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O ÁguasBrasil é um informativo da Agência Nacional de Águas (ANA),
autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Esta edição do ÁguasBrasil traz entrevista com a senadora Marina Silva, que aborda aspectos da gestão de recursos
hídricos e enfatiza o papel do Brasil como potência ambiental. “Temos a maior diversidade biológica do planeta, a
maior floresta tropical, 12% da água doce do mundo e outros tantos ativos ambientais, que fazem com que mais de
50% do nosso PIB sejam constituídos a partir dessa riqueza”, afirma a senadora. Marina Silva é também presidente da
subcomissão temporária especialmente criada para acompanhar as atividades do Fórum Mundial da Água, que
acontecerá em 2009 na Turquia.

A atuação da Agência Nacional de Águas (ANA) na região amazônica é destaque em três matérias. A primeira é sobre o
andamento dos trabalhos de elaboração do plano de recursos hídricos dos afluentes da margem direita do rio Amazonas.
A segunda é sobre a parceria entre a Agência e o Instituto Socioambiental (ISA) para ações de monitoramento e manejo
integrado da bacia do rio Xingu, com a participação dos atores sociais envolvidos no processo. Com quase dois mil
quilômetros de extensão, o rio Xingu atravessa os estados do Mato Grosso e do Pará até desemborcar no rio Amazonas.
Cerca de cinco mil índios de 14 etnias vivem hoje no Parque Nacional do Xingu, usuários diretos das águas da bacia do rio
Xingu. Finalmente, a última trata dos estudos sobre a foz do rio Amazonas e a série histórica de informações hidrológicas.

Já que o assunto é monitoramento dos rios, na seção Conheça a Agência o destaque vai para a Superintendência de Administração
da Rede Hidrometeorológica (SAR), que tem como missão justamente a operação da rede nacional. Outra matéria explica como
funciona e qual a dimensão da rede que monitora os rios do Brasil, considerada a maior da América do Sul.

Ainda sobre a atuação da ANA, projetos e ações são abordados nesta edição do  ÁguasBrasil. O Programa Nacional de
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (Proágua Nacional), ganha merecido destaque. A iniciativa tem o objetivo de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, por meio do planejamento e da gestão de recursos hídricos.

O Proágua Nacional foi possível com a assinatura, em setembro do ano passado, de acordo de empréstimo entre o Banco
Mundial e o governo brasileiro. São US$ 50 milhões destinados à gestão de recursos hídricos, dos quais a ANA entra com
US$ 37,5 milhões. A abrangência nacional do Programa é conseqüência natural do sucesso do Proágua Semi-árido que,
entre 1998 e 2006, envolveu US$ 236,6 milhões em recursos – US$ 158 milhões do Banco Mundial, enquanto a União e os
dez estados do Semi-árido investiram o restante.

A adesão da ANA ao Pacto Nacional “Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-árido” é notícia também no
ÁguasBrasil. A Agência tem trabalhado, ao lado do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Ministério da
Educação, para construir um projeto com foco nas escolas públicas, em especial, para viabilizar água potável, instalação de
banheiro e cozinha para estudantes nas escolas da região.

Finalmente, a página 8 é dedicada ao Prêmio ANA, que em 2008 está na sua segunda edição, com cerca de 300 inscritos. Os
vencedores serão conhecidos no dia 4 de dezembro, em solenidade que acontecerá em Brasília.

Boa leitura!
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Entrevista

Marina Silva

ÁguasBrasil - Quais são os benefícios já proporcionados pela Política Nacional de Recursos
Hídricos?

Marina Silva - Os benefícios proporcionados à sociedade desde a aprovação da lei que
estabeleceu a política nacional, em 1997, são inúmeros. Hoje, temos um Plano Nacional de
Recursos Hídricos, elaborado por milhares de mãos; um Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, que conta com a participação dos órgãos responsáveis pela gestão de recursos
hídricos, dos usuários e da sociedade em geral; uma agência reguladora nacional estruturada
e com excelente capacidade técnica (a Agência Nacional de Águas); e iniciamos o processo
de constituição dos comitês de bacia e das agências implementadoras. Portanto, o saldo é
extremamente positivo.

