.643 17.751.000 
(previsão) 41.286.013

Paraíba do Sul 6.535.419 6.425.338 6.498.385 7.077.171 6.242.387 9.014.000 
(previsão) 41.792.700

Fiscalizar o uso dos recursos hídricos em corpos d’água de 
domínio da União é uma das atribuições da ANA. Diante 
disso, ao longo do ano a Gerência de Fiscalização da Agên-
cia promove campanhas de fiscalização de maneira estra-
tégica. O objetivo principal é verificar se os critérios para 
uso desses recursos estão sendo efetivamente cumpridos. 

De janeiro a maio deste ano sete campanhas já foram re-
alizadas. Técnicos da ANA visitaram os estados de Minas 
Gerais, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte para verifi-
car o uso dos recursos hídricos em rios e reservatórios de 
domínio da União. 

Na primeira campanha, realizada na bacia hidrográfica do 
rio Piranhas-Açu (PB e RN), 18 usuários tiveram suas ati-
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Prêmio ANA tem aproximadamente 200 inscritos

Depois de mais de sete meses de inscrições, a segunda edi-
ção do Prêmio ANA contará com a participação de cerca 
de 200 trabalhos nas seis categorias. O número de inscritos 
ainda não está fechado, pois as inscrições foram enviadas 
até 04/07, o que possibilita que mais candidaturas cheguem 
nos dias seguintes a tal prazo. Com o tema “Conservação e 
Uso Racional da Água”, a premiação visa a reconhecer ini-
ciativas que se destaquem pela excelência de sua contribui-
ção para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos 
brasileiros. Seis categorias estão em disputa: organismos 
de bacia, organizações não-governamentais (ONGs), go-
verno, imprensa, academia e empresas.

Entre os 60 participantes da categoria empresas, fica cla-
ra a diversidade do porte das instituições e da abrangência 
das iniciativas. Entre os inscritos, há desde candidaturas de 
transnacionais até pequenas empresas. Outra categoria 
que promete ser bastante disputada é a de imprensa: apro-
ximadamente 50 trabalhos concorrerão. Matérias de veícu-
los de comunicação nacionais e regionais estão na disputa.

Após a fase de inscrições, a Comissão Julgadora definirá 
três finalistas em cada uma das seis categorias, entre os 
quais escolherá os seis vencedores. A avaliação será feita 
segundo os critérios de: efetividade; impactos social, cultu-
ral e ambiental; potencial de difusão / replicação; originali-
dade, e adesão e participação social.

O regulamento e as demais informações sobre o Prêmio 
ANA 2008 podem ser encontradas no hotsite da premiação: 
www.ana.gov.br/premio.  

Categorias

•  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: abrange empresas públicas, privadas e 
sociedades de economia mista;

•  Organizações não-governamentais: ONGs sem fins 
lucrativos e com atuação na área de recursos hídricos 
e meio ambiente, associações de classe, sindicatos;

•  Organismos de bacia: comitês de bacia hidrográfica 
de rios de domínio da União e dos estados, comissões 
de açudes e barragens, consórcios intermunicipais 
com ações na área de recursos hídricos, associações 
de usuários e agências de bacia;

•  Imprensa: trabalhos jornalísticos relacionados ao 
tema do Prêmio ANA, veiculado por jornais, revistas, 
rádios, TV e sítios jornalísticos desde 20/12/2004;

•  Academia: estudantes, instituições e profissionais 
 ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Universidade a serviço da água

Em 2006, na primeira edição do Prêmio ANA, 
uma das categorias existentes era a de gestão de 
recursos hídricos. Neste tema, quem venceu foi 
a iniciativa da Universidade da Região de Joinvil-
le (Univille), intitulada de “Projeto de Assessoria 
Técnica e Científica ao Comitê de Gerenciamen-
to da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Nor-
te – Extensão Universitária Voltada ao Meio Am-
biente e aos Recursos Hídricos”.

Criada em 2001, a ação da universidade catari-
nense foi desenvolvida a fim de dar ferramen-
tas metodológicas aos alunos para a execução 
de trabalhos científicos. Como resultado da 
iniciativa, foram geradas informações para o 
embasamento do diagnóstico e do prognósti-
co dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 
do rio Cubatão do Norte, em Santa Catarina. 
Visando a auxiliar o Projeto, a Univille criou um 
sítio na internet para a divulgação de dados a 
respeito dos recursos hídricos da região, legis-
lação aplicada e projetos de educação ambien-
tal. No âmbito da ação, também houve pales-
tras para a conscientização e a capacitação da 
população local sobre a importância da água e 
aspectos contidos na Lei nº 9.433/97, que insti-
tuiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e é 
conhecida como “Lei das Águas”.

Ministério do
Meio Ambiente