AB - Quais são os principais desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil?

MS - A implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, avançar de forma mais
efetiva na implantação dos comitês de bacia e das agências e aprofundar a gestão
democrática dos recursos hídricos.

AB - Como conciliar desenvolvimento econômico com boas práticas ambientais?

MS - Não se trata mais de conciliar desenvolvimento e meio ambiente. Eles precisam ser
vistos como variáveis da mesma equação, que se complementam mutuamente. Sempre
digo que o Brasil é uma potência ambiental. Temos a maior diversidade biológica do planeta,
a maior floresta tropical, 12% da água doce do mundo e outros tantos ativos ambientais,
que fazem com que mais de 50% de nosso Produto Interno Bruto (PIB) sejam constituídos a
partir dessa riqueza. Portanto, não há como dissociar desenvolvimento de meio ambiente.

AB - No contexto da bacia Amazônica, o que deve ser feito para evitar um cenário de
degradação dos recursos hídricos, como já ocorre em outras bacias?

MS - Gestão democrática e estrita observância da legislação ambiental. Hoje, temos mais
condições de acertar do que tivemos no passado, em relação às demais bacias. Temos o
Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, o Macro Zoneamento
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (com alguns estados que já aprovaram seus
zoneamentos nas assembléias estaduais e outros que estão prestes a fazê-lo), avançamos
decididamente na criação de Unidades de Conservação e precisamos avançar mais no
ordenamento do território. Temos, ainda, o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, o
Estado brasileiro dispõe hoje do instrumental técnico para estabelecer, em conjunto com a
sociedade, um modelo adequado de desenvolvimento sustentável para a região. Não pode
faltar vontade política para fazê-lo.

AB - De que forma o Senado Federal pode contribuir para as discussões do Fórum das
Águas das Américas e do Fórum Mundial da Água?

MS - No Senado, estou presidindo a Subcomissão Temporária para participar e acompanhar
as atividades do Fórum das Águas das Américas e do Fórum Mundial das Águas, que tem a
senadora Marisa Serrano como relatora. A subcomissão está procurando ouvir especialistas,
conhecer os problemas específicos, para que possamos levar uma contribuição representativa
do conjunto dos senadores. O tema do 5º Fórum Mundial da Água será “Superando os Divisores
de Água”, o que nos remete à necessidade de acordos para a gestão de águas transfronteiriças,
entre outras questões. O Brasil tem um acúmulo de experiências importantes nesse assunto e
poderá levar uma grande contribuição. Para o Legislativo, em particular, pode ser relevante
uma boa avaliação das condições mínimas legais que favoreçam esses acordos.

Com força e sutileza marcantes, Marina Silva começou sua atuação política ao lado
de Chico Mendes, no Acre, em 1984. No ano seguinte, se licenciou em História pela
Universidade Federal do Acre (Ufac). Marina seguiu uma trajetória política
ascendente: vereadora de Rio Branco, deputada estadual e senadora, eleita quando
tinha apenas 38 anos. A acreana concentra sua atuação nas áreas de direitos
humanos, cidadania, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Como ministra
do Meio Ambiente, entre 2003 e 2008, Marina Silva fez uma gestão que colocou em
evidência os temas da Pasta e que manteve um constante trabalho integrado com
a Agência Nacional de Águas.

“Temos a maior diversidade

biológica do planeta, a maior

floresta tropical, 12% da

água doce do mundo e outros

tantos ativos ambientais,

que fazem com que mais

de 50% de nosso PIB sejam

constituídos a partir dessa

riqueza. Portanto, não há como

dissociar desenvolvimento

de meio ambiente.”

Marina Silva tem sua atuação

política voltada para as

questões de direitos humanos,

cidadania, meio ambiente e

desenvolvimento sustentável.
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Importante rio da hidrografia brasileira, o Xingu vem des-
pertando a preocupação de instituições públicas e priva-
das, de ONGs e da sociedade civil no tocante à proteção
de suas nascentes. Pensando nisso, a Agência Nacional
de Águas e o Instituto Socioambiental (ISA) firmaram um
acordo de cooperação técnica cujo objetivo principal é a
realização de ações relacionadas com o monitoramento
e o manejo integrado de recursos hídricos, com a partici-
pação das comunidades locais. O acordo, firmado em
2006, estabeleceu 14 metas prioritárias, entre as quais se
destacam a organização de cursos e treinamentos e a for-
mação de um banco de dados hidrometeorológicos da
bacia do rio Xingu. A previsão para alcance total das me-
tas é dezembro deste ano.

Dando continuidade ao acordo, o ISA promoverá, com
o apoio institucional da ANA, o II Encontro das Nascen-
tes do Xingu, em Canarana (MT), de 16 a 18 de outubro.
Será a oportunidade para que ações de proteção das nas-
centes sejam discutidas pelos atores sociais envolvidos
no processo. Na ocasião, a ANA promoverá uma oficina

Geral

Proteção às nascentes do rio Xingu

ANA quer “história” da foz do Amazonas

Para conhecer as características da foz de um rio e os im-
pactos das ações antrópicas e naturais sobre ele, é preci-
so ter dados de médio e longo prazos. “Junto com insti-
tuições pesquisa, a ANA está trabalhando para ter uma
série histórica de informações hidrológicas da foz do Ama-
zonas, de onde não se tem dados confiáveis anteriores a
2000”, explica Eurides de Oliveira, superintendente-ad-
junto de Administração da Rede Hidrometeorológica
(SAR) da Agência. Ele lembra ainda que, quanto maior o
rio, maior deve ser a série histórica – o que aumenta o
desafio no caso do Amazonas.

A última campanha de medição na foz do rio foi entre os
dias 28/9 e 2/10. Os números estão sendo finalizados. A
anterior, realizada em junho, registrou uma vazão média
de mais de 250 mil m3/s, o que corresponde a mais de cin-
co vezes a vazão do rio Congo – o segundo mais caudalo-
so do mundo.

O trabalho envolve levantamentos hidrodinâmicos (va-

de capacitação para utilização do Sistema de Informa-
ções Hidrológicas (Hidroweb), disponível no sítio da
Agência, na internet. Além disso, especialistas falarão
sobre os fundamentos de monitoramento pluviométri-
co, fluviométrico, de sedimentos e, sobretudo, da quali-
dade da água. A situação hidrológica do Parque Nacio-
nal do Xingu também será alvo de amplo debate, consi-
derando a delicadeza de sua área protegida, que não
abrange as nascentes do rio.

Saiba mais

Com quase 2 mil quilômetros de extensão, o rio Xingu
atravessa os Estados do Mato Grosso e do Pará até de-
sembocar no rio Amazonas. Cerca de 5 mil índios de 14
etnias vivem no Parque Indígena do Xingu e se favore-
cem da utilização das águas do rio Xingu para suas ativi-
dades diárias – e, justamente por isso, representam um
reforço considerável na preservação de suas nascentes.
A principal reivindicação indígena é quanto à utilização
de agrotóxicos nas lavouras da região.

Como a água deve ser gerida frente às intervenções hu-
manas? Como conciliar desenvolvimento e sustentabi-
lidade? Questões como essas guiam a elaboração do Pla-
no Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidro-
gráficas dos Afluentes da Margem Direita do Rio Ama-
zonas, instrumento que envolve um diagnóstico da si-
tuação da água na região, a projeção de cenários futu-
ros, e propostas de ações com vistas a compatibilizar
progresso e sustentabilidade.

Plano quer aliar progresso e sustentabilidade
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Para realizar o trabalho, técnicos da ANA contam com
a ajuda de um grupo de consultores. São eles: Antônio
Holtz (transporte e geração de energia); Belmiro Cas-
tor (modelos institucionais para a gestão da água na
Amazônia); Bertha Becker (ocupação territorial e as-
pectos sociais e ambientais); Eneas Salati (mudanças
climáticas na Amazônia); José Otamar (aspectos eco-
nômicos e finanças públicas), e Paulo Haddad (planos
de desenvolvimento).

zão, direção e intensidades das correntes), sedimentomé-
tricos, e de qualidade da água (turbidez, pH, oxigênio dis-
solvido, condutividade etc.). As medições de vazão ao lon-
go dos anos vão permitir conhecer o comportamento sa-
zonal do rio, como os períodos de cheia e de seca natu-
rais, ajudando o planejamento da navegação, por exem-
plo. Além disso, com a série histórica, será possível con-
tribuir para o acompanhamento e a avaliação das influ-
ências das possíveis mudanças climáticas no comporta-
mento do Amazonas.

Já a análise dos sedimentos permite conhecer não ape-
nas as suas origens (por exemplo, de regiões andinas, de
terras roxas, entre outras), mas também as atividades
econômicas relacionadas. “É essencial fazer o acompa-
nhamento sedimentométrico na foz do Amazonas, aon-
de chegam contribuições do Solimões, Madeira e Negro.
Estima-se que cerca de 700 milhões de toneladas de sedi-
mentos sejam lançadas ao mar anualmente pelo Amazo-
nas”, destaca Eurides de Oliveira.



Capa

Proágua Nacional beneficia recursos hídricos do Brasil

O Programa beneficia todos os
estados e o Distrito Federal

Os investimentos do Proágua Semi-árido contribuem para melhorar as cond ições de vida dos moradores da região

Er
al

do
 P

er
es

/B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s A
N

A

5Nº 7   Julho • Agosto 2008 ÁguasBrasil

Em setembro de 2007, com a assinatura de acordo de em-
préstimo entre o Banco Mundial e o governo brasileiro, o Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos
(Proágua Nacional) deu seus primeiros passos. A iniciativa
tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros, por meio do planejamento e da gestão
dos recursos hídricos, além da expansão e da otimização da
infra-estrutura hídrica nacional para garantir a oferta de água
em quantidade e qualidade adequadas para os usos múlti-
plos do recurso natural.

A Agência Nacional de Águas (ANA) atua principalmente na
área de gestão, a qual é composta de ações de desenvolvi-
mento institucional, estudos específicos, planos e projetos
relacionados ao tema. Tais iniciativas visam ao fortalecimen-
to do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos (Singreh).

Já a Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da
Integração Nacional (SIH/MI) age no que se refere às obras
prioritárias do Proágua Nacional, que inclui empreendimen-
tos, como: adutoras, sistemas simplificados de abasteci-
mento, barragens e sistemas de obtenção e adução de
águas subterrâneas.

Um total de US$ 200 milhões em recursos compõe o Proá-
gua Nacional, sendo que US$ 50 milhões vêm do Banco
Mundial e os restantes US$ 150 milhões são uma contrapar-
tida da União, dos estados e do Distrito Federal. Dos US$ 50
milhões destinados à gestão de recursos hídricos, a ANA
entra com US$ 37,5 milhões.

O lançamento do portal do Proágua Nacional na inter-
net – www.ana.gov.br/proagua – foi apenas uma das

ações desenvolvidas no âmbito do Programa. Neste ano,
já foram consolidados os Termos de Referência de ações
a serem desenvolvidas no Distrito Federal e nos 16 esta-
dos que não compõem o Semi-árido. Desde abril, licita-
ções vêm ocorrendo e as respectivas informações estão
acessíveis por meio do link Licitações, que está no por-
tal do Programa.

Entre 1998 e 2006, o Subprograma de Desenvol-
vimento Sustentável de Recursos Hídricos para o
Semi-árido Brasileiro (Proágua Semi-árido) envol-
veu US$ 236,6 milhões em recursos – US$ 158 mi-
lhões foram emprestados pelo Banco Mundial, en-
quanto a União e os dez estados englobados pelo
Semi-árido (AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN e
SE) investiram o restante. A iniciativa também foi
capitaneada pela ANA e pela SIH/MI e visou a de-
senvolver tanto a gestão de recursos hídricos
como a infra-estrutura hídrica nos estados envol-
vidos no Programa.

Na prática, 47 obras hídricas foram executadas, o
que beneficiou 4,7 milhões de habitantes da região.
Apenas os sistemas de abastecimento de água be-
neficiaram 930 mil domicílios da região. Em termos
de gestão de recursos hídricos, o Piauí, por exem-
plo, passou a ter uma lei estadual de recursos hídri-
cos e a adotar o instrumento da outorga dos direi-
tos de uso da água.

Proágua Semi-árido foi o começo



Água e segurança alimentar e nutricional têm tudo a ver.
Para além de matar a sede, a água é essencial para a agri-
cultura, para o cozimento de alimentos, para a higiene etc.
Reconhecendo as interfaces entre água e segurança ali-
mentar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea) colocou a discussão em pauta duran-
te a sua VI Plenária no dia 5/9, em Recife (PE). Na ocasião,
o diretor-presidente da ANA, José Machado, reforçou o
apoio da Agência na luta pela garantia da segurança ali-
mentar aos brasileiros.

Com o princípio de que todos devem ter acesso à água em
quantidade e qualidade, a Agência trabalha para atualizar e
aumentar o alcance do Atlas Nordeste - Abastecimento Ur-
bano de Água, que mostra as condições atuais de oferta de
água e aponta alternativas para atender às demandas de abas-
tecimento humano até 2025. Agora, o estudo vai abarcar 1.892
sedes municipais do Nordeste e do Norte de Minas Gerais.

Geral

Agência reforça a luta por segurança alimentar

A situação das regiões metropolitanas de todo o Brasil e dos
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também tem
sido pesquisada pela ANA. Até o ano que vem, os responsá-
veis pelo setor de abastecimento de água e saneamento te-
rão à disposição importantes ferramentas de planejamento.

Além disso, a Agência quer realizar um Atlas para assegurar
a segurança hídrica na zona rural do semi-árido brasileiro.

Água na escola

Integrante do Pacto Nacional Um Mundo para a Criança e o
Adolescente do Semi-árido, a ANA tem trabalhado, ao lado
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do
Ministério da Educação (MEC), para construir um projeto
com foco nas escolas públicas. Juntos, querem viabilizar água
potável, banheiro e cozinha para estudantes, professores e
demais usuários das instalações escolares.

Notas

O Portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recur-
sos Hídricos (Snirh) – www.ana.gov.br/portalsnirh – está dis-
ponível ao público. A página foi desenvolvida pela Agência
Nacional de Águas (ANA) e pelo Fundo Setorial de Recursos
Hídricos (CT-Hidro), visando a garantir, para a sociedade, o
acesso rápido e preciso a informações atualizadas sobre os
recursos hídricos brasileiros.

Em 13/08, dois ministros compareceram à sede da Agência,
em Brasília, para lançarem a página: o do Meio Ambiente,
Carlos Minc, e o da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.
Dirigentes da ANA e do CT-Hidro também estiveram na ce-
rimônia. Os ministros estrearam a página e conheceram al-
gumas de suas funcionalidades, como dados de vazões de
rios nordestinos.

Segundo o diretor-presidente da ANA, José Machado, o Por-
tal é um importante instrumento de gestão de recursos hí-
dricos. Carlos Minc também aprovou o sítio: “O Portal Snirh
envolve princípios que o governo tem: o da integração de
informações entre instituições e o da transparência”. Para
Sérgio Rezende, a página incentivará cientistas e estudan-
tes a tratarem de recursos hídricos.

Lançamento do Portal do Snirh

Iniciado em 2006, o Projeto de Revitalização do Córrego da
Mina, no Alto São Francisco, tem provocado amplo envolvi-
mento da comunidade de Pains (MG). Até o final deste ano,
terão sido investidos mais de R$ 320 mil em educação ambi-
ental, readequação de estradas rurais, construção de terra-
ços em nível e de barraginhas, e serviços de revitalização e
manejo integrado. Projeto da ANA e da Prefeitura de Pains,
ele conta com recursos do Programa de Revitalização do São
Francisco, do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Revitalização do Velho Chico a todo o vapor

Geração de energia no rio Madeira

A ANA concedeu outorga de direito de uso de água
do rio Madeira para geração de energia. A Usina Hi-
drelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho (RO),
está autorizada a explorar os recursos hídricos, des-
de que cumpra exigências feitas pela Agência – en-
tre elas a garantia de abastecimento de água da ci-
dade de Porto Velho e de comunidades vizinhas.

Novo  0800

Desde 19 de agosto os usuários de recursos hídricos
de todo o País contam com um novo número para
atendimento. O 0800 725 2255 foi lançado pela ANA
para esclarecer dúvidas quanto ao Cadastro Nacional
de Recursos Hídricos (CNARH), além de informar so-
bre campanhas de fiscalização nas bacias hidrográfi-
cas brasileiras.

Concurso público

Cresce a expectativa em torno do próximo concurso
público para provimento de 152 cargos efetivos da
ANA. Autorizado pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em 10 de julho, a autarquia tem
até janeiro de 2009 para publicar o novo edital com
as regras do concurso. Porém, a expectativa da Casa
é de que o edital saia no mês de outubro e que as
provas sejam realizadas ainda este ano.

ÁguasBrasil 6 Informativo Agência Nacional de Águas



Indicadores

Conhecer a qualidade das águas dos rios brasileiros é uma
das funções da rede básica hidrometeorológica nacional sob
administração da Agência Nacional de Águas. Com mais de
4.600 estações hidrometeorológicas instaladas, sobretudo
na região hidrográfica do Paraná, a rede básica é o maior sis-
tema de coleta e armazenamento de informações sobre re-
cursos hídricos das bacias hidrográficas da América do Sul.

Dotada de estações convencionais e automáticas, a rede
nacional coleta dados sobre o nível de água, vazões (descar-
ga líquida), quantidade de chuva, informações sobre evapo-
ração, temperatura, umidade e sedimentos depositados,
além de monitorar e analisar a qualidade dos recursos hídri-
cos brasileiros. O monitoramento possibilita, ainda, o cálcu-

Saiba mais sobre a rede que monitora os rios do Brasil

lo das séries históricas de vazões diárias e mensais, muito
utilizadas no planejamento energético e no acompanhamen-
to das mudanças climáticas, entre outras.

O monitoramento sistemático dos rios brasileiros é realizado
por meio de observações feitas nas estações convencionais
por observadores hidrológicos, diariamente. Já nas estações
automáticas, equipadas com Plataformas de Coleta de Da-
dos (PCDs), são realizadas leituras automáticas do nível dos
rios e de chuva acumulada. Os dados coletados nas platafor-
mas com sistema de telemetria são transmitidos por satélites
para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e re-
transmitidos automaticamente para a ANA, que analisa os
dados recebidos e os disponibiliza em sua página na internet.

A Superintendência de Administração da Rede Hidromete-
orológica (SAR) é a responsável, entre outras atribuições,
pela operação e manutenção da rede de monitoramento hi-
drometeorológico no Brasil. Por meio de uma trama forma-
da por quase 5 mil estações, a SAR conhece e gerencia, qua-
litativa e quantitativamente, os rios brasileiros, absorvendo
informações diversas. Os dados coletados são tratados e dis-
ponibilizados em tempo real no Sistema de Informações Hi-
drológicas (Hidroweb), hospedado no site da ANA.

O trabalho da SAR, integrada por três gerências, tem
transformado cada vez mais as informações hidrológicas
em mecanismos de gestão dos recursos hídricos.

Quem é quem
A Gerência das Redes Sedimentométrica e de Qualida-
de da Água (GESEQ) tem como atribuição principal o
planejamento anual de operação da rede nacional. Im-
plementar a operação integrada das redes de monito-
ramento hídrico existentes no País é uma das atribui-
ções da Gerência das Redes Fluviométrica e Hidrome-
teorológica (GFLUH). Por fim, compete à Gerência de
Acompanhamento da Operação da Rede Hidrometeo-
rológica da ANA (GAORH), entre outras responsabili-
dades, coordenar as atividades relativas à manutenção
da base de dados pluviométricos, fluviométricos, de
qualidade da água e sedimentos sob a tutela da ANA.

Conheça a Agência
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Evolução da rede

O monitoramento hidrometeorológico teve início há mais
de um século, com a instalação das primeiras estações plu-
viométricas. Com o passar do tempo, a rede recebeu equi-
pamentos capazes de controlar os níveis dos rios e de re-
alizar medição de vazão. O marco histórico da evolução
da rede hidrometeorológica nacional aconteceu nos idos
de 1970, com a expansão do monitoramento hidrológico
do País, impulsionado, principalmente, pela necessidade
de aproveitamento das forças hidráulicas. O grande des-
taque de monitoramento, à época, foi a Região Amazô-
nica, que tinha pouca cobertura de estações pluviométri-
cas e fluviométricas.

Nos últimos 30 anos o número de estações quase dobrou
em virtude do desenvolvimento nacional. Atualmente, a
maior concentração de estações de monitoramento está nas
regiões centro e sul do País, onde a demanda por informa-
ções hidrológicas é maior.

O monitoramento hidrológico é uma ferramenta indispensá-
vel para o gerenciamento dos potenciais hídricos. As informa-
ções levantadas e armazenadas no banco de dados são essen-
ciais para o atendimento de demandas de setores usuários de
recursos hídricos, com destaque para: energia, abastecimento
público, saúde, transporte, lazer, turismo e agropecuária.

Evolução da Rede Hidrometeorológica Nacional

Estações: pluviométricas,
fluviométricas e
evaporimétricas 3.654 4.076

1998 1988 2000 2008

4.135 4.6742.770

1978
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Comissão Julgadora escolhe pré-finalistas do Prêmio ANA

Governo

• Projeto de Revitalização de Nascentes em Áreas Públicas Ur-
banas;

• Campanha Permanente de Uso Racional da Água;
• Recuperação de Nascentes no Programa Manancial Sul da

Região Metropolitana de São Paulo;
• Um modelo de Gestão de Abastecimento de Água para Co-

munidades Rurais;
• Otimização de SIG Implantado pelo IPPUC para Gerenciamen-

to e Fiscalização das Condições Sanitárias de Curitiba.

Empresas

• Gestão Sustentável de Recursos Hídricos com Ações no Foco
de Redução de Perdas de Água no Município de Salesópolis,
Cabeceira do Rio Tietê, com Ênfase na Melhor Exploração
do Manancial;

• Redução do Consumo de Água Potável pela Aplicação de
Técnicas Avançadas Separação de Membranas para Trata-
mento e Reúso de Águas Superficiais e Efluentes;

• Gestão de Recursos Hídricos na Jalles Machado - S/A;
• Desenvolvimento Sustentável Aplicando Tecnologias de Pro-

dução Mais Limpa;
• Redução na Captação de Água Nova na Votorantim Metais

Zinco S/A;
• BSH2O Reinventando a Fórmula.

Organizações não-governamentais (ONGs)

• Controle Informatizado de Níveis e Volumes;
• De Olho nos Mananciais;
• Programa de Revitalização Renaturalização e Preservação do

Rio dos Queimados de Concórdia;
• Projeto Oásis;
• Projeto de Preservação das Águas Termais.

Organismos de bacia

• Preservação e Conservação do Manancial;
• Rede de Plataformas de Coleta de Dados para Monitoramen-

to Automático da Qualidade da Água do Rio Paraíba do Sul;
• O Consórcio PCJ e a Racionalização do Uso da Água como

Garantia da Sustentabilidade Hídrica através de Projeto Re-
gional de Combate às Perdas;

• Projeto de Educação Ambiental Pingo d’Água.

Imprensa

• Série de Reportagens de Rádio – Desafios e Usos da Água;
• Cuidar para não Faltar;
• Trilogia: Mares, Desertos e Chuvas do Sertão;
• Reaproveitamento de Água da Chuva;
• Série Água: o Desperdício que Condena São Paulo.

Academia

• Inovação no Tratamento e Reciclo de Água em Lavagem de
Veículos;

• Tecnologias de Reúso Predial de Água – Recentes Desenvol-
vimentos no Espírito Santo;

• Construção de uma Linhagem Bacteriana Apta para Bior-
remediação de Efluentes Contaminados por Metais Pesa-
dos;

• Sistema Multi-usuário para Gestão de Recursos Hídricos;
• Tratamento para o Aproveitamento de Águas Ácidas Resi-

duais da Mineração de Carvão.

Prêmio ANA

Após a pré-avaliação dos 273 projetos inscritos no Prêmio
ANA, 67 passaram para a segunda fase de avaliação, realiza-
da pela Comissão Julgadora. O grupo é composto de cinco
membros com notório saber em recursos hídricos (leia abai-
xo), além de Horácio Figueiredo, servidor da ANA, mas sem
direito a voto. Em 11/09, os 30 pré-finalistas da premiação
foram eleitos (veja a lista ao lado).

Após servidores da ANA vistoriarem os projetos, a Comis-
são Julgadora se reunirá em 01/10 para definir os três fina-
listas e o vencedores de cada uma das seis categorias: aca-
demia, empresas, governo, imprensa, organismos de ba-
cia e organizações não-governamentais. Os vencedores
serão anunciados na cerimônia de premiação, em 04/12,
na Caixa Cultural de Brasília. Mais informações estão em
www.ana.gov.br/premio.

Conheça a Comissão Julgadora

• Adalberto Marcondes: com experiência em grandes ve-
ículos de comunicação, o jornalista da Revista Eletrôni-
ca Envolverde é graduado pela Universidade de São Pau-
lo (USP) e especialista em Ciência Ambiental. Já foi jura-
do em oito prêmios e possui três premiações: Prêmio Von
Martius, Jornalista Amigo da Criança e Prêmio Ethos;

• José Tundisi: é consultor em projetos estratégicos de
avaliação, estudos, recuperação e gerenciamento de
recursos hídricos e bacias hidrográficas. Mestre em
Oceanografia pela Universidade de Southampton, In-
glaterra, e doutor pelas universidades de São Paulo e
de Southampton;

• Paulo Canedo: mestre em Engenharia Civil pela Coor-
denação dos Programas de Pós-Graduação em Enge-
nharia (Coppe/UFRJ) e PhD em Ciências do Meio Am-
biente / Hidrologia pela Universidade de Lancaster, In-
glaterra. É membro da Associação Brasileira de Recur-
sos Hídricos (ABRH);

• Rebecca Abers: coordenadora do Programa de Pós-Gra-
duação do Instituto de Ciência Política da Universidade
de Brasília (UnB), é PhD em Planejamento Urbano e Re-
gional pela Universidade da Califórnia (Ucla), nos Esta-
dos Unidos. Possui pós-doutorado pela Fundação Naci-
onal de Ciência dos Estados Unidos;

• Rosana Garjulli: mestre em Sociologia do Desenvolvi-
mento pela Universidade Federal do Ceará (UFC), tem
experiência nas áreas de políticas públicas de desen-
volvimento regional, metodologias de organização so-
cial e apoio à gestão de recursos hídricos.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


